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„OMUL, O 
ȚESĂTURĂ DE 
CUVINTE...”

AMOS ANDREICA, 10 B 
DESENE REALIZATE DE TEODORA MODOI, 11 A 



  Ce este omul?... 

Omul nu este ce crede 

el despre sine că este, 

ci ceea ce ceilalți cred 

despre el. Bazându-ne 

pe piramida lui 

Maslow, una dintre 

nevoile de bază ale 

omului este nevoia de 

apartenență, de 

comunicare. Niciunul 

dintre noi, care citim 

astăzi această revistă, 

nu poate nega acest 

lucru. Comunicarea și 

relaționarea sunt niște 

necesități ce stau în 

firea noastră. Iar 

pentru satisfacerea 

acestei nevoi, omul 

apelează la cuvinte. 

   Încă din clasele 

primare, am învățat să 

ne prezentăm, să 

spunem cine suntem, 

unde locuim, ce ne place să facem, am învățat să socializăm. O mare parte 

din personalitatea noastră s-a bazat pe ceea ce am spus. Astfel, am fost 

categorisiți deseori drept inteligenți, simpatici sau obraznici. Astfel cuvintele 

noastre au avut o importanță foarte mare în crearea caracterului nostru. 

    Dar dacă de mâine începând nu ar mai exista cuvinte? Dacă nu ar fi 

existat cuvinte niciodată? Ne-ar fi împiedicat aceasta să avem personalitate, 

să avem un caracter, să fim oameni? În Dicționarul explicativ al limbii 

române, omul este definit ca „Ființă superioară, socială, care se 

caracterizează prin gândire, inteligentă și limbaj articulat[...]”. Însuși 

Aristotel spunea că „Omul este prin natura sa o ființă socială”. Dar la ce îi 

ajută unui om gândirea și capacitățile intelectuale, dacă nu poate vorbi?  
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Dar la ce îi ajută unui om gândirea și capacitățile intelectuale, dacă nu 

poate vorbi?  

Pentru a afla răspunsul la această întrebare, nu trebuie nici măcar să 

facem un exercițiu de imaginație, ci pur și simplu să ne deschidem ochii 

și să ne uităm în jur. Există oameni care, din păcate, nu pot auzi sau 

vorbi. I-a împiedicat aceasta să mai aibă personalitate, i-a împiedicat 

aceasta în a mai fi oameni? Nu, ci dimpotrivă, i-a motivat mai mult și i-a 

ajutat să își creeze propriul limbaj, propriile cuvinte. Omul este prin 

definiție o ființă socială, iar dacă vreodată se va întâmpla să nu se mai 

poată exprima, 

își va folosi 

rațiunea și 

inteligența cu care 

a fost înzestrat în 

vederea rezolvării 

acestei probleme.   

Acesta a fost de 

asemenea motivul 

pentru care această 

revistă a luat 

naștere, din dorința 

elevilor de a se 

exprima și de a-și 

împărtăși 

experiențele, 

pasiunile, ideile și 

gândurile. Pentru 

că, până la urmă, 

„Omul este o 

țesătură de 

cuvinte...”. 



Pledoarie 
pentru 
teatru
VLAD MARCU, 10 C

Teatrul reprezintă o artă ce poate fi definită 

pe două planuri majore, planul literar, 

respectiv literatura dramatică, și teatrul 

propriu-zis. Analiștii literari definesc genul 

dramatic ca  totalitatea operelor scrise 

pentru a fi reprezentate pe scena unui teatru. 

De aceea, operele dramatice presupun o 

limitare în timp și spațiu a acțiunii 

reprezentate. În operele dramatice apare un 

conflict dramatic, care este axa în jurul 

căreia se dezvoltă acțiunea, bazată pe 

împrejurări, pasiuni și caractere care se 

ciocnesc. Personajele textului dramatic 

comunică prin intermediul dialogului și al 

monologului, autorul intervenind doar în 

indicațiile scenice (regizorale). Totodată, 

teatrul propriu-zis este o formă de 

colaborare, de artă fină, care folosește 

interpreți (de obicei actori) care joacă în 

direct un eveniment real sau imaginar în 

fața unui public într-un loc specific, de cele 

mai multe ori pe o scenă. Peste toate aceste 

definiri ale artei teatrale, utile analizei, 

teatrul are o importanță necontestabilă 

pentru existența umană, acesta oferind 

posibilitatea persoanei de a deveni, de a se 

metamorfoza...



În acest mod, teatrul este perceput într-o manieră unică de către fiecare persoană în 

parte. În momentul intrării pe scenă, actorul pătrunde într-o altă dimensiune, 

descărcându-și toată emoția, toate trăirile și tensiunile interioare. Din această 

perspectivă, actul teatral devine un adevărat catharsis pentru actor. Funcția cathartică 

a teatrului a fost descoperită încă din Antichitate, filosoful grec Aristotel afirmând, în 

Poetica, faptul că principalul scop al artei dramatice este acela de a trezi catharsisul, 

ce se manifestă aproape la fel de intens atât pentru actor, cât și pentru spectator. De 

asemenea, actorul are capacitatea formidabilă de a se transpune în diferite personaje și 

în diferite perioade ale umanității, fapt ce dovedește atemporalitatea dimensiunii 

teatrale, mai exact, aceasta fiind plasată într-un timp în afara timpului, bineînțeles, 

fără a exista o scindare, universul teatral având posibilitatea de a accesa orice punct al 

axei timpului. Revenind la dualitatea personalității actorului,acesta reușește să 

transmită emoție de pe scenă, oricare ar fi rolul jucat. Teatralistul descoperă 

dimensiunea teatrală (univers marcat de perenitate, asemănător cu universul ficțional) 

prin intermediul conceptului de alter ego, definit ca o personalitate semificativă 

(semificativă deoarece aceasta există doar în momentul actului teatral) ce are 

abilitatea de a adopta diferite însușiri comportamentale și nu numai.



Ba mai mult, teatrul devine un 

mijloc de creație pentru ființa 

umană. Eugenio Barba, o 

remarcabilă figură a teatrului 

contemporan, evidențiază acest 

caracter astfel: „A face teatru 

înseamnă a trăi o vrajă, a crea 

arhipelaguri de insule magice, 

tragice sau groteşti, oglinzi ale 

lumii, aşa cum o cunoaştem, sau 

ale unor lumi diferite de real, ca 

un delir fantastic.”

Prin urmare, arta dramatică reprezintă un mijloc de exteriorizare pentru ființa umană. 

Însăși societatea poate fi privită ca o eternă piesă de teatru, formată din nesfârșite acte, 

 care se află într-o continuă dezvoltare, unde omul este în același timp actorul și autorul 

propriei opere dramatice, unde conflictele sociale gravitează în jurul numeroaselor 

concepții caracterizate de o unicitate ce condiționează existența operei, deoarece odată cu 

unicitatea concepțiilor apar și caracterele diferite care se ciocnesc, peeterna scenă a 

universului...



Adulţii reprezintă un factor determinant care modelează principiile şi 

educaţia copiilor. Ei au o puternică influenţă asupra a ceea ce vor 

deveni copiii şi joacă un rol important în formarea acestora. 

Părinţii sunt primii mentori reali în viaţa copilului, ei furnizând 

primele informaţii şi învăţături despre tot ce ne înconjoară (natura, 

societate, norme şi reguli de conduită). 

Astfel, în romanul ,,Împăratul muştelor” de William Golding, un grup 

de copii aflaţi pe o insulă indepărtată în urma unui accident aviatic (se 

aminteşte vag despre un cataclism atomic) încearcă să recreeze 

regulile societăţii în care au trăit înainte să devină izolaţi. 

P E  I N S U L A  C O P I I L O R  S A U  

Î N  C Ă U T A R E A  I N O C E N Ţ E I  

P I E R D U T E . . .

G e o r g i a n a  B o r b e i ,  1 0  B

D e s e n e  r e a l i z a t e  d e

M i r u n a  O p r e a n ,  1 1  B

I M P Ă R A T U L  M UŞT E L O R  D E  W I L L I A M  G O L D I N G  



Principalele personaje ale romanului sunt Ralph și Petey (Piggy). Ralph 

este conducătorul tribului, ancorat doar parţial în realitate deoarece,

uneori se lasă dus de mirajul jocului, uitând de responsabilităţile pe care 

le avea. Tatăl său era comandor în marină, fiind un adevărat model, un 

mentor pentru Ralph, lucru care îl face să dobândească unele trăsături ale

tatălui, ca de exemplu: puternicul accent pe care îl punea pe respectarea 

regulilor (menţinerea focului aprins), buna organizare pe care le-o 

impunea celorlalţi (copiii find împărţiţi după responsabilităţile lor- cei 

care vânau, cei care aveau grijă de foc sau construiau adăposturi, cei care 

plecau în explorare). Abilitatea de lider este o trăsătură parţial înnăscută, 

aceasta fiind mai mult construită datorită personalităţii sale. Este liderul 

grupului, sprijinit din umbră de prietenul său Piggy. Autoritatea lui se 

clatină în momentul în care pune accent pe respectarea cu stricteţe a 

regulilor, copiii văzând aceste reguli ca pe nişte amintiri vagi ale 

adulţilor. Grupul se divide, Jack fiind liderul unui nou trib căruia i se 

alătură o parte din copii, deoarece acesta aduce reguli noi, inovatoare, 

care sunt plăcute, asemenea unui joc copilăresc. 

J a m e s  K e n n e d y

N o v e m b e r  2 5 ,  2 0 1 9

B U S - M A T H



Influenţa mediului în care a trăit până la accident a fost majoră, dar şi 

instinctele native l-au ajutat mult în hotărârile pe care le-a luat. 

Piggy este personajul raţional, cel mai apropiat de mentalitatea unui adult. 

Fiind orfan, nu are un mentor care să îl îndrume, să îl sfătuiască sau de la 

care să ia exemplu, însă trăsătura lui dominantă este una înnăscută şi 

anume inteligenţa. Cu toate că este dezavantajat fizic faţă de ceilalţi (e 

gras, poartă ochelari, are astm) şi este batjocorit mereu, se comportă şi 

gândeşte ca un adult. 

J a m e s  K e n n e d y

N o v e m b e r  2 5 ,  2 0 1 9

B U S - M A T H

Ralph este împăcat cu ideea de a împărţi puterea cu Jack, încercând să 

menţină liniştea şi pacea pe insulă pentru a putea supravieţui. 

Trecerea de la preadolescenţă la adolescenţă (maturitate) este foarte bine 

conturată în ceea ce îl priveşte pe protagonist, el confruntându-se cu o 

invazie de sentimente şi trăiri intense. Lupta interioară este, de asemenea, 

prezentă, deosebirea binelui de rău şi ocrotirea celor mici fiind problemele 

paradoxale care îl preocupă. Cu toate că are o vârstă fragedă, băiatul 

încearcă să le dea celorlalţi un sentiment de siguranţă, îi determină să fie 

responsabili, rămâne calm în situaţii critice, e tolerant şi încearcă să evite 

conflictele, comportându-se (cu mici excepţii) ca un adult. 



J a m e s  K e n n e d y

N o v e m b e r  2 5 ,  2 0 1 9

B U S - M A T H

Deşi este văzut ca o fiinţă firavă care are nevoie mereu de protecţie (nu este lăsat să 

alerge, să facă efort), Piggy este destul de matur încât să ia propriile decizii, să preia, 

uneori, iniţiativa şi cuvântul. Din cauza condiţiilor sociale precare, copilul s-a 

maturizat mai devreme, trecând mai repede de perioada copilăriei, lăsând raţiunea să 

primeze. Este primul care îşi dă seama de pericolul pe care îl reprezintă Jack, lucru 

care subliniază că este atent şi mai putin naiv  decât ceilalţi. Nu se refugiază în 

trecut, deoarece nu simte lipsa părinţilor. Băiatul trăieşte în umbra lui Ralph, 

acţionând sub forma conştiinţei acestuia şi se ascunde în spatele cochiliei, simbolul 

puterii şi al refugiului. 

În măsura dezvoltării unei persoane, influenţa părinţilor este pronunţată, dar, odată cu

înaintarea în vârstă, caracteristicile moştenite genetic devin dominante. În cazul lui 

Petey, mediul în care a trăit l-a influenţat, iar momentul maturizării a accentuat 

caracteristicile moştenite genetic: creativitatea, autodisciplina, anxietatea, inteligenţa. 

Caracteristicile celoăr doi copii sunt atât înnăscute, cât şi dobândite. Cele înnăscute 

predomină, datorită vârstei fragede, aceştia neavând timpul necesar să dobândească şi 

să îşi însuşească trăsături care să le formeze personalitatea. 



ARABESCA-FORMĂ 
ARTISTICĂ 
Arabesca poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: ca piesă 

muzicală existentă mai ales în creația pentru pian, cât şi ca model 

ornamental în artele plastice și decorative. De asemenea, arabesca face 

referire şi la arta coregrafică, unde este folosită drept denumire a unei 

poziţii graţioase adoptate de balerine.

ES
EU

R
I

În muzică, a apărut pentru prima oară în creaţia compozitorului german Robert 

Schumann, care a scris ,,Arabesca în Do major” în anul 1839, însă elemente 

caracteristice acestui stil se pot întâlni încă din perioada barocă, spre exemplu în 

operele renumitului compozitor J.S.Bach. Acesta este autorul a numeroase 

invenţiuni la două şi la trei voci, preludii şi fugi şi alte lucrări muzicale, unde 

sunt incluse diferite elemente şi ornamente specifice acestui stil. De pildă, 

Invenţiunea la două voci nr. 11 BWV 782 expune o linie melodică bogat 

ornamentată cu figuri melodice superioare şi inferioare, dar şi cu alte elemente 

cu rol decorativ, traseul vocilor împletindu-se armonios printre notele muzicale.



Însuşi aspectul vizual al partiturii ilustrează un model plin de înflorituri, astfel se poate 

face analogie între şaisprezecimi ca fiind puncte ornamentale, legato ca linia principală a 

desenului, iar bemolii, becarii şi diezii ca fiind motive decorative. Invenţiunea amintită 

mai sus nu este singura din categoria pieselor muzicale ce sugerează forme de arabescă,

ci şi alte lucrări cum sunt Invenţiunea la două voci în si minor BWV 786 sau Invenţiunile 

la trei voci nr.8 în Fa major BWV 794 şi nr.9 în fa minor BWV 795,  unde se întâlnesc, 

de asemenea, părţi frumos ornamentate, care conferă melodiilor o atmosferă elegantă. 

Din punctul de vedere al unei foste pianiste, consider că interpretarea muzicii lui Bach ne 

permite să fim riguroşi, dezvoltându-ne partea logică din modul de a cânta. Totodată, 

sinuozitatea liniei melodice ne îngăduie transmiterea sentimentelor şi expunerea 

frumuseţilor muzicale, pe care am avut ocazia să le împărtășesc publicului la numeroase 

festivaluri și spectacole la care am participat în anii școlari anteriori. 

În ceea ce priveşte arabescurile ca ornamente plastice, acestea îşi au originile în Asia 

Mică, fiind adoptate în special de cultura islamică. Apărute în arta orientală, arabescurile 

s-au răspândit și în cea persană, otomană, la popoarele arabe din nordul Africii, iar mai 

apoi au fost aduse în Europa de mauri, în Sudul Spaniei şi pe coastele Mării Mediterane. 

Sunt întâlnite în special pe materiale textile (covoare, obiecte de îmbrăcăminte), obiecte 

ornamentale, bijuterii, dar şi în arhitectură, pe exteriorul şi în interiorul clădirilor. În 

opinia mea, cromatica şi modelele decorative orientale constituie un ,,deliciu” vizual. 

Simetria şi formele geometrice ale desenelor prezintă partea exactă, precisă a artei, în 

timp ce sinuozitatea liniilor desenelor reflectă creativitatea şi fantezia artiştilor sau a

meşteşugarilor.



Se creează, aşadar, minunate opere, menite să încânte oamenii. În arhitectură, 

cel mai cunoscut palat în stil maur este Palatul Alhambra din Granada, 

,,Alhambra” însemnând ,,roşu” în arabă, numele derivând de la culoarea 

stâncilor pe care a fost construit palatul. Sculpturile, de asemenea elegant 

realizate, exprimă plăcere pentru ceea ce este frumos. 

Examinând corelaţia dintre arta muzicală şi artele vizuale, se observă că 

arabesca are un rol important în exprimarea ideilor demne de împărtășit, care, 

după părerea mea, oferă modele minunate de ilustrare a armoniei dintre sunete, 

culori şi forme. 

Diana Ciupeiu, 10 B 



Experiente de 
neuitat 

,

F O T O G R A F I E  R E A L I Z A T Ă  D E   M Ă L I N A  T O D O R A N ,  1 0  B



Întâlnirea cu Vasile Nussbaum, 
supravieţuitor clujean al 
Holocaustului 
Maria Căinap, Tudor 
Roman 10 C 

Autorităţile române şi-au 

asumat responsabilitatea 

Holocaustului din România şi 

au decis comemorarea 

acestuia, prin legea 

672/2004, la data de 9 

octombrie. 

Anual, această comemorare se 

desfăşoară şi în cadrul Colegiului 

Naţional „Emil Racoviţă”, în acest an 

având ca invitat unul dintre 

supravieţuitorii Holocaustului, Vasile 

Nussbaum.

EXPERIENŢE DE NEUITAT 



Vasile Nussbaum era elev al

Liceului Evreiesc din Cluj 

Napoca și avea 15 ani, în 

primăvara anului 1944, când a 

fost deportat la Auschwitz 

Birkenau.

Auschwitz Birkenau a fost cel 

mai mare lagăr nazist, cea mai 

mare fabrică a morții din istoria 

omenirii. Aici au murit peste 1 

milion de oameni și tot aici au 

fost deportați și evreii din nordul 

Transilvaniei.  

Toate aceste cifre sunt 

impresionante, dar dincolo de cifre 

sunt oameni, vieți, destine, suflete 

frânte. Vasile Nussbaum este

dincolo de aceste cifre, pentru că el 

este un supraviețuitor și mai mult 

decât atât, el este unul dintre 

supraviețuitorii care a ales să lupte 

pentru ca oamenii să nu uite și 

istoria să nu se repete.

Acesta ne-a împărtășit pe scurt 

viața sa, în cadrul unei 

conferințe care a avut loc în 

cabinetul de istorie. Această 

întâlnire a fost organizată cu 

sprijinul și la inițiativa doamnei 

profesoare Maria Rițiu, alături 

de domnul Daniel Stejereanu- 

directorul Muzeului Memorial 

al Holocaustului din 

Transilvania de Nord.

VASILE NUSSBAUM ERA 
ELEV AL LICEULUI 
EVREIESC DIN CLUJ NAPOCA 
ȘI AVEA 15 ANI, ÎN 
PRIMĂVARA ANULUI 1944, 
CÂND A FOST DEPORTAT LA 
AUSCHWITZ BIRKENAU. 



Am parcurs împreună cu el drumul cu 

trenul care îi ducea spre moarte, am simțit 

disperarea cu care încerca să-și găsească 

familia, am simțit mirosul de fum și am 

auzit țipetele din camerele de gazare. Am 

înțeles că foamea dezumanizează, că în 

condiții de epuizare fizică și psihică 

oamenii suferă transformări incredibile. 

Și am mai trăit un moment cumplit, cel în 

care și-a dat seama că îl va pierde și pe

fratele lui, după ce își pierduse amândoi 

părinții. Fratele lui mai mic, în vârstă de 

nouă ani, a fost selectat pentru exterminare. 

Disperat, a încercat să găsească o soluție 

pentru a-l salva, a implorat un 

supraveghetor, care i-a spus că dacă îi 

aduce un alt copil la schimb îl poate elibera 

pe fratele lui. Momit cu o bucățică de 

pâine, un alt copil era gata să treacă în 

sectorul celor selectați pentru exterminare, 

fără să știe ce îl așteaptă. În ultima 

secundă, Vasile Nussbaum a sărit pe el și 

nu l-a lăsat să treacă granița dintre viață și 

moarte.

De aceea a venit la întâlnirea cu noi, de 

aceea am avut ocazia să auzim vocea și să 

privim ochii unui om care a trecut printr-o 

cumplită suferință. Prin vocea lui am fost 

și noi martorii acelei cumplite perioade din 

istoria recentă, care a permis ca 6 milioane 

de evrei să fie exilați și exterminați. 

Și toată această luptă pentru viață a fost dusă 

de un copil de vârsta noastră, care a găsit forța 

necesare pentru a supraviețui, atât fizic, cât și 

psihic....și care astăzi poate să ne spună că nu 

simte ură. Dar simte că are datoria să transmită 

aceste experiențe astfel încât omenirea să nu 

uite și să învețe din aceste exemple de istorie 

vie că nici un om nu are dreptul să omoare un 

alt om. 

Rămâne greu de înțeles cum a fost posibil să 

fie scrisă o pagină de istorie atât de tristă în 

Europa civilizată și cum atâția oameni au 

devenit complici prin tăcere. 



ÎNTÂLNIRI 
ADMIRABILE

Una dintre cele mai ample manifestări 

culturale organizate la Cluj-Napoca este 

FestLit, Festivalul Național de Literatură. 

Acțiunea Desantul scriitoricesc își propune 

să realizeze un contact viu și dinamic între 

scriitori și tinerii cititori, elevi ai liceelor 

clujene. La edițiile anterioare, Colegiul 

Național „Emil Racoviță” a fost gazda 

privilegiată a unor întâlniri spectaculoase 

cu personalități ale literelor contemporane: 

Gabriela Adameșteanu, Florina Ilis, Daniel 

Cristea-Enache, Nicolae Manolescu.

EXPER IENȚE  DE  NEUITAT  

Ediția FestLit 2017 

ne-a oferit bucuria și 

onoarea de a fi 

gazdele unor 

personalități cu largă 

vizibilitate națională 

și internațională, în 

cadrul unei întâlniri 

de excepție din data 

de 10 octombrie:

Doamna Ana 

Blandiana, poetă, 

prozatoare, eseistă și 

puternică voce civică a 

contemporaneității, 

membru corespondent 

al Academiei Române.

Domnul Ioan Aurel 

Pop, istoric, profesor 

universitar, Rector al 

Universității Babeș- 

Bolyai, membru plin al 

Academiei Române.

Sala de festivități, 

arhiplină și emoționată, 

și-a întâmpinat oaspeții 

cu aplauze entuziaste, 

care oglindeau perfect 

importanța momentului 

trăit. Pentru a reține 

cât mai mult din 

farmecul și din 

tensiunea discursurilor, 

am optat pentru 

transcrierea lor în

conformitate cu 

înregistrarea audio, 

operând intervenții 

neglijabile.



Prof. Monica Columban: Este momentul în care, 

momentul rar în care aveți ocazia să mă vedeți 

foarte emoționată. De obicei, emoția vine de la voi, 

de data aceasta, emoția mea este aproape de 

nestăpânit, pentru că avem alături de noi niște 

oaspeți pe care rar îi poate primi un liceu: doamna 

Ana Blandiana și domnul profesor dr.Ioan Aurel 

Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai”. Pentru 

că orice cuvânt de bun-venit este, de obicei, atacat, 

afectat de limba de lemn, încerc să mă feresc foarte 

tare de asta și pentru că am mărturisit de la început 

emoția, o să vă spun că prezentarea foarte scurtă a 

doamnei Ana Blandiana o voi face eu, iar 

prezentarea domnului profesor Ioan Aurel Pop o va 

face doamna profesoară Maria Rițiu.

Eu v-aș putea spune foarte multe lucruri despre 

Ana Blandiana, v-aș putea spune preț de multe 

ore multe lucruri minunate despre opera ei, deși 

prefer sa o citiți. Ceea ce pot însa să vă spun, și 

le-am spus deja elevilor cărora le predau, este 

că relația afectivă pe care o am eu cu opera 

Anei Blandiana este una foarte specială. Si este 

una foarte specială pentru că am definit 

singurătatea, la vârsta când eram ca voi și când 

singurătatea era o dramă (acum e doar o 

problemă), am definit-o prin versurile ei: 



SINGURĂTATEA ESTE UN ORAȘ ÎN CARE TOȚI 
CEILALȚI AU MURIT. 

noastre contemporane. Este vorba despre domnul 

rector al Universității Babeș-Bolyai, Ion Aurel 

Pop, istoric, membru plin al Academiei Române, 

director al Centrului de Studii Transilvane, 

respectiv director al mai multor instituții din țară 

și străinătate.

Alături de activitatea efectiv de istoric în care 

și-a adus contribuția cu peste cincizeci de cărți, cu 

peste o mulțime de articole, respectiv autor și coautor, 

coordonator al sintezelor de istorie a României, efectiv de 

istorie a Transilvaniei pe care le vedeți în fața voastră, 

domnul rector, domnul academician, s-a implicat și în 

viața politică, în viața culturală a țării. În sensul acesta, a 

deținut funcția de director al Centrului Cultural Român 

din New York, al aceluiași centru din Veneția, visiting 

professor la universități din Statele Unite, Franța, Italia, 

respectiv doctor honoris causa al universităților din 

România sau din alte țări.  

  

Și atunci când un poet reușește să-ți definească o stare și să dea înțeles lumii, este un lucru 

extraordinar pentru fiecare dintre noi. Să vă spun că doamna Ana Blandiana este o voce a 

literaturii române de câteva decenii încoace, dar care e mai mult decat atât, o prezență în 

viața publică. Îi datorăm, în afara operei ei literare, Memorialul de la Sighet, pe care cu toții 

l-ați vizitat și îi datorăm o atitudine civică foarte susținută: deci calitatea de a fi un model. 

Pentru că nu am voie să vorbesc mai mult și pentru că oaspeții noștri vor să vă audă mai 

mult pe voi, eu doar vă spun că aș fi putut vorbi cam atât despre opera doamnei Ana 

Blandiana. [Desfășoară un sul de hârtie de o lungime impresionantă, pe care este trecută 

toată opera scriitoarei. Suluri similare sunt împărțite elevilor.] 

Prof. Maria Rițiu: Stimați oaspeți, dragi elevi, dragi colegi, îmi revine privilegiul să spun 

câteva cuvinte pentru că n-am voie mai multe, despre, spun eu, cel mai mare istoric al epocii 



Suntem mândri de operele pe care le-a dăruit istoriei

românilor, istoriei Transilvaniei, faptul că a făcut cunoscută

această istorie a poporului român în cadrul culturii universale

prin traducerile pe care le-a realizat.  

De asemenea, domnul rector este o prezență activă în viața

civică, în viața cetății noastre, și totodată nu v-a uitat nici pe

voi, pentru că dl acad. Ioan Aurel Pop a fost coordonator a

două manuale de istorie, manualele de clasa a X-a pe care voi

le studiați acum. Deci cei de a X-a studiați manualul

coordonat de domnul academician sau l-ați studiat înainte. De

asemenea, una dintre cele mai noi apariții este Istoria

românilor pentru elevi, care este o carte extraordinară pentru

toți cei de vârsta voastră. 

Mai departe, despre educație pe limbă și istorie, profesorul

Pop consideră ziua de 1 Decembrie un pol astral al României;

nu în ultimul rând, fără UE, Clujul și România ar fi băltit în

sărăcie, mediocritate, izolare. Deci, dragi cetățeni români și

cetățeni ai Europei, să ținem cont de aceste sugestii pe care ni

le face dl rector, dl acad. Ioan Aurel Pop. 

Îi mulțumesc în mod deosebit că este astăzi prezent alături de

noi și în același timp, ca elev de liceu, a absolvit un colegiu

de prestigiu al României, Colegiul Andrei Șaguna, unde în

anul 1974 a fost șef de promoție, vă rog să-l aplaudați

(aplauze...), același lucru și ca absolvent al Universității

Babeș-Bolyai. 

Și mai adaug ceva: dacă dl rector este academician, și dna

Ana Blandiana este de anul trecut membru corespondent al

Academiei Române. Vă mulțumesc! 

IOAN AUREL  POP: Vă mulțumesc tare mult, întâi,

distinse doamne profesoare pentru amabila invitație. Sunt așa

de emoționat să stau lângă dna Blandiana, încât trebuie să vă

spun câteva motive pentru care e legată sufletește de Cluj și

de Universitate. E absolventă a Universității noastre, ceea ce

nu e puțin lucru, în al doilea rând, e Doctor Honoris Causa al

Universității noastre, adică e colegă cu noi (aplauze), și în al

treilea rând are așa o mare bucurie în suflet să fie aici cu voi,

la cel mai bun liceu din Cluj și din țară, din multe puncte de

vedere, încât și eu și domnia sa suntem mai emoționați

aproape decât voi.  



Mă adresez cu voi pentru că așa e modern, dar vreau să vă spun că eu când eram elev de 

liceu, în odiosul regim comunist, mai erau profesori care ni se adresau cu formula „Domnule 

elev”. Și am rămas impresionat... Îmi spuneau „Domnule elev, nu te-ai purtat chiar cum 

trebuie la lecția mea de ieri! Dar treacă de la mine!” 

Deci vreau să vă spun că viața de licean este extraordinară și chiar dacă istoria nu ocupă un 

loc important în viața voastră, fiindcă aveți lucruri mai bune de făcut, din păcate nici 

literatura nu ocupă locul pe care ar trebui să-l ocupe, dar, cu trecerea anilor, vă veți da seama 

ce importanță pentru suflet au și istoria, și limba, și mai ales literatura, literatura ca lume 

recreată, care trebuie să vă facă să prețuiți viața așa cum e, dar să și visați la vieți paralele 

care pot fi mai bune decât viața pe care o trăim noi, și care sunt viețile virtuale pe care nu le 

găsiți numai pe internet, sau pe Google, le găsiți în cărțile de înțelepciune ale omenirii. 

De ce istorie? Ce importanță mai are istoria? Multă lume zice că istoria e moartă. La un 

moment dat, un mare filosof japonez, american de origine japoneză, Francis Fukuyama a zis: 

„A venit sfârșitul istoriei”. Asta era acum câteva decenii bune, încă nu s-a sfârșit istoria. 

Dar totuși, ce este istoria? Sigur că doamna profesoară Rițiu și ceilalți colegi ai domniei sale 

vă explică la lecții ce este istoria, dar nu sunteți mulțumiți cu definițiile clasice și v-ar plăcea 

alte definiții. Pentru mine, istoria este viața oamenilor care au trăit în trecut. Viața oamenilor 

care au trăit în trecut, fiindcă noi facem o confuzie: nu ne dăm seama că, pentru cei care au 

trăit nu-i vorba de istorie, ci e vorba de viață. Și cunoscând trecutul, noi, de fapt, vrem să 

cunoaștem viața. 

Mai este ceva istoria: memoria colectivă a omenirii. Au zis alții, nu eu. O să spuneți: dar 

memoria nu e importantă, noi trebuie să învățăm know how, să știmă să facem, nu să reținem 

lucruri, fiindcă s-au inventat aparate pentru memorizare. Dar vreau să vă întreb ceva: dvs. 

dacă v-ați pierde memoria, printr-o situație absurdă, ați mai putea fi numiți ființe inteligente? 

Gândiți-vă ce înseamnă inteligența, adaptarea la realitate. Dacă n-ați avea în minte un bagaj 

de cunoștințe să comparați, ați putea lua decizii? N-ați mai putea lua decizii. La fel e și cu 

societățile: societățile care-și pierd memoria, adică experiența vieții din trecut, tind să dispară 

și mor. Și atunci înseamnă că trebuie să cultivăm dragostea pentru trecut, pentru că în esență, 



dragostea pentru trecut cred că înseamnă dragoste de viață. A iubi trecutul înseamnă a iubi viața, 

nu o viață ideală, pentru că nici trecutul, ca și viața, nu este sublim – poate să fie și sublim –, nu 

este odios, și câteodată nu este nici oarecare. E din toate astea câte puțin. Repet, e ca viața. Dar 

dacă oamenii au avut inteligența să împartă timpul în trei dimensiuni – pentru că împărțirea 

timpului în prezent, trecut și viitor e o chestie subiectivă, pe care o fac oamenii – atunci trebuie 

să vă reamintesc că prezentul e întotdeauna un moment prea scurt, ne scapă printre degete, deși 

unii filosofi spun Carpe diem!, „Trăiește-ți clipa!”, și să facem din prezent idealul vieții noastre; 

dar prezentul, repet, ne scapă pentru că ceea ce v-am spus eu acum câteva minute deja e trecut. 

Viitorul e întotdeauna incert. Cine vă spune că știe viitorul minte. Viitorul e apanajul Divinității, 

noi oamenii putem presupune. Și atunci ce ne rămâne din toate dimensiunile vieții ca element 

cert? Trecutul. Din păcate, n-avem capacitatea să-l cunoaștem exact așa cum a fost. Și asta duce 

la controverse în câmpul cercetătorilor trecutului, dar ce ar fi viața fără controverse? De ce spun 

treaba asta? Pentru că între istorie ca realitate, ca viață, și discursul nostru, al istoricilor, despre 

trecut e o mare diferență. Noi încercăm să explicăm ce a fost în trecut, dar niciodată nu vom 

ajunge să reconstituim trecutul exact așa cum a fost. Din fragmente, din elemente disparate, pe 

care noi la facultate le numim „izvoare istorice” – un ciob, o inscripție, un document în limba 

aramaică - știți că Iisus Hristos Mântuitorul se pare că vorbea în aramaică, nu în ebraică, numai 

că pe acestea nu le prea știm, fiindcă sunt prea îndepărtate de noi – ne ajută să reconstituim 

trecutul, dar niciodată nu putem să-l recon... adică mie mi-ar plăcea să-l văd pe Ștefan cel Mare 

ținând un discurs așa cu o face prin vocea lui Ștefănescu Delavrancea în Apus de soare. Da, 

Ștefan cel Mare e produsul imaginației la Ștefănescu Delavrancea, nu e produsul istoriei; și 

chiar dacă ar fi produsul istoriei tot n-ar fi identic acest portret cu ceea ce s-a petrecut atunci. Și 

atunci, discursul nostru despre trecut încearcă să reconstituie ceea ce a fost în trecut, dar nu 

reușește niciodată. Sunt unii istorici sceptici care spun: „Atunci nici nu trebuie să ne mai 

chinuim să cercetăm izvoarele despre trecut, dacă tot nu ajungem să reconstituim cum ne-ar 

plăcea nouă să reconstituim trecutul. La chimie, dacă vă duceți în  laborator și vă spune 

profesorul de chimie că apa e formată din hidrogen și oxigen, ați învățat cum se poate 

descompune apa în cele două componente și vă convingeți și dacă nu v-ați convins, mai faceți o 

dată experiența și vă convingeți că apa e formată din hidrogen și oxigen. Dar să vi-l reînviu eu 

pe Iulius Cezar, scena din senatul roman când el a fost ucis cu câteva zeci de lovituri de pumnal 

la idele lui martie și să reconstitui toate acele împrejurări, nu reușesc.



W H A T ' S  I N  
T H I S  I S S U E  

On Sale - 1 

Trendy Interiors - 2 

Nu-mi ajung nici cuvintele și nu am nici toate elementele, pentru că istoria nu-i o știință de repetiție, cum sunt 

științele naturii, fizica, matematica; în matematică de atâtea ori fac o demonstrație până mă conving și eu, care 

nu sunt matematician, că așa este; dar în istorie nu pot, pentru că istoria este o știință de succesiune, adică 

faptele o dată petrecute nu se mai repetă, chiar dacă auziți la radio, la televizor, pe mass-media că istoria se 

repetă, niciodată nu se repetă fidel. 

Și atunci de ce o mai studiem? O studiem, repet, pentru că face parte din viața noastră și câte ceva din ce au 

făcut înaintașii noștri avem în noi fără să ne dăm seama. Nu neapărat ca moștenire sub formă de ADN, dar avem 

și ca moștenire a spiritului și cred că asta e forța foarte mare a acestei discipline, că ne aduce în minte toată 

creația și materială, și spirituală – cum se spunea odată – a omenirii și învățăm să prețuim viața. Pentru că, 

repet, istoria înseamnă viața. Mulțumesc. 

Prof. Monica Columban: Domnule Rector, vă rog să-mi dați prima carte de acolo de pe teanc. Mulțumesc!Vi 

s-a vorbit despre timp, despre trecut, despre posibilitatea de a reconstitui și n-aș fi crezut că întâmplarea așază 

deasupra teancului de cărți unul dintre volumele Anei Blandiana care se numește Proiecte de trecut, deci 

doamna Blandiana este capabilă să elaboreze proiecte de trecut. Să auzim cum. 

Provocarea la dialog este preluată de elvii din sală. 

Amos Andreica: Dacă dl. rector se grăbește, atunci îi voi adresa domniei sale prima întrebare. Între 1994 și 

1995 ați fost director al Centrului Cultural Român din New York și apoi în Veneția. Vreau să vă întreb ce au 

însemnat aceste perioade din viața dumneavoastră? Credeți că este important să păstrăm legătura cu diaspora? 

IOAN AUREL POP: Da, pentru mine prezența acolo a fost, cum să vă spun, ca un ceremonial. Mai întâi 

trebuie să vă spun că în ambele experiențe de directorat, care sunt experiențe, cum să vă spun eu, birocratice, 

am fost și profesor. Adică Statele Unite, experiența americană... Eu n-am putut să ies din România în Occident 

niciodată înainte de 1989, pentru că nu prezentam garanții. Adică puteam să rămân ilegal peste hotare, ceea ce 

era un lucru, pentru stat, de neiertat. Și după 1989 am plecat în Statele Unite ca Fulbright Visiting Professor 

întâi la University of Pittsburg, în Pensylvania, unde mai trăia principesa Ileana a României, care se chema 

Maica Alexandra, la o mânăstire ortodoxă pe pământ american, vă dați seama, pentru mine a fost o revelație. Eu 

am crezut că o văd pe Fecioara Maria, când am văzut-o îmbrăcată în haine negre, de călugăriță. Asta a fost o 

experiență.În New York am predat în continuare și la New York State University și și la Columbia University. 

Și la Veneția, din cei cinci ani aproape cât am fost directorul Institutului Român fondat de Nicolae Iorga, am 

predat la Ca’ Foscari, de fiecare dată în limba țării respective. Eu am o concepție, dacă te duci în China, trebuie 

să te porți, pe cât posibil, precum chinezii, dacă te duci în India, un pic precum indienii, nu să faci tapaj de 

zestrea ta și să te dai mare. Și atunci m-am adaptat locurilor prin care am umblat și a fost pentru mine o 

deschidere de orizont extraordinară, și experiența americană, și cea italiană. 



Dar niciuna dintre ele nu m-a determinat nicio clipă să mă îndoiesc 

de forța și de valoarea culturii și civilizației românești. E adevărat că 

am avut șansa să fac un liceu care astăzi se numește „Colegiu 

Național”, ca și al vostru, dar numele de liceu e foarte frumos: vine 

din limba greacă, lyceum și akademia la Platon și Aristotel au fost 

școlile cele mai înalte. Noi acum inventăm fel de fel de nume... Deci 

am plecat cu gândul că în concertul acesta al lumii, din care auzeam 

vocea lui Edgar Allan Poe, îmi plăcea să citesc Hemingway, când am 

fost în America în original, îmi făcea plăcere să citesc așa cum au 

scris ei; am citit Faulkner, bineînțeles și foarte mulți istorici, nu vă 

spun despre ei, americani mari, și după aceea, în Italia, să-l citesc eu 

pe Dante în limba lui, pe D’Annunzzio, pentru că, repet, literatura 

este o formă de refacere a vieții la modul ideal, așa cum viața noastră 

– banală de multe ori – nu poate să fie. Și, repet, n-am încetat 

niciodată să le spun oamenilor care erau gata să mă asculte, de ce, la 

noi, cuvântul doină aproape nu are etimologie. Să încerc să le spun 

ce înseamnă „Mai am un singur dor” și cea mai mare provocare – în 

engleză se zice challenge – a fost să le traduc primele două versuri 

din Miorița. Studenții mei din Statele Unite m-au întrebat prima oară 

dacă în România mai zboară vampirii pe sus. Gândiți-vă că era ’91 și 

ei își închipuiau că în România nu sunt trotuare și că noi trăim într-o 

planetă a troglodiților... unii dintre ei... și știau de Dracula, și m-au 

întrebat dacă mai zboară vampirii și dacă mai au mărimea unui om. 

Și am încercat să le spun ce-i cu vampirismul la noi și așa mai 

departe. Și atunci, când am ajuns după vreo două luni de școală, în 

care le-am explicat cum am știut eu sud-estul Europei și ce loc ocupă 

românii, cu bulgarii, cu ungurii, cu sârbii, cu polonezii pe aici, după 

aceea le-am spus că avem o baladă populară care se numește Miorița 

și pe care unii o cred pesimistă, dar pentru mine e optimistă. Pentru 

că ce popor a făcut dintr-o înmormântare o nuntă? „Și la nunta mea / 

A căzut o stea / Preoți – munții mari / Păsări lăutari”. Și – zice – 

„Dom’ Profesor, dar poezia asta e tradusă?”, „Sigur”, și când m-am 

uitat la traducere nu mi-a plăcut, nici traducerea Luceafărului nu mi-a 

plăcut, dar „Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai” nu se poate 

traduce în nicio limbă. Am încercat să-i conving și pe italieni, și pe 

americani că secretul ca să ne cunoască cultura e să învețe limba 

română. Sigur că au fost avantajați, că unii dintre ei încercaseră să 

învețe poloneză, sau maghiară, sau germană și, când au văzut că 

limba română curge frumos și când le-am spus câte cuvinte 

englezești sunt în limba română și că, dacă noi zicem „construcție”, 

ei zic „construction” și că e tot una, și să se uite cum scriem noi, că 

noi avem o limbă fonetică și noi avem o limbă etimologică și le-am 

făcut scheme pe tablă (pe vremea aceea încă se lucra cu creta... eu 

nici azi nu mă las, proiectez studenților mei în PowerPoint fel de fel 

de minuni sau scheme, că predau latina medievală, paleografia latină, 

să-i învăț cum să descifreze izvoarele de acum 600 de ani și 

câteodată mă las de tot și mă duc să desenez cu creta fel de fel de 

scheme sau... și unii se miră...);



și le-am spus toate lucrurile acestea și să știți că pe câțiva i- 

am câștigat, au rămas încântați și unul dintre ei mi-a spus, 

„Dom’ Profesor să știți că am avut dreptate, am învățat 

limba română în trei luni. Dar – zice – pentru limba 

maghiară mi-au trebuit vreo doi ani”. Păi da, fiindcă limba 

maghiară este o limbă fino-ugrică din marea familie a 

limbilor oralo-altaice și e o limbă aglutinantă, n-are legături 

cu limbile indo-europene. Limba noastră e o frumusețe. Ca 

să-i conving pe italieni să vină la cursul meu – că unii erau 

neîncrezători, eu predam în italiană, dar cursul era legat și 

de limba română, adică dacă veneai la cursul de istorie și 

civilizație sud-est europeană trebuia să înveți și limba 

română, cu altcineva, nu cu mine; și atunci erau reticenți, 

ziceau „Aoleu, să învățăm o limbă străină grea”, și atunci 

le spuneam o frază în românește, anume alese cuvintele de 

mine: „Cu un kil de carne și un litru de lapte nu se moare 

de foame”. În italiană asta se spune așa: „Con un kilo di 

carne e un littro di latte non si muore di fame”. Și unii mă 

întrebau, dar din care regiune a Italiei provine această frază 

frumoasă? Zic, dintr-o Italie un pic mai îndepărtată, dar nu 

foarte tare de voi, fiindcă voi ne-ați creat, prin strămoșii 

voștri, colonizându-i pe vorbitorii de latină la Dunăre și la 

Carpați. Și tot așa, și cu asta închei, pe un pod din Veneția, 

că Veneția se scufundă de vreo mie de ani, dar nu se 

scufundă niciodată deplin și toată umea luptă să salveze 

Veneția și scria pe un pod: „Onda dopo onda Venezzia si 

affonda”. Și le-am spus: „Puneți în loc de vocala o, u și 

iese limba română: «Undă după undă, Veneția se afundă»”. 

Și cu asta i-am câștigat și au venit să studieze limba 

română, iar unul dintre ei a făcut cea mai bună teză de 

licență pe care am supravegheat-o eu în Italia, Ce sunt 

istroromânii? Gândiți-vă voi, cred că azi mai sunt vreo trei 

sute de vorbitori de acest dialect al limbii române în 

Peninsula Istria, care aparține astăzi Croației și Sloveniei, 

deci nu mai e italiană, cum era pe vremuri; s-a dus și i-a

studiat pe oamenii aceștia și a scris o teză de două sute de 

pagini, Ce sunt istroromânii? Ce poate fi mai frumos, să 

câștigi un italian sau un american pentru studii de erudiție 

legate de spațiul românesc? Asta m-am străduit să fac, dar 

repet: fără ostentație! Mulțumesc!  

ANA BLANDIANA (discret): Pot să dau și eu câteva 

nuanțe... 

Prof. Monica Columban: Domnul rector v-a vorbit despre 

timp, despre trecut, despre posibilitatea de a te constitui, și 

n-aș fi crezut că întamplarea așază deasupra teancului de 

carți unul dintre romanele Anei Blandiana care se numește 

“Proiecte de trecut”, deci doamna Blandiana este capabilă 

să elaboreze proiectele trecutului. Să auzim cum! 



"Eu am fost interzisă de 3 
ori: o dată, pentru că tata 
era înschis şi de două ori 
pentru că am fluierat în 
biserică"- Ana Blandiana

ANA BLANDIANA: Bună ziua! Vreau, în primul 

rând, să-i mulțumesc domnului rector, e o mare onoare 

pentru mine că și-a lasat enormele treburi, în general 

 este un personaj care, de cum îl văd la televizor, în 

ziare, pare că există în mai multe exemplare și în 

același timp se află în tot felul de locuri. Faptul că și-a 

făcut timp și-a venit, (deși îl așteaptă niște englezi și 

niște turci, deci Universitatea din Istambul), este 

copleșitor; dar înainte să plece, vreau să-i spun că a 

menționat că am fost facută Doctor Honoris Causa 

(adaug eu, sub jurisdicția rectoratului său), că din toate 

succesele pe care le-am avut, nu există  ceva de care sa 

fiu mai mândră și mai onorată ca de acest tilu de Doctor

Honoris Causa al Universității din Cluj și asta nu numai 

pentru că este cea mai importantă și cea mai 

extraordinară universitate din România, ci și pentru că 

toată adolescența și începutul de tinerețe al meu au fost 

marcate de  drama că nu puteam să intru la facultate. 

Era tata închis și am intrat numai în al cincilea an după 

ce am terminat liceul, pentru că între timp s-au mai 

schimbat lucrurile și visul meu suprem era să devin 

studenta acestei facultăți. Faptul că am devenit Doctor 

Honoris Causa este, cum să spun, pot să mor, pot să nu 

mai scriu nimic... 

Vreau să vă spun că am venit cu mari emoții la liceul 

dumneavoastră. O să vă explic de ce. Înainte de asta 

vreu să vă spun că sper că vom sta de vorbă. Sigur, vă 

spun și eu câteva lucruri, dar cel mai important mi se 

pare că vom sta de vorbă și că am mari emoții pentru a 

sta de vorbă. Nu am emoții pentru răspunsurile pe care 

vi le voi da, am emoții pentru întrebările pe care mi le 

veți pune, pentru că am venit cu speranța că generația 

dumneavoastră este altfel decât am descoperit-o eu la 

București. Sunt cel putin șapte-opt ani de când n-am 

mai mers la clase mai mari în București. Merg destul de 

des în școli, dar în general n-am mai vrut să merg la 

clasele mai mari după ce am avut două experiențe: una 

de natură literară și una de natură și mai gravă. Nu o să 

vă spun numele liceelor, care sunt foarte celebre. Deci, 

la una am fost invitată ca scriitor. Pe scenă, cineva citea 

la nesfârșit transcris de prin cărțile mele, când m-am 

născut, ce-am făcut. În sală se sărutau, râdeau, se sculau 

în picioare, se urcau pe bănci și eu, la un moment dat, 

am simțit că înnebunesc. Am oprit-o și i-am zis: 

„Domnișoară, eu știu tot ce spui dumneata mai bine 

decât îmi spui, iar pe ei nu-i interesează, deci opriți-vă 

și, dacă vreți să mă întrebați ceva, întrebați-m[.” N-au 

vrut, nu aveau nimic de întrebat. „Bine, atunci vă întreb

eu”, și i-am întrebat, țin minte: „Cine este Hortensia 

Papadat Bengescu?”. 

Am ales un nume de scriitor care nu era în cărțile de 

școală, dar care-i un mare scriitor. N-a răspuns nimeni, 

am mai pus două-trei întrebări, după care mi-am luat 

geanta și am zis: „Înseamnă că n-avem ce să discutăm, 

eu nu vă interesez pe voi, voi nu mă interesați pe mine, 

la revedere”. Cealaltă experiență a fost dramatică și de 

fapt, despre asta aș vrea să vorbim. Aș fi extraordinar 

de curioasă să văd cum percepeți dumneavoastră ceea 

ce o să vă povestesc și care pentru mine e foarte 

important.După 1956, deci Revoluția din Ungaria, în 

România au avut loc câteva grupuri studențești de 

solidarizare la Cluj, la Timișoara și la București, care 

au fost mici și timide proteste legate de viața 

universitară, în orice caz, pe acel fundal al răscoalei. Și 

au fost condamnați la foarte mulți ani, deși făcuseră 

foarte puține, contase doar că avuseseră curajul să iasă 

în stradă, să spună. Acești oameni sunt cei mai tineri 

deținuți politici, pentru că deținuții politici sunt cei care 

au intrat la închisoare după ’45, în anii următori, în 

timp ce ăștia intraseră zece-cincisprezece ani mai 

târziu, deci ei mai trăiau și nici nu erau prea bătrâni. 

Am organizat la un liceu din București o întâlnire cu ei, 

urmând ca ei să povestească. Deci ei erau oameni care 

luaseră o poziție când aveau vârsta celor care erau în 

sală și încercaseră să gândească lumea și să reacționeze 

la ea.  



Am ales un nume de scriitor care nu era în cărțile de Pe 

podium erau vreo șase-șapte foști deținuți politici care 

acum aveau vreo șaizeci și ceva de ani, deci nu erau 

niște oameni foarte bătrâni, erau intelectuali, pentru că 

toți fuseseră studenți cei care protestaseră în ’56. Urma 

să se discute cu sala și eu le-am spus numele, i-am 

prezentat pe rând, sumar. Nu numai că nimeni nu părea 

interesat, nu numai că în timp ce ei vorbeau, în sală era 

haos, dar au început să iasă din sală în timp ce acești 

oameni care stătuseră la închisoare fiecare cel puțin 

zece ani, (adică ieșiseră din închisoare în ’64 când s-au 

deschis) își deschideau sufletul în fața lor. Mie mi s-a 

părut ceva incredibil, efectiv incredibil. Pentru că nu 

era vorba să îți fie milă de ei, era vorba să te gândești că 

ei la vârsta ta, gândiseră lumea în care erau. Pentru 

mine, istoria nu este să te bați cu pumnu-n piept că ești 

român, este un fel de a ma gândi, dacă am douăzeci și 

patru de ani, că Avram Iancu avea douăzeci și patru de 

ani când și-a asumat ceva enorm, adică să-și conducă 

poporul și între imperii.Deci, într-o lume în care tinerii 

au mai multe șanse decât bătrânii, nu există și conștiința 

că ei sunt cei care trebuie să-și asume responsabilitățile 

acestei lumi. Adică, de ce la 1848, Bălcescu putea să fie 

la nouăsprezece ani în închisoare? De ce după douăzeci 

și cinci de ani, că el a murit la treizeci și un pic, s-a 

simțit adult și și-a luat toate responsabilitățile și voi nu? 

De ce vă permiteți să fiți indiferenți? Deci, ăsta este 

principalul reproș pe care îl fac eu și închei și îl rog pe 

domnul rector să se întoarcă la rectorat unde este o

coadă care-l așteaptă. Închei spunându-vă că aș vrea să 

mă convingeți că n-am dreptate, că nu e adevărat, 

pentru că în măsura acestui răspuns, eu mai am ceva de 

sperat sau nu. Singura speranață este că voi vă veți 

asuma această țară și această lume. În măsura în care nu 

vă pasă... Am văzut la televizor, se mergea cu 

microfonul la tinerii care își dăduseră bacalaureatul. 

Unul nu trecuse și era foarte vesel și reporterul zicea: 

„Dar totuși, e o situație dramatică, ce o sa faceți?” și el 

răspunde râzând: „Are tata bani!”. Celălalt, care 

trecuse, era felicitat. „Care sunt planurile tale de 

viitor?”, întreabă reporterul, probabil gândindu-se că va 

răspunde la ce facultate dă. El a răspuns: „Să mă 

distrez!”. Ideea că un tânar are ca plan de viitor să se 

distreze!? Distracția e ceva care vine pe lângă și vreau 

să spun că pentru mine ceea ce se numește distracție 

este ceva foarte plictisitor. (Adresându-se domnului 

rector): Deci, propun să vă spun la revedere… 

I.A.Pop: Nu, nu, eu mai stau… 

ANA BLANDIANA: Aș prefera să îmi puneți întrebari, 

să ne puneți întrebări, să discutăm, adică altfel, dați-mi 

o temă și vă țin o conferință. 

Aprilia Moldovan: Cum vă simțiți în calitate de 

scriitor prezent în manualele școlare? În manualul de 

clasa a IX-a apare tableta Un joc... 

ANA BLANDIANA: Haideți să vă spun ceva despre 

prezența în  manuale: eu am fost interzisă de trei ori, 

ceea ce însemna că nu aveam voie să public; prima 

dată, deoarece tatăl meu era închis, iar de celelalte două 

ori pentru că am fluierat în biserică (râsete în sală). 

Ultima interdicție a fost pentru un poem  în care îl 

parodiasem pe Ceaușescu sub forma motanului meu, 

devenise atât de celebru încât li se urcase la cap….mă 

rog, mi s-au scos cărțile din biblioteci, m-am trezit cu o 

mașină de supraveghere în fața casei și totuși, s-a 

terminat doar la Revoluție. În tot acest timp, eram citită 

pe sub băncile școlii, mi se transcriau poeziile...era o 

problemă să fiu citită. La venirea Revoluției, a fost 

catastrofală pentru mine trecerea bruscă de la situația de 

a risca să îmi citească operele la situația în care, dacă 

nu mă citeau, rămâneau corigenți la română. Era 

evident infinit mai grozavă situația în care eram 

interzisă, decât cea în care cititul era obligatoriu. 

Eu am publicat foarte mult timp opere în România 

literară, iar Un joc face parte din rubrica mea ( a avea o 

rubrică=a publica săptămânal într-o revistă). Faptul că 

am avut o rubrică a fost un mare noroc pentru mine, 

pentru că dacă nu aș fi avut-o, nu s-ar fi știut când am 

fost interzisă, iar oamenii se întrebau de ce exista o 

perioadă de doi ani în care nu publicam nicio carte, prin 

aceasta rubrica, cititorii mei primeau răspunsul. În 

perioada ultimei interdicții – cea din august 1988 – 

 locuind în București lângă sediul radio, întâlnesc un 

reporter, care mă întreabă mirat: „Ce faci aici??? Mi-a 

spus cutare – și îmi zice numele unui redactor pe care îl 

cunosc și eu –  că te-a intalnit ieri pe aeroport în 

Lisabona”. Vreau sa vă spun că atunci (pe vremea 

regimului comunist, n. n.) „aeroportul în Lisabona” 

suna ca „aeroportul de pe Marte”, adică era imposibil sa 

ajungi acolo. Am mers acasă și am constatat împreună 

cu soțul meu că redactorul respectiv a lansat zvonul că 

sunt plecată, ca explicație a faptului că lipseam din 

România literară. Atunci, soțul meu a avut o idee: 

începuse Festivalul „George Enescu” și am făcut rost 

de bani să ne cumpărăm bilete (nu se găseau atât de 

greu ca în zilele noastre- azi trebuie sa te interesezi din 

ianuarie de ele). Am cumpărat bilete de toți banii și am 

hotărât să mergem și să arătăm că nu sunt plecată la 

Lisabona, să cadă această manipulare. Atunci am 

descoperit că mecanismul acesta de manipulare a 

societății era ca un animal care se adaptează; în cel mai 

scurt timp, în două zile, am auzit nu că sunt la 

Lisabona, ci că am cerut plecarea definitivă din țară; la 

asta nu mai aveam cum să mă apar.  



Cine cerea acest lucru, putea aștepta ani de zile până 

să primească aprobarea, timp în care nu mai avea 

voie să publice sau era concediat. Aceasta este o altă 

paranteză. 

 Pot să spun, așadar, că opera Un joc face parte 

dintr-o tabletă, pentru că tabletele din România 

literară le-am strâns în mai multe volume: 

Autoportret cu palimpsest, Coridoare de oglinzi… 

prin Un joc mă refer la jocul constant în care îmi 

imaginam povestirea istoriei în funcție de “Ce-ar fi 

fost dacă…?”. Am ajuns la concluzia că istoria nu se 

rezolvă cu această întrebare.Vreau să vă spun că, 

pentru mine, unul dintre cele mai plăcute lucruri este 

când merg la Sighet, să stau lângă intrare și să mă uit 

la figurile celor care intră și ale celor care ies, mai 

ales ale tinerilor, bineînțeles, că bătrânii sunt deținuți 

politici și știu tot. În cazul tinerilor, mi se pare 

extraordinar; ei intră, cum să spun, cum se intră într- 

un muzeu: cu o figură neutră, urmând să descopere, 

să învețe și ies ca după o experienţă existențială, nu 

ies cum te-ai aștepta după ce au văzut atâtea drame, 

deprimați. Dimpotrivă, ies cu o anumită lumină și eu 

sunt foarte fericită, deoarece, de la început, ideea era 

ca muzeul să reprezinte un drum spre prezent și spre 

viitor, nu un drum spre trecut. Pe de o parte, lumina 

vine de la faptul că acolo se descoperă modele, acolo 

descoperi niște oameni care au trăit lucruri ce 

depășesc limitele imaginației noastre, adică noi citim 

cum au fost chinuiți, dar de fapt nu avem nicio 

posibilitate să ne imaginăm experienţele prin care au 

trecut. Cu toate acestea, acei oameni nu au renunțat 

la ideile lor! Gândiți-vă la Gheorghe Brătianu, unul 

dintre cei mai mari istorici ai noștri. El aparținea 

familiei Brătianu, era băiatul lui Ionel Brătianu, 

prim-ministru la acea vreme. Gheorghe Brătianu, a 

cărui operă, Poporul român: O enigmă și un miracol, 

prezintă istoria noastră sub umbrela unor cuvinte 

care nu sunt folosite în domeniul istoriei de obicei. 

Evident, acestea au un înțeles mai profund decât 

cuvintele istoricilor care scriu numai date, pentru că 

enigma este, cu siguranță, faptul că am rezistat. 

Gândiți-vă la faptul că acum, încă, țăranii din jurul 

Veneției nu doar că nu se înțeleg cu cei din Sicilia,ei 

nu se înțeleg nici cu cei din Toscana, care este la 150 

de km depărtare!  



Tot mai mulţi scriitori italieni, cum era Andrea 

Zanzotto (mare poet!), renunță să mai scrie în 

italiană și scriu în dialectul zonei din care provin. 

Deci, Zanzotto, care e oricum e foarte greu de 

înțeles, ermetic și modern, a scris într-o limbă 

vorbită doar de acei țărani, care nu îl vor citi 

niciodată, este ca o formă de nebunie. Dar, 

problema este că acest popor – care a fost format 

din diverse ducate, principate, în care toți vorbeau 

aceeași limbă – și-a diversificat limba italiană după 

unire; acest fapt a fost un fel de rezumat. Noi, care 

am fost trei popoare „dușmane”, am păstrat o 

limbă română unitară, la noi nu există această 

problemă, un țăran din Banat se înțelege cu unul 

din Bucovina fără nicio problemă (spun mereu 

„țăran”, deoarece nu vorbesc de limba literară). 

Asta este enigma, această putere care se transformă 

în miracol. 

Așadar... Gheorghe Brătianu a fost vizitat în 

închisoare din partea Securității și i s-a propus (în 

cartea sa, el vorbește de Bucovina) să redevină 

profesor universitar, să își recupereze locul de la 

Academie și casa din București, cu condiția să 

republice cartea fără bucățile care țin de Basarabia 

și Bucovina și subliniind că aceasta nu e România, 

ci altceva. Gheorghe Brătianu a refuzat și a murit 

la 54 de ani la Sighet. El este un model: cineva 

care este în stare. Un scriitor francez are o definiție 

foarte impresionantă a intelectualului: Intelectualul 

este o persoană care poate lupta pentru adevăr 

dincolo de interesele sale. Mi se pare absolut 

minunat  pentru că, până la urmă, chiar asta e. Un 

intelectual este cineva care gândește şi are idei din 

care, uneori, are de câștigat, iar alteori de pierdut, 

însă rămâne credincios acelor idei. 

Paula Chiorean: Vorbeați mai înainte de o lipsă 

de interes pe care o avem noi, tinerii, și că ar trebui 

să ne asumăm faptul că suntem tineri. Mi se pare 

că nu ni se dă ocazia să ne exprimăm opinia decât 

aparent. Pentru că există persoane mai curajoase în 

a-și exprima părerile, ele sunt ascultate, iar 

persoanele mai slabe preferă să tacă și să pară 

indiferente, deși nu sunt, de frică să nu fie certate, 

sau să nu se râdă de opiniile lor.  

Nu cred că e vorba de o indiferență a noastră, ci 

despre faptul că nu ni se dă încrederea să ne 

spunem cu toții părerea. Ce am putea face ca să 

schimbăm ceva? Se cucerește dreptul la cuvânt sau 

trebuie să fie dat de cineva? 

ANA BLANDIANA: Asta depinde de societate și 

nu de persoana care întreabă. Eu cred că ești cu 

adevărat liber atunci când nu trebuie să ai curaj să 

fii liber. Atâta timp cât a fi liber este un act de 

curaj, libertatea nu există de fapt. În același timp, 

ea poate să existe în interior, adică libertatea 

interioară nu o poate lua niciun dictator din lume. 

Acesta este enormul avantaj al scriitorului, față de 

ceilalți artiști în general. Literatura este singura 

artă care nu poate fi cenzurată, decât post partum. 

Mai întâi scrii cartea și după aceea ea se tipărește 

sau nu se tipărește. Gândiți-vă că sculptorul 

lucrează în lut, care se degradează în câteva luni, 

probabil, dacă nu îl torni în bronz. Turnarea în 

bronz costă enorm, trebuie să o aprobe cineva. 

Opera sculptorului depinde în primul rând  înainte 

de a exista cu adevărat. Deci, în acest sens, 

scriitorii sunt foarte avantajați; având în vedere că 

scriitorul nu depinde atât de tare de cenzură, cum 

se explică faptul că, în general, dictatorii simt 

nevoia sa îl domine pe scriitor mai mult decât pe 

ceilalți? Există o relație antagonică între scriitor și 

putere, care nu există între celelalte arte și putere. 

Scriitorii sunt legați în mare măsură de termenul 

„posteritate”. Posteritatea înseamnă că el, 

scriitorul, va putea să existe și să prezinte 

societatea în care trăiește când dictatorul nu mai 

poate să îl oprească. 

Eu vorbesc, pentru că viața și tinereța mea s-au 

desfășurat într-o dictatură, nici acum nu pot spune 

că este mai ușor, totul este extrem de complicat, 

însă pe altele linii. Totul ține de puterea ta 

interioară, care este cu atât mai mare, cu cât ești 

mai interesat de lumea prin care treci. Nu cred că 

putem trece prin lume fără să ne pese de ce se 

întâmplă. De exemplu, noi ( generația mea) 

priveam cândva spre Occident ca spre o lumină pe 

care nu știam dacă o vom atinge vreodată 



. După aceea a venit revoluția, au fost eforturile de a 

fi integrați în Uniunea Europeană. Acum ne dăm 

seama că situația UE este aproape la fel de proastă ca 

și a noastră. Acum câteva decenii, sufeream pentru ce 

se întâmplă în țara noastră, dar de o vreme sufăr 

pentru ce se întâmplă în toată Europa, care este în 

pericol să dispară. Când are loc o ciocnire a 

civilizaţiilor, mereu câștigă cel care crede în propriul 

adevăr. Când am fost numită Doctor Honoris Causa, 

discursul se numea Istoria ca viitor, era o comparație 

între cum a dispărut Imperiul Roman și situația în 

care ne aflăm. Romanii nu mai știau ce înseamnă să 

fii roman. La fel s-a întâmplat anul trecut în Europa. 

Fiind supusă migrației, a încercat să plătească Turcia 

pentru a ține migranții. Mi se pare normal ca voi, 

tinerii, să vă informați cu privire la aceste întâmplări, 

ele te ajută astfel îți poți gândi și înțelege viața. 

Paula Chiorean: Dacă aţi vorbi cu dumneavostră, 

când aveaţi 18 ani, ce sfat v-aţi da? 

ANA BLANDIANA: Depinde în ce domeniu mă 

întrebi (râsete). Dacă vorbim despre domeniul 

sentimental, pot să spun că eu m-am măritat la 19 ani, 

adică…. era o perioadă foarte grea în viaţa mea: tata 

era închis, nu intram la facultate. A fost marele noroc 

al vieţii mele şi, în general, cred că cel mai mare 

noroc al vieţii omului este de a-şi întâlni perechea. 

Grecii aveau un mit minunat despre asta, însă este o 

chestie absolut de noroc. Acest noroc s-a petrecut 

într-o perioadă în care, fără el, probabil că muream.  

Mi-am cunoscut soţul după ce am debutat cu două 

poezii în revista Tribuna, unde trimisesem împreună 

cu alţi colegi de liceu versuri, iar eu semnasem Ana 

Blandiana pentru că tata era închis şi mă gândeam că 

nu se poate să scriu numele meu real. Ele au apărut şi 

imediat, de la Oradea ( unde locuiam şi terminam 

liceul), s-a trimis la toate publicaţiile din ţară o 

avertizare, erau de ordinul multor sute. Eu am citit 

textul publicat în ‘89 într-un volum de documente din 

Arhivele Ieşene, deci ajunsese şi la Iaşi. În acel 

volum se atrăgea atenţia că sub pseudonimul Ana 

Blandiana se ascunde fiica duşmanului poporului, 

preotul Gheorghe Coman, care e închis şi să nu fie 

publicată. A durat patru ani toată povestea. 

În această perioadă nu am putut intra la facultate, 

dar eu nu ştiam că peste o săptămână se va 

întampla asta: după ce îmi apăruseră două poezii, 

m-am dus de la Oradea la Cluj. Ca dovadă că nu 

ştiam ce înseamnă să publici sub pseudonim, m-am 

simţit foarte vinovată, ca şi cum aş fi făcut o 

escrocherie semnând cu alt nume; am mers la 

redacţie să le spun care e numele meu adevărat. 

Soţul meu era poet acolo, iar directorul, care era un 

om foarte cumsecade, mi-a spus:  „Norocul tău! 

Nu mai spune nimănui!”, în final s-a lămurit. Cu 

acel prilej, am facut cunoştinţă cu el, era ziua 

Sfântului Ion. Soţul meu îi spusese lui Ion 

Râureanu, adică celui care publicase operele mele : 

„Plătesc eu tot, dar tu să inviţi toată redacţia şi pe 

Ana la restaurant, ca să facem cunoştinţă”. Am 

fost la restaurant- cred că nu mai fusesem niciodată 

la Continental- şi după aceea, urma să iau trenul 

spre Oradea pe la şase după-masa. Soţul meu m-a 

condus la gară şi, în clipa în care am urcat pe scara 

trenului, el mi-a spus: „Vrei să fii soţia mea?”   

Trenul s-a pus în mişcare şi eu am rămas cu gura 

căscată, cum să spun? Am intrat în compartiment şi 

m-am gândit: „Doamne, ce neserios! Cum adică? 

De-abia am făcut cunoştinţă… “. În acelaşi timp, 

însă (asta mi-a rămas în minte de atunci), când am 

ajuns acasă, i-am povestit mamei tot, dar nu şi 

asta...deja începeam să îl protejez, dacă afla mama, 

ar fi zis: „Ăsta e un derbedeu!”; aveam grijă să nu 

îi stric impresia dacă cumva se vor cunoaşte, ceea 

ce s-a şi întâmplat. 

  



   Deci, în acest domeniu, vă doresc să aveţi norocul 

meu, adică să vă întâlniţi jumătatea. Cred că depinde 

de tine să fii în stare să te pui în situaţia celuilalt, să îl 

iubeşti pe cel de lângă tine mai mult decât te iubeşti 

pe tine, vă garantez că atunci urmează fericirea în 

dragoste. Secretul e să vrei să dai, nu să vrei să iei. 

  Aseară a avut loc decernarea Premiilor literare aici, 

la Cluj, şi am fost bucuroasă că a luat premiu Nicolae 

Gheran. El este un om care şi-a dedicat întreaga viaţă 

studiului operei lui Liviu Rebreanu. El a scos, ca 

editor, seria de opere Rebreanu cu toate implicaţiile. 

Asta e o meserie extraordinară, care aproape că nu 

există în România. El are, într-un mod extraordinar, 

calităţile care nouă, ca popor, ne lipsesc. Noi suntem 

în stare să avem genii, dar suntem mai puţin în stare 

să creăm instituţii, ne lipseşte clasa de mijloc a 

culturii, adică avem mai multe vârfuri decât baze. 

Dacă ar exista o singură generaţie formată doar din 

oameni ca Gheran, am fi salvaţi! 

Amos: Ne spuneaţi despre evenimentele neplăcute pe 

care le-aţi întâlnit în şcolile din Bucureşti şi doream 

să vă întreb: cum v-aţi regăsit puterea de a veni în 

şcoli şi de a povesti? Ce vă motivează să veniţi şi să 

vă implicaţi, să discutaţi cu elevii? 

ANA BLANDIANA: E prima oară când vin la o 

şcoală de atunci, însă aveam de gând să vin şi prin 

Ardeal, să văd dacă atmosfera e ca şi cea de la 

Bucureşti. Bucureştiul este un haos şi am dorit să vin 

aici, ca să nu îmi fac o impresie greşită. Am vrut să 

vin anul trecut, fusese organizată o discuţie între trei

prozatoare: Gabriela Adameşteanu, eu şi Florina Ilis.

Florina Ilis este clujeancă, care lucrează la Biblioteca 

Centrală Universitară, este o scriitoare extraordinară. 

Vă recomand să citiţi Cruciada copiilor, care spune 

enorm despre lumea noastră într-o lume parabolică. 

De asemenea, Adrian Popescu este un poet 

contemporan minunat, absolvent al liceului vostru. 

Este unul din puţinii poeţi mistici, fără să fie religioşi. 

E o mare deosebire între misticism şi dogme. 

Denis Criste: La ce vârstă aţi scris prima poezie şi ce 

v-a determinat să o scrieţi? 

ANA BLANDIANA: Înainte de a învăţa să scriu, se 

pare că făceam poezii. Am mers la şcoală la şase ani 

şi chiar am pus pe hârtie poezii, dar nimeni nu le băga 

în seamă. Totuşi, eram unul dintre acei copii pe care 

nimeni nu îi întreba ce vor să devină, deoarece toată 

lumea părea să ştie mai bine decât mine ce o să devin. 

Îmi amintesc un moment foarte nostim: în prima zi 

din clasa a II-a, am primit ca temă să scriem o 

compunere despre ce am făcut în vacanţă, iar apoi 

puteam ieşi în recreaţie, trebuia să scriem minimum 

două pagini. În acea vacanţă primisem prima mea 

carte: Iarna pe uliţă de Coşbuc, cu câte o strofă pe 

pagină şi cu multe ilustraţii. Fusesem frapată de faptul 

că tata avea cărţi acoperite de cuvinte pe fiecare 

pagină, în fiecare colţ, în timp ce a mea era doar cu 

câteva fraze. L-am întrebat pe tata de ce şi el, ca să 

scape de mine, mi-a spus: Aşa e poezia. Aşadar, am 

întrebat-o pe doamna învăţătoare câte pagini trebuie 

să scriu în versuri, crezând că va spune cinci (dacă e 

rarefiată, aşa e poezia!). Spre surprinderea mea, 

învăţătoarea mi-a răspuns: Dacă eşti în stare să scrii, 

poţi să scrii şi o singură pagină….Şi am scris o poezie 

şi am ieşit prima în recreaţie! 

Astfel a sosit momentul și pentru recreația noastră... 

Mult peste cele două ore petrecute în sala arhiplină, 

câteva grupuri de elevi nu s-au putut despărți de Ana 

Blandiana și – se pare – nici domnia sa de ei... Au 

urmat discuții pe care cronicarii n-au mai avut cum 

să le consemneze... 

Au consemnat: Lazea Octavia, Lupaş Miruna, Mihail 

Turcan, cls. 10 B 



Întâlnirea cu Spectacolul
Cercul de lectură „Orizonturi” – elevii claselor a V-a B, 

a VIII-a A, a VIII-a B, a IX-a A ai C.N.E.R. Cluj-Napoca 

în colaborare cu Fundaţia Culturală şi Studiourile de balet „Simona Noja”, 

un program al ANPRO 

Teatrul (greaca veche: theatron) este o formă de colaborare de artă fină, care foloseşte 

interpreţi (de obicei actori) care joacă în direct un eveniment real sau imaginar în faţa 

unui public într-un loc specific, de cele mai multe ori pe o scenă. 

Grecii antici au pus bazele tragediei şi comediei. Corul cânta povestea piesei, în timp ce 

actorii îşi mimau rolurile. Publicul stătea în locuri mai înalte (pe pantele colinelor), iar 

acţiunea se desfăşura pe un loc plat, numit orchestră. Din 450 î.Hr. s-au construit teatre 

cu locuri pentru public, pe bănci de piatră, ca cel de la Epidarus. Romanii au adăugat o 

scenă mai adecvată, care asigura un decor de fundal. În faţa acestuia, la fel ca în 

teatrele moderne, se afla o scenă ridicată deasupra orchestrei. 

E X P E R I E N Ţ E  I N E D I T E  



Cum arată azi sala de spectacol ?

Părţi componente ale sălii de spectacol: 

Indicaţi culoarea utilizată pentru fiecare  zonă în parte. 

Fotoliul de orchestră = loc în primele rânduri într-o sală de concert sau, în orice sală de spectacol. 

Stal, staluri = totalitatea scaunelor aflate în parterul unei săli de teatru şi aşezate în rânduri regulate; partea 

sălii unde se găsesc aceste scaune. BASSARABESCU, S. N. 164. din fr. „Stalle”- compartiment, loge, box. 

Lojă, loji = compartiment cuprinzând un număr redus de locuri pentru spectatori, aşezat, alături de altele, în 

jurul incintei unei săli de spectacole. 

Loja orchestrei = spaţiul dintre scenă şi primul rând de scaune (într-o sală de spectacol), amenajat sub 

nivelul scenei şi al sălii, în care stă orchestra; fosa orchestrei – din fr. „Loge”. 

Balcon, balcoane = 1. Platformă cu balustradă pe peretele exterior al unei clădiri, comunicând cu interiorul 

printr-una sau mai multe uşi. 2. Parte a unei săli de spectacol, de conferinţe etc. aşezată deasupra parterului – 

din fr. „Balcon”.

DECORUL 

 

         La începuturile teatrului, nu au 

existat decoruri. Mai intâi au apărut nişte 

pânze roşii cu care s-au acoperit 

scândurile scenei, pentru ca, mai târziu, 

prin anul 450 î.e.n., pe timpul lui Sofocle, 

decorul propriu-zis să ia o formă mai 

completă, specifică fiecărui gen dramatic, 

unul pentru comedie, unul pentru dramă 

satirică şi altul pentru tragedie. 

 

CORTINA 

 

Cortina a fost necesară abia în momentul 

în care arta scenică s-a perfecţionat şi a 

apărut decorul mai complicat, fiind nevoie 

ca atât acestea, cât şi mişcările 

personalului însărcinat cu pregătirea 

spectacolului să nu fie observat de public. 



LITERATURA CA SURSĂ DE 
INSPIRAŢIE PENTRU SPECTACOLUL 
DE BALET 
  (Miriam Moisă, Maria Moisil, Alexia 
Vonaş - clasa a V-a B, 2017) 

Asemănări şi deosebiri dintre baletul „Spărgătorul de nuci” şi povestirea „Spărgătorul de nuci şi 

regele şoarecilor” de E.T.A. Hoffmann 

Ce au observat elevii: 

1. Cele două opere „Spărgătorul de nuci”, atât baletul cât şi cartea au aceleaşi personaje. 

2. În cele două opere, locul în care se desfăşoară acţiunea este acelaşi. 

3. Baletul „Spărgătorul de nuci” este un dans figurativ, un spectacol teatral executat de mai multe 

persoane după o compoziţie literară cu acompaniament muzical, iar cartea „Spărgătorul de nuci” 

este o carte tipărită ce conţine diverse descrieri. 

4. Într-un balet nu vom putea „citi” niciodată cartea, în carte sunt descrise peisaje şi personaje cu 

trăirile lor, cu gândurile lor. 

5. Cartea are mai multe amănunte, pe când baletul nu o să poată să redea toate amănuntele 

descrise în carte. 

CUM PREZINTĂ UN COREGRAF DANSUL CREAT 

ÎNTR-O GARĂ -DANS CONTEMPORAN - W.A 

MOZART 

(OCTOMBRIE 2016) 

COREGRAF CODRUŢA OANCEA  -  STUDIOURILE 

SIMONA NOJA 

AU INTERPRETAT DORA MOROCOŢ, JULIA 

PRECUP, TEODORA TÎRNOVAN, 

A RECITAT VLADIMIR MÎRZA (DEC.2016) 

Sursa de inspiraţie: poezia lui Octavian Paler - Pagini 

răzleţe,  în vol. „Rugaţi-vă să nu vă crească aripi” 

Într-o gară 

Dimineaţa e abia presimţită și totuşi 

sunt destui călători care vin și călători care 

pleacă. 

De ce vin? De ce pleacă? 

Dar e prea devreme să întreb. 

Filosofii, istoricii, profeții și toți ceilalţi care 

se ocupă 

cu sensul existenţei dorm încă. 

Au citit până noaptea târziu. 

Şi nu pot să-i trezesc la o oră atât de 

nepotrivită. 

Există şi călători care stau şi asteaptă, 

bineînţeles 

în sala de aşteptare, cuminţi, dar şi pe 

peroane. 

Ce aşteaptă ? 

Dorm însă şi psihologii sau cum se mai cheamă cei 

care ştiu 

câte lucruri poate să aştepte un om şi, în general, ce rol 

are 

aşteptarea în lume. 

Nici pe ei nu pot să-i trezesc. Sunt obosiţi, 

extenuaţi de probleme serioase, nu se cade să-i 

deranjez 

pentru un fleac, fiindcă eu în gara aceasta, în dimineaţa 

aceasta, care nu e încă dimineaţă, e 



jumătate noapte, 

nu ştiu de ce stau oamenii prin sălile de aşteptare 

ale veacului. 

Unii au renunţat să aştepte. Au aţipit, pur şi 

simplu, 

Între două ţipete de locomotivă. 

Au uitat de veniri, au uitat de plecări, au uitat de 

vacarmul din gară. 

E bine ? E rău ? 

Nu ştiu. Cei care explică astfel de lucruri 

complicate 

dorm şi ei. E normal. Sunt din ce în ce mai multe 

întrebări 

şi ei trebuie să dea din ce în ce mai multe 

explicaţii 

în timp ce inexplicabilul creşte ca o noapte imensă 

sau 

ca o dimineaţă imensă. Încât, stau mai departe în 

această 

jumatate de mirare şi jumătate de spaimă, prudent, 

să nu fac vreo gafă care să atragă atenţia celorlalţi 

asupra mea. 

Ar întoarce toţi capul. Ce caută ăsta aici, 

într-o gară, cu întrebările lui ? Aici nu e oracolul 

din Delfi. 

Aici oamenii vin şi pleacă, aşteaptă sau moţăie, 

dar nimeni, absolut nimeni nu-şi permite să pună 

întrebări. 

Deci, mă strecor din gară tiptil şi plec să umblu pe 

străzi. 

E mai bine. 

Singurul lucru care mă-ncurcă e că nu ştiu 

la ce oră se scoală filosofii, istoricii, profeţii, 

psihologii 

şi cei care ne explică lucrurile complicate, prin 

urmare 

nu ştiu cât ar trebui să umblu fără noimă pe străzi. 

Şi nici nu pot să întreb trecătorii. Risc 

să nimeresc vreunul dispus să mă ia peste picior 

şi să râdă: „Nu ştiai ? Ne-am hotărât să venim, să

plecăm, 

să aşteptàm şi chiar să murim fără să ne mai 

punem întrebarea 

de ce. Lumea s-a transformat într-o gară, nu vezi 

?” 

Mai bine nu întreb. Tac şi mă uit la ferestre. 

De ce am ales această poezie? 

   Pentru că mie îmi induce o stare ca aceea în 

care, fără sonor, pe fundalul scenei, se 

derulează un film cu cameră fixă în care este 

dat totul cu repezitorul, lucrurile și oamenii se 

transformă, se mișcă în timp (suntem 

conștienți de trecerea lui), însă cu toate 

acestea timpul pare suspendat. 

„Nu știu de ce stau oamenii prin sălile de 

așteptare ale veacului” 

„Unii au renunțat să aștepte. Am ațipit…” 

   Poezia redă în mod „pictural” locul = gara = 

loc fără pretenții, unde „filosofii, istoricii, 

profeții și toți ceilalți care se ocupă cu sensul 

existenței dorm încă”. Așadar, un loc unde se 

întâlnesc oameni care vin și pleacă, oameni 

normali și borfași, oameni cu și fără 

probleme, oameni care nu au nimic de pierdut 

așteptând scurgerea ceasurilor sau oameni 

grăbiți… Gara este un loc unde sunt permise 

multe lucruri fără a ne pune întrebări sau a fi 

mirați, un loc unde se încheagă prietenii de o 

oră, știind că mai apoi poate nu ne vom mai 

întâlni niciodată cu acel om, este un loc în 

care cu ușurință se poate face transferul către 

alte lumi intergalactice (vezi „Man in Black”), 

alte lumi paralele (vezi „Harry Potter”) sau, de 

ce nu, către cosmos? 

   Ei  bine, dacă filmul se derulează pe 

culoarul central al gării, dansul se mută pe un 

peron, într-un loc concret, unde dansul își 

trăiește intens momentul.

De ce Mozart? 

   Pentru că Mozart și mai ales bucata 

selectată fac trimitere către tinerețe, glumă, 

profunzime în construcție și ușurință în 

expresie. 

Personajele: sunt alese nu departe de firea 

dansatoarelor. Teodora – inteligentă și 

ambițioasă, Julia – rușinoasă, dar 

temperamentală și Dora – puțin împrăștiată, 

bună la inimă și bine educată. 



Simbolurile: 

rochia roșie – cochetăria, lucrul pe care femeia îl va râvni veșnic și își va imagina că 

          niciodată nu-l are în întregime; 

cartea – cunoașterea; 

căciula – tendința omului de a evada în natură, de a face excursii, de a avea hobby-uri,      pasiuni – 

aici muntele.   

 

Situația arhetipală: întotdeauna ne dorim ceea ce nu avem. 

 

De ce finalul fericit ? 

Pentru că, după cum am spus, e posibil orice, și atunci, din pricina tinereții de ce să nu terminăm în 

ton optimist?! 

DUPĂ SPECTACOL 

Cum putem valorifica un spectacol ca activitate a cercului de lectură 

 

CRONICA DE SPECTACOL 

 

Constantin Parfene a definit cronica de spectacol ca „un articol publicistic în care se consemnează şi 

comentează evenimentele culturale, artistice interne şi externe/un spectacol teatral” (Compoziţiile în 

şcoală, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, p. 302). 

Principalele caracteristici ale cronicii de spectacol sunt: 

a)  se consemnează un eveniment teatral (un spectacol de teatru); 

b) evenimentul comentat face parte din viaţa culturală actuală (se impune prin actualitate); 

c) finalitatea unei cronici este informarea publicului despre evenimentul produs recent, prin relatarea, 

interpretarea şi aprecierea lui, provocându-i interesul pentru cunoaşterea mai îndeaproape a acestuia. 

 

Întrucât redactarea unei cronici dramatice este o operaţie complexă, chiar din capul locului elevii vor 

ţine cont de un şir de cerinţe şi anume: 

1. Realizarea scopului: 

a) afirmarea faptului de artă teatrală autentic (unde şi când s-a produs?); 

b) soluţionarea unor „dileme” de punere în scenă; 

c) remarcarea tendinţelor novatoare, valoroase; 

d) încurajarea actorilor talentaţi; 

e) analiza modului în care ideea a fost concretizată în viziunea plastică; 

f)  trezirea interesului publicului pentru teatru. 

2. Cronicarul trebuie să dea dovadă de judecată competentă şi obiectivă, cultură generală bogată, 

cunoaştere a artei teatrale, gust estetic şi talent publicistic. 

Cât priveşte tehnica elaborării cronicii dramatice, ca şi în cazul altor tipuri de compuneri, profesorul îi

va familiariza mai întâi pe elevi cu elementele de structură a unei cronici. Aceasta se constituie din: 

1. Introducere: 

– se indică, de regulă, ce reprezintă piesa în dramaturgia naţională (şi universală, dacă este cazul), în 

contextul creaţiei scriitorului, în repertoriul teatrului respectiv şi al altor teatre. 

2. Cuprins: 

a) analiza literară a textului dramatic (sumar, în cazul pieselor cunoscute, mai detaliat, în cazul 

pieselor mai puţin cunoscute ori inedite), aceasta constând în: 

–  prezentarea ideilor fundamentale; 

–  evidenţierea structurii dramatice (acţiune, personaje, dialog); 

–  valoarea textului şi valenţele lui scenice; 

 



b) descifrarea concepţiei regizorale, operaţie care vizează: 

– atitudinea creatoare faţă de text (completări sau devieri ale intenţiilor autorului, minimalizarea unor 

idei principale, deplasări de accente ideatice etc.); 

–  limbajul regizoral (direct sau metaforic, accesibil sau încifrat); 

–  mijloace prin care se realizează atmosfera spectacolului: ton, ritm, plastică, lumini, costume; 

–  aprecieri asupra muzicii spectacolului. 

c) comentarea jocului actorilor: alegerea distribuţiei (adecvată, inadecvată), analiza rolurilor foarte bine 

interpretate (înţelegerea de către actori a textului, a intenţiei regizorale, mijloace personale ca voce, gest, 

ţinută, capacitate afectivă), analiza rolurilor interpretate greşit. 

3. Încheiere: 

a) utilitatea spectacolului (cui se adresează, la ce serveşte şi ce efecte poate avea asupra spectatorului); 

b) contextul cultural-artistic în care se înscrie spectacolul. 

Se ştie că nu se ajunge la realizări decât practicând, de aceea profesorul îi va pune pe elevi în situaţia de 

a exersa sistematic, fie că ei vor trebui să compună o cronică dramatică în urma vizionării unui 

spectacol (într-un teatru ori de pe casetă video/CD), fie să însceneze o scenă din piesa studiată (ex.: O 

scrisoare pierdută de I. L. Caragiale), să o prezinte în faţa clasei şi, ulterior, să redacteze un fragment 

pentru o eventuală cronică, în care să se refere la jocul actorilor, la concepţia regizorală ori la orice alt 

aspect ce vizează structura unei cronici. Contactul cu modelele constituie o cerinţă indispensabilă în 

practica însuşirii tehnicii compoziţiei respective. Analizând din diverse perspective mai multe cronici 

dramatice, ce aparţin unor specialişti în domeniu consacraţi (publicate în ziarele şi revistele de 

specialitate), elevii nu numai că se documentează referitor la evenimentul cultural produs, dar observă 

şi modul de organizare şi de exprimare a ideilor într-un text. Deprinderile de redactare ale unei cronici 

pot fi dobândite şi prin alte procedee: exerciţiile orale şi scrise, extrasul, nota critică (observaţia 

personală făcută pe marginea unei idei desprinse din text), fişa de studiu etc. 

Cum apreciem o cronică de spectacol ? 

 

Alegeți cronica de spectacol. Răspundeți la întrebările de mai jos, apoi completați tabelul referitor la cât 

de credibil este cel care a realizat analiza spectacolului. Răspundeți la următoarele întrebări: 

 

A văzut cronicarul cu ochii săi spectacolul despre care se scrie? Da/Nu 

Știe cine au fost: compozitorul, libretistul, coregraful, soliștii, scenograful? Da/Nu 

Dacă este vorba despre un libret realizat pe baza unei opere literare, menționează cronicarul acest 

lucru? Da/Nu 

Spune acest spectacol ceva despre viața lui? Da/Nu 

Precizează cronicarul unde și când a avut loc spectacolul? Da/Nu 

Este interesat de modul în care este pus spectacolul în scenă? Da/Nu 

Este necesar ca spectacolul să aducă elemente de noutate față de montarea inițială/față de opera literară 

care stă la baza spectacolului? Da/Nu 

A observat cronicarul dacă au fost încurajați prin roluri importante dansatorii talentați? Da/Nu 

A fost prezentat felul în care libretul (povestea) a fost concretizată prin dans? Da/Nu 

S-a pus în discuție de către cronicar dacă spectacolul a deschis sau nu gustul publicului pentru 

spectacol? Da/Nu 

„Don  Quijote”  - Cronică de spectacol 

 

Trâncă Naomi, clasa a VIII-a A , Colegiul Național Emil Racoviță’’ 

 

      În data de 22 martie am participat la spectacolul „Don Quijote”, spectacol inspirat din romanul cu 

același nume scris de Miguel de Cervantes. Dirijorul spectacolului a fost Adrian Morar, regia artistică și 



și coregrafia (dupa cea a lui Marius Petipa) a fost dirijată de către Felicia Șerbănescu, iar pregătirea 

muzicală a fost dirijată de Dorina Cârlig. Romanul, publicat în două volume, spune povestea unui 

vechi hidalgo, iubitor de romane cavalerești, care pornește într-o misiune cu scopul de a readuce 

dreptatea în lume și de a o onora pe Dulcineea, domnița visurilor sale. 

      Baletul este alcătuit din două acte și un prolog. Prologul prezintă hotărârea lui Alonso Quijada 

de a deveni cavaler rătăcitor și de a-și schimba numele în Don Quijote. Încă de la început, grația și 

talentul actorilor au uimit întreaga sală. Don Quijote, jucat de Radu Sântimbrean, adoarme și o 

viseaza pe Dulcineea, rol interpretat de către Adelina Filipaș, înconjurată de driade, zâna lor și 

Amoraș. Fiecare balerină își are propriul rol, fără de care reprezentația nu ar fi completă. 

     Actul I prezintă doi tineri îndragostiți, Kitri (Andreea Jura) și Basil (Mircea Munteanu), a căror 

relație nu este acceptată de către Lorenzo (Marius Toda), tatăl fetei. Tensiunea de pe scenă se simte 

puternic și în rândul spectatorilor. Gingășia cu care balerinii dansează, fac să pară că baletul este 

ceva ușor de mânuit. 

     Ce mi-a rămas însă cel mai bine întipărit în minte sunt costumele pe care le poartă actorii, care 

pe mine m-au impresionat profund. Sunt confecționate cu atâta măiestrie încât par autentice. Acest 

aspect te face să simți că ai fost transportat în secolul VII, când a fost scris romanul. 

    Actul II prezintă înscenarea morții lui Basil. Acesta scoate un pumnal pentru a-și curma viața și 

își spune ultima dorință, de a se căsători cu iubita lui. Aici intervine Don Quijote, care, ajutat de 

spiritul său de cavaler, reușește să îl convingă pe Lorenzo  să accepte căsătoria celor doi. Totul se 

sfârșește cu o notă comică, când se descoperă că tragedia a fost o farsă. În acest moment, atmosfera 

se destinse și în sală, aceasta fiind umplută de zâmbete. Nu am putut să nu observ decorul care a 

întregit această scenă, dar mai ales talentul incontestabil al actorilor. În final, se organizează o mare 

petrecere de nuntă, oaspeții petrecând cu voie bună, fără a-i observa pe Don Quijote și Sancho 

Panza părăsind, triști, mulțimea. La lăsarea cortinei, un ropot de aplauze umple sala. 

     Am fost marcată de abilitățile și capacitatea actorilor de a se transpune în pielea personjelor, 

dându-mi impresia că ei nu doar își joacă rolul, ci îl și trăiesc. Îmi trezesc sentimente de admirație și 

acum, după ceva timp de la vizonarea spectacolului. Cu siguranță spectacolul „Don Quijote” mi-a 

întărit convingerea că arta și frumosul îmbogățesc viața unui om. 

Știați că: … 

Don Quixote is a ballet in four acts and eight scenes, based on episodes taken from the famous 

novel Don Quixote de la Mancha by Miguel de Cervantes. It was originally choreographed by 

Marius Petipa to the music of Ludwig Minkus and first presented by the Ballet of the Imperial 

Bolshoi Theatre of Moscow, Russia on 26 December [O.S. 14 December] 1869. Petipa and Minkus 

revised the ballet into a far more expanded and elaborated edition in five acts and eleven scenes for 

the Imperial Ballet, first presented on 21 November [O.S. 9 November] 1871 at the Imperial Bolshoi 

Kamenny Theatre of St. Petersburg. (Wikipedia, 29.08.2017) 

                                 Cronică de spectacol – „Doar M... de la Marguerite” 

                        Țentea Roxana, cls. a X-a A, Colegiul Național „Emil Racoviță” 

       Având ca sursă de inspirație romanul „Dama cu camelii” scris de Alexandre Dumas–fiul, 

spectacolul de balet „Doar M... de la Marguerite”, coregrafia și regia fiind semnate de Livia 

Tulbure-Gună, pune în prim plan povestea de dragoste a curtezanei Marguerite Gautier și al lui 

Armand Duval. 

     O poveste sensibilă de dragoste chinuită are o latură dramatică, satirică și batjocoritoare chiar, 

care poate fi observată prin scenografie. 



  Deși, la prima vedere, se așteaptă o replică perfectă a cărții în dans, Livia Tulbure-Gună și Lavinia

Moraru, scenograful, își rezervă dreptul de a introduce sau de a elimina unele elemente precum licitația 

de la începutul romanului, schimbarea cărții dăruite de Armand Margueritei cu un fel de jurnal personal 

și nuanța de modern în balet. 

     E prezentă totodată o ridiculizare a caracterului damelor ușoare din Paris de la vremea aceea, prin 

apariția personajelor alegorice îmbrăcate în flori, metaforă ce aduce cu afirmația „din floare în floare”. 

     O altă alegorie e prezentă și în secvența în care Marguerite dansează cu moartea, dansul și mișcările 

amintesc de jocul în care moartea ne este adversar, de zbaterea pentru viață și pierderea acesteia. 

     Deși ridiculizează anumite elemente, spectacolul preia din carte unele sentimente mai profunde și 

chiar mituri care inspiră aceste idei. De exemplu, când Marguerite renunță la bijuteriile și șalurile ei 

pentru bani, se observă preluarea ideii lui Socrate care apare în „Miturile lui Platon” și anume că Eros, 

zeul amorului, nu e frumos sau bogat, Marguerite renunțând la lucrurile care o făceau frumoasă, sau care 

până atunci credea că o fac, pentru iubire.

     O altă idee din acel mit e prezența dorinței de bine și fericire, că iubirea e ceva bun. Astfel 

Marguerite se sacrifică pentru binele lui Armand, punând iubirea pentru el mai presus de ea. Chiar și 

mitul lui Amor și Psyche e prezent, când, la țară, ducând o viață liniștită și modestă, Marguerite și 

Armand se aseamănă cu Psyche și respectiv Amor. 

    Așadar, deși nu e o punere perfectă în scenă a romanului pe care l-a avut drept sursă de inspirație, 

spectacolul „Doar M... de la Marguerite” reușește să reprezinte o variantă mai modernă a poveștii, 

păstrând sentimentele inițiale, oferindu-le actualitate. 

                                                      Cronică de spectacol 

“Don Quijote” - Opera Națională Română din Cluj-Napoca 

Daria Șerbănescu, clasa a VIII-a A, Colegiul Național „Emil Racoviță” 

Miercuri, 22 martie 2017, am asistat în premieră pentru mine la punerea în scenă a operei „Don 

Quijote”, după romanul „Don Quijote de la Mancha” al lui Miguel de Cervantes, un balet în două acte și 

un prolog, așa cum este descris în broșura de prezentare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. 

Ceea ce am observat imediat a fost că spectacolul este unul plin de viață, colorat, dedicat întregii familii. 

Dirijorul Adrian Morar și orchestra condusă de acesta sunt cei ce ne deschid poarta spre lumea magică a 

aventurii. Acea muzică plină de viață creează cadrul perfect al lumii fantastice a driadelor. 

Creativitatea de care au dat dovadă cei care s-au ocupat de realizarea costumelor și decorului ce apar 

încă din prima scenă conturează o lume perfectă, o lume în care frumusețea este pusă în valoare. 

Eleganța rochiilor și cadrul festiv în care se desfașoară întreaga scenă mi-a captat privirea, exagerând 

discret fantastica lume în care trăia Don Quijote. 

Un fapt ce mi-a atras atenția a fost punerea într-un plan secundar a celebrului aventurier, baletul punând 

astfel accentul pe puterea dragostei, având în centru cuplul format din tânara Kitri și Basil, interpretați 

convingător de Andreea Jura și Mircea Munteanu. Întreaga lor aventură se bazează pe încercarea lor de a 

se logodi fără a avea acceptul lui Lorenzo, tatăl fetei. 

                                                                   



Get to Know Barcelona

Doar M ......de la Marguerite 

Pop Alexandra, clasa a IX-a A, Colegiul Național 

„Emil Racoviță” 

     Opera Națională din Cluj-Napoca a prezentat 

spectacolul de balet ,,Doar M ….de la Marguerite”, 

realizat după romanul lui Alexandre Dumas-fiul 

„Dama cu camelii”. 

Cartea prezintă viața dezordonată și plină de 

desfrâu a unei curtezane din Paris, pe nume 

Marguerite, ce ajunge să-și cunoască iubirea sa 

adevărată, pe Armand Duval. Ea reprezintă victima 

societății centrată pe bărbat și ajunge să-și sacrifice 

iubirea, fapt ce va grăbi moartea ei. Între carte și 

reprezentarea sa sub formă de balet se remarcă 

diferențe datorate atât viziunilor personale ale 

regizorului cât și a mijloacelor artistice de 

reprezentare. 

    O primă diferență este dată de prezentarea 

succintă a acțiunii în cazul baletului, întreaga 

poveste fiind simplificată, caracteristicile acelei 

perioade clasice  nefiind redate. Cartea este 

complexă, cu numeroase detalii, însă mereu o carte 

va fi mai bogată decât reprezentarea sa. Totuși, 

există anumite aspecte pe care regizorul pune mai 

mult accent decât în carte. Astfel, se remarcă o 

diferență în ceea ce privește începutul poveștii. 

Spectacolul debutează cu Marguerite singură în 

cameră, tulburată de boala sa, simțind că au ajuns-o 

suferințele și moartea se apropie. Acest moment nu 

apare clar în carte, nu se insistă ci doar se 

menționează: ,,suferise și încă suferea”. În 

spectacolul de balet, la început, se prezintă mai 

mult starea ei de boală și de frică, momentul ei de 

suferință din cauza acestei boli apărute înainte de a- 

și schimba viața, când încă mai participa la baluri 

fastuoase. Spre deosebire de balet, cartea începe cu 

deznodământul, licitația de după moartea ei. 

   Întreg spectacolul mi-a produs o serie de 

impresii. Am fost fascinată de costumele atât de 

colorate și extravagante de la petrecere. Deși nu 

erau în stilul clasic, specific epocii, prin ele s-a 

putut reda fastul balurilor și atmosfera aceea de 

dezordine sufletească și destrăbălare. Astfel, deși în 

carte personajele poartă alt tip de costume, 

sofisticate, specifice epocii, spectacolul de balet 

reușește să redea foarte bine atmosfera chiar 

folosind alt tip de costume. 

   Finalul spectacolului mi-a creat o impresie 

puternică. Am fost surprinsă de  viziunea 

regizorului asupra morții lui Marguerite.  

    Momentul a fost foarte bine realizat, o femeie 

îmbrăcată în negru reprezentând moartea. 

Aceasta, prin dans, o cuprindea pe Marguerite și 

o trimitea în viața de dincolo, trecând printr-o 

oglindă. Consider că oglinda semnifica 

cunoașterea de sine, adică Marguerite se vedea 

pe sine așa cum era de fapt, nu cum părea a fi.    

     La final, balerina era pe podium cu un văl 

alb, luminată toată. Acest moment semnifica 

urcarea ei la Cer, curată, pentru că și-a schimbat 

viața și a iubit cu adevărat, fiind în stare de un 

sacrificiu atât de mare. În scena morții apăreau și 

niște statui albe ca niște mirese ce consider că 

exprimă puritatea la care a ajuns eroina la 

sfârșitul vieții sale. Toate aceste elemente de 

decor, costume, lumini, fac parte din mijloacele 

artistice de realizare a spectacolului, așa cum 

scriitorul a folosit cuvinte ca mijloc de 

exprimare a sentimentelor și creare a poveștii. 

      Această reprezentare a cărții ,,Dama cu 

camelii” prin balet a adus în scenă o nouă 

viziune, iar întreg spectacolul a fost minunat mai 

ales datorită balerinilor deosebit de frumoși și 

talentați. Din toate acestea am învățat că e

important să analizezi o carte în profunzime și să 

urmărești o reprezentare  a sa pentru a o înțelege 

cu adevărat. 



                                                       Cronică de spectacol 

,,DON QUIJOTE” 

De LUDWIG MINKUS 

Andra Ţichindeleanu, clasa a VIII-a A, Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă” 

    Miercuri, 22 martie 2017, am avut plăcerea de a viziona baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus, la 

Opera Naţională Română, de la ora 18:30. Spectacolul a avut ca dirijor pe Adrian Morar, Felicia 

Şerbănescu s-a ocupat de regia artistică şi coregrafie, după coregrafia clasică de Marius Petipa, Valentin 

Codoiu de scenografie, Dan Haja de preluarea coregrafiei şi Cristina Albu de regia din culise. 

   Baletul este compus dintr-un prolog, urmat de două acte. Spectacolul începe cu visul lui Don Quijote 

(RaduSântimbrean), care se numea încă Alonso Quijoda. El decide, fiind inspirat de aventurile romanelor 

cavalereşti, să devină un cavaler rătăcitor; îşi schimbă numele şi este însoţit în călătoriile sale de scutierul 

său (Sancho Panza - Claudiu Buldan), un cal şi un măgar. Scenele au fost, nu doar datorită interpretărilor 

actorilor ci şi datorită recuzitei, deosebit de amuzante şi pline de viaţă. Din cauza elanului care îl cuprinde 

gândindu-se la aventurile pe care le va avea, Don Quijote îşi închipuie morile de vânt ca nişte uriaşi care îl 

atacă şi cărora el le răspunde. O aripă a morii îl prinde şi este ridicat în aer, apoi trântit la pământ. Eroul 

adoarme şi o visează pe Dulcineea (Andreea Jura), înconjurată de driade, zâna lor (Adelina Filipaş) şi 

Amoraş (Laura Pop). Trezit din vis, Don Quijote porneşte în căutarea aventurii, ca apărător al dreptăţii. 

    Primul act are loc într-o piaţă din Barcelona, unde se află Kitri (Andreea Jura) şi Basil (Mircea 

Munteanu), doi tineri îndrăgostiţi a căror relaţie nu este acceptată de către tatăl lui Kitri, Lorenzo (Marius 

Toda) şi care plănuieşte să îşi căsătorească fiica cu Gamache (Mircea Cădariu), un pretendent foarte bogat. 

Pentru a nu fi despărţiţi de Lorenzo, cei doi îndrăgostiţi decid să fugă împreună, iar Don Quijote, care 

credea că Kitri este Dulcineea, porneşte în căutarea ei, împreună cu Lorenzo şi Gamache. Costumele în 

tonuri de roşu şi portocaliu creau atmosfera unei zile de vară din Spania, care a fost accentuată de apariţia 

toreadorilor, în fruntea cărora este Espado (Mircea Munteanu). 

    Al doilea act are două tablouri, acţiunea primului având loc într-o tavernă, unde grijile fugarilor dispar 

când apar doi dansatori de flamenco (Dorina Lucaciu şi Mircea Munteanu). Cum să nu îţi atragă atenţia 

graţia dansatoarei şi rochia ei de un roşu aprins? Tabloul redă mai apoi înşelătoria lui Basil, care se 

preface că îşi curmă viaţa pentru că Lorenzo a descoperit unde a fugit cu Kitri, care este obligată să se 

căsătorească cu Gamache. Datorită spiritului său cavaleresc, Don Quijote îl convinge pe tatăl lui Kitri să o 

lase să se căsătorească cu Basil. Apoi, ei descoperă că totul a fost o farsă şi că  Basil nu este pe moarte, 

dar Lorenzo trebuie să îşi respecte cuvântul, astfel că Basil se căsătoreşte cu Kitri. Tabloul al doilea 

prezintă nunta celor doi, faptele de vitejie ale cavalerului Don Quijote transformându-l într-o legendă. 

Costumele dansatorilor (alături de ei a fost şi un grup de elevi de la Liceul de coregrafie si artă dramatică 

,,Octavian Stroia”)  au fost extraordinare, iar interpretările tuturor, copleşitoare. Dansurile lui Mircea 

Munteanu (Basil) şi Andreea Jura (Kitri/Dulcineea), sub conducerea Feliciei Şerbănescu, au fost realizate 

cu o pasiune care a fost resimţită şi de către publicul clujean. Mie personal mi-a plăcut în special 

interpretarea lui Claudiu Buldan, care a rămas în pielea personajului său, Sancho Panza, chiar şi la 

sfârşitul spectacolului, când spectatorii i-au aplaudat cu entuziasm pe cei din distribuţie. 

     Aşadar, scenograful Valentin Codoiu nu s-a înşelat când a spus: ,,Crearea ambianţei este cheia 

succesului artistic în orice spectacol. Şi la ambianţă ajungi prin decoruri, costume... Suntem convinşi că vă 

veţi simţi în ambianţa superbului oraş care este Sevilla, plin de viaţă, exuberant…”. 



Cronică de spectacol  -Don Quijote- 

Florina Rus, clasa a VIII-a A, Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă” 

    Miercuri, 22 martie 2017, am participat la spectacolul „Don Quijote”, inspirat din romanul cu același 

nume de Miguel de Cervantes. 

Opera prezintă în pași de balet, povestea unui nobil, Don Quijote care iubea să citească. Familia sa îi arde 

cărțile, știința fiind considerată periculoasă, totodată crezând că cititul îl înnebunește determinându-l să vrea 

să devină un personaj în propria carte. Atunci el pornește la drum cu scopul de a deveni cavaler asemenea 

celor din poveștile de aventură pe care le citea, dar el nu pleacă singur, ci însoțit de Sancho Panza pe care-l 

convinge să-i fie scutier. 

    Toate acestea sunt puse în șcenă de coregrafa Felcia Șerbănescu după coregrafia clasică de Marius 

Petipa, șcenografia de Valentin Codoiu și muzica dirijată de Adrian Morar. În rolul lui Don Quijote este 

actorul Radu Sântimbrean, iar în trupa de balet participă și un grup de elevi de la Liceul de Coregrafie și 

Artă Dramatică  „Octavian Stroia”. 

    Spectacolul se desfășoară în două acte și un prolog. În fiecare act decorul a fost diferit, cel mai 

spectaculos fiind când personajul principal ajunge în Spania. Aici rochiile balerinelor sunt de un roșu 

superb care îți sare în ochi. 

MOTANUL   ÎNCĂLȚAT – cadou de primăvara 

Miriam Moisa, clasa aV–a B, Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă” 

De ce o operă să fie cadou de primăvară? De vreo două luni îmi tot spune mama că va fi o mare premieră – 

și a fost. Da, Motanul Încălțat – o operă în trei acte pentru copii, pe care am așteptat-o fiindcă nu a mai fost 

pe scena operei din Cluj și nici nu știam cum va fi, până acum am văzut doar opere clasice, cunoscute de 

toată lumea, dar subiecte pentru un film sau desen animat să fie pus astfel  în scenă nu mi-am imaginat. 

        Așa că, săptămana trecută ne-a surprins pe toți copiii din sală jucăușa operă ,,Motanul Încălțat”,

regizată de Traian Savinescu, cu multă veselie, culoare, dans și muzică bună. Începutul a fost altfel, după o 

perdea neagră transparentă vedeam deja decorurile înainte de a începe. Orchestra o cunoșteam și am 

așteptat cu emoție să înceapă. Câtă bucurie și forfotă în lumea acestei povești până când l-am văzut pe 

Motanul Cotoșman (jucat de solista Gloria Tronel) cum îi pune pe toți la punct până l-a convins chiar și pe 

împărat (solistul Ruslan Bârlea) să îl ia ca Mare dregător. Acest împărat m-a amuzat atât de tare, încât 

râdeam și numai când apărea pe scenă. Se dădea pe toboganul mic de la împărăție ca un copil jucăuș și 

râdea din orice, pus pe pozne mereu și pofticios după bomboanele care îl făceau atât de fericit când îi erau 

aduse. 

La Curtea Regală este prezentat motanul Familiei Regale de către o trupă de actori ambulanți, în onoarea 

micului Prinț. 

Istețul Motan Cotoșman, cu cizme roșii încălțat, i-a zăpăcit pe toți, adică și-a arătat talentele și darurile într- 

un mod unic, încât a ajuns să le fie model de urmat pentru iepuri, vânãtori, împărat şi slujitori. Motanul le-a 

venit de hac atât Marelui Dregător, hoților cât și Căpcăunului. L-a pedepsit pe Marele Dregător pentru 

modul în care a vrut să îl ucidă pe Împărat, l-a păcălit pe Uriaș (Căpcăun) care a înfricoșat un ținut întreg și 

a readus veselia și bucuria la casa împăratului care și-a măritat fata cu cine și-a dorit ea și nu cu cel care 

doar prin presiune și frică dorea să o ia de nevastă. 

Am avut impresia că văd și alte spectacole în același spectacol fiindcă după ce Motanul salvează viața 

Împăratului și a slujitorilor, îl păcălește pe uriaș și îi aduce lui Ionică o frumoasă soție. Astfel ajunge Ionică 

voievod. La nunta lor apar personaje dragi mie, Alba ca Zăpada, piticii, Capra  cu trei iezi, Scufița, 

lupul....era și un măgar pe acolo, dar și fericiții Ileana Cosânzeana și Făt Frumos. 

   



INTERVIUL 

Reporter Cristian Purdea, cls. a VIII-a B 

Interviul a fost luat în luna iulie 2017 

Filmarea interviului și editarea lui: Tudor Cotinghiu, cls.a VIII-a B. 

Reporter: Sunt aici cu Boris Nebyla, fost solist la Wiener Staatsoper și fondator al mai multor școli de 

balet. Am aflat că una dintre școlile dvs de balet este cea mai mare din Viena. Aș vrea să vă întreb care 

sunt  satisfacțiile pe care vi le aduce lucrul cu tinerele generații. 

Boris Nebyla: În primul rând, fondarea școlii a fost o problemă importantă, deaoarece ca și dansator 

pentru atâția ani, am simțit o responsabilitate să ofer ce am învațat generațiilor viitoare. În al doilea 

rând, în ziua de azi, fiindcă suntem înconjurați de computere și de media, este incredibil de important ca 

oamenii să încerce să facă ceva fizic și în direcția artei, care este cea mai frumoasă formare, cel mai 

frumos mod de exprimare. 

Reporter: Apropo de artă, sunteți un coregraf renumit și ați semnat coregrafia a numeroase dansuri. Ne- 

ar plăcea să aflăm cum vă vin ideile pentru dansurile pe care le concepeți. 

Boris Nebyla: În multe situații ideile vin pe loc, când lucrez cu artiști, și trebuie, de asemenea, să iți 

adaptezi pașii și starea de spirit cu cea a dansatorilor și artiștilor. De foarte multe ori, de fapt de cele 

mai multe ori, o sursă de inspirație este propria mea viață: fiica mea, soția mea, de fapt toate 

experiențele mele. Și, desigur, muzica cu care lucrez. 

Reporter: Mulțumim foarte mult. 

https://youtu.be/WhAVkGsa66E?t=41 
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MESAJ  

PENTRU  

EDUCAȚIE

Educația şi dragostea de școală ne unesc 

Proiect educativ în parteneriat cu Colegiul Național 
,,Petru Rareș” Piatra Neamț, anul școlar 2017 - 2018 

                                 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației 

    A educa înseamnă mult mai mult decât a practica o meserie, este o misiune pe care cei 

mai mulți dascăli și-o asumă cu vocație și entuziasm, conștientizând că lumea are nevoie de 

cetățeni de valoare. Prin educație se creează o punte între familie și societate, o legătură ce 

vizează transformarea puiului de om într-o ființă completă și complexă, capabilă de a 

susține lumea prin faptele și ideile sale. Iar această legătură nu se realizează numai prin 

cunoștințe teoretice, ci și prin acele cunoștințe pe care elevul și le însușește făcând, 

executând, simțind, trăind. Un act educativ de calitate va fi întotdeauna în concordanță cu 

fondul personal al educabilului, cu ceea ce posedă el în mod natural și va urmări 

completarea acestui  fond natural cu noi abilități și noi competențe care să desăvârșească 

ființa educată.  

Experiențe de neuitat



În luna octombrie a anului școlar 2017-2018 am primit vizita colegilor noștri de la 

Colegiul Național ,,Petru Rareș’’ din Piatra Neamț. Cu toate că scopul vizitei a fost 

acela de a transmite un mesaj pentru educație, venirea lor a fost și un bun prilej de a 

lega noi prietenii și de a im̑părtași noi experienṭe im̑preună cu colegii moldoveni. 

Deși pentru majoritatea dintre ,,racovițiști’’ și invitații lor, elevi de clasa a VII-a, a 

fost primul eveniment de acest fel din viaṭa de elev, copiii și-au luat foarte în serios 

sarcina asumată, iar mesajele lor au avut profunzime și i-au impresionat pe cei 

prezenți, profesori și elevi deopotrivă. 

 Iată câteva dintre cele mai reprezentative mesaje prezentate la acest eveniment:  

‹‹ Pe 5 octombrie, în întreaga lume se 

sărbătorește Ziua Mondială a Educației. 

Evenimentul ține să ne reamintească 

faptul că o educație de calitate reprezintă 

cheia unei reușite profesionale. 

În acestă zi deosebită, le mulțumim 

tuturor dascălilor care, înainte de orice, 

pun suflet în procesul de predare. 

Educația trebuie să constituie o prioritate în 

viața fiecărui individ. Scopul educației este 

dezvoltarea aptitudinilor, îmbogăţirea 

cunoştinţelor, familiarizarea cu noi direcţii. 

Școala este a doua casă a tânărului în 

formare, după familie. În acestă casă el 

trebuie să păşească cu bucurie şi încredere. 

Propoziția „Merg la școală.” trebuie să ne 

aducă bucurie și să ne facă să zâmbim atunci 

când o rostim. 

Trebuie să fim mândri că suntem elevi, 

deoarece școala reprezintă provocare, 

prezent și viitor, vise și scopuri realizate, 

amintiri și experiențe deosebite. 

La școală apar primii prieteni adevărați, 

primele vise mari, primele competiții și 

provocări... Nimeni nu spune că drumul 

educației este ușor de parcurs, dar în final, 

când vom purta toca de absolvent, vom fi

mândri de drumul parcurs! ›› 

Adam Raluca-Mihaela & Vana Marc 

Aurelius, 7A, CNER



‹‹ CNER - emblemă a oraşului Cluj-Napoca 

Aşezat in̑ inima Clujului, în apropiere de renumita Universitate Babeş-Bolyai, Colegiul 

Național ,,Emil Racoviță” poartă numele renumitului savant,  explorator, speolog  și  biolog 

român, considerat fondatorul biospeologiei. 

   Născut în 1868 nu departe de Piatra Neamṭ, in̑ oraşul  Iași, Emil Racoviṭă  a avut 

posibilitatea să studieze viața mamiferelor acvatice, dar și a pinguinilor in̑ timpul expediției din 

Antarctica. El a rămas în istoria științei ca descoperitor al balenei cu cioc. 

Colegiul in̑ care vă aflaṭi esta una dintre mândriile oraşului Cluj-Napoca. De-a lungul timpului, 

aici le-au fost călauziṭi paşii spre in̑alte trepte ale educaṭiei multor personalități precum 

Constantin Daicoviciu, profesor de latină şi mare istoric,  care ulterior a devenit rectorul 

Universităţii clujene, sau academicianul Eugen Pora. 

   În prezent, liceul este o adevarată pepinieră a loturilor olimpice la diferite discipline, elevii 

săi remarcându-se la o mulṭime de olimpiade şi concursuri naṭionale şi internaṭionale. 

   Pentru mine, Colegiul Naṭional ,,Emil Racoviṭă” este ca a doua casă, locul unde in̑văṭ şi leg 

prietenii noi. 

   Ne bucurăm că aṭi trecut pragul liceului nostru şi vă dorim o şedere cât mai plăcută, aici in̑ 

Cluj-Napoca! ›› 

                                Morar Karina, 7 B, CNER 

‹‹ Educația este calea spre viitor, este 

arta de a face omul etic și este cea 

mai puternică armă pe care voi o 

puteṭi folosi pentru a schimba lumea. 

Prin educație, omul devine învățat și 

își poate construi singur un viitor pe 

plac. Și după cum spune Albert 

Einstein: ,,Educația este ceea ce 

rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai 

învățat in̑ școală’’. ›› 

  Iris Mihoc, 7 B, CNER  

‹‹ Mulți spun că școala este ca o închisoare. Pentru mine în schimb, școala este locul în care 

îți faci prieteni și înveți să fii om. Educația este foarte importantă in̑ viața noastră. Fără 

aceasta nu vom reuși să devenim ceea ce ne dorim și nu vom fi fericiṭi. Educația este baza 

lumii in̑ care trăim, ceva fără de care nu putem trăi. Pe scurt, educația este viață. ›› 

                                Horea Mara, 7 B, CNER  



Colegii noștri de la Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Piatra Neamț ne-au lăsat o cutiuță 

cu amintiri (mesaje pentru educație), cu ocazia Zilei Mondiale a Educației:

     În final, toate expunerile au avut aceeași linie 

căluzitoare, iar mesajul, fie el explicit sau doar 

sugerat, a fost acela că educația este esențială în 

dezvoltarea noastră ca indivizi. Educația ne face 

mai buni, ne apropie și ne deschide poarta spre 

viitor. 

     Mulțumind organizatorilor și celor care au 

făcut posibilă această întălnire, tinerii nutresc 

speranța că mesajele lor au avut ecou și că astfel 

de evenimente vor mai fi organizate și în viitor. 

Elevii claselor  7 A și 7 B



   PROIECTUL „LIDER EUROPEAN” 
R A C O V I Ț I Ș T I  Î N  E U R O P A –  G H I Z I  P E N T R U
C L U J U L  N O S T R U ,  O R A Ș  E U R O P E A N

   Nu există              fără o casă. Scopul proiectului de față este de a da sens acestor termeni în 

contextul apartenenței Clujului la Comunitatea Europeană. Clujul este ceea ce înseamnă pentru 

fiecare dintre noi acasă, fiind împărțit în mai multe nuclee culturale. Multiculturalitatea și 

diversitatea înglobează Clujul într-un tot unitar, care la rândul său face parte din întregul Europei. 

Proiectul vizează punerea în valoare a edificiilor arhitecturale din Cluj-Napoca, precum și a 

evenimentelor ce dau un suflu european orașului Cluj-Napoca a fost și este un oraș cu o istorie 

culturală bogată, plin de viață încă din cele mai vechi timpuri, o adevărată „inimă” a Transilvaniei. 

Toate națiunile care au pășit pe pământul acestui oraș s-au împletit armonios trasând liniile unui 

Cluj modern, cunoscut pentru eforturile sale de a readuce în prim plan importanța culturii în viața 

omului..

,,acasa"



În acest fel s-a născut și proiectul „Clujul nostru, oraș European!”. Tema a atras mai multi elevi din 

mijlocul comunității noastre de racovițiști; coordonați de doamna profesoară Camelia Moldovan, am 

încercat să relizăm o prezentare amplă și bine documentată, la care am lucrat cu mult drag și 

dedicare.  Am selectat patru dintre domeniile în care Cluj-Napoca excelează atât pe plan național, 

cât și pe plan european: învățământul, divertismentul, cultura și sportul. 

Pe parcursul documentarii, am aflat cu încântare și mândrie că pe holurile prestigioaselor noastre 

universități pășesc peste 100.000 de studenți din toate colțurile lumii. De asemenea, am considerat că 

e important să menționăm și câteva universități care aduc mândrie în sufletele noastre de clujeni. 

Un alt domeniu de excelență al Clujului este cel cultural. Prin promovarea valorilor sale artistice, 

orașul a devenit un punct de atracție important pe harta Europei. Perspectiva noastră e menită  să 

redeștepte în sufletele și în mințile celor cărora le este dedicat proiectul ecoul zilelor de vară în care 

am râs, am plâns, am aplaudat în picioare, am ovaționat muzica sau filmele favorite la, prestigioasele 

de acum, festivaluri de muzică și film. Aici ne simțim datori să amintim de TIFF și Untold, dar și de 

Jazz in the park, unde muzica s-a împletit cu natura. 



   Tot din domeniul cultural, am ținut să precizăm o inițiativă de mare succes, Opera Aperta, în care 

spectacolele de operă și balet au fost organizate sub cerul liber, în inima orașului, devenind 

accesibile tuturor. În cadrul acestui eveniment, Clujul își arată sprijinul față de deviza Uniunii 

Europene ,,Unitate în diversitate’’. 

   Nu în ultimul rând, am vrut 

să readucem la viață emoția cu 

care am urmărit evoluțiile 

spectaculoase ale sportivilor 

veniți din toată lumea pentru a- 

și arăta măiestria la 

campionatele de gimnastică, 

baschet, tenis etc.

În final, prezentarea grădinii botanice ne-a îndepărtat de aglomerația urbană și ne-a teleportat în 

mijlocul naturii, unde doar ecourile trecutului acestui fabulos oraș se află în rezonanță cu lisiștea 

serenă a acelei oaze de frumusețe.



  ASTFEL, 

 Noi, racoviţiştii, ghizi voluntari în Clujul multicultural, vom promova valorile europene 

atât in comunitatea locală care are nevoie de o iniţiativă ca a noastră, cât şi pentru străinii 

care ne vor vizita oraşul, creând o tradiţie şi oferind un exemplu în ceea ce priveşte 

implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa cetăţii.  

               : Racovițiști în Europa! 

 : Clasa a IX-a A - Andrei Crișan, Ema Sîntămărian, 

      Andra Țichindeleanu, Vlad Zolog 

                             : Camelia Moldovan 

NUMELE ECHIPEI
MEMBRI

PROFESOR COORDONATOR



V o l u n t a r  l a . . .  d i s t r a c ț i e  

    Printre experiențele memorabile ale vieții de licean, recomand vountariatul la festivale. 

Fie că sunt de muzică, film, comedie, ele sunt o bună modalitate de a deveni mai încrezător 

şi de a te obişnui cu munca în echipă. 

    Anul trecut am făcut parte din echipa de volunari ai festivalului Electric Castle din 

Bonţida, ceea ce a fost prima mea experienţă de volunar. Anul acesta am făcut parte din 

Crew şi pot spune că acel festival, şi acel loc te învaţă totul despre munca în echipă, care 

este foarte importantă în termeni de relaţionare cu oamenii în general. Asta nu e tot, 

deoarece fiind un sat relativ mic şi fără prea mult acces la utilităţi, cu toţii am fost nevoiţi să 

fim inventivi  uneori. Din festivalurile TIFF (la care am fost voluntar) și  Untold (membru 

Crew) din vara anului 2017, pot spune că am învăţat un principiu pe care îl consider de 

ajutor în orice componentă a vieţii, acela de toleranţă. Sigur, toată lumea e stresată, uneori 

lucrurile nu ies conform planului, e foarte mare dezordine peste tot, dar cred că merită trăit 

sentimentul ca unul din oamenii apreciaţi la nivel mondial astăzi să îţi mulțumească pentru 

treaba făcută.

Briana Huşti, 

11 A



Cred că e foarte important ca toţi voluntarii să ştie că ceea ce fac nu îi 

afectează strict pe ei, ci se extinde la un şir lung de oameni, până problema 

ajunge la coordonatorul de departament. De exemplu, dacă cineva nu vine la 

tură, ritmul va fi mai lent şi astfel cei care se află în festival e posibil să aibă 

de suferit. 

Una peste alta, tot ceea ce se întâmplă într-un festival este o experienţă de 

viaţă şi chiar trebuie luată ca atare. Cel mai important totuşi este să nu uităm 

să şi trăim. 

Desigur că nu poate fi ignorată recompensa unui abonament gratuit, în schimbul a 5-6 ore 

din timpul tău, pentru a ajuta la buna funcţionare a evenimentului. Lipsa de somn e totuşi 

ceva cu care te obişnuieşti în acel interval de timp, dar totul merită, mai ales pentru oamenii 

pe care ajungi să-i cunoşti şi mai ales pentru acel „vibe” care nu se găseşte niciunde 

altundeva



     , , F I E C A R E  P E R S O A N Ă  M E R I T Ă  O  Z I  Î N  C A R E  N U  A R E  
P R O B L E M E  D E  C O N F R U N T A T  O R I  S O L U Ț I I  D E  C Ă U T A T .  
F I E C A R E  D I N T R E  N O I  T R E B U I E  S Ă  S E  S U S T R A G Ă ,  M Ă C A R  
P E N T R U  O  C L I P Ă ,  D E  L A  G R I J I L E  C A R E  N U  S E  V O R  R E T R A G E
D I N  C A L E A  N O A S T R Ă ' ' –  M A Y A  A N G E L O U  
     O R G A N I Z A Ț I A  C E R C E T A Ș I I  R O M Â N I E I  Î Ș I  P R O P U N E ,  Î N C Ă  
D I N  A N U L  2 0 0 4 ,  S Ă  O F E R E  M E M B R I L O R  S Ă I ,  D A R  Ș I  
V O L U N T A R I L O R ,  O  O P O R T U N I T A T E  S Ă  Î Ș I  D E Z V O L T E  O  S E R I E  
D E  A B I L I T Ă Ț I  D E  L U C R U  Î N  E C H I P Ă ,  D E  P L A N I F I C A R E ,  D E  
M A N A G E M E N T  A L  T I M P U L U I  Ș I  A L  E C H I P E I ,  D E  F U N D R A I S I N G  
Ș I  D E  A D V E R T I S I N G .  
     D E  A S E M E N E A ,  P R I N  A C E A S T Ă  M A N I F E S T A R E  S E  O F E R Ă  
P U B L I C U L U I  C L U J E A N  O C A Z I A  D E  A  S E  D E C O N E C T A  D E  
R E A L I T A T E A  C O T I D I A N Ă  Ș I  D E  A - Ș I  E X P R I M A    A P R E C I E R E A  
F A Ț Ă  D E  F R U M U S E Ț I L E  M Ă R U N T E ,  D A R  P L I N E  D E  
S E M N I F I C A Ț I E  A L E  P R E Z E N T U L U I .  
     

FESTIVALUL LUMINII
PATRICIA IUGA-VĂLEANU & MARIA MIHALCA, 11 A 



                             P R I M A  E D I Ț I E  A  E V E N I M E N T U L U I  S - A  
                           I N T I T U L A T  A T U N C I  S E A R A  V I S E L O R  Î M P L I N I T E ,  
                           C Â N D  C L U J E N I I  P R E Z E N Ț I  A U  A Ș E Z A T , P E  L A C U L  
                           D I N  P A R C U L  C E N T R A L ,  A P R O X I M A T I V  2 0 0  D E     
                           C U T I U Ț E  C O N F E C Ț I O N A T E  D I N  H Â R T I E ,  C U           
                          L U M Â N Ă R I  A P R I N S E  Î N Ă U N T R U ,  T R I M I Ț Â N D           
               O D A T Ă  C U  E L E  A T Â T  V I S E L E  L O R ,  C Â T  Ș I  D O R I N Ț A  D E
A  D E V E N I  R E A L I T A T E .  P E N T R U  O  D E S F Ă Ș U R A R E  O P T I M Ă ,
V O L U N T A R I i  P A R T I C I P A N Ț I  S U N T  D I V I Z A Ț I  Î N  M A I  M U L T E
A R I I :  
      P R O G R A M E ,  A R I A  Î N  C A D R U L  C Ă R E I A  A M  A C T I V A T                 
N O I  C A  V O L U N T A R E ,  S E  O C U P Ă  C U  O R G A N I Z A R E A  D E  M I C I
A T E L I E R E  P R E C U M  P A N O U L  C U  G Â N D U R I  B U N E  S A U  P I C T U R Ă
C U  M Â I N I L E ;  
      J O N G L E R I I ,  U N  A D E V Ă R A T  S P E C T A C O L  A L  F O C U L U I ,  C A R E
A  Î N C Â N T A T  P R I V I R I L E  S P E C T A T O R I L O R ;  
   I N S P I R A Ț I O N A L Ă ,  C A R E  S E  O C U P Ă  D E  C O N F E C Ț I O N A R E A
C E L E B R E L O R  “ G U L G U Ț E ”  Ș I  O R G A N I Z A R E A  U N O R  G A L E R I I  C U
P O Z E L E  T I N E R I L O R  P A S I O N A Ț I  D E  F O T O G R A F I E ;  
     F O R M E ,  A R I A  C A R E  A R E  C A  A T R I B U Ț I E  D E C O R A R E A
L O C A Ț I E I  F E S T I V A L U L U I ;  
   P E  L Â N G Ă  A C E S T E A ,  M A I  E X I S T Ă  Ș I  A R I I L E  S E C U N D A R E
P R E C U M  C E R C E T Ă Ș I E ,  P E S T E  T O T  Ș I  P R E T U T I N D E N I  Ș I
M U Z I C Ă .  
     P E N T R U  N O I ,  A C E A S T Ă  E X P E R I E N Ț Ă  A  R E P R E Z E N T A T  O
M I N U N A T Ă  M O D A L I T A T E  D E  A  N E  P E T R E C E  T I M P U L  L I B E R  Ș I
D E  A  N E  L Ă R G I  O R I Z O N T U R I L E .



PROBABIL CEL MAI 
NECONVENTIONAL 
ONG DIN ROMANIA

    Beard Brothers, probabil cel mai neconvenţional 

O.N.G. din România, s-a înfiinţat în noiembrie 2013 şi 

este cunoscut ca fiind o frăţie a bărboşilor cu spirit de

iniţiativă, care îşi doresc să schimbe mentalităţi prin 

implicarea activă în societatea civilă şi care luptă 

împotriva stereotipurilor sociale şi a discriminării de 

orice fel. 

A L E X A N D R A  R U S ,  1 1  A

    Din mai 2015, echipa Beard Brothers s-a mărit 

prin înfiinţarea departamentului de fete „The 

Sisterhood”, iar mai apoi  a departamentului de 

voluntari „Volunteer Crew”. În calitate de nou 

membru al departamentului de voluntari, pot spune 

că în această organizaţie toate activităţile sunt 

coordonate de oameni nemaipomeniţi, care dăruiesc 

din timpul lor pentru a se implica în orice tip de 

proiect ce are ca scop îmbunătăţirea mediului social 

românesc.

EXPER IENȚE  DE  NEUITAT



    Ceea ce mi se pare demn de admirat în 

cadrul acestui ONG este faptul că toată 

lumea se implică cu ce poate şi în măsura în 

care poate, pentru a duce la un bun sfârşit 

proiectele şi astfel, prin această libertate de a 

te implica după disponibilitate şi dorinţă, 

toate lucrurile se desfăşoară organizat şi 

într-un mod plăcut. „Beard Brothers” este 

unul dintre cele mai active ONG-uri pe plan 

local (dar de puţin timp şi pe plan naţional) 

şi a realizat o multitudine de proiecte in 

comunitatea clujeană. Prima campanie 

Beard Brothers s-a desfăşurat în perioada 29 

noiembrie - 20 decembrie 2013. În acele 3 

săptămâni membrii asociaţiei, suţinători şi

oameni cu dorinţă de a ajuta au donat haine, 

jucării şi alimente. În total s-au strâns peste 

40 de saci cu haine şi obiecte, cât şi 

alimentele în valoare de 1.500 lei.  

  În 28 decembrie donaţiile strânse au fost 

distribuite la: 2 centre de copii “Căsuţa 

Perlino” şi Centrul Gavroche, centrul de 

îngrijire a vârstnicilor şi 6 familii nevoiaşe 

din Cluj-Napoca şi din satele învecinate. 

Printre proiectele încheiate şi încă în proces 

de desfăşurare se află şi „The Beard Mobile” 

primul taxi - comunitar din Cluj-Napoca 

care deservește, în regim gratuit, persoanele 

cu dizabilităţi şi cazurile sociale care au o 

urgenţă. Aşadar, faptul că fac parte din 

această organizaţie îmi oferă şansa de a mă 

implica în comunitate, de a ajuta persoane 

din diferite medii sociale şi de a lega prietenii 

cu oameni din diverse categorii de vârstă, ce 

au diferite ocupaţii, dar alături de care mă 

simt bine să lucrez pentru a înfrumuseţa 

societatea. 



SOMETHING NEW

Organizaţia Creştină Something New este 

un ONG ce are ca scop sprijinirea 

copiilor din familii defavorizate, 

urmărind dezvoltarea educaţională, 

artistică şi culturală a lor. Aceasta oferă 

un program în care copiii înscrişi vin la 

centru, unde sunt ajutaţi de către 

voluntari în rezolvarea temelor şi în 

înţelegerea lecţiilor de la şcoală, uneori 

fiind chiar încurajaţi să lucreze în plus, 

dacă li se descoperă un talent într-o 

anumită direcţie. De asemenea, deseori 

,,centrul", cum îl numesc atât voluntarii 

cât şi copiii, organizează ieşiri la teatru, 

la diverse evenimente sportive sau 

culturale, cât şi excursii, iar în timpul 

verii, în ultimii ani, chiar şi o tabără în 

care sunt invitaţi să participe şi copii 

care nu sunt ,,de-ai centrului". 



,,Prima dată când am auzit de centru a 

fost atunci când colegele mele deja 

voluntare acolo povesteau despre nişte 

copii drăguţi şi de ce făceau ei şi mi 

s-a părut amuzant. Într-o zi, 

întâmplător, o colegă m-a chemat să 

vin şi eu acolo, pentru că se ducea 

singură atunci. Am întâlnit un colectiv 

de voluntari foarte prietenoşi şi 

interesaţi de munca lor, iar copiii erau 

şi ei chiar simpatici, aşa că le-am dat 

o şansă şi m-am înscris şi eu ca 

voluntară o perioadă, şi pot să spun că 

a fost o colaborare chiar frumoasă. Cu 

mulţi dintre copii am păstrat legătura 

şi până acum, pe alţii i-am îndrăgit ca 

pe nişte rude mai mici, iar cât despre 

învăţatul cu ei, după ce eu la rândul 

meu veneam de la şcoală, pot să spun 

că a fost o activitate care m-a învăţat 

pe mine mult despre relaţionarea cu 

diverse tipuri de personalităţi şi 

despre multiplele metode de învăţare 

de care dispunem în zilele noastre. 

,,ESTE  DIFERIT  FAŢĂ  

DE  ORICE  ALT  

VOLUNTARIAT  LA  

CARE  AM  FOST ' '.  

 Pot să recunosc şi faptul că ,,am 

dat" de o altă parte a clujenilor, de 

nişte copii cu care nu mă gândisem 

că voi avea ocazia să relaţionez, şi 

că acest lucru m-a făcut să apreciez 

mai mult avantajele de care 

dispunem noi, copiii de la şcolile 

de centru, cât şi să văd o latură 

pozitivă a acestor copii din familii 

cu probleme financiare uneori, sau 

diverse alte probleme, la care nu 

m-aş fi gândit înainte.  Astfel am 

avut ocazia să îmi lărgesc cercul de 

cunoştinţe şi să învăţ mai multe 

despre societatea noastră actuală.  



În această vară am reuşit inclusiv să îi însoţesc într-o tabără la Măguri Răcătău, în calitate de 

monitor-voluntar, şi pot să spun că nu mă aşteptam să mă descurc în această poziţie, dat fiind faptul 

că nu aveam încă 17 ani pe atunci. Dar, spre surprinderea mea, am reuşit mai bine decât mă aşteptam, 

iar acest lucru m-a ajutat să înţeleg mai bine cum să colaborez cu copiii. De asemenea, în Cluj- 

Napoca, organizaţia a mai activat la diverse târguri în centrul oraşului, unde am mai fost participantă 

şi a fost chiar interesant. Primăvara trecută am organizat unul chiar la noi în şcoală, iar produsele 

făcute la centru au avut mare trecere. În concluzie, pot să spun că acest voluntariat chiar a propus o 

colaborare fructoasă între medii şi generaţii diferite, şi că, dacă sunteţi în căutare de o organizaţie de 

acest tip, ea vă aşteaptă. Cu siguranţă, copiii vă vor primi bine, iar activităţile extra-curriculare vor da 

o notă nouă cercului vostru de cunoştinţe.", a povestit Iulia Bălan din experienţa ei ca voluntară la 

organizaţie.  

„Povestea mea în calitate de voluntar în organizaţia „Something New” a început în primul an de 

liceu, mai exact în toamna anului 2015. M-am înscris pe baza unui formular online într-un centru 

local de voluntariat şi primeam periodic informaţii în legătură cu diverse oportunităţi de voluntariat, 

atât la nivel de Cluj, cât şi la nivel naţional. Într-o zi, am primit un e-mail în legătură cu un workshop 

al acestei organizaţii care era prezentată ca un ONG ce are ca scop sprijinirea copiilor din familii 

defavorizate în traseul lor educaţional, iar datorită faptului că îmi place foarte mult să petrec vremea 

cu copiii şi să mă implic cât mai mult posibil în comunitatea clujeană am luat parte, împreună cu 

două colege de clasă, la workshop şi am aflat despre ce este vorba în organizaţie, ce se întâmplă de 

fapt la fiecare întâlnire cu copiii şi ce ai de învăţat din această experienţă.



 Faptul că aş putea fi de folos încă de la vârsta de 15 ani în formarea personală şi mai apoi 

profesională a unor copii cu posibilităti materiale reduse m-a motivat să particip săptamânal, în 

funcţie de disponibilitate, la întalnirile cu copiii şi să dăruiesc o parte din cunoştinţele mele celor 

care am simţit că au nevoie. Activitatea mea în această organizaţie este susţinută pe baza unui 

contract de voluntariat, pe care spre bucuria mea, îl voi actualiza şi în acest an. În această perioadă 

de timp în care am participat la cursurile la care îi ajutam pe copii să lucreze temele de la şcoală şi 

să înţeleagă lecţiile şi am luat parte la diverse evenimente organizate cu scopul de a strânge fonduri 

pentru a le asigura materiale didactice şi posibilităţi de participare la evenimente sportive şi 

culturale  copiilor, am învăţat să apreciez într-o altă măsură ceea ce imi oferă atât familia cât şi 

şcoala şi, odată ce am învăţat aceste lucruri, să ofer sprijinul meu şi celor care nu se bucură de 

aceleaşi condiţii. Ceea ce vreau eu să subliniez, în calitate de voluntar în această organizaţie, este 

faptul că sentimentul pe care ţi-l oferă o îmbrăţişare, un zâmbet sau o simplă mulţumire în semn de 

recunoştinţă din partea acestor copii este unic şi îţi provoacă o bucurie, o împlinire şi o satisfacţie 

pe care altundeva nu o găseşti. Aşadar, vă recomand şi vouă să experimentaţi acest sentiment 

pentru a vă convinge şi astfel, dăruiţi o parte din voi şi celor ce au nevoie.” susţine Alexandra Rus, 

voluntar al organizaţiei „Something New”.  

„Something New - un ong care iese la suprafaţă. Este diferit faţă de orice alt voluntariat la care am fost. 

Îţi deschide ochii înspre lumea reală, înspre lumea din afara bulei protectoare în care trăim, acolo unde 

unii copii îşi duc cu greu traiul. De aceea la începutul clasei a 9-a, începutul unei noi perioade din viaţa 

mea, am vrut să fac o schimbare. M-am decis să merg la o şedinţă care prezenta acţiunile şi planurile de 

viitor ale organizaţiei. Acestea pot spune nu numai că s-au împlinit dar au devenit chiar mai bune. Aici, 

la Something New, ajuţi copiii care provin din familii defavorizate din judeţul Cluj sau care au probleme 

diverse alte probleme sociale. În general mergeam după şcoală cam 2 ore jumătate. Ştiam foarte bine că 

acel timp îi ajută enorm de mult pe copii să înţeleagă şi să ţină pasul cu clasa. Uneori era dificil, dar cu 

multă răbdare toţi şi-au atins scopurile. M-am ataşat foarte tare de copiii din gimnaziu, ba chiar am fost 

şi în tabăra organizată de asociaţie pentru ei, vara, la munte în zona Valea Ierii, un loc uitat de lume, 

lipsit de griji, care le-a adus o fericire cum nu mai văzusem în copii de 12-13 ani. Recomand oricui vrea 

să vadă cum se simte să viziteze centrul Something New şi să se intereseze mai departe pentru o 

oportunitate minunata pentru liceeni.” afirmă Celia Mureşan, de asemenea voluntar în cadrul 

organizaţiei. 

În concluzie, această organizaţie este utilă societăţii clujene, iar dacă vreţi să cunoaşteţi mai bine clujenii 

din toate categoriile sociale, aţi putea să treceţi într-o zi în vizită pe la centru să îi cunoaşteţi pe copii.

 Iulia Bălan, Celia Mureşan şi Alexandra Rus  
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1970 fiasco

    EduBiz este o fundaţie care ajută 

liceenii în alegerea viitoarei cariere. 

    Noi am făcut parte din această 

fundaţie care, pe lângă faptul că ne-a 

ajutat în dezvoltarea personală, ne-a 

oferit şi o experienţă de neuitat. Am 

avut posibilitatea să facem practică 

timp de două saptămâni la clinica 

privată Qclinic, care este specializată 

în medicină estetică şi anti-aging. 

Aceasta are specialişti în domeniul 

dermatologiei, dermatocosmetologiei, 

terapiei anti-aging, precum şi în 

chirurgie estetică, plastică şi 

reparatorie. 

    În cele două săptămâni, am fost îndrumate de 

către o rezidentă care ne-a familiarizat cu 

termenii medicali şi tehnicile din cadrul acestei 

clinici. Am învaţat cum se lucrează în condiţii 

sterile, cum se dezinfectează o plagă, la ce este 

util serul fiziologic, cum se foloseşte şi cum se 

numesc instrumentele utilizate. Apoi am avut 

ocazia să invăţăm să măsurăm tensiunea arterială 

cu diferite tensiometre. 

 doctorii de 
dinainte de 

medicina 

    Am participat alături de doctori la procedura 

“vampir”, în care se injectează acid hialuronic şi 

la două intervenţii chirurgicale. A fost o premieră 

pentru amândouă să intrăm în sala de operaţie şi 

ne-au fascinat toate procedurile de pregătire a 

pacientului şi mai ales intervenţia în sine. Prima 

operaţie a constat în îndepătarea ţesutului adipos 

din jurul pleoapei.

E X P E R I E NȚE  D E  N E U I T A T  
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     A doua a fost o procedură mult mai complexă; 
s-au utilizat fire de susţinere pentru intinderea feţei, 
aceasta fiind o operaţie cu efect îndelungat, benefic şi 
vizibil. 

    Pentru noi a fost o experienţă foarte fascinantă prin 

care am descoperit “o latură a medicinei” şi ne-a 

întărit dorinţa de a deveni doctori, de a ajuta cât mai 

mulţi oameni şi de a trăi bucuria succesului alături de 

viitorii pacienţi. 

Monica Pop 

Denisa Mocan 
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SUMMER CAMPS 
The Oxford Experience 

Fotografie realizată de Mălina Todoran, clasa a 10-a B 



Through the looking glass -episode 1

     While three weeks may seem like a relatively small amount of time, they managed to forge 

friendships, push our boundaries and make a lasting impression on the way we see English, all at the 

College of International Education, in Oxford. In the vast gardens of Lady Margaret’s Hall, we created 

scenarios and hunted for clues and within its walls we thought out routes for wolves and goats and trucks 

and cabbages, we wrote verses for country songs and acted out ‘the Catchphrase’. Outside of classes, we 

got culturally involved in visiting Oxford’s museums and wandering its streets in search for 

knowledgeable locals to help us with our tasks. The weekends meant touring the different cities Britain has

to offer and swinging from sails in olden ships. 

     The Oxford summer school is a worthwhile experience that brings people from different countries and 

cultural backgrounds together, and, in just a few weeks, takes them from strangers to family, through fun 

activities meant to stimulate them emotionally, physically and culturally, all the while improving their 

English skills. 

                        Flavia Cîmpean, Emil Racoviță National College, Cluj-Napoca 

Fotografie realizată de Mălina Todoran, clasa a 10-a B 



Through the looking glass -episode 2

     We have always been told that Oxford is one of the greatest universities in the whole world. The thing 

is that you never realize it until you are there, surrounded by those century-old buildings, walking the same

paths that countless scholars have through time, tasting the British accent. You never realize it until you 

step into one of those famous colleges and start realizing how small and insignificant you actually are. 

     We had the opportunity to sense all of these mixed feelings last summer. Most of the activities that we 

did while at College of International Education in Oxford involved communication, so it did not matter 

that we didn’t have classical courses; we had interesting courses at C1/C2 level, we had fun while 

improving our language skills, we practiced while talking to our host families, so our English got 

definitely better just by talking to so many people. Combining the morning courses with interesting and 

varied activities in the afternoons, visiting different places like Shakespeare’s town or the mediaeval 

Warwick castle, made our stay in the UK the experience of a lifetime. 

     Three weeks in Oxford are enough to change your life. We met amazing people, incredible teachers, 

all the while creating life-lasting memories and setting future goals, that is to somehow return and study in 

one of these colleges in the future. 

                                                   Miriam Sopon și MălinaTodoran 

                                                



ABOUT THE 
ART OF 
PUBLIC 
SPEAKING  

Motivation to participate 
Every year, hundreds and hundreds of 
students your age participate in the Public 
Speaking contest. What makes you stand out? 
What makes you a winner? These are the 
questions of every participant  while writing 
their essay. In my experience these only made 
me want to work harder and be the best I 
could be. Over the course of all the heats of 
the contest I wanted to quit more than one 
time. Writing an essay on a given theme is not 
as easy as it sounds, but that is the beauty of it 
all. Creating an entirely original, inventive and 
eloquent speech and then presenting it is a 
thrill that made me want to participate again 
next year. My advice is just mean and feel 
every word you say in your speech, and then 
success will come as a bonus. 

Alexandra Cobârzan, 2nd prize semi-finals 
National Heat, Emil Racoviță National 
College, Cluj-Napoca 

Preparing for the competition 
Preparing a speech for the Public 
Speaking Competition means taking a 
vague given quote and making it your 
own. It means putting your thoughts, your 
heart and your soul into a piece of paper 
and giving yourself to the world. No two 
speeches are identical and no two people 
feel the same about the topic. That’s why, 
in order to write for this contest, you need 
to discover where you stand in relation to 
the quote. This is where research comes 
into play: you can only understand your 
own point of view if you have a better 
understanding of the subject as a whole. 
Apart from the making of the speech, 
delivery preparation plays an exceptional 
role in getting ready for the contest 
because the emotion you transmit to the 
audience betrays your own feelings 
towards the theme. You have to be 
genuine in order to do your own ideas 
justice, you have to believe in what you 
say and be able to show it. 

Flavia Cîmpean, 3rd prize semi-finals 
National Heat, Emil Racoviță National 
College, Cluj-Napoca 



COMMUNICATION 
IS KEY

The final experience 
In today’s life, communication is key. It 
defines us as humans. Without the ability 
to communicate or express our thoughts, 
ideas, even feelings - we are deprived of 
the benefits of our full potential. The 
Public Speaking contest is intended for 
exactly this, that being: learning how to 
communicate what you think. For me it 
not only pushed me out of my comfort 
zone, but also to limits I never thought 
were reachable. I was humbled to find out 
that I was the first student from Cluj- 
Napoca to ever reach the finale at the 
nationals. The best students from all 
around the country were gathered there 
in order to once again prove that our 
generation still has well brought up 
children who, despite being overwhelmed 
by nervousness, will stand up and speak 
up for what they believe in. 

Mira Pop, 1st prize semi-finals, 3rd 
prize finals National Heat, Emil 
Racoviță National College, Cluj- 
Napoca 

What have you learned from this 
experience? 
I have participated in this competition for 
three years now and the most important
aspect, I believe, is the fact that it is a 
continuous learning process. Public 
speaking does not mean just standing in 
front of a group of people, saying some 
words that you randomly put together, 
not even knowing why you're there in the 
first place.  At its core, public speaking is
an act of sheer honesty and bravery 
because it means putting yourself out 
there, under scrutinizing looks, and 
declaring "This is who I am. This is what I 
believe in " in the form of a speech. A true
speaker is aware of the special connection 
that is formed with one's audience and 
knows that anything less genuine will 
make this act of communication 
meaningless. Therefore, creating a speech 
is a journey of self-discovery and building 
of character, all for the sake of reaching 
out to others, through empathy and 
integrity, hoping that we'll be able to 
touch someone's heart. 

Ana-Maria Ouș, 2nd prize semi-finals 
National Heat, Emil Racoviță National 
College, Cluj-Napoca 



SPEAK OUT -A LIFE-CHANGING 
EXPERIENCE 

I have never been one to think that science goes hand in hand with art, nor the 
one who was extremely talented. But art played a very big part in my 
upbringing. I started painting when I was very little, though I was never good at 
contour. When I was in fifth grade I started acting because of the Speak Out 
monologue contest, despite the fact that the people close to me told me I 
wasn’t much of a talent. I pursued my goal and eight years later I received the 
first prize at the national level. I was very proud of myself and everyone around 
me - family and  friends - were very happy that I hadn’t given up. Ever. Art is 
not only for the very talented. It is for the ones who want to do something they 
might like and it is clearly one of the most relaxing activities that someone 
could engage in. 

My first encounter with the world of drama was when I played The Little 
Match Girl at my first appearance on stage at the forth edition of Speak Out. It 
wasn’t much of a stage, but I was very young and the world seemed so big 
around me. My hands were shaking, but I think I remembered every single 
word of my speech. Because the jury liked me, I went further to the county 
level. I played on a real stage this time. It belonged to the high-school that I 
was later going to attend and that was one moment that defined my future. I 
won the second prize and that was enough for a fifth grader to continue 
pursuing what she had learned to like. 

Every year I would participate in this contest, sometimes winning, but 
sometimes losing. I never wanted to give up, even when people hit me with 
mean words. In the eighth grade I wrote the first monologue that I am truly 
very proud of. It was about me writing a diary, melancholy staring through the 
window. I had great props and I felt very good on stage, the same one that I 
played on when I was younger, and also the one that I was going to improve 
myself on. 

During high school I decided to take my acting skills to a new level, so I enrolled 
in the drama club at school. The coach was my English teacher, a very 
dedicated and passionate person. She encouraged me to go on even when I  
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wanted to stop because I was too tired. She saw something in me that no one else 
did, not even I. I learned so much during the workshops and the rehearsals. I 
improved myself and acting became not something that I liked, but something that 
I was good at. In the 10th grade I reached the national level where I received the 
jury’s special prize. The monologue that I presented was written by me and I still 
know every word of it. I loved the place so much that I felt my character was alive. I 
became the character. Needless to say how much I wanted the next year’s 
competition to come. 

This time I became a ballerina. I felt gracious on stage. By now the jury knew me as 
“the one who participates every year in the contest”. The 12th grade was tricky. I 
didn’t have the time to dedicate myself to a play - neither to writing it, nor to 
playing it. But when you love something you find the power to continue. I reached 
the national level again and won first prize. This time I could say I felt like a real 
actress. I have never been prouder of myself and I regret now so much that high 
school is over because so is my career as an actress. Then college started and the 
unexpected came to light. I joined the drama club here and, as I am writing this, am 
looking forward to seeing where this club will lead me in the future. Until now, it 
has been a journey that I am very proud of. 

With acting it is very easy. You want to be a character, you write it exactly as you 
want it to be. You alone are the master of your own show and you can play it the 
way you want. You can use art to escape this awful world and travel to a place of 
beauty. Drama taught me that I am the director of my own life and that I am in 
charge of who I want to become. It was a full-blast experience that I would relive 
any time and I encourage others to pursue their dreams, and try, and fail, and retry 
even if others say that they are not good at it. That’s what I did and I don’t regret a 
single moment. 

Mara Magdău, multiple national heat finalist, 1st prize National Heat in 
2017, Emil Racoviță National College, Cluj-Napoca R
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   Speak Out is one of my favourite 
contests because it involves creative 
writing, but also drama. I have 
participated in this contest for as long 
as I can remember, and I have made it 
to the national heat three times and I 
won 1st prize once and 2nd prize twice. 
I enjoyed it every single time, rejoicing 
in every single experience, from writing 
the monologue to rehearsing and 
rehearsing, trying to improve with every 
level of the competition. 
   What I do not like is the fact that it 
changes every year and more and more 
children are actually confusing Speak 
Out with Public Speaking. Speak Out is 
about drama, it is about being creative, 
about playing with the topic that has 
been given to you, but, when you come  
 up with a PowerPoint presentation 
or a speech, all of these beautiful 
things that make Speak Out special 
and unique vanish into thin air. 
I do hope that teachers and students 
will understand that Speak Out is a 
drama contest. 

Mălina Todoran, multiple national 
heat finalist, 1st prize National Heat 
in 2015 and 2nd prize National Heat 
2014 and 2017, Emil Racoviță
National College, Cluj-Napoca 

Speak Out

Created by Miruna Oprean, 11 B 



To me, Drama Land was the first 
occasion on which I got to act on a real 
stage, beyond the comfort of my school 
or the safety of our rehearsals. Indeed, 
it showed me exactly what it means to 
tremble in front of an audience, but not 
with fear or anguish - no, I would 
rather describe it as the excitement of 
being someone else entirely, for a brief 
window in your daily life. Everyone 
roaming backstage was striving for the 
same trance where you are transported 
to a different time, to a different 
viewpoint, be it that of an absurd 
comedy or that of a tragedy. And the 
rush of energy that connects one team 
of actors right before going on stage 
and also after the surge of applause is 
unlike any other feeling. It is a form of 
solidarity that makes one extremely 
vulnerable. Drama Land was the place 
where all these came to me, 
unexpectedly. And while acting has 
never come close to being one of my 
career options, these first encounters 
with the process of creating life for 
others to see reshaped my idea of art 
and performance. 

Maria Chiorean, former participant, 

Emil Racoviță National College, Cluj- 

Napoca 

Through the students' eyes

DRAMA  LAND



For me Drama land was addictive. Not in
a pathological sort of way, but rather in
the way any form of art becomes
addictive. I came back time and time
again, because even outside of the play
itself I found a community. I found art
lovers I could relate to, people whose
feedback counted and was always
constructive, people who saw beyond the
competition, who were there to learn
from one another. Every play took
something out of all of us. There were
long nights in preparation, nights of
exhaustion, nights  in which laughter and
passion kept us going. Acting in the
festival is always a blurred memory,
because when that spotlight hits, I am no
longer me, I am the part I play. Drama
land is the one place you will never find a
hostile award ceremony. Underneath the
anticipation there is genuine gratitude for
being surrounded by talented people,
people who come up to you after a show
and hug you for no apparent reason.
There are so many things that I gained
from this festival: experience, prizes,
friendships and some of the best
memories of my life. 
   

Nona Pop, former participant, Emil

Racoviță National College, Cluj-

Napoca 



 MĂL INA  TODORAN&MIR IAM  SOPON ,  

 CLASA  10  B  

Trupa de Teatru

Trupa de teatru 

60% muncă, 40% distracție 

Aceasta este trupa de teatru “Alb pe Negru” a colegiului, 

rezumată în câteva cuvinte. O mână de liceeni entuziaşti, 

coordonați de o profesoară la fel de înflăcărată, care se joacă pe 

scena şcolii, spre deliciul colegilor şi profesorilor. 

“Am început cam de 10 ani mai serios… Primele piese? ”Big Nose” 

 şi ”A Dollar”. Primii actori? Cipri, Paul Deac, Pucu, Deea și Diana. 

Nu prea știam ce facem…”, ne spune cu un zâmbet melancolic 

pe buze Cristina Rusu, profesoara de limba engleză care îşi 

dedică cu drag timpul ei liber şi energia pentru a ajuta tinerii 

actori aspiranți. “Dar apoi am mers cu aceste două piese la 

DramaLand, unde am câștigat o grămadă de premii. Atunci am 

stabilit înclinația spre comedie și parodie.” 

Cu același aer melancolic ne  povestește despre următoarea 

generație: Tudi Moldovan, Maria, Sara, Denisa, Paul Molnar, 

Dragoș Mitrofan, Simi, Lavinia Iuşan şi aşa mai departe. Tot ei

sunt cei care au început tradiția serbărilor la școală. Ne 

surprinde sincer faptul că după atâta timp îşi mai aduce aminte 

fiecare nume, dovadă clară a legăturii strânse pe care a avut-o 

cu fiecare dintre ei.  



“Am jucat atunci la DramaLand “Men in Tights” si “Romeo and 

Juliet”. Am luat doi ani la rând teancuri de premii.” 

“Apoi a urmat generația Tudor Pervain, Nona , Maria etc. Cu cei 

care sunt acum clasa a 11-a am câștigat de două ori Best Show și 

un morman de premii. Am mai fost la Stage și la Histrioniada. ” 

Noi formăm acum o nouă generație, ce sperăm sa îi rămână 

întipărită în minte doamnei profesoare, la fel cum i-au rămas 

întipărite și celelalte, alături de momente de veselie şi împlinire. 

Așadar, ducem pe umerii noştri reușitele celor de dinainte, cât și 

marile așteptări ale doamnei Rusu. Încercăm să le egalăm, cel 

puțin, dacă nu chiar să le depășim, ridicând ștacheta mai sus, 

pentru următoarele generații. 

Pentru noi, trupa “Alb pe Negru”  e ca un organism în continuă 

dezvoltare. Devenim mai buni şi mai buni, legăm prietenii ce vor 

dura o viață și în consecință ne distrăm. Asta facem noi: ne jucăm 

profesionist de-a teatrul. Împreună. 

Aşadar, mai ce putem spune decât “haideţi să vedeţi cât de mult 

iubim noi să ne jucăm”? 



Pasiuni



PLATFORMA CARE
TE ÎNVAŢĂ 
PROGRAMARE DE 
LA ZERO 

W E L L C O D E

C I P R I A N  M A R I N ,  
V I O R E L  G H I O R G H I U  
10  B

J o b - u r i l e  în  d o m e n i u l  I T  s u n t  f o a r t e  cău t a t e  în  

m o m e n t u l  d e  f a ță  ș i ,  p r o b a b i l ,  a i  a v u t  t e n t a ț i a  

d e  a  în vă ța  p r o g r a m a r e ,  

în să  n u  a i  șt i u t  d e  u n d e  să  în c e p i .  A i c i  î ț i  v i n e  în  

a j u t o r  p l a t f o r m a  W e l l C o d e .  A c e a s t a  a  f o s t  

în t e m e i a tă  ș i  d e z v o l t a tă  d e  4  s t u d e n ț i ,  f oșt i  ș i  

a c t u a l i  o l i m p i c i  l a  i n f o r m a t i că :  C o s t i n  B i a n c a ,  

T r îm b i țaș  P e t r u ,  T u r d e a n  A l e x a n d r u  ș i  C o z m a  

T u d o r .  

F o n d a t o r i i  a u  d o r i t  să  o f e r e  t u t u r o r  c e l o r  

i n t e r e s a ț i  p o s i b i l i t a t e a  d e  a  în vă ța  în t r - u n  

m o d  e f i c i e n t  ș i  s t r u c t u r a t  i n f o r m a t i că .  În t r -  

u n  i n t e r v i u ,  P e t r u  a f i r mă :  „ A m  z i s  că  t r e b u i e  

să  a d u năm  t o a tă  i n f o r m a ț i a  ș i  e x p e r i e n ța  d i n  

i n t e r n s h i p - u r i ,  p e n t r u  că ,  d e  o b i c e i ,  l a  șc o a lă  

t e  în v a ță  m a i  m u l t  p a r t e a  t e o r e t i că ”  



C U M  F U N CŢ I O N E A ZĂ?

LECȚII  DE  C+ +  CARE  ACOPERĂ  MATERIA  DE  

CLASA  A  9 -A  DIN  LICEU,  PROFILUL  

INFORMATICĂ  INTENSIV.  ELE  OFERĂ  

PARALELE  ÎNTRE  CONCEPTELE  NOI  PE  

CARE  LE  EXPLICĂM  ȘI  EXEMPLE  

CONCRETE  DIN  VIAȚA  REALĂ,  IAR  ACEST  

LUCRU  FACE  EXPERIENȚA  MULT  MAI  

PLĂCUTĂ  PENTRU  CEI  CARE  ÎNVAȚĂ  ȘI  Î I  

AJUTĂ  SĂ  VADĂ  UTILITATEA  FIECĂREI  

NOȚIUNI.  

P e  p l a t f o r mă  s u n t  d o u a  t i p u r i  d e  c o n ț i n u t :  

l e c ț i i  ș i  p r o b l e m e .  D u pă  c e  t e  c o n e c t e z i ,  eșt i  

în d r u m a t  căt r e  p r i m a  l e c ț i e ,  c a r e  e x p l i că  

l e găt u r a  d i n t r e  v i a ța  r e a lă  ș i  c a l c u l a t o r .  

P u n c t e l e  f o r t e  a l e  p l a t f o r m e i  s u n t  e v a l u a r e a  

a u t o m a tă  a  p r o b l e m e l o r  ș i  p o s i b i l i t a t e a  d e  a  

d i s c u t a  în  c o m e n t a r i i  d i f e r i t e  i d e i  s a u  

n e lăm u r i r i .  Până  a c u m ,  p l a t f o r m a  o f e ră  

u r măt o a r e l e  b e n e f i c i i :  

QUIZ -URI  COMPLEMENTARE,  PRIN  CARE  

ESTE  ASIGURATĂ  O  BUNĂ  ÎNȚELEGERE  A
CONȚINUTULUI.  

N o i  a m  c o n t r i b u i t  l a  a c e a s tă  p l a t f o r mă  

a dău gân d  p r o b l e m e  ș i  l e c ț i i  n o i ,  t e s tân d  s i t e -  

u l  ș i  o c u pân d u - n e ,  în  g e n e r a l ,  d e  r e l a ț i i l e  c u  

u t i l i z a t o r i i .    D e z v o l tân d  p l a t f o r m a ,  a m  e v o l u a t  

a tât  c a  p r o g r a m a t o r i ,  cât  ș i  c a  p e r s o a n e .  



ȘAHUL-ARTĂ, ȘTIINȚĂ ȘI 
SPORT 

M I R C E A  Ț Ă L U ,  1 0  C  

    Șahul este unul dintre cele mai vechi jocuri de pe Pământ. De-a lungul anilor, 

el a trecut prin mâinile multor civizilații care au ajuns să îl considere sportul 

regilor. 

    Cum a ajuns șahul la noi? 

    Istoria șahului începe în secolul al VI-lea în India, unde era cunoscut drept 

„chaturaṅga”. Din India, acesta este preluat de persani, care îl denumesc 

„chatrang”. În urma cuceririi Persiei (633-644), acesta este luat de arabi și dus 

până în Europa, prin intermediul Peninsulei Iberice. Până în anul 1000, acesta 

ajunge să fie jucat în toată Europa. 

    Elementul comun pe care l-a avut șahul în fiecare civilizație prin care a trecut 

este importanța sa: acesta era considerat drept sportul regal și cei care îl jucau 

erau oamenii de viță nobilă, având în vedere că seturile de șah (piesele și tablele) 

erau greu de găsit pe atunci. 

    Dar care este motivul pentru care acest sport este atât de fascinant? 

    În opinia mea, șahul este fascinant datorită universului pe care îl deschide. De 

exemplu, după zece mutări, există aproximativ 10 milioane de partide posibile. 

Această multitudine de posibilități reprezintă o adevărată provocare pentru unii 

jucători de șah. 



    De asemenea, modul în care 

șahul își poftește jucătorii este 

aparent primitor: o tablă din 

lemn, împărțită în 64 de pătrățele 

și niște piese din lemn ce 

reprezintă diferite personaje: un 

rege, o regină, o tură, un cal, un 

nebun și câțiva pioni. Din păcate, 

sau mai bine zis, din fericire, 

aparențele înșală. Pentru un joc 

atât de simplu din punct de 

vedere material, șahul ascunde în 

spatele pieselor o idee mult mai 

complexă. Timp de aproape 1500 

de ani, oamenii au încercat să 

înțeleagă cum trebuie jucată o

partidă de șah, dar se pare că încă 

nu au căzut de acord. 

     Șahul a cunoscut mai multe ere.       

Astfel, între 1200 și 1700, au fost puse 

bazele jocului pe care îl cunoaștem astăzi. 

În aceste timpuri, jucătorii de șah erau 

preocupați de extinderea teoriei (teoria = 

deschiderea partidei). Următoarea etapă, 

cea mai interesantă în opinia mea, este era 

romantică în șah. În această perioadă, 

jucătorii puneau suflet în fiecare partidă, 

aceștia încercând să facă din fiecare meci 

o capodoperă. Adeseori, aceștia ar fi 

preferat să piardă un meci jucat frumos

decât să câștige o partidă „urâtă”. Această 

perioadă a dat lumii multe partide 

memorabile care sunt încă studiate de 

fiecare jucător de șah. Din 1873, s-a 

introdus Campionatul Mondial, astfel că 

această metodă romantică a pierdut teren 

în fața partidelor rigide, jucate fără 

greșeală și fără risc. Odată cu apariția 

calculatoarelor, au apărut și mașinile de 

șah. Aceste mașini sunt capabile să 

găsească mutările bune prin capacitatea 

lor de calcul clar superioară omului. 

Maşinile funcționează astfel: aceasta pune 

foarte multe mutări înainte și în final 

ajunge la o poziție căreia îi dă o notă. În 

funcție de nota respectivă, mașina alege 

varianta cea mai bună. Deci, în 1997, s-a 

organizat un meci între Garry Kasparov, 

campionul mondial, și Deep Blue, cea 

mai bună mașină de la acea vreme. 

Surprinzător pentru mulți oameni, Garry 

Kasparov a câștigat meciul fără mari 

dificultăți. 



    Așadar, ajungem, în sfârșit, la 

ceea ce definește șahul pentru fiecare 

dintre noi: intuiția. Ar trebui să 

învățăm cum să avem încredere în 

intuiția noastră, pentru că în 

poveștile pe care le-am citit și în 

proverbele pe care le-am cules, 

oamenii nu alegeau intuiția ca un 

element de bază al succesului. În 

timp ce în profesia mea, în șah, 

intuiția e practic totul, deoarece 

șahul (mulți oameni nu realizează 

acest lucru) e un joc infinit din punct 

de vedere matematic. Numărul de 

mutări din jocul de șah, toate

mutările, conține 120 de zerouri, mai 

mult decât numărul de secunde de la 

Big Bang. Deci, cum îți poti găsi 

calea prin acest ocean de 

posibilități? Și, desigur, cum poate 

un om să învingă o mașină care 

poate calcula zeci de mii de poziții 

pe secundă? Răspunsul este intuiția, 

fiindcă totul se rezumă la procesul

de luare a deciziilor. Noi niciodată 

nu impunem calculul ca unealta 

noastră de bază. În șah, calculul 

reprezintă 1% sau mai puțin. 99% e 

înțelegerea noastră, capacitatea 

noastră de a găsi căi intuitive și de a 

aprecia pozițiile în funcție de 

context.

    Concluzionând, intuiția joacă un 

rol cheie și noi trebuie să avem 

încredere în ea, în instinctele 

noastre, pentru că și în viață avem 

multe oportunități unde nu putem 

anticipa toate consecințele și avem o 

singură variantă: să avem încredere 

în intuiția noastră. Eu am reușit acest 

lucru prin intermediul șahului, care 

este o cale prin care poți să privești 

în interiorul cuiva. Ați fi surprinși 

câte lucruri 

poate spune stilul de joc al cuiva 

despre caracterul acelei persoane… 

   



UN PILOT ȘI 
JUMĂTATE

MIHNEA HANEA, 10 C 

    La vârsta de doi ani, când majoritatea copiilor se uitau la maşinile 
de curse la televizor, eu îmi petreceam timpul la cursele de raliuri 
sau prin atelierele în care se construiau maşinile pe care le pilota 
tatăl meu. Cunoşteam numele fiecărui pilot și al fiecărei mașini de 
curse şi răsfoiam cu plăcere cataloagele auto, deşi nu ştiam să 
citesc. Eram în lumea mea, o lume plină de sunete de motoare, 
miros de benzină şi de cauciucuri şi visam să ajung şi eu, într-o zi, să 
pilotez maşini de raliu, să văd acea lume din perspectiva unui pilot.   
   Şi aşa a început drumul spre cel mai mare vis al meu. Chiar dacă la 
vârsta aceea nu ştiam că urma să pornesc pe un drum foarte lung, 
presărat cu multe greutăţi și sacrificii, ştiam că îmi doream un 
singur lucru: să fac ceea ce îmi place, să fiu cât mai aproape de 
maşinile de curse. De-a lungul timpului am avut ocazia să văd mai 
multe feţe ale lumii sporturilor cu motoare. La vârsta de cinci ani 
am primit de ziua mea un ATV cu care am început să mă antrenez şi 
după câteva luni am început cu uşurinţă să fac derapaje prin noroi 
şi să simt adrenalina care mă cuprindea tot mai tare. Căzăturile au 
existat, dar din ele am învăţat că trebuie să continui. La vârsta de 
şapte ani tatăl meu a decis că este momentul să trec la ceva mai 
complicat, adică la o motocicletă de cross cu vreo douăzeci de cai, 6 
trepte de viteză, practic un glonţ. Weekend de weekend mergeam 
pe coclauri şi îmi perfecţionam traseele, zonele de frânare sau 
săriturile. Uneori cădeam şi o julitură își făcea apariția, dar acest 
lucru nu mă împiedica să îmi continui antrenamentul. La opt ani şi 
jumătate am ajuns la primul meu concurs de motocross. La start        
         eram vreo treizeci de copii cu căştile mai mari decât noi, gata    
           să dăm tot ce aveam mai bun.      



Deşi aveam doar opt ani, după primul concurs am învăţat o        
lecţie preţioasă, care este valabilă oricând: cazi, te ridici (la 
propriu).  În manşele de concurs a început ploaia. Mergeam cinci 
metri, cădeam şi alunecam încă vreo trei. Rezultatul în sine a fost 
unul foarte slab, dar am învăţat multe şi ştiam că va trebui să 
muncesc mai mult pentru a progresa. Toată cariera mea de 
profesionist avea să se termine anul următor când o accidentare 
destul de serioasă avea să pună capăt concursurilor, motocrossul 
devenind un simplu hobby 
    În vara anului 2013 s-a ivit ocazia perfectă pentru a face pasul 
spre concursurile de maşini. Tatăl meu terminase recondiţionarea 
uneia dintre maşinile de curse, un Ford Fiesta care avea 100 de cai 
putere şi a decis că este timpul să încep antrenamentele cu maşina 
de curse pe un traseu de macadam de la marginea oraşului.  De la 
începutul lunii iulie până în septembrie, în fiecare zi de la 8 
dimineaţa până la 18  seara stăteam în maşină la 40 de grade cu 
casca pe cap. La început a fost greu, dar cu fiecar zi virajele aveau 
mai puţine secrete. Simţeam că într-un anumit viraj puteam frâna 
mai  târziu sau că în alt viraj exista  riscul de a  intra în derapaj. Nu 
ţineam cont de cât de cald  îmi era, sau că îmi era foame sau sete, 
 voiam doar să fiu  acolo unde îmi este locul, în maşină alături de 
tatăl meu care mă ajuta să îmi corectez  fiecare greşeală ca să 
progresez cât mai mult şi cât mai repede. 
   Toate acele antrenamente din vara anului 2013 aveau să fie 
încheiate cu un test în  luna  septembrie, un concurs din cadrul 
Campionatului Naţional de Îndemânare Auto.  Era ceva cu totul şi cu 
totul diferit de ceea ce făcusem până  atunci, dar am luat-o cu  paşi 
mici şi după fiecare antrenament atât eu, cât şi tatăl meu am sesizat 
o evoluţie.    
   Sâmbătă era ziua de antrenamente, iar duminică ziua concursului.  
    Iată-mă la primul meu concurs de automobilism. Eram vreo cinci    
              copii care mai de   care mai emoţionaţi,  dar fiecare ştiam că  
                     trebuie să ne concentrăm şi să dăm tot ce  avem mai bun. 



     Dar pentru mine lucrurile au mers excepţional şi am încheiat 
concursul pe locul doi la categoria juniorilor,  categorie destinată 
copiilor cu vârste  cuprinse între 12 şi 18 ani. 
     Iată-ne  în 2017, patru ani mai târziu de la debutul meu, patru ani 
în care mi-am continuat activitatea competiţională   şi am mers în 
diferite campionate, la finalul cărora am ieşit învigător. Cu fiecare 
metru de probă  eram tot mai bun şi tot mai pregătit  să fac pasul 
către marea mea dragoste: raliurile. Motivul pentru care aşteptarea  
este atât de îndelungată este unul simplu: vârsta. Regulamentul 
Campionatului Naţional de Raliuri spune că orice junior care  
doreşte să participe trebuie să aibă vârstă de minim 16 ani până la 
data de 31.12.2016. Deci, neavând această vârstă,  nu am putut 
 participa.  
     Anul viitor voi avea posibilitatea de a participa întreg sezonul în 
Campionatul Naţional de Raliuri. Toate sutele de zile   petrecute 
printre sunetele maşinilor de curse şi mirosul puternic de benzină, 
zilele în care nu mergeam la grădiniţă deoarece voiam să merg la 
curse să îl urmăresc pe tata şi pe ceilalţi piloţi, sutele de kilometri 
parcurşi cu maşina şi toate eşecurile nu au fost zadarnice deoarece 
ele au reprezentat un test  preliminar care m-au adus în acest punct 
şi m-au făcut persoana care sunt astăzi.   
     În încheiere, doresc să mă adresez tuturor celor care trăiesc 
pentru pasiuni, indiferent de natura lor. Doresc să le transmit să 
aibă încredere în ei înșiși şi să îşi urmeze drumul, deoarece tot 
timpul vor exista oameni dornici să-i ajute. Este o ocazie de a le 
mulțumi, de asemenea, tuturor celor care m-au sprijinit, în special 
tatălui meu care mi-a arătat cât de frumoase sunt cursele şi care m- 
a susţinut necondiţionat. Oricât  de multe greutăţi ați întâmpina pe 
drum, trebuie să ştiți că ele sunt acolo să vă  întărească şi  să vă facă 
mai ambiţioşi și mai hotărâţi şi, nu în ultimul rând, să vă aducă            
aminte cât  de mult  înseamnă această pasiune pentru voi. 



A R T A

Dansului

Viaţa nu te întreabă niciodată dacă eşti pregătit 

sau nu de ce va urma, nu te întreabă cât de mult 

iubeşti şi depinzi sufleteşte de pasiunea ta sau cât 

ai râs şi plâns urmându-ţi visul. Însă atunci când 

muzica răsună într-o încăperea plină de oglinzi şi 

mişcarea trupului tău vulnerabil reuşeşte să 

interpreteze povestea gândurilor tale, atunci 

sfidezi toate întrebările abandonate anterior, 

îndrăznind să fii în locul în care sufletul tău se 

simte acasă. Paşii-uneori lenţi şi iertători, alteori 

grăbiţi şi nemiloşi- îţi testează limitele şi 

forţează depăşirea lor. Când întregul univers al 

dansului vibrează în armonia suflării tale, 

conştientizezi că ai câştigat comori imaginare şi 

rătăciri interioare care purtau masca unui 

echilibru vindecător. 

Atunci când privesc în urmă, mai exact în urmă cu treisprezece ani, regăsesc un moment imprevizibil 

al copilăriei mele şi anume prima participare la un curs de dans modern la Palatul Copiilor. În urma 

unor prejudecăţi, m-am protejat de ataşarea deplină. Stăteam în colţul sălii albe, amorţite parcă de 

vocile atâtor copii, gândindu-mă că o să reîntâmpin gustul amar al dezamăgirii. Eram doar un copil 

care şoptea când îi venea să urle şi care nu ştia trăi doar pentru el; mângâierile, lacrimile, zâmbetele şi 

vorbele bune veneau ca răspuns la stările şi plăcerile altora. Prima oră de dans mi-a acordat şansa să 

mă descopăr; fiind observată de ochii iubitori ai profesoarei, am cunoscut reabilitarea prin dans şi 

valorificarea emoţiilor prin muzică. Am ales să dansez un solo în faţa tuturor fără frământările 

eşecului sau dezamăgirii, ci pentru a resimţi singură garanţia iubirii faţă de acest act. De atunci 

preţuiesc fiecare clipă când mă aflu în faţa unei mulţimi dansând şi mă străduiesc mereu să evoluez, 

încercând să promovez ideea că dincolo de mişcări şi paşi coordonaţi există o poveste, o alegere sau o 

experienţă de viaţă ce merită împărtăşită. În drumul ales, am întâmpinat sprijinul unor oameni 

minunaţi care m-au ajutat să nu renunţ la visul meu şi să nu îndur chinul singurătăţii, iar toţi aceşti 

oameni pe care îi consider o a doua familie sunt alături de mine în trupa Domino.

Ana-Maria Cirebea, 11 A 

Pasiuni 



Cu sprijinul profesoarei, am preluat numele simbolic a cărui recurenţă în rândul trupelor 

coordonate de doamna profesoară este permanentă. Primul nostru concurs la Satu Mare ne-a 

arătat cu adevărat ce înseamnă competiţia şi fluturaşii din stomac conduşi de valuri de emoţii 

premergătoare intrării pe scenă. Îmbrăcaţi în alb şi negru, fricoşi şi neînţeleşi, am dăruit audienţei 

primul nostru spectacol pe care l-am înscris în drum spre casă pe lista evenimentelor cu multe 

regrete şi promisiuni neonorate. Cu toate acestea, degustând din decăderile infantile ale unor 

execuţii, am reuşit să ne formăm mai bine ca o echipă ce avea în faţă experienţe frumoase de 

viaţă. Am fost premiaţi la numeroase concursuri cum ar fi „Fantezie în paşi de dans”-Cluj- 

Napoca, „Meridianele dansului”-Oneşti, „Fit Dance”-Ploieşti, ESDU-Croaţia, WOD-Bucureşti şi 

Bounce-Satu Mare, însă dincolo de medaliile şi trofeele sclipitoare am consolidat o trupă de dans 

încrezătoare, puternică şi care iubeşte cu tot sufletul ceea ce face şi este iubită la rândul ei de 

doamna profesoară şi coregraful ei actual. Coregraful care ne urmăreşte cu sufletul la gură 

evoluţia, care plânge împreună cu noi la rezultate dezamăgitoare sau durerile fizice insuportabile 

şi care ne susţine mereu cu sfaturi şi îmbrăţişări în momentele intense ale competiţiilor este un 

om cald care nu ne-a iubit doar declarativ şi interesat, ci ne-a insuflat o mentalitate de 

perspectivă: Dacă vrei să mergi repede, mergi singur; dacă vrei să mergi cât mai departe, mergeţi 

împreună. 

În lumea dansului m-am pierdut şi regăsit, m-am transformat atât în luptător, cât şi în resemnat, 

m-am zbătut între sentimente contrare şi au apărut opţiuni... toate sub formă de lecţii: unele mai 

dure şi altele mai blânde, însă am lăsat ritmul muzicii să ofere speranţa şi să suprime îndoiala. 

Am îndrăznit să fiu eu şi să răspund afirmativ vieţii care nu întreabă dacă am apucat să-mi trăiesc 

visul. 

Desene realizate de Anca Dan, 9 A 



primului nostru antrenor. Acesta ne-a iniţiat în minunata 
lume a baschetului, unde ne-am format totodată şi o a doua 
familie. El ne-a stârnit pasiunea pentru acest sport, care de la 
un hobby a ajuns la nivel de performanţă. În cadrul primului 
nostru campionat naţional, în 2010, am obţinut locul III, 
primind medalia de bronz.  De-a lungul anilor, au urmat mai 
multe victorii, iar campionatul naţional din 2014 a adus 
câştigarea medaliei de argint, devenind  vicecampioane  
naţionale. 
    

   Aruncare la coș, la patru mâini 
   Denisa Focșa, Ioana Ciobanu, 11 A

    Baschetul este unul dintre cele mai 
răspândite sporturi de echipă din 
lume. Acesta se caracterizează prin 
finețea, precizia şi acurateţea 
exerciţiilor tehnice şi tactice. Pe 
lângă aceste competenţe pe care un 
sportiv le dobândeşte de-a lungul 
anilor, acesta  îşi dezvoltă şi spiritul 
de echipă, de  sacrificiu, inteligenţa şi 
rezistență psihică. 
     Baschetul a devenit o parte din 
viaţa noastră încă de la vârsta de 8 
ani. Am început coechipiere la clubul 
C.S.Galactica, sub coordonarea 



  
  Din anul 2015, ne-am continuat performanţa sportivă la 
clubul  A.C.S Napoca Baschet School Cluj-Napoca, alături 
de un nou antrenor. La sfârşitul sezonului sportiv 2015- 
2016, datorită seriozităţii, compromisurilor făcute, muncii 
grele şi desigur pasiunii depuse în acest sport, a urmat să 
câştigăm două medalii la două categorii de vârstă diferite: 
U18- medalia de argint, iar U16-medalia de bronz.  În 
următorul sezon, 2016-2017,eram mai încrezătoare ca 
oricând în privinţa câştigării campionatului naţional, încât 
după pierderea finalei toate am fost foarte dezamăgite, mai 
ales din cauza faptului că meciurile anterioare jucate cu 
adversarele din finală au fost câştigate de către noi. Cu 
toate acestea, am ieşit de pe teren cu capul sus, acceptând 
faptul că am reuşit să ajungem doar vicecampioane, fiind 
oricum o performanţă binemeritată.  
   Viaţa unui sportiv de performanţă nu este deloc uşoară, 
însă există o mulţime de beneficii. Din punctul nostru de 
vedere, pe lângă dezvoltarea atât fizică, cât şi psihică şi 
maturizarea pe care le provoacă acest sport unui copil, cel 
mai important lucru cu care rămânem în urmă practicării 
unui sport de echipă este faptul că în cadrul echipei se 
creează relaţii foarte strânse, transformând sala de sport 
din locul în care ne desfăşurăm antrenamentele din fiecare 
zi într-un mediu familial şi iubitor.  Dragostea faţă de 
baschet ne-a unit şi ne-a ajutat să trecem peste toate 
greutăţile pe care le-am întâlnit pe parcursul acestor 9 ani 
plini de emoţie şi de adrenalină. 
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Marea cautare a ghindei de aur
     Era odată, demult, între munţi, o pădure frumoasă în care trăiau animăluţe fericite. 

Într-o zi, când un pui de veveriţă împreună cu mama sa îşi căutau de mâncare, în pădure 

au apărut doi oameni. După cum arătau, unul era constructor şi unul era un pădurar 

prietenos. Micuţul pui a tras cu urechea la cei doi oameni. 

    -Pădurarule, îmi dai această bucată de pământ împădurit dintre munţi să pot construi 

un sat? zise constructorul. 

    -Domnule, această mică pădure este un refugiu pentru animalele sălbatice, nu putem să 

o doborâm, a spus pădurarul.

     Constructorul a cedat pentru moment, dar avea un as în 

mânecă. 

    -Domnule, gândiţi-vă la oferta mea, iar eu mă voi întoarce 

într-o săptămână. 

     După ce s-a despărţit de pădurar, constructorul a fugit la o 

vrăjitoare care locuia în apropiere şi i-a cerut o licoare care să-l 

facă pe pădurar să accepte oferta. 

    -Bine, tinere! Îţi voi da Licoarea Convingerii, dar fii cu băgare 

de seamă. În această pădure există o zonă fermecată în care 

creşte un stejar care face ghinde de aur, iar acele ghinde sunt 

fermecate; când un animal atinge ghinda, aceasta îi va îndeplini 

trei dorinţe şi astfel planurile tale pot fi date peste cap. 

    -Dacă există o zonă fermecată, eu o voi găsi şi voi doborî 

orice stejar care are un astfel de fruct, spuse el şi apoi plecă. 

     Peste o săptămână, constructorul s-a întors la pădurar şi i-a 

spus: 

    -Pădurarule, ți-am adus în dar o băutură! 

     Cum omul nu a vrut să fie nepoliticos, a spus că ar bea un 

pahar şi, imediat ce a atins licoarea din pahar, vraja şi-a făcut 

efectul. 

    -Pădurarule, vrei să-mi vinzi pădurea? Am să te plătesc 

regeşte, l-a ademenit constructorul. 

    -Bine, ți-o dau, a spus pădurarul sub efectul vrăjii. 

     Din întâmplare, puiul de veveriţă era pe acolo şi auzi discuţia 

celor doi, aşa că fugi repede la mama sa şi îi povesti cu lux de 

amănunte ce auzise. Şi cum mama sa era jurnalistă, a scris în 

ziarul animalelor un articol despre vânzarea pădurii. 

    Animalele speriate s-au întâlnit în mijlocul pădurii să discute 

ce era de făcut. 



   Un pui de vulpe spuse: 

  -Să căutăm legendara ghindă de aur, care 

îndeplineşte dorinţele animalelor! Împreună cu prietenii 

mei o vom căuta şi o vom găsi.   

    Şi aşa, la miezul nopţii, au plecat la 

drum: vulpiţa, puiul de veveriţă, puiul de 

liliac şi puiul de pisică sălbatică, în ciuda 

faptului că părinţii lor nu au fost de 

acord. 

   -Eu nu văd nicio cărare fermecată 

pe aici! a spus liliacul. 

   -Cărarea  fermecată o găseşti unde 

te aştepţi mai puţin, liliacule, a spus vulpiţa. 

    Cum stăteau ei aşa şi se gândeau, veveriţa începu să îşi caute 

de mâncare şi fiindcă era stângace în mişcări s-a împiedicat de o 

rădăcină a unui copac şi în mod miraculos copacul se desfăcu şi în mijlocul lui se ivi o 

cărare. 

   -Prieteni, priviţi cărarea! strigă veverița şi toţi plecară într-acolo. 

    Merseră ei ce merseră şi deodată au văzut o poartă acoperită de frunze de smarald 

cu o clanţă dintr-o ghindă de aur. 

   -Aici trebuie să căutăm ghinda de aur! Şi cu curaj veveriţa deschise poarta, iar în 

faţa ei apăru o livadă cu pomi cu frunze de smarald şi fructe cu totul şi cu totul de aur. 

   Deodată au apărut niște animăluţe nemaiîntâlnite care au spus în cor: 

  -Veniţi, călători obosiţi, să vă relaxaţi la un pahar de suc dulce! 

   Şi chiar dacă le era sete şi foame, cei patru prieteni au refuzat să se abată din drumul 

lor şi au mers mai departe. 

   Cum mergeau ei aşa, au văzut o bufniţă care avea în cioc o ghindă de aur. 

  -Voi zbura până la bufniţă  să o întreb de unde are ghinda şi  să o rog să ne-o dea, 

zise liliacul.   

  -Doamnă bufniţă, ne daţi nouă ghinda de aur? Avem nevoie de ea să ne salvăm 

pădurea. 

  -Îmi pare rău, dar am nevoie de ea să îi hrănesc pe cei trei pui de mistreţ care au 

rămas orfani, dar pot să vă spun unde să o căutaţi. Trebuie să ieşiţi din livada de 

smarald, apoi să treceți de căpcăunul cu un ochi în frunte, pentru că el păzeşte stejarul 

care face ghinde de aur. 

   Cei patru au pornit la drum, iar la marginea livezii au dat de căpcăunul cu un ochi în 

frunte care dormea dus. 

   -Păşiţi încet! a spus pisica şi chiar în acel moment veveriţa stângace călcă pe o 

ramură scată. 

   -Trosc! a sunat rămurica, iar căpcăunul sări în picioare. 



    -Cine îndrăzneşte să-mi deranjeze somnul? 

    -Eu, căpcăunule, a zis vulpiţa. Fugiţi, prieteni, îl ţin eu 

ocupat pe acest uriaş. 

    -Hei, căpcăunule, ţi-e foame? Vrei să mănânci un iepuraş? Atunci 

urmează-mă! 

    -Fie, dar trebuie să mă întorc repede la postul meu! a spus uriaşul. 

     Iar vulpea, fiind vicleană, a pus pe iepuraşul prins două picături din licoarea 

somnului etern. 

     Cum a început să mănânce, căpcăunul pe loc a adormit într-un somn adânc, iar 

vulpiţa nu mai putea de bucurie că îi reuşise planul. 

     Între timp, veveriţa, liliacul şi pisica sălbatică au ajuns la stejarul care făcea ghinde 

de aur. Era un stejar înalt, puternic, avea o coroană bogată şi strălucitoare încât îţi lua 

ochii. 

    -Pot urca eu până în vârful copacului, a spus pisica sălbatică. 

     Şi-a scos ghearele şi a început să se caţere cu multă agilitate, şi dintr-o dată pe o 

rămurică, văzu o ghindă mare de aur, spre care porni hotărâtă. Dar nu ajunse la ea, pentru 

că ramura s-a rupt. Norocul ei a fost că prietenii au prins-o înainte să atingă pământul. 

    -Era cât pe ce! spuse pisica sălbatică. 

    -Ce e de făcut acum? se întrebară în cor. 

    -Liliacule! tu poţi zbura,  spuse pisica. Du-te până în vârful copacului să iei o ghindă 

de aur. Zis şi făcut. Liliacul zbură şi luă fructul mult dorit. 

    -Super prieteni! Împreună am reuşit, a spus veveriţa. Acum să mergem spre casă şi să 

ne salvăm pădurea. 

     Ajunşi acasă, cei patru prieteni au arătat ghinda celorlalte animale şi împreună şi-au 

dorit ca pădurea să rămână neatinsă de constructorul cel viclean. A doua dorinţă a lor a 

fost ca pădurarul să iasă de sub vraja care fusese aruncată asupra lui. Iar a treia dorinţă  a 

fost ca pădurea lor să fie transformată într-o rezervaţie naturală, ca nimeni, niciodată, să 

nu le mai ameninţe casa. 

     Şi, dintr-odată, totul a revenit la normal, aşa cum şi-au dorit animalele. 

     Deşi foarte mici, cei patru prieteni au reuşit să facă o echipă puternică şi curajoasă 

care să salveze pădurea.
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Ariciul si bursucul 
 

            Într-o pădure deasă unde nici picior de om nu călcase vreodată, printre alte 

viețuitoare traiau o familie de arici și o familie de bursuci. 

            Aricel, mezinul familiei Aricescu, era tare neastâmpărat, visa mereu să vadă 

oamenii, dar mama sa îl averizase că oamenii sunt răi și necruțători. 

            Miere, cel mai bun prieten al lui Aricel, era un bursuc tare înțelept și ascultător, 

el asculta întotdeauna de povața mamei sale. 

            Într-o zi, când Aricel a mers pe o cărare din pădure să se joace cu prietenii săi, 

veverița Ghinghin, iepurașul Țopăilă, ursulețul Fagure și vulturașul Vârtej, a dat peste o 

cheie. Nu mai văzuse un asemenea obiect vreodată prin pădure și și-a spus în gând: 

           - Ce lucru mai e și acesta? Să fie o plantă? Să fie un fruct sau poate o piatră? 

            Aricel, fără să stea pe gînduri, luă cheia și plecă repede la joacă . 

           - Aricel, unde ai fost? Te-am așteptat toată dupa-amiaza, zise nerăbdător bursucul 

Miere. 

           Aricel le arătă prietenilor săi cheia pe care o găsise. 

           - Ce o fi obiectul acesta? întrebă curios ursulețul Fagure. 

           - Cred că e o piatră, zise Aricel. 

           

           - Ce piatră ciudată, zise veverița Ghinghin. 

 -Are un miros ciudat, zise vulturașul Vârtej. 

  Dintr-o dată se auzi un zgomot.Trosc! 

 - Ce s-a auzit? zise speriat bursucul Miere. 

 - Nu știu, zise Aricel. 

,



Apoi auziră două voci în apropiere. 

-Unde e cheia de la cușca ursului? zise o voce groasă. 

-Nu știu! zise o voce mai subțire. 

-Nu trebuia să ți-o dau ție! Șeful ne va concedia! 

Veverița Ghinghin se urcă repede în copac și văzu două creaturi nemaivăzute până atunci 

prin pădurea lor. Sări repede jos și își avertiză prietenii de sosirea intrușilor. 

-Cred că sunt oameni! spuse bursucul Miere. 

-Ce sunt oamenii? se întrebă ursulețul Fagure. 

-Străbunicul meu mi-a spus că oamenii sunt niște creaturi înalte, care merg pe două picioare 

și vor să captureze animale, de aceea trebuie să ne ferim de ei, zise bursucul Miere. 

-Haideți să îi vedem mai îndeaproape, zise Aricel curios. 

-Nu, nu, interveni bursucul Miere agitat. Oamenii ne pot captura. 

-Prostii, zise Aricel mândru. Dacă o să încerce vreunul să ma atingă îl înțep pe dată. 

Și Aricel  împreună cu prietenii săi se îndreptă spre oameni. Când se apropiară destul de 

mult, ursulețul Fagure văzu un cub uriaș de metal cu o o mică fereastră de unde străbătea un 

strigăt de ajutor. 

-Ajutor, ajutor! Sa mă ajute cineva! 

La auzul acelei voci, Fagure tresări speriat. 

-E mama, oamenii au capturat-o pe mama, spuse ursulețul Fagure. 

-Haideți să o salvăm! zise Aricel plin de curaj. 

-Nu! Vom fi și noi capturați, spuse speriat bursucul Miere. 

-Nicio grijă, am un plan! îi liniști Aricel. 

-Vârtej, tu trebuie să îi ademenești pe oameni în 

inima pădurii unde nu pot duce cutia de metal.  

Noi ceilalți încercăm să deschidem cubul de 

metal. 

Atunci Vârtej zbură până desupra oamenilor și 

începu să se rotească deasupra lor. 

Cei doi oameni fugiră repede să prindă vulturul. 

În timpul acesta, Aricel și prietenii săi fugiră la 

cutia de metal și încercară să o deschidă cu bețe, 

pietre, dar în zadar. 

Nimic nu funcționa. 



    Deodată Fagure își aminti de obiectul găsit de Aricel 

și se întrebă în gând dacă le-ar ptea fi de folos. 

   Îi ceru lui Aricel cheia și începură să se gândească ce 

ar putea face cu ea, să deschidă cușca. 

   Bursucul Miere se rotea în jurul cuștii și observă o 

mică deschizătură cu o formă asemănătoare cu ceea ce 

găsise Aricel. Luă cheia și oașeză în deschizătură. Se 

potrivea la fix, dar ușa nu se deschidea. 

  

Autor: Dariana Mocanu 
2 C 

sfaturile mamei trebuie urmate întocmai. 

  Aricel, amețit de atâta învârtit în jurul 

cuștii, căzu pe cheie, iar aceasta se roti. În 

acel moment, cubul se deschise și ieși 

mama ursoaica. 

  Apoi repede au închis ușa și au fugit cu 

cheia. 

  Din această pățanie Aricel învăță că



     Cu mii de ani în viitor, pe vremea când extratereştrii au poposit pe planeta 

noastră, iar oamenii au descoperit şi alte funcţii ale uimitorului nostru creier 

exemplu fiind puterea telepatiei (capacitatea de a comunica prin puterea minţii) 

lumea se schimbase foarte mult în comparaţie cu cea pe care o ştim noi.   

Oamenilor le dispăruseră mai multe părţi ale corpului (un exemplu fiind degetele 

de la picioare), acum nu mai existau şosele deoarece toata lumea avea acasă o 

rază de teleportare, existau şi jetpack-uri folosite în majoritate de către puşti 

astfel încat se creau nenumărate ambuteiaje. Mâncarea nu mai era mâncare, 

oamenii nu mai mestecau deoarece mancarea era transformata în praf şi doar 

trebuia inhalată şi să nu uit ce e mai important oamenii mergeau în vacanţe 

turistice în spaţiu. La începutul fiecărei veri auzeai: ,,Unde mergem în vacanţa 

asta?” ,,Mergem pe Jupiter.” ,,Ah! Pe Jupiter am fost şi anul trecut. Nu vrei să 

mergem undeva în galaxia Andromeda?” ,,Aş vrea, dar nu avem destulă energie 

pentru a ne teleporta aşa departe”. Cu toate aceste schimbări majore existau 

aceleaşi tipuri de prietenii: prieteniile adevărate şi prieteniile false. 

    Personajul acestei poveşti pe care urmează să v-o povestesc este Luc, un 

baieţel de 12 ani (este pământean) care are doi prieteni: un prieten om care este 

înalt şi slab cu părul scurt şi negru pe nume Zen şi un prieten extraterestru mic, 

verde, cu trei ochi albaștri pe nume Wyzx venit de pe unul din sateliții lui Saturn.

    Părinţii lui Luc îl plăceau pe Zen pentru că era om dar e Wyzx nu-l agreau 

deoarece era extraterestru şi unii pământeni nu erau obişnuiţi cu sosirea 

extratereştrilor pe Pământ, un exemplu fiind părinţii lui Luc. 

                                                           

Prietenul la 
nevoie se cunoaste,



   

      Părerea părinţilor lui Luc s-a schimbat odată cu sosirea unei zile în care s-a 

întamplat ceva nemaipomenit. În acea zi, derbedeii din clasa lui Luc s-au 

hotărât să se distreze. Planul era să teleporteze leii de foc de pe Marte în şcoală. 

Primul profesor care intra pe uşa şcolii urma să dea nas în nas cu un leu de foc. 

La sfârşit intenţionau să dea vina pe Luc. În momentul în care au pus planul în 

aplicare au apărut ca prin minune Zen si Wyzx. Când i-a vazut şeful găştii, Gez 

a spus: 

    -Nu spuneţi nimănui ce am făcut şi vă promit baterii turbo care durează de 

două ori mai mult pentru jetpack. 

     În dimineaţa următoare directorul se uita suspicios la elevi. Gez a ridicat 

mâna şi a spus: 

    -Eu şi prietenii mei l-am vazut pe Luc ieri cum a teleportat leul de foc în 

şcoală. 

     Toţi ceilalţi copii din gaşca lui Gez împreună cu Zen l-au aprobat dând din 

cap. Wyzx se ridică revoltat şi spuse: 

    -Domnule director, acești copii mint. Gez și prietenii lui au teleportat leul de 

foc în şcoală, nu Luc. Am înregistrarea pe hard discul din memoria mea. 

     Gez şi gaşca lui au primit 8 ore de detenţie şi le-au fost confiscate bateriile 

turbo deoarece erau interzise de lege, însa Zen a pierdut ceva şi mai de preţ: 

si-a pierdut singurul lui prieten, primind în schimb doar 

nişte baterii obişnuite întrucat Gez il păcălise. 

    Cititorule, de aici poţi învăţa că nu 

 contează de ce specie este prietenul tău, 

contează să îţi fie prieten şi că prietenia a 

fost şi va fi în continuare mai presus 

 decât toate prejudecăţile! 

               Oana Beldean, 6 A 
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- Adjectivule, puiuț… scoală, tată! E dimineață! Trebuie să mergi la 

școală… spuse obosit pronumele într-o luni dimineața. 

- Oh, tăticule… bună dimineața! Ce-ar fi ca în drum spre școală să-mi

vorbești despre arborele nostru genealogic? 

- Păi… să vedem… Cu cine să încep? Așadar, totul a pornit cu doi frați: 

substantivul comun și cel propriu, ambele părți de vorbire flexibile (merg 

des la sală) care denumesc ființe, lucruri, fenomene ale naturii, acțiuni, 

abstracțiuni etc. 

- Si, apoi? întrebă nerăbdător fiul. 

- Dacă ai răbdare îți spun… 

- Scuză-mă, dar sunt foarte curios cum am apărut noi, adjectivele 

pronominale, eu si verișorii mei… 

- Bine, dar lasă-mă să continui! Deci, după ce s-au născut cei doi, fiecare 

și-a luat câte o soțioară și fiecare a dat naștere câtorva copilași drăguți 

precum pronumele personal, care ține locul unui substantiv și arată 

persoana, personalul de politețe care indică respectul față de o persoană, sau

reflexivul. care indică persoana gramaticală și arată identitatea cu un 

complement indirect sau direct sau… 

- Sau demonstrativul, spuse copilul, care ține locul unui substantiv, arătând 

depărtarea, identitatea sau diferențierea. Și bineînțeles posesivul care arată 

posesia si multi alții... 

- Exact fiule, eu sunt posesivul și de aceea tu ești adjectivul pronominal 

posesiv care se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat 

arătând posesia. Bineînteles ca nu cu toții avem copii... și uite-așa am ajuns, 

fiule, la școală: ,,Manualul de limba română”, ce loc frumos! Distracție 

plăcută cu verbul și numeralul, fiule, paaa! 

- Pa, tată! Te iubesc!
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Simţea frigul până în măduva oaselor, 
simţea cum îl pişca pielea obrajilor, 
simţea cum, încet, încet degetele încep 
să-i îngheţe de tot. Dar, totuşi…. Parcă 
nu s-ar întoarce la Bruxelles, parcă nu 
ar da liniştea, priveliştea, minunăţiile pe 
care le descoperea zi după zi pe gălăgia 
şi aglomeraţia din Belgia… 

Se uita în zare… La marea întinsă în 
faţa lui în care se mai reflectau din când 
în când luminile australe, lumini şi 
culori pe care nu credea că o să le vadă 
vreodată, se uita la noaptea nesfârşită 
pe care o tot vedea de căteva luni 
încoace. 
Era o linişte perfectă… şi vântul 
încetase să mai bată. Se auzea doar, rar 
de tot, ţipătul unei foci pierdute în 
depărtare care-şi căuta familia. 

  



Îl fascina lumea de aici… îl fascinau vremea, animalele, formele de relief, dar, cel mai 
mult îl mira modul în care aceste câteva luni îşi puseseră amprenta pe viaţa sa, pe 

cariera sa; şi nu numai pe a lui, ci pe a întregului echipaj. 
 

Ieri îl conduseră pe ultimul drum pe colegul lor, care nu rezistase frigului. El ştia că 
prietenul său nu a murit degeaba, ştia că acest sacrificiu nu va fi decât o treaptă urcată 

către mari descoperiri în ştiinţă.

Răsuflă adânc, văzând cum aburii respiraţiei sale se pierd în necunoscut… Se ridică de 
la locul său de observaţie de la prora vasului şi merse către laboratorul său.  

 
În aceste luni a avut timp să-şi organizeze lucrările scrise la Paris în laboratorul 

,,Arago”. S-a uitat de multe ori printre ele şi şi-a dat seama cât de lipsite de substanţă 
sunt ele de fapt. Şi-a dat seama că între cei patru pereţi ai laboratorului nu avea cum să 
facă schimbările majore în domeniul atât de mult iubit de el, schimbări pe care le putea 

face, în schimb aici.



Pinguinii și focile au fost cele mai cele pe care le-a studiat în aceste opt luni 
petrecute la polul sud. Studiase modul lor de viaţă, hrana şi ce efect avea aceasta 

asupra stării lor. Era fascinant, i se părea lui, să descoperi atât de multă viaţă pe un 
tărâm îngheţat, neatins parcă de restul lumii. 

   
Avu timp să se gândească la viaţa sa de până în acel moment. Ce întorsătură 

drastică luase viaţa sa când descoperise prelegerile medicului Leonce Manouvrier 
de la Facultatea de Antropologie. Viaţa sa era deja conturată, mai ales din 

perspectiva tatălui său, care ştia clar ce vrea de la fiul său: Facultatea de Drept de la 
Paris, iar apoi, o carieră strălucită de avocat. Emil nu poate să spună că tatăl său 

fusese foarte fericit când aflase că fiul său vrea să urmeze şi şcoala Superioară de 
Antropologie de la Sorbona, mai ales după eşecul cu Facultatea de Litere. El fusese 
foarte horărât să-şi dea doctoratul din ştiinţe, fapt pentru care a şi rămas la Paris, în 

laboratorul de ştiinţă ,,Arago”.  
 

Se aşeză pe scaunul de la biroul său şi se uită pe micul geam din faţa mesei sale. 
Da, ştia că atunci când se va întoarce la Paris era mult mai hotărât să se specializeze

pe domeniul ştiinţelor. Pâna acum toate gândurile lui legate de acest subiect 
fuseseră asemenea unor fulgi de nea, se topiseră de îndată ce ajusenseră pe Pământ, 

de îndată ce încerca să le analizeze mai bine. 
 



Todoran Mălina 
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Emil Racoviţă nu ştia ce îi rezervă viaţa, nu avea habar de 

multitudinea de descoperiri pe care urma să le facă, despre mulţimile

de premii pe care avea sa le obţină după întoarcerea acasă. Nu… 

Emil Racoviţă era pe acel vapor Emil, natualistul aspirant care, într- 

un fel sau altul, avea să schimbe lumea... 



Ilustratie si BD 
Interviu cu Maria Surducan 

          ,     ,

de Lupas Miruna, clasa 10 B,



   Maria s-a născut în 1985 la Cluj. A absolvit Universitatea 
de Artă și Design, iar împreună cu sora  ei, Ileana, trasează 
încrezător liniile carierei de ilustrator și scenarist de bandă 
desenată. 

"“cu o mână fac ilustraţie, cu o 
mână bandă desenată, cu 
cealaltă mână fac 
grafic design şi în 
ultima ţin ceaşca 
de cafea”. 

Despre Maria Surducan

   Am avut ocazia de a o cunoaşte pe Maria la un curs de 
limbă germană, iar pauzele în care priveam cum ea desena 
câte un personaj sau o scenă interesantă mi-au trezit 
interesul atât pentru ilustraţie, cât şi pentru bandă desenată. 
În urma participării la una dintre întâlnirile ilustratorilor 
Clubului de Bandă Desenată, i-am luat Mariei un interviu, pe 
care doresc să îl prezint în cele ce urmează.

Autoportret

Proiect realizat în colaborare cu Policlinica 
Regina Maria

Loving Cluj



Maria: Vezi tu, aceasta este o întrebare foarte dificilă pentru că, de fapt, nu 
există un punct în timp. Dacă mă întrebi când mi-am dat seama că îmi place 
să desenez, răspunsul este: dintotdeauna, asta fac eu de când mă ştiu-practic. 
Din copilărie şi până în momentul în care am ales liceul la care am dorit să 
merg, am ştiut că îmi place să desenez şi că asta vreau să fac. Ce nu am fost 
sigură a fost cum pot să transform asta într-un job. A fost o vreme în care 
mi-am închipuit că voi face arhitectură, după care am crezut că voi lucra 
într-o agenţie de publicitate....momentul în care mi-am dat seama că ilustraţia 
de carte şi banda desenată sunt nişte meserii valabile a fost destul de târziu, 
când eram deja la master. Atunci mi-am zis:Ok, asta cred că vreau să fac şi 
asta va fi ...momentul de click practic a fost când m-am întâlnit la Festivalul 
de Carte de la Bologna cu Livia Coloji, care lucra deja în domeniu de cinci ani 
şi era PFA (Persoană Fizică Autorizată). Ea mi-a spus care sunt paşii practici 
ca să îţi faci o astfel de meserie cu acte  şi cu tot. 

Maria: Da, la începutul carierei, iar apoi a fost omul pe care îl sunam în 
momentul în care trebuia să lucrez cu clienţi, să dau preţuri...cum ar veni,  pe 
ea o întrebam prima dată. 

Maria: Nu ştiu dacă pot să spun că am avut o lectură favorită; părinţii noştri 
ne citeau cărţi de dinainte ca noi să ştim să citim şi atunci, primele mele 
amintiri sunt cu tata citindu-ne, mie şi Ilenei, Ţara lui Vam. Din Ţara lui
Vam a devenit un fel de joc pentru noi, pentru că ştiu că amestecam 
personajele din această poveste cu personajele din desenele animate pe care le 
vedeam la televizor-cum ar fi Macron 1- şi cu personajele din jocurile de pe 
calculator...e un mix foarte ciudat, dacă stai să te gandeşti, dar el făcea parte 
din primele noastre poveşti pe care le spuneam; cred că toţi copiii fac lucrul 
acesta, adică e o necesitate umană aflată pe al doilea loc 
în piramidă. Pe primul loc se află mâncarea şi apoi 
nevoia de a spune poveşti, iar după aceea vin celelalte, 
pentru că aşa suntem noi, trebuie să ne povestim viaţa.   

Miruna:Cum a inceput totul?

Miruna: Aşadar, ea a fost un îndrumător pentru tine?

Miruna: Ai avut în copilărie o lectură favorită care te-a determinat să
ilustrezi poveştile, dar şi să le repovesteşti?



Că pentru mine lucrul ăsta se întâmplă mai eficient prin imagini, se leagă 
iarăşi de ce mi-a plăcut să fac în copilărie şi...poate că se leagă şi de lucrurile 
pentru care părinţii m-au apreciat. Ei erau foarte încântaţi în momentul în 
care produceam un desen, desenul era imediat pus pe perete, eram lăudată, 
uneori eram pusă să îl mai fac o dată, acum îmi dau seama că săracii voiau 
un pic de timp liber şi puneau copilul să facă desenul de două-trei ori doar ca 
să stea cuminte la masă să deseneze, dar a funcţionat. 

Maria S.: Adevărul este că nu pot decât să sper, dar şi mai adevărat este că le 
fac din egoism pur, le fac pentru că îmi plac şi primul meu imbold e să iau 
ceea ce îmi place şi să încerc să repovestesc, pentru că ele sunt lucruri care au 
fost mereu repovestite, nu există o variantă la Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 
fără de moarte, există mai multe variante pe care Ispirescu le sintetizează 
cumva într-un basm cult, povestea trăieşte în mai multe forme(şi nu doar în 
spaţiul românesc), iar atunci mi se pare un demers, care se înscrie în istoria 
basmelor, să le repovesteşti. O fac pentru că îmi place foarte mult şi scopul de 
a atrage lumea spre basm şi spre folclor este cumva secundar. Trebuie să 
recunosc că, în ultimii ani, încep să îmi pun întrebarea: În ce măsură 
demersul acesta este etic?, în contextul în care începe să se vadă o conexiune 
între portul popular şi o oarecare extremă dreaptă, o oarecare tendinţă spre 
naţionalism...dar asta e o întrebare pe care trebuie să mi-o pun şi la care 
trebuie să găsesc răspuns de una singură, adică nu există o soluţie pe care să 
pot să o aplic. 

Maria S.:Da. Practic, acolo aveam opţiunea să ne 
alegem fiecare câte o ţară, iar eu am ales Albania, 
pentru că nu ştiam absolut nimic despre ea, atunci 
a fost momentul în care a început un proiect(aflat 
încă în desfăşurare), care se numeşte Vecinii şi care 
îşi propune să investigheze ce se întâmplă cu portul 
popular din preajma României. 

Miruna: Ai multe ilustraţii legate de portul românesc, dar  şi repovestiri ale 
operelor din foclorului românesc...crezi că prin repovestirea lor, într-o 
manieră mai contemporană, pot fi reatraşi copiii şi tinerii spre ele? Pot ei 
astfel să nu mai vadă lectura lor ca pe o obligaţie dată de învăţători şi 
profesori? 

Miruna: A fost decizia ta să contribui cu ilustraţii la crearea jocului de 
cărţi Măscărici, mai exact la crearea cuplului albanez? 



 Sigur că e un pic naiv să îţi închipui că există un 
port românesc unitar, există diverse porturi pe 
zone care nu se suprapun neapărat cu graniţele 
ţării. Totuşi, poţi să urmăreşti zonele, de exemplu, 
ce se poartă la nord de Dunăre şi la sud de ea 
seamănă foarte mult, dar există variaţii în funcţie 
de comunităţi; Banatul românesc cu Banatul sârbesc 
şi cu zona de graniţă ungurească au foarte multe 
elemente comune, dar au de asemenea şi variaţii foarte specifice. Ceea ce mi 
se pare foarte interesant este că, la urma urmelor, nu trăieşti izolat, trăieşti 
într-o bulă, trăieşti într-o comunitate care are diverse schimburi paşnice sau 
războinice, în funcţie de secolul pe care îl vezi. 

Maria S.: Demersul nostru cu Măscărici era să facem, de fapt, un fel de 
portofoliu al ilustratorilor români şi a ceea ce se întâmplă cu ilustraţia 
românească. Or, asta însemna că ilustratorul putea să îşi aducă propriul 
aport la subiect şi să interpreteze aşa cum voia cuplul pe care şi l-a ales, ceea 
ce înseamnă că ai interpretări foarte convenţionale, ca cele de la Anglia, de 
exemplu, până la interpretări foarte ciudate, la care nu poţi să nu te întrebi 
care e povestea din spate, cum e cea de la cehi...din câte ştiu, acolo e un basm 
cu toporul fermecat, însă nu toate au o explicaţie raţională, uneori este vorba 
pur şi simplu de viziunea artistică la modul cel mai jucăuş cu putinţă.

Maria S.: Acel afiş era o propunere de copertă pentru un proiect ce 
presupunea ilustrarea poveştii, însă acesta a fost întrerupt, dar ilustraţia 
respectivă a fost folosită pentru nişte carnete la Cărtureşti. Din păcate, nu pot 
să o ilustrez, deoarece e copyright pe Sadoveanu, un alt motiv pentru care 
prefer basmele. Din cauza legii copyright-ului, ai dreptul să repovesteşti fără 
să plăteşti drepturile autorilor doar pentru operele scrise până la 1920. Pe 
Sadoveanu ştiu că s-au prelungit drepturile. Aici este o parte în care e perfect 
normal ca autorul să îşi primească drepturile, dar asta înseamnă că, în 
momentul în care vrei să interpretezi ceva pentru plăcerea ta, trebuie să alegi 
din opere literare mai vechi. 

Miruna: Am observat la aceste cărţi atât eu, cât şi prietenii mei, că la Cehia, 
personajele reprezentative au cap de lup, iar la Mongolia- se dădeau pe 
skateboard. Ai colaborat cu ilustratorii acestor personaje sau ai vreo 
presupunere pentru alegerea simbolurilor? 

Miruna: Pe vechiul tău blogspot există un afiş legat de Dumbrava Minunată. Ai 
avut ca scop ilustrarea poveştii? 



Maria S.: A fost alegerea mea, dar ea avea o motivaţie foarte bine gândită, 
anume că era un album de bandă desenată care urma să fie finanţată în 
crowdfunding şi asta a însemnat că trebuia să fie un titlu recognoscibil, ca 
să nu fie nevoie să dai foarte multe explicaţii, fiindcă aşa pierzi publicul. 
Crowdfunding-ul presupune că omul pricepe foarte repede cine eşti şi ce vrei 
exact să faci. Eu doream să fac altceva, voiam să fac un roman grafic cu 
Dan Dumitru, care este primul blog-trotter român, dar am căzut de acord 
împreună cu fetele de la Creştem Idei- era primul proiect de pe platformă- că 
s-ar putea ca Dan Dumitru să nu fie suficient de recognoscibil şi că vom 
avea un succes mult mai mare cu un basm românesc. Eu am ales Prâslea cel
voinic şi Merele de Aur pentru că îmi place foarte mult, însă povestea care 
îmi place mie, de fapt, e Lupul Cenuşiu. Dar, există şi aici foarte multe zone 
de suprapunere între Lupul Cenuşiu, Pasărea Măiastră şi Merele de Aur. 
Ultimul era titlu cunoscut, Lupul Cenuşiu-nu. 

Maria S.: Cu toate că am un program mai flexibil, el tot presupune opt ore de
muncă, însă pot să mi le pun cum vreau eu. Am observat oricum că sunt 
mult mai productivă dimineaţa, deci ziua de lucru începe undeva pe la 9 
şi se încheie pe la 22, cu pauzele de rigoare:
de masă, de cafea, de somn, de plimbare. 
   În funcţie de proiectele la care lucrez, 
lucrez de obicei pe mai multe lucruri în 
cursul unei zile, ca să îmi păstrez interesul 
şi ca să fac pauze. Se întâmplă foarte rar să 
lucrez pe un singur proiect, de obicei în 
apropierea unui deadline şi mi se pare 
foarte obositor. Aşadar, de obicei mă împart 
între proiectele de BD, proiectele de publici- 
tate şi proiectele de ilustraţie de carte. 

Miruna: Ai publicat prin proiectul 
Creştem Idei romanul grafic 
Prâslea cel Voinic şi Merele de Aur. 
Ai avut o serie de opere din care să 
alegi sau aveai această idee de mai multă vreme? 

Miruna: Cum se derulează o zi din viaţa ta? 

Fetiţa cu Cheia



Maria S.: Asta e „vina” surorii mele, pentru că eu nu 
făceam bandă desenată niciodată, mi se părea prea 
multă muncă pentru cât de repede se citeşte, dar 
Ileana a făcut prin programul Erasmus un curs  în 
Belgia şi s-a întors foarte entuziasmată, spunân- 
du-mi că trebuie să facem şi noi o fanzină (cuvânt 
obţinut prin compactare din fan magazine). I-am 
spus: Faci tu o fanzină, eu nu mă bag în aşa ceva, 
iar ea mi-a răspuns: Super!, după care s-a dus mai 
departe. M-am trezit că veneau lucrările, eu trebuia 
să ansamblez fanzina şi nu erau destule lucrări, 
pentru că erau puţini oameni care făceau bandă 
desenată şi puţini care o citeau cu atâta atenţie încât să poată produce şi ei o 
bandă desenată, iar atunci am fost nevoită să umplu şi eu paginile cu nişte 
BD-uri. Acesta este un domeniu în care, odată intrat, nu mai scapi, pentru că 
e modul cel mai ieftin de a face un film, deci îţi permite să faci artificii pe 
care nu ţi le permite cartea pentru copii, te apropii foarte tare de film, dar 
poţi să fii singur. La film ai nevoie de o echipă întreagă. 

Maria: Ea e mai bună decât mine, asta este marea diferenţă. Ileana are o 
viziune mult mai profundă decât mine, iar în acelaşi timp, ea are o lejeritate 
mai mare în a aborda cadre diferite, în a crea personaje mai dinamice. Eu 
trebuie să fac un efort. Faptul că trebuia să fug ca să o prind din urmă, că ea 
sărea peste diferenţa de vârstă şi tot ce învăţam eu învăţa şi ea-dar cu un an 
şi jumătate mai repede pe cronologie- a făcut ca pe stil să progresăm în 
paralel. Sunt convinsă că dacă Ileana nu ar fi desenat şi ea, eu aş fi făcut 
probabil informatică, deoarce îmi plăcea matematica foarte mult şi pentru că 
acolo era foarte clar ce job poţi să ai. Concurenţa mea cu Ileana şi nevoia de 
a face lucruri mai bune, sau poate la fel de bune, a fost lucrul care m-a 
împins cu hotărâre pe domeniul acesta. 

Miruna: Cum ai început să creezi BD-uri româneşti? 

Miruna: Care este diferenţa dintre tine şi Ileana în 
 ceea ce priveşte ilustraţia? [ fan + (maga)zine] 

fanzine



Maria S.:Da, am colaborat pentru cele două antologii 
ale Centrului Cultural German, iar în prezent lucrez 
cu Anna Benczédi la volumul Naïde de bandă 
desenată, care a fost webcoming la început, se 
găseşte încă cu titlul Ştima Apelor. Acum lucrăm 
la al doilea volum, care va apărea în mai, cred. 
 Lipsa unei şcoli de bandă desenată ne face să în- 
văţăm din mers prin proiectele pe care le facem, 
iar acesta ar fi marele avantaj al colaborării. Eu şi 
Ileana am mai colaborat, însă noi mereu ştim ce gândeşte cealaltă. 
În momentul în care colaborezi cu altcineva, brusc îţi dai seama că există 
alte condiţii, pe care tu nu le-ai fi propus şi asta te face să progresezi ca 
autor de bandă desenată. 

Maria S.: Eu consider că talentul nu e necesar, el reprezintă un procent 
foarte mic şi, mai degrabă, înseamnă să îţi placă să desenezi. Dacă nu îţi 
place desenul, nu o să te apuci niciodată de asta, dar altfel, dacă îţi place, 
restul este muncă. După cum estimez eu, sunt cam 10 ani de exerciţiu şi de 
îmbunătăţire continuă, care pornesc de la studiul obiectelor, studiul 
anatomiei, dar nu neapărat în modul şcolăresc, ci pur şi simplu pentru că 
asta te interesează. Ştiu oameni care s-au apucat de ilustraţie şi de desen 
foarte târziu în viaţă şi lucrează foarte bine, ştiu şi oameni care se 
considerau foarte talentaţi şi s-au pierdut pe parcurs, pentru că volumul de 
muncă este chiar mare, iar asta nu e ceva ce poţi face dacă nu îţi place. 
Trebuie să fii mereu atent la ce se întâmplă în jurul tău şi să interpretezi 
vizual, să citeşti foarte multă bandă desenată, foarte multă carte ilustrată. 
Trebuie să îţi placă să faci totul.

Maria s.:: Ultima, la care lucrez şi despre care nu am voie să vorbesc până 
nu e gata. Dar, din ce am făcut până acum, sunt foarte încântată de Karel 
Liman #arhitect, care este un proiect publicat de Jumătatea plină în cadrul 
colecţiei de bandă desenată româno-cehă; este un album de 45 de pagini 
despre arhitectul ceh al Casei Regale româneşti şi, cumva, a fost albumul în 
care mi-am dat seama că pot să desenez orice. Sper că fiecare lucrare pe 
care o fac va fi din ce în ce mai bună. 

Miruna: În cardul Clubului de Bandă Desenată, ai 
realizat BD-uri în urma colaborării cu ceilalţi 
ilustratori? 

Miruna: De ce are nevoie cineva ca să devină ilustrator, pe lângă talentul 
la desen? 

Miruna: Dintre toate lucrările tale, care ţi se pare cea mai reuşită? 



Discuţia cu Maria (şi cu ceilalţi ilustratori) a mai durat o bună bucată de 
vreme, în care am aflat detalii despre tehnicile de lucru pentru BD-urile 
mute, despre marile festivaluri de ilustraţie şi decernările  de premii în acest 
domeniu. 

  Dacă interviul v-a stârnit interesul, vă invit să accesaţi câteva blog-uri de 
ilustraţie: 
https://mariasurducan.com/ 
https://ileanasurducan.com/ 
https://issuu.com/comics_club_cluj/docs/glorioasafanzina1 
  De asemenea, dacă aveți sugestii, m-aș bucura să le aud/citesc!
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   Noii boboci ai liceului „Emil Racoviță”, adunați în clasa care poartă 
însemnul primei litere din alfabet, din diferite colțuri ale țării(Cluj-Napoca, 
Vișeul de Sus, Vișeul de Jos și Săliștea de Sus), au început să roiască pe 
coridoarele școlii acum șapte săptămâni. Aceștia erau urmați de intimidantul 
șușotit al conversațiilor bogate în întrebări ce veneau din partea elevilor deja 
trecuți de clasa a noua. Toate discuțiile lor aveau același scop: elucidarea 
misterului “Cine sunt nou-veniții?”. Așa că, au decis să răspundă la această
întrebare apăsătoare printr-o serie de autoportrete de grup: 

   Clasa a noua... Primul an de liceu, care aduce atâtea schimbări în viața noastră: 
colegi, profesori, școală, materii... totul e nou. Primul an de liceu are farmecul 
său, tocmai pentru că e atât de diferit de toți ceilalți ani de școală.  Acum, elevii 
pot începe în sfârșit să se axeze mai mult pe ceea ce îi pasionează, să acorde mai 
 mult timp intereselor lor, asta în funcție de profilul și specializarea alese la 
finalul clasei a opta. De asemenea, colegii sunt, în cea mai mare măsură, tot noi, 
astfel că primești ocazia unei schimbări radicale de atmosferă comparativ cu anii 
de gimnaziu, când majoritatea ne cunoșteam deja din clasele primare. 
   Despre clasa noastră, aș spune că este una destul de frumoasă, colegii sunt 
deschiși, prietenoși și ne putem distra bine împreună. De asemenea, majoritatea 
avem interese și dorințe comune, ceea ce ne poate face mai uniți, și totodată 
menține o oarecare concurență între noi, însă această concurență nu poate să ne 
fie decât benefică, pentru că ne face să ne dorim să fim mai buni în ceea ce 
facem și să nu ne dăm bătuți. 
   Dar cu toate că ne asemănăm cu toții în ceea ce privește aspirațiile noastre 
pentru viitor, din punctul de vedere al personalității, fiecare este unic în felul 
său, mai introvertit sau mai extrovertit, mai timid sau mai deschis, și așa mai 
departe, astfel că putem învăța unii de la alții și ne putem completa reciproc. 
  Consider că trecerea de la gimnaziu la liceu a adus cu sine multe schimbări în 
viața noastră, ne-a ajutat să ne maturizăm prin luarea propriilor decizii, prin 
adaptarea la noii colegi, noua clasă, noii profesori, pentru mulți, noua 
școală..Însă clasa noastră este una cu un farmec aparte, tocmai datorită 
diversității personalităților noastre, care ne diferențiază, dar totuși ne unesc. 
Desigur, școala nu a început de mult timp, așa că nu am ajuns să ne cunoaștem 
foarte bine cu toții. Însă nu e timpul pierdut, căci avem 4 ani de liceu în fața 
noastră, care cred că vor fi 4 ani minunați. 
                                                                                                        -Bianca 
Forna  



  O să fiu cât se poate de sinceră. Nu îmi pot aminti imaginea probabil distorsionată 
pe care mi-am creat-o despre viața de licean înainte ca aceasta să devină adiacentă
vieții mele. Știu doar că nu mă asteptam să vad o schimbare  atât de semnificativă 
la mine. Coordonatele vieții mele s-au schimbat într-un sens mai pozitiv decât mă 
așteptam. Simt că am șansa la fiecare ora să fiu mai bună, acest lucru devenind 
ceva palpabil prin cunoștințele pe care le acumulez. Simt că plec de la fiecare oră 
știind mai mult, fiind cu un pas mai aproape de imaginea ideală pe care vreau să 
mi-o construiesc. Probabil că nu mi-ar fi fost posibil să scriu acest articol dacă aș 
fi avut cea mai mica urmă de regret legată de decizia pe care am luat-o în urma 
examenului, deci cu siguranță gândurile mele nu ar mai fi avut această structură
dacă nu ar fi fost oamenii de lângă mine. Colegii și profesorii au fost cei care m-au 
încredințat încă din primele zile că aparțin locului și continuă să o facă. Mi-am pus 
întrebarea „dar cum poți să fii așa sigură că nu vei tânji după ceva ce condițiile 
actuale să nu-ți poată oferi?”. Mi-am răspuns tot cu o întrebare: „ce ar fi fost 
dacă?”. Așa am ajuns la concluzia că natura prezentului influențează viitorul și cum 
prezentul  meu, realitatea din perspectiva mea, este propice pentru dezvoltarea 
personală și autodepășire, atunci speranțele mele pentru viitor nu sunt deșarte. 
                                                                                                           -Maria Palfi

   Este binecunoscut faptul că dezvoltarea fizică şi intelectuală a fiinţei umane 
parcurge mai multe etape. Pentru mine trecerea de la clasele gimnaziale la liceu a 
fost un moment complex, deoarece anumite aspecte din atmosfera vieţii de elev au 
început să devină mult mai interesante. 
   Echivocul formării propriilor impresii despre profesori si colegi ne-a ţinut activă 
observaţia cotidiană, a noului context, cât şi a fiecărei personalităţi independente. 
Am găsit multe repere de atitudini, concepţii şi comportamente în viaţa nouă de 
licean. 
   Cu toate acestea, m-am integrat şi m-am adaptat destul de uşor, dar am trăit 
mereu cu emoţii şi cu dorinţa de a mă ridica la nivelul colegilor mai mari, a 
profesorilor devotaţi obiectului predat, dar şi a personalităţii acesta, fără a-i imita 
însă. 
   Sunt foarte entuziasmat de complexitatea activităţilor. S-a depăşit mult viaţa 
monotonă, de rutină, pe care o aveam în clasele mici. 
   Îmi propun să nu dezamăgesc pe cei care au încredere în noi și sunt interesați să 
devenim oameni cu aptitudini, atitudini și păreri fără a fi confundați cu niște 
„automate”, având idei și preocupări potrivite cu propria personalitate. 
                                                                                                 -Mihai Șamșodan 



   Pentru mine, clasa a IX-a și liceul, în general, înseamnă schimbare. O schimbare 
radicală, atât în rândul profesorilor, cât și a colectivului din care fac parte. Un lucru
pe care l-am sesizat și pe care cred că l-au sesizat majoritatea elevilor este 
multitudinea de informații noi cu care ne luptăm să ținem pasul zilnic, deoarece 
fiecare profesor are așteptările lui, și, cu siguranță, sunt ridicate. Liceul te solicită 
mai mult decât a făcut-o gimnaziul, deoarece primești mai multe teme, ai mai multe 
sarcini, iar timpul care îți este pus la dispoziție este, de cele  mai multe ori, foarte 
scurt și ajungi să obosești la un moment dat și tot ce îți dorești în momentele 
respective este somn sau alt lucru care să te relaxeze. 
                                                                                                     -Andreea Filip 

   Vara trecută am luat una dintre cele mai importante decizii din viaţa mea de până 
acum : am ales liceul şi specializarea la care urma să învăţ. Totuşi, deşi majoriatatea 
persoanelor mi-au spus că va fi dificil să aleg, mie nu mi s-a părut aşa. Ştiam deja 
că doream să învăţ la Colegiul Naţional ,,Emil Racoviţă” (deoarece am fost elevă aici 
şi în gimnaziu) şi încă din clasa a VII-a eram destul de hotărâtă că doresc să devin 
medic, astfel că era cel mai indicat pentru mine să merg la profilul real, ştiinţe ale 
naturii. Partea mai grea a fost aici, deoarece deşi era raţional din cam toate punctele 
de vedere să merg la clasa de ştiinţe ale naturii, inima mea îmi şoptea să merg la 
matematică-informatică, deoarece acolo urmau să aplice majoritatea colegilor şi 
prietenilor mei. Totuşi, am ascultat sfaturile adulţilor şi am ales să îi ,,părăsesc” pe 
camarazii mei. Nu îmi pare rău că am am ales clasa de ştiinţe ale naturii. Încă de 
când am aflat cine urmau să îmi fie colegi, am început să îi cunosc şi să îmi fac 
prieteni noi. Din acest punct de vedere, clasa a IX-a A este minunată, colectivul din 
care fac parte fiind unul primitor şi amuzant, iar din prisma şcolii propriu-zise, 
primul an de liceu aduce mai multe teme şi mai multă informaţie decât până acum, 
însă aceasta este predată de profesori care ne învaţă şi importantele lecţii despre 
viaţă de care avem nevoie cu toţii, şi care fac orele interactive şi interesante. 
    Aşadar, consider că primul an de liceu este începutul unei noi perioade plin de 
persoane noi în viaţa mea, în care nu voi învăţa numai programa de la fiecare 
materie, ci şi lecţii de viaţă care sunt extrem de importante în această perioadă de 
formare a caracterului. 
                                                                                              -Andra Țichindeleanu 



   Clasele 5-8, clasele în care eu m-am format pentru viață au fost cele mai minunate 
clipe din viața mea. Fiecare greșeală constructivă a fost întipărită în sufletul meu 
mic, iar cele mai mari reușite ale mele au fost frumos așternute în sufletele celor 
care m-au privit mândri. Nu îmi voi uita niciodată foștii colegi, de care îmi va fi dor 
mereu, dar nici amintirile create alături de ei. Simt că despărțirea de foștii mei colegi 
reprezintă un efect devastator, aș putea spune, al acestui proces de maturizare. 
   Atunci când examenul a bătut la poartă, credeam că totul este scufundat în 
frumoasa mare agitată, însă a existat o văpaie de lumină care mi-a călăuzit drumul 
și m-a condus spre mal. După primul meu hop în viață, mi-am dat seama că viața 
părea mai monotonă decât de obicei (deși atunci era frumos împodobită de rezultatele 
obținute în Evaluarea Națională),  așa  că mi-am promis ca mereu să trăiesc clipa la 
maxim, evitând căderea în prăpastia rutinei. Acele rezultate m-au îndrumat să 
pătrund în următoarea perioadă din viața mea. Perioada ce strigă de mult după mine, 
însă care de abia acum a fost auzită și ascultată. Trecerea spre următorul pas a fost 
una de neuitat. 
  Dacă cineva ar fi venit toamna trecută și mi-ar fi spus că voi intra la CNER nu l-aș 
fi crezut. Dar se pare că m-aș fi înșelat. Nu regret faptul că mi-am pus acest liceu pe 
fișa de admitere. Mi-am dat seama că mai bine nu puteam nimeri:colegi deosebiți, 
profesori minunați, profilul potrivit pentru mine si colege de apartament minunate.  
Clasa  a 9-a este una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. 
   Probabil toți vor spune „colegi noi, profesori noi, viață nouă”, dar părerea mea nu 
este aceeași. Aceasta trecere este destul de grea, dar una constructivă, una care mă 
ajută să mă regăsesc pe mine însămi, care mă va face să-mi dau seama că de acum 
înainte trebuie să lupt pentru ceea ce vreau. 
  Colectivul clasei mă ajută să înțeleg că în această lume există fel de fel de persoane 
și că poteca pe care merg e cam șubredă. Niciodată nu vei ști când vei cădea, însă 
sunt sigură că mereu mă voi ridica și voi fi mândră de alegerile mele. Această treaptă 
destul de mare este și una dintre cele mai frumoase. Totul este pictat în tonuri de alb 
pur și alb murdar, însă cu trecerea timpului vom putea termina de aranjat pe pânză 
toate tonurile...de la închis, la deschis. Fiecare detaliu cât de mic va avea o 
semnificație aparte. La finalul liceului voi putea fi posesoarea unui tablou sufletesc 
minunat, plin de culoare. 
                                                                                             -Ana Maria Abrudan 



   Timpul pe care credeam că îl controlăm s-a scurs, iar trecerea la liceu, o noțiune 
până acum vagă, este prezentul. Brusc, realizăm că viața nu mai este atât de ușoară, 
timpul ne este limitat, îngrijorarea noastră crește împreună cu pretențiile și 
exigențele celor ce ne înconjoară, iar singurul lucru care ne rămâne de făcut este să 
găsim un echilibru în haosul ce ni se înfățișează. Însă acești ani pot fi definitorii în 
formarea noastră. Și putem crea momente pe care să le evocăm în viitor cu nostalgie, 
sau putem să trecem pe lângă acești ani cu dorința de a nu ne bucura de fiecare clipă. 
      Liceul reprezintă mai mult decât o instituție sau un statut de elev al unei școli. 
Liceul reprezintă mai mult decât extemporale, teze și note. Liceul reprezintă un 
sentiment, o sumă de momente de care trebuie să profităm în prezent, deoarece vom 
trece doar o dată prin această perioadă a vieții noastre. 
                                                                                                       -Matei Seleușan 
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R E C E N Z I I  

De veghe în lanul de
secară 

Publicat pentru prima oară în anul 1951, romanul De veghe în lanul de secară (scris de

Jerome David Salinger) a avut un succes public imediat, ceea ce explică multele traduceri

ale operei de-a lungul anilor, cea mai recentă transpunere în limba română fiind

realizată în anul 2011 la Editura Polirom.

profund, ajungând să scrie o carte despre 

experiențele sale numită Pentru Esme - cu 

dragoste și abjecție. A studiat la Academia 

Militară Valley Forge din Pennsylvania, pe 

care a bazat și imaginea școlii Pencey Prep 

din bestsellerul De veghe în lanul de 

secară. Salinger a fost o fire solitară ce nu 

s-a desfătat niciodată cu lumina 

reflectoarelor, motiv pentru care

    Scriitorul  de secol XX J.D. Salinger s-a

născut în New York, cu un tată evreu și o

mamă de origine irlandeză, având astfel o

perspectivă aparte asupra vieții americane

pe timp de război. Acesta a scris câteva

povestiri în liceu, dar a abandonat pentru o

perioadă scrisul, fiind recrutat în armată.

Luptele feroce la care a luat parte în Al

Doilea Război Mondial l-au marcat



nu există fotografii sau interviuri cu acesta. 

    Anonimatul său reprezintă o încercare de a 

se diferenția de restul societății, trăsătură 

prezentă și în personalitatea personajului creat 

de autor în romanul De veghe în lanul de 

secară, care a devenit emblematic pentru 

generația lui Holden Caulfield, ce intuia eșecul 

ideii de American Dream si alienarea 

adolescentină. Această operă a servit ca simbol 

și manifest împotriva ipocriziei și cinismului. 

    Holden Caulfield, adolescentul rebel care 

tocmai a fost dat afară de la Pencey, o școală 

prestigioasă și plină de pretenții, se găsește 

pierdut într-o lume plină de tentații în fața

cărora cedează, înconjurat de oameni falși, cu 

motive ascunse. În loc să se întoarcă acasă și să 

le dea părinților veștile exmatriculării, el decide 

să își facă veacul prin barurile din New York, 

pornind astfel într-un așa-zis traseu inițiatic 

peticit cu obstacole (prostituție, alcool, jafuri) și 

momente de răscruce care îl lasă pe eroul nostru 

mai confuz si mai descumpănit decât la început. 

Protagonistul se furișează înapoi acasă pentru 

a-și vedea sora, pe Pheobe, și are o revelație în 

ceea ce privește modul în care viața reușește să 

echilibreze lucrurile. Revederea acestuia cu 

unul dintre profesorii stimați de la fosta sa 

școală se sfârșește dezamăgitor când Holden 

realizează că acesta încercase să profite de el. 

    Farmecul și caracterul neobișnuit al cărții 



se trag și din finalul imprevizibil al romanului, ce lasă cititorii cu un sentiment dulce-amărui 

și cu o dorință arzătoare de a-și continua lectura. 

    Personajul principal al operei se distinge prin atitudinea sa de împotrivire față de un 

sistem de învățământ ce uniformizează și controlează oamenii, dar clișeul de adolescent 

blazat care nu are principii și căruia nu îi pasă de nimic este complet evitat în acest caz. 

Autorul portretizează tânărul ca pe un inadecvat ale cărui convingeri puternice îl împing să 

își trăiască viața într-un mod fantezist. El se opune pierderii inocenței, fapt reliefat prin 

melodia ce Holden i-o cântă surorii sale, lanul de secară fiind un spațiu simbolic al copilăriei 

și al idealismului, iar prăpastia o metaforă pentru maturizare. Dorința lui Holden de a o 

proteja pe Pheobe este evidentă din discuția pe care aceștia o au, în care fratele mai mare îi 

spune surorii sale că ar vrea să stea mereu de veghe în lanul de secară, pentru a avea grijă de 

ea. Dar acest lucru este irealizabil deoarece copiii nu pot fi opriți din a-și lăsa în urmă 

inocența, fiind nevoiți să se adapteze lumii adulților și de a învăța să se descurce pe cont 

propriu. 

    Cu toate acestea, lui Holden pare să îi lipsească instinctul de autoconservare al adulţilor, 

care filtrează cu uşurinţă evenimentele exterioare, apărându-se de ceea ce i-ar putea răni. 

Devine,  dimpotrivă, vulnerabil prin implicarea 

totală în ruina idealurilor sale şi în destinul 

nevinovaţilor cu care interacţionează. De 

veghe în lanul de secară este un roman al 

autenticităţii. De altfel, şi pentru Holden, 

adevărul pare a fi mereu valoarea supremă, 

care nu permite lumii să fie deformată. Iar 

stilul narativ adesea brutal împrumutat vocii 

sale se pliază pe convingerile lui. La fel, 

dialogurile pline de viaţă duc la construirea 

unor personaje cu totul credibile. Nimeni nu 

e scutit de ochiul critic al lui Holden, 

nimeni, în afara lui Phoebe, nu îşi păstrează 

inocenţa. 

    Drept concluzie, este nevoie doar de o 

recomandare de lectură: Salinger este un 

scriitor a cărui proză cucereşte prin 

onestitate, iar acest Bildungsroman devenit 

oglindă a adolescenţilor dintotdeauna 

vorbeşte cu duioşie despre traume şi cu 

umor despre dulcegării. 

Ema Sîntămărian, 9 A 
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CIRESARII 

Cireşarii sunt surprinşi la începutul 

întâmplărilor lor fascinante, având în 

faţă pofta nestăpânită de aventură. 

Operă scrisă în perioada comunistă, 

publicată în 1956, romanul pentru 

adolescenţi Cireşarii 

a cunoscut un 

succes nemaipomenit.

Autorul a fost încurajat, 

aşadar, să scrie mai multe 

continuări ale cărţii. 

Majoritatea cititorilor, 

tineri şi copii, s-au 

identificat cu personajele 

romanului, dorind să 

trăiască din plin 

peripeţiile lor. Astfel au 

apărut numeroase cluburi, 

centre, cercuri cu tematici 

asemănătoare cărţilor lui 

Constantin Chiriţă. Au 

fost organizate expediţii 

cu scop ştiinţific, după 

modelul celor realizate de 

Cireşari. În plus, în 1972, 

aventurile eroilor din 

carte au devenit subiectul 

unui serial de televiziune, 

regizat de Andrei Blaier. 

Sursa de inspiraţie a 

autorului romanelor a fost 

propria-i experienţă, 

Seria ,,Cireşarii”, scrisă 

de Constantin Chiriţă, 

cuprinde cinci volume, în 

care acţiunea este bazată 

pe prietenie şi aventură. 

Grupul eroilor din roman 

este format din şapte copii 

minunaţi, aflaţi în pragul 

adolescenţei: Maria, 

Lucia, Dan, Victor, Ionel, 

Ursu şi Tic. Ei sunt 

prezentaţi pe parcursul 

mai multor etape ale vieţii 

şi au parte împreună de 

întâmplări palpitante. 

Volumele se intitulează: 

Cavalerii florii de cireş, 

Castelul fetei în alb, 

Roata norocului, Aripi de 

zăpadă şi Drum bun, 

Cireşari! Mă voi referi la 

primul volum, care mi-a 

plăcut foarte mult, 

deoarece 



caracterul său din adolescență regăsindu-se 

în multe dintre  trăsăturile personajelor 

Victor, Ursu şi Tic. 

Supranumiți „Cireşarii” deorarece locuiesc 

în cartierul Cireşului, cei şapte copii 

alcătuiesc o echipă omogenă, pentru că se 

completează unul pe altul în calităţile lor 

morale şi fizice. Fiecare din ei reprezintă o 

părticică a întregului. Victor, matematician 

cu o gândire logică extraordinară, este un 

bun lider, dar totodată şi un visător. Aduce 

echipei o energie pozitivă şi spiritul de 

aventură. Teodor Teodoru, cunoscut drept 

Ursu, datorită staturii impunătoare şi 

performanţelor sale sportive, este un 

„vlăjgan”altruist, cu o vedere uimitoare, 

protectorul grupului. Maria, o fată brunetă, 

cu fire visătoare, iubitoare de poezie, deşi 

pare lentă în mişcări, are un caracter hotărât. 

Lucia, opusul Mariei, mai băieţoasă, tunsă 

scurt, se distinge de ceilalți Cireșari printr-o 

voce aspră şi ochi iscoditori. Datorită 

personalității ei puternice, reuşeşte să 

impună prietenilor principiile sale. Dan, 

,,băiatul cel oacheş şi rotofei’’, cu un 

caracter mai moale şi uneori parcă plictisit, 

este amuzant şi se integrează perfect 

grupului de prieteni. Ionel, fiul directorului, 

de cele mai multe ori cu nasul pe sus şi plin 

de sine, doreşte să fie în fruntea celorlalţi, 

chiar dacă nu are calităţi de lider prea bine 

conturate. Nu în ultimul rând este Tic, fratele 

Mariei, cel mai mic dintre Cireşari, dar şi cel 

mai şiret şi mai aprig. Cunoscut pentru 

caracterul său de ştrengar cuceritor, el îşi 

dovedeşte trăsăturile de aventurier prin toate 

poznele pe care le face, alături de căţelul lui, 

Ţombi.

Lecturi uitate, 
lecturi înviate... 



Sunt, aşadar, personaje de îndrăgit, care dau 

impresia de forţă invincibilă, pentru că se unesc 

prin prietenia lor şi prin dorinţa de aventură. 

În primul volum, este vorba despre peripeţiile 

eroilor, în misiunea cu scop geografic din zona 

Peşterii Negre. Spre sfârşitul anului şcolar, 

Cireşarii pregătesc ultimele lucruri de care au 

nevoie pentru expediţia lor. Victor găseşte o 

hartă dintr-o arhivă uitată, unde nu mai 

umblase nimeni de multă vreme. Dorind să 

realizeze o altă hartă mai precisă a regiunii, în 

care să fie menţionate şi diferite aspecte 

ştiinţifice, Cireşarii îşi pregătesc planul 

călătoriei lor. Locul adunării pentru punerea la 

cale a expediției este ,,castanul de lângă 

cişmea’’, dar uneori acesta devine nesigur din 

cauza spionilor Sergiu şi Pompilică, personaje 

care doresc să îi împiedice pe Cireşari în

realizarea proiectului de cercetare. Aceştia iau 

măsuri de precauţie, cum ar fi comunicarea 

princodul Morse, pentru ca planurile lor să 

rămână secrete. Reuşesc să îşi facă aparate 

TFF, cu care să păstreze legătura permanentă 

pe parcursul expediţiei. Înainte de a porni, mai 

au nevoie  doar de o barcă, pentru traversarea 

lacurilor din peşteră. Ei cer ajutor vânătorului 

Petrăchescu, un om ,,cam sucit la minte’’, 

poreclit şi ,,maţe negre’’, sau ,,Expresul 

negru’’, care este personajul negativ al cărţii. 

Petrăchescu se transformă, din ce în ce mai 

mult, într-un răufăcător, punând în pericol 

chiar viaţa copiilor. În limbajul său, apare ticul 

verbal ,,pe cinstea mea’’, care irită atât 

personajele scârbite de caracterul său 

mizerabil, cât şi cititorii, care întâlnesc aceste 

cuvinte de prea multe ori în doar câteva pagini. 

Cireşarii pornesc la drum în data de 5 iulie. 

Deoarece întârzie, Tic se aventurează singur 

să-i ajungă din urmă, dar reuşeşte să ducă 

planul la bun sfârşit. La destinaţie, o parte din 

Cireşari explorează peştera, iar restul rămân să 

cerceteze împrejurimile. Aceasta este 

porţiunea de text cea mai palpitantă, plină de 

suspans şi tensiune, pentru că echipa 

Cireşarilor se confruntă cu numeroase 

încercări, de la pierderea bărcii şi a aparatelor 

de comunicare, până la a fi la un pas de 

moarte. Mai mult decât atât, toate poveştile 

auzite până atunci de aceștia, despre o cutie 

fermecată sau despre stafiile sălășluite în 

peşteră, sunt elemente care alcătuiesc puzzle- 

ul misterios pe care trebuie să îl descifreze. 

Astfel, cititorii au parte de un text spectaculos, 

scris într-un ritm alert, menit să creeze o 

conexiune între personaje-narator, pe de o 

parte, şi  cititori, pe de altă parte.  Fluiditatea 

textului ne menţine atenţia trează pe tot 

parcursul cărţii, acesta fiind unul din aspectele 



importante ale tehnicii scrisului, pe care Constantin Chiriţă dovedeşte că o stăpâneşte pe 

deplin. Perspectiva narativă, deşi la persoana a treia, inspiră o atmosferă caldă, apropiată 

de vârsta personajelor. Cadrul seducător, replicile personajelor, descrierile, toate în 

armonie cu acţiunile lor, întreţin, cu fiecare pagină citită,  atmosfera energică şi plăcută, 

caracteristică tinereţii. 

În opinia mea, ,,Cireşarii’’ este o operă minunată, încântătoare prin personajele sale, care 

ilustrează legăturile strânse de prietenie, atât de importante în viaţa fiecărui om. Eroi 

transpuşi în planul verosimil al lumii, Cireşarii dau dovada unor puteri speciale: forţa 

prieteniei, mentalitatea puternică  şi, nu în ultimul rând, spiritul de echipă.    



EDUCAŢIE JURIDICĂ 
PENTRU LICEENI

recenzii

Se știe că invocarea 

neștiinței în fața legii nu 

poate conduce la 

suspendarea pedepsei. De la 

greșeală la 

infracționalitate uneori nu 

este decât un singur pas, iar 

abaterile pot avea 

consecințe pe termen lung. 

Din nevoia de a cunoaște 

legea și de a o respecta 

conștient, se vorbește 

insistent despre dobândirea 

noțiunilor de educație 

juridică într-un cadru

organizat și la o vârstă la 

care prevenția este mult mai 

oportună decât pedeapsa. 



Manualul de educaţie juridică pentru 

liceeni, realizat de judecătorul Cristi 

Danileț, este, în opinia mea, mai mult un 

manual de cultură generală în materie de 

drepturile noastre, anumite cunoştinţe care 

ne-ar putea fi de folos, sau pedepsele ce se 

pot aplica în funcţie de vârstă, la săvârşirea 

unor fapte. 

Pentru început, se vorbeşte despre 

drepturile noastre în funcţie de vârstă, 

despre ce putem sau nu putem face la vârsta 

pe care o avem, precum şi care sunt legile şi 

cum se acţionează în concordanţă cu 

acestea. Dat fiind că este un manual pentru 

liceeni, majoritatea capitolelor sunt legate 

de adolescenţi/copii. Se pune mare accent pe 

aceştia în relaţie cu familia sau legea, iar la 

început câteva lecţii sunt dedicate apariţiei 

drepturilor copilului, precum şi prezentării 

acestora. Se oferă explicații şi despre 

circulaţia rutieră, în funcţie de vârstă, fiind 

luate în considerare toate mijloacele de 

transport terestre şi aeriene, reguli în 

funcţie de carnetul de conducere etc.  

De asemenea, se vorbeşte şi de „problema” 

absenţelor nemotivate în şcoală, şi nu 

numai.Inserat îşi mai gaseşte locul un capitol 

în care ne este prezentat voluntariatul, 

şomajul, contractul de muncă şi ce include 

acesta, precum şi despre pericolele 

exploatării copiilor. Există şi un capitol 

dedicat internetului şi efectului său asupra 

noastră, precum şi probleme care ar putea 

aparea la o eventuala folosire 

necorespunzătoare, dar, cu siguranţă, aceste 

lucruri le-am mai auzit cu toţii de-a lungul

anului la diferite acţiuni legate de acest 

subiect.Lucruri din nou cunoscute cred că 

găsim şi în lecţiile dedicate sănătății copilului, 

mai ales din punct de vedere al alcoolului sau 

fumatului. 

Pentru, zic eu, cei ce se orientează pe partea 

de facultate de drept şi doresc să lucreze în 

acest domeniu, sau pur şi simplu pentru 

cultura generala, ultimele câteva capitole 

sunt dedicate exclusiv legăturii dintre 

copil/adolescent şi lege. Într-unul sunt 

prezentate organele legii şi rolul lor, iar 

ultimul capitol include evenimentele care au 

loc privind un copil în sala de judecată, 

modul în care se desfăşoară tipurile de 

procese(penal sau civil), fiind urmat de o 

ultimă lecţie legată de organisme şi curţi de 

justiţie internaţionale.  

În concluzie, consider că manualul acesta, 

dând informaţii de educaţie juridică pentru

liceeni, este o oportunitate frumoasă pentru 

cei care doresc să lucreze în domeniu şi vor 

să îşi facă o idee despre ce este vorba, sau pur 

şi simplu pentru cei care au un interes pentru 

a-şi cunoaşte drepturile şi ce implică acestea  

Briana Huşti,  11 C



Spiritual
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L-am cunoscut pe Dumnezeu, 
Prin poarta sufletului meu. 
Nu mă gândeam să fie aşa uşor, 
Să Îl găsesc în lucruri simple, să-mi fie dor, 
Să mă-ntâlnesc cu El seară de seară 
Pe genunchi, în rugăciunea amară... 
Da, amară la-nceput, când nu ştiam, 
Nu-L cunoşteam... 
Dar când te-aştepţi mai puţin, 
Multe semne din harul Lui divin 
Ţi se-arată şi iţi spun: Dumnezeu te iubeşte! 
Vino şi slujeşte-I acum! 
Ca să trăieşti, să iubeşti şi să-L cunoşti aşa 
Cum ţi se arată El,în simplitatea Sa. 
Simplu, dar măreţ şi plin de slavă . 
Venit din cer, să moară pentru a mea suflare, 
Şi înălţându-se din nou, acum în splendoare! 
Deci, nu-L căuta pe Dumnezeu în luxuri şi bogăţii 
Caută-L în simplitate şi în bucurii! 
Şi-ai să-L găseşti, aşteptându-te să-L iubeşti, 
Să-L slăveşti şi să-L cinsteşti! 
L-am cunoscut pe Dumnezeu, 
Prin iubire şi un simplu : eu ... 

L-am cunoscut pe Dumnezeu ….. 

de Lavinia Ionel,  9 B



„L-am căutat pe Dumnezeu în cărţi, în idei şi simboluri. Dar 
acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi am 
descoperit în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii că e cu 
putinţă să-L întâlneşti pe Dumnezeu în mod real prin 
rugăciune. Şi atunci L-am auzit spunându-mi: «Îndrăzneşte 
să înţelegi că te iubesc». Atunci, cu răbdare, m-am pus pe 
lucru. Astfel, am înţeles treptat că Dumnezeu este aproape, că 
mă iubeşte şi că, umplându-mă de iubirea Lui, inima mea se 
deschide celorlalţi. Am înţeles că iubirea e comuniunea cu 
Dumnezeu şi cu celălalt. “ (păr. Dumitru Stăniloae) 
   L-am căutat pe Dumnezeu de multe ori în viaţă. Din fericire, 
pot spune că nu am fost încercată într-atât încât să nu am 
speranţă, dar tot timpul am simţit că, atunci când nimic nu mă 
poate ajuta, mă pot întoarce către Dumnezeu. E un fel de 
sentiment de siguranţă, de susţinere, pe care îl port în suflet 
mereu. 
   Atunci când am fost tristă, când am pierdut pe cineva drag 
sau am fost pedepsită de viaţă pe nedrept, L-am întrebat: de ce? 
M-am supărat pe El şi mi-a venit să-I spun că nu e acolo când 
am nevoie. Dar, după fiecare luptă cu mine însămi şi cu El, am 
realizat că nu pot decât să-L rog să mă ajute, să mă ierte şi El 
mi S-a făcut cunoscut prin forţa, îndârjirea, prin sentimentele 
intense pe care le-a trezit în mine.  

A cauta, a cunoaște, a iubi...... 

de  Ilinca Pelea, 9 B 



Dumnezeu este o parte din mine, o parte pe care tind să dau 
vina când nu pot, nu reuşesc. Dar adevărata vină o port eu, 
fiindcă nu am pus credinţa şi iubirea  pentru EL pe primul loc. 
Ele sunt piesa de bază, piesa de rezistenţă a tot ceea ce vrem să 
clădim. 
Am simţit atingerea lui Dumnezeu când am primit răsplata 
meritată, prin felul în care lumea m-a cunoscut şi am ştiut că 
doar El i-a putut şopti de ce am nevoie. 
Nu spun că îl cunosc pe Domnul, dar L-am descoperit  prin 
necunoscutul din mine ce devine cunoscut şi prin lumea pe care 
necunoscutul meu nu a descurajat-o, ci a împins-o la a mă 
forţa să-L descopăr. În calea mea au fost multe oprelişti, dar tot 
ceea ce am mai presus de lume e statornic, veşnic şi se datorează 
lui Dumnezeu. 
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