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„Omenirea trăiește în perma-
nență pe relația dintre <<unic>> 
și <<comun>>. Cum trebuie 
înțeleasă această relație? Pe de 
o parte, oamenii, cel puțin în ca-
zurile normale, au o seamă de  
însușiri comune tuturor (...) Din 
acest punct de vedere nu se poate 
vorbi de unicitatea fiecăruia 
ca despre o unicitate <<abso-
lută>> (...) Pe de altă parte, din-
colo de tot ceea ce e asemănător, 
rămâne, orice am spune, <<un 
nu știu ce>> ireductibil și 
unic.” (Alexandru Dragomir, 
”Cinci plecări din prezent”) 

Grație acestei unicități, se poate 
naște arta autentică, dar și bucu-
ria receptării estetice pe care în-
setatul de frumos, de cunoaștere 
o dobândește prin educație.

“The chief enemy of creativity 
is good sense.“ (Pablo Picasso)
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A trecut un an de când suntem la Colegiul  
Național “Emil Racoviță” din Iași. Am fost 
curioase să aflăm cine este în spatele aces-
tui colegiu plin de realizări. Așa că ne-am 
hotărât să o intervievăm pe doamna direc-
tor Mihaela Gotcu.

 - Bună ziua! Vă mulțumim mult că v-ați fă-
cut timp să ne acordați un interviu pentru 
revista alte cuvinte. Pe o scară de la 1 la 
10 cât sunteți de satisfăcută de mese-
ria dumneavoastră? 

Dacă ați putea schimba unele lucruri 
ce anume ați schimba în Sistemul de 
Invățământ din România?  

În sistemul român de învățământ este foar-
te greu de schimbat ceva. Orice lucru foar-
te mare și important dintr-o țară nu poate fi 
schimbat foarte rapid. Ar fi foarte multe de 
schimbat și nu cred că ar putea fi numit un 
singur lucru. E foarte important ca regulile 
să fie respectate; copiii să vina la școală cu 
drag, să aibă încredere și să colaboreze cu 
aceștia și să își dorească să învețe.

Interviu cu Doamna Director
  Ioana Vasilache, Alexandra Anton, 
  Medeea Florea, Ilia Tudose
   CNER VI C

Depinde acum ce înseamnă să fii satisfă-
cut de meseria ta, în sensul în care îți place 
ceea ce faci sau cât de mulțumit ești de 
cum îți faci meseria. Daca ar fi să dau o nota 
pentru plăcerea de a avea această meserie 
(de a fi profesor) aș alege nota 10+. Dacă 
mi-aș da o notă pentru cât de bine cred că 
îmi fac meseria, aș alege între 8 și 9, pentru 
că mereu există loc de mai bine.

Dacă ați fi din nou în clasa a 12-a spre 
ce meserie v-ați îndrepta? Aceeași?

Cu siguranță. Ador această meserie, ador 
copiii și mă reprezintă.

Cât de mare vi se pare diferența dintre 
a fi profesor și a fi director?

Enormă. Nu mare, ci imensă.
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Considerați că între generațiile ce vin 
în liceu față de cei care termină liceul 
există diferențe mari?

Da, există o diferență pe care noi o 
remarcăm ca profesori chiar și de la vârste 
mai mici. Ne dăm seama că generațiile 
mai tinere sunt mult mai energice, au mai 
multă personalitate. Toate aceste lucruri 
trebuie ca director, dar și ca profesor să le 
direcționez înspre lucruri pozitive, astfel 
încât elevii să învețe și să se dezvolte 
frumos.

Cine v-a îndrumat să vă alegeți această 
meserie? 

N-aș putea să spun că am avut un model 
când am ales această meserie. Cred că a 
fost o inspirație de moment, pentru că la 
vremea respectivă nu prea era la îndemâna 
elevilor orientarea profesională așa cum 
voi veți avea parte și pur și simplu s-a 
dovedit a fi o inspirație de moment, o 
intuiție extrem de bună.

De ce ați ales să profesați în 
învățământul liceal și nu primar?

Nu cred că am ales acest lucru, ci pur și 
simplu așa s-a întâmplat. Nu am ales să 
profesez în învățământul primar, deoarece 
nu aveam destulă experiență la vremea 
aceea și mă obișnuisem cu învățământul 
gimnazial și liceal și am văzut că îmi place, 
așa că am ales să nu schimb școala.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră 
cuvântul “succes”?

“Succesul” este ca o minge, o sferă care 
are foarte multe fețe, pentru că succesul 
poate fi interpretat în feluri diferite. Așadar, 
fiecare om are propria definiție pentru 
succes și fiecare om își construiește ideea 
de succes într-un anumit fel. Dacă vorbim 
de succes în școală, da, vorbim încă o dată 
de copii fericiți, deștepți, care devin și mai 
deștepți, și mai fericiți, care au rezultate. 
Succesul, până la urmă, înseamnă să devii 
mai bun, cel puțin egal cu tine însuți.

Dar, din punctul dumneavoastră de 
vedere, ce înseamnă “eșecul”?

Eșecul înseamnă acea oportunitate, acea 
situație în care e bine să înțeleg că e 
normal să am și momente în care să fiu 
tristă, este normal să am și momente în 
care să nu fiu mulțumită de mine, e normal 
să am și momente în care să mă simt 
neputincioasă. Dacă eu, după un eșec, îmi 
dau seama că am greșit, că n-am făcut ce 
trebuia sau n-am făcut cât trebuia, stau, mă 
gândesc, trag niște concluzii și învăț niște 
lecții, atunci eșecul este o situație din care 
eu pot să învăț mai mult decât aș învăța în 
cazul unui succes, ca să numesc doar una.

Care sunt dorințele dumneavoastră 
legate de viitor?

În primul rând, îmi doresc ca elevii mici și 
mari să vină la școală cu plăcere și drag, 
chiar dacă nu întotdeauna momentele de 
la școală sunt plăcute, deoarece atunci 
când aveți teste sau ascultări nu cred 
că sunt momente foarte plăcute. Chiar 
dacă nu vă înțelegeți cu toți colegii și 
nu iubiți toți profesorii, mi-ar plăcea să 
aveți convingerea că adulții și profesorii 
din jurul vostru vă oferă oportunități să 
creșteți. Pe scurt, îmi doresc ca elevii să 
vină cu plăcere la școală, să aibă rezultate 
bune la olimpiade și evaluări naționale și 
să derulăm multe proiecte.

Care este cea mai mare realizare a 
CNER de când sunteți dumneavoastră 
director? 

Aș menționa rezultatele foarte bune la 
examenele naționale (Evaluarea Națională 
si Bacalaureat) și, bineînțeles, rezultatele 
pe care le-au obținut elevii noștri la 
olimpiadele naționale și internaționale, 
dar și nenumăratele proiecte pe care elevii 
le derulează, precum revista pentru care 
îmi luați astăzi interviu.  
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Anul acesta 10 elevi au obținut media 10 
la Evaluarea Națională. Printre aceștia se 
numără și eleva Homsi Alisya, care ne-a 
acordat un interviu.

Ce sentimente, gânduri aveai înainte 
de susținerea examenului? 

Înainte de susținerea examenului mă gân-
deam că mai este puțin și va trece și el, 
iar toată presiunea pusă pe umerii mei va 
dispărea și voi petrece o vacanță relaxantă.

Optimismul m-a ajutat să înde-
plinesc tot ceea ce mi-am pro-
pus și m-a păstrat zâmbind.

Cum ai ajuns la performanța aceasta?  

Lucrând intens la limba și literatura română 
și matematică și organizându-mi timpul 
cu responsabilitate. În fiecare zi imi pro-
puneam să mai recapitulez o definiție sau 
să mă mai uit încă o dată pe o lecție și 
pu-neam accent pe punctele unde aveam 
probleme. 

De asemenea am fost susținută mereu de 
profesorii care mă ajutau și mă îndrumau, 
explicându-mi încă o dată când nu înțele-
geam ceva. M-au ajutat foarte mult sportul 
și ieșirile cu prietenii deoarece clasa a opta  
este un an stresant și este nevoie și de
activități relaxante și distractive. 

Ce poți spune despre școala noastră?  
 
Colegiul nostru este, din punctul meu 
de vedere, cea mai bună instituție de 
învățământ din Iași. În primul rând, 
profesorii pun mult suflet în ceea ce fac și 
ne încurajează, ne dau sfaturi în legatură 
cu viața de zi cu zi și creează tot felul de 
proiecte care ne sunt destinate. 

Școala noastră se implică în multe proiecte 
și activități precum proiectul ”Erasmus”, 
care constă în schimburi de experiență în 
diferite țări și “Spring Day”, o activitate 
care ajută elevii să cunoască diferite țări 
din Europa din mai multe puncte de vedere. 
“Hai la Teatru”, “Seara Comediei”, “Happy 
Together”, “Radio CNER”, “Racoviță Are 
Talent”, “Acordurile Toamnei”, “Santa’s 
Favourites” și “Târgul de Crăciun” sunt 
activități artistice, elevii dezvoltându-se și 
pe acest plan și practicându-și pasiunile.

Interviu cu Homsi Alisya
  Andra Ciobanu, Anda Moraru
   CNER VIII B
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Te aşteptai să iei 10 la Evaluarea 
Naţională?

Delia: Sincer, mă așteptam să fie foarte 
riguroasă corectarea, să fiu depunctată cu 
câteva sutimi pentru unele detalii omise 
la explicații, pentru redactare etc.. În acest 
sens, speram să mă duc înspre 9.70 - 10 
(știam că am scris “la punct și virgulă”), iar 
rezultatul final ne-a bucurat mult pe mine 
și pe familia mea. 

Beatrice: Sinceră să fiu, nu mă așteptam 
să iau 10 la ambele materii. Știam că 
la matematică pot să iau nota maximă 
cu ușurință dacă citeam cu grijă fie-
care cerință și nu mă grăbeam să dau 
imediat răspunsul. În schimb, la limba 
română, nu m-am gândit că voi lua 10. 

Aveai timp pentru tine în clasa a 8-a?

Delia: În prima parte a clasei a 8-a făceam 
sport. Mă ajuta să mă eliberez de stres 
și apoi puteam să învăț mai bine. Am 
continuat și cu un curs de engleză pe

care nu l-am abandonat până ce nu mi-
am dat examenul Cambridge în martie. 

Beatrice: Clasa a 8-a pare dificilă pentru 
că există această presiune a examenului, 
dar asta nu înseamnă că nu iți poți aloca 
o parte din timp și pentru activități extra 
școlare. De exemplu, mergeam la cursuri 
de pian o dată pe săptămână. Acelea erau 
puținele momente în care nu mă mai 
gândeam nici la școală nici la examen. 

Ai învățat la toate materiile sau 
te-ai axat doar pe matematică și limba 
română?

Delia: Sincer, am învățat în principal la 
limba română și matematică. S-a întâmplat 
să fi sărit o lecție la geografie, chimie, 
dar mi-am corectat mediile în final. Și 
profesorii au fost mai îngăduitori cu noi și 
le mulțumesc.

Beatrice: Chiar dacă am lucrat în mod 
special la limba română și la matematică, 
nu am neglijat celelalte materii.

Interviu cu Delia Alupoaei
și Beatrice Pintilie

  Matei Ioana, Barbacaru Ştefana
   CNER VIII B

D
IA

LO
G

U
RI

  



6 • Alte cuvinte • noiembrie 2017

Ai participat la concursuri sau 
olimpiade în gimnaziu?

Delia: Da, am participat în clasa a 6-a la 
Olimpiada Județeană de Română și la 
Concursul Național “Ionel Teodoreanu’’. 
După aceea, am mai fost la Olimpiada 
de Engleză și alte concursuri de engleză.

Beatrice: Mereu mi-au plăcut științele 
fixe. Așa că nu am ratat nicio ocazie să mă 
înscriu la vreun concurs de matematică 
la care aveam și rezultate bune. 

Consideri că școala noastră te-a ajutat 
pentru a lua nota maximă la examen?

Delia: Profesorii au fost cei care ne-au 
îndemnat să fim perseverenți și să invațăm 
continuu. Iar prin rezultatele seriilor 
precedente am înțeles că nu trebuie să ne 
lăsăm mai prejos. 

Beatrice: Recunosc că domnii profesori 
m-au ajutat să am aceste rezultate și le 
sunt recunoscătoare. Stilul lor de predare 
a fost compatibil cu modul meu de a învața 
și acest lucru mi-a simplificat munca. 

Ce sfaturi le poți da celor care vor 
susține examenul de Evaluare 
Națională?

Delia: Cel mai bine este să învețe lecție de 
lecție, ca să le fie mai ușor și să acumuleze 
totul la timp.

Beatrice: Prima dată i-aș sfătui pe elevi să 
nu fie îngroziți de simulări sau de examen. 
Perioada aceasta chiar mi s-a părut cea mai 
frumoasă perioadă din gimnaziu. Iți pui 
mintea în mișcare si îți poți arăta adevărata 
valoare. În al doilea rând, le-aș recomanda 
să își aloce puțin timp și pentru ei inșiși. 

     Clasa a 8-a nu înseamnă 
  numai a învăța pentru 
   examen! 
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Despre balcaniada de Geografie aș vorbi
oricând cu cea mai mare plăcere. Este una 
din cele mai frumoase experiențe pe care 
le-am trăit până acum.

Am râvnit mult la această competiție, atât în 
planul dorințelor mele, cât și în cel al efor-
tului propriu-zis. Mai întâi, am participat la 
etapa națională de la Oradea, un concurs 
frumos și dificil. La finalul probelor, urma 
să se decidă cine vor fi participanții la Lotul 
Național pentru Olimpiada Internațională 
și pentru Balcaniadă.

Am trăit emoții deosebite atunci când mi-
am auzit numele rostit în seria câștigăto-
rilor. Simțeam că visul meu se transformă 
în realitate.

Apoi au venit săptămânile și lunile de 
muncă intensă în care am fost sprijinit atât 
de școală, cât și de familie și mai ales de 
doamna profesoară Mihaela Lesenciuc. 
M-au susținut și prietenii mei geografi din 
Iași și din alte locuri și le mulțumesc tu-
turor pe această cale. 
 

Balcaniada s-a desfășurat în iunie la Mari-
bor, în Slovenia, iar lotul a fost format din 4 
elevi. Concursul a fost interesant, complex, 
greu, solicitant, atât din punct de vedere 
al cunoștințelor acumulate, cât și din cel 
al creativității, organizării și capacității de 
concentrare și de reacție. 

M-am simțit în elementul meu atât la con-
curs cât și în celelalte etape ale experienței 
slovene, alături de colegii de echipă și de 
toți ceilalți participanți. 

Rezultatele au fost un motiv de bucurie 
pentru toți: locul întâi pentru România și 
argint pentru mine. A fost un bilanț care 
m-a făcut fericit și care mi-a dat mult elan,
încredere că se pot face lucruri deosebite 
atunci când iți dorești cu adevărat și când 
ești dispus să faci eforturile necesare. 

Mai presus de toate, balcaniada 
mi-a deschis gustul victoriei și 
dorința de a participa și în acest 
an la olimpiadă și la competiții 
de înaltă anvergură. 

Balcaniada de geografie
  Manuel Foșalău
   CNER XII B
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  N-am rămas tânăr, dar 
   am rămas cu adolescenţa             
      întârziată. 
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O viață pe scenă - George Mihăiță

Teatrul are o istorie veche, tumultoasă 
și impresionantă, captivând întotdeauna 
oamenii, care l-au ridicat la rang de artă și 
profesie, având o contribuție importantă 
pentru cultura fiecărui popor. Mitologia, 
literatura, filozofia și științele Greciei Antice 
și-au lăsat amprenta asupra evoluției și 
esenței treatrului. Primul teatru românesc 
a apărut la Sibiu în anul 1769, iar în 1787 
a fost inaugurată prima clădire destinată 
exclusiv acestei arte. În viață ai, uneori, 
oportunitatea de a cunoaște oameni 
deosebiți, care merită tot respectul nostru. 
Sunt norocoasă că am avut ocazia de a 
întâlni un astfel de om, demn de admirat 
și de urmat, marele actor de comedie și 
director al Teatrului de Comedie București, 
George Mihăiță,  așa că i-am adresat câteva 
întrebări.

Ce v-a determinat să îmbrățișați 
cariera de actor?

De când eram elev în școala generală, 
aveam înclinații către această meserie. 
Eram foarte des pus pe glume și îmi plăcea 
să îi văd pe colegi râzând, iar uneori pe 
profesori. Am urmat apoi cursurile Școlii de 
Arte din Ploiești.

Care a fost primul rol în care ați jucat? 
Și care este rolul care v-a plăcut cel 
mai mult?

Primul rol a fost în filmul ”Reconstituirea”, în 
regia lui Lucian Pintilie. Este, alături de rolul 
din ”Undeva la Palilula”, regizat de Silviu 
Purcărete, rolul care mi-a plăcut cel mai 
mult în film. În ce privește teatrul, rolurile 
preferate au fost cele din ”Revizorul”, în 
regia lui Horațiu Mălăiele și ”Casa Zoikăi”, 
regizat de Alexandru Tocilescu. Pentru 
acesta din urmă primind premiul UNITER 
pentru cel mai bun actor.

Cine a fost mentorul dumneavoastră?

Persoana care m-a inspirat cel mai mult a 
fost profesoara mea din facultate, doamna 
Sanda Manu. Am învățat ulterior de la mulți 
regizori mari români precum Lucian Pintilie, 
Dan Pița, Alexandru Tocilescu ș.a.m.d.

Dacă ar fi să o luați de la capăt ați alege 
aceeași profesie?

Cu siguranță. Este o meserie în care ești în 
permanență înconjurat de oameni.

Ce doriți să transmiteți tinerei 
generații cu privire la acest domeniu?

Vreau să le spun că atâta timp cât simt o 
ardere interioară, o chemare către această 
meserie, să nu se oprească din a crede că 
vor reuși.

Astfel de cuvinte ne vor rămâne mereu în 
suflet. Iubind  teatrul, sala de spectacol, 
care reprezintă o cale sigură prin care se 
transmite energia vitală dintre actori și 
public, George Mihăiță este unul dintre 
actorii care transmit trăirile și emoțiile lor, 
dând viață oricărui personaj în care, uneori, 
ne regăsim și noi.

 Daria-Maria Roșu
  CNER VIII B
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Care  este rolul artei în dezvoltarea 
elevilor?

Arta are un rol important în viața tuturor 
oamenilor, nu numai în viața elevilor. 
Contactul cu arta de la o vârstă timpurie 
aduce beneficii mari în formarea și 
cristalizarea personalității elevului, 
tânărului sau adultului.

Creația poate influența în mod pozitiv 
și rezultatele școlare?

Rezultatele școlare pot să fie influențate 
în bine de preocupările artistice pe care 
le au elevii, indiferent de domeniul 
artistic ales, ajută la o înțelegere mai 
bună a fenomenelor înconjurătoare, 
elevul își găsește modele de valoare, 
până la momentul când devine el 
însuși creator (muzică, poezie, teatru, 
dans etc.).

Din ampla dumneavoastră experiență 
de viață si din domeniul artei, care 
este secretul unei creații deosebite? 

Secretul unei creatii este chiar foarte 
bine cunoscut de către majoritatea 
oamenilor: talent și muncă nemăsurată!   

În spatele ecranului
Corneliu Mureșanu

 George Slabu-Pascal
  CNER VII A
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Daca ați fi un elev al zilelor noastre, 
care ar fi activitățile extrașcolare pe 
care le-ați alege?

Elevii au ales întodeauna, din cadrul 
activităților extrașcolare, muzica, 
sportul, dansul, teatrul, cercurile 
tehnice etc.. Așa aș alege și eu din 
nenumăratele oferte! 

Din perspectiva dumneavoastră, 
există artă frumoasă și artă urâtă?

În general arta trebuie să reflecte 
frumosul, să fie pozitivă, nu știu în ce 
măsură arta urâtă poate contribui la 
bunăstarea spirituală a oamenilor.

Care este motto-ul dumneavoastră 
despre viața în acest domeniu?

Puteți menționa câteva nume 
importante din mediul de activitate?

Desigur. Câțiva dintre colegii mei ar fi 
bine-cunoscutul Adi Cristi, Paul Gorban 
și Cornel Simighian.

      Muncă, rigoare, cinste, 
toleranță și sinceritate! 
Arta și creația ar trebui încurajate mai 
mult în școli?

Atât școala, cât și părinții au un rol 
important în încurajarea elevilor spre 
deschidere, inovație și creație! E 
important ca partea umanistă să nu fie 
neglijată, copiii ar trebui să se apropie 
de artă cu măsură ca de matematică.

Credeți că tehnologia de astăzi 
dăunează artei și creatiei?

Nu cred că tehnologia de astăzi 
dăunează artelor, ba din contră, 
ajută mai mult! Din punct de vedere 
tehnic, tehnologia are capacitatea de 
a contribui enorm la buna realizare și 
retușare a produsului finit.
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Eliza Băbuță: Oricât de bine ai intra în 
personaj și indiferent de cât de bine știi 
replicile mereu va exista frica de a nu uita 
ceva. Odată ce urci pe scena însă, acest 
sentiment dispare. A te afla în lumina re-
flectoarelor îți oferă un sentiment inedit. 
Cel mai frumos moment este cel în care, 
dupa ce piesa a luat sfârșit, vezi zâmbetele 
spectatorilor arătându-și admirația prin 
aplauze. Acel moment te face să simți că 
efortul a meritat, piesa aducând atât acto-
rilor cât și publicului fericire.

Sub lumina reflectoarelor

La nivelul CNER există un club de teatru în-
ființat de doamna profesor Cornelia-Livia 
Sârghie. În cadrul lui există elevi de toate 
vârstele ce au obținut și numeroase premii 
datorită aptitudinilor lor. Elevii sunt foarte 
înzestrați și, pe lângă înclinațiile artistice, 
au obținut rezultate remarcabile și în alte 
domenii. O parte dintre aceștia ne-au acor-
dat un interviu:

  Andra Ciobanu, Anda Moraru
   CNER VIII B

Ce sentimente ai pe scena?

Alex Amarandei: Să urc pe scenă și să 
fiu privit de public este un sentiment 
copleșitor pe care nu îl pot compara 
cu altceva, deoarece reușesc să mă 
exteriorizez și să mă transpun în pielea 
altcuiva, în același timp arătând cine sunt 
eu de fapt. Teatrul este una dintre cele mai 
mari pasiuni ale mele și să joc cu prietenii 
mei pe scenă, reușind să aducem la viață 
o poveste captată în niște foi de hârtie... e 
ceva diferit, e ceva extraordinar!

Cum intri mai bine în rol? Cum te simți 
când interpretezi un rol?

Andrei Dascălu: Când intru în rolul 
personajului mă simt plin de energie 
iar, interpretând trăiesc sentimentele 
personajului. Relaționarea cu celelalte 
personaje, colegii de scena, mă ajută să 
intru mai bine în rol.

Alex Amarandei: Încerc să mă gândesc ce 
aș face eu în situația personajului și să îl 
înțeleg. Stau și stabilesc: ce am de jucat, 
cum aș juca eu, cum ar trebui abordată  
problema, cum ar reacționa acea tipologie 
de om la asta și încerc să îmbin totul.



Alte cuvinte • noiembrie 2017 • 13

D
IA

LO
G

U
RI

  

Sub lumina reflectoarelor Ce emoții îți transmite publicul? 
Ce legături se creează între actori?

Alex Amarandei: Atunci când joci teatru 
este foarte important să existe o chimie, 
o omogenitate între personajele de pe 
scenă, deoarece vrem să aducem la viață 
un același univers. Trebuie să fie o situație 
autentică, să se vadă că suntem într-un 
același spațiu, că facem același lucru.

Publicul are de asemenea rolul foarte 
important de a da un feedback live; dacă 
tu faci un lucru amuzant și publicul râde, 
înseamnă că faci bine ceea ce faci, că ai 
transmis ceea ce era nevoie. Dacă este un 
moment emoționant, în sală e liniște și vezi 
lumea uitându-se atent la tine, realizezi 
că ți-ai îndeplinit scopul, fiindcă asta este 
misiunea unui actor: să emoționeze.

Andrei Dascălu: Publicul mă încurajează 
foarte mult iar colegii de scena mă ajută să 
scap de emoții și să pot juca natural.

Eliza Băbuță: Echipa de actori din care am 
făcut parte avea un nivel mult mai avansat 
decât mine. Eram la început și urma să 
fie primul rol interpretat în fața atâtor 
oameni. Am avut mare noroc că ceilalți 
nu au ezitat în a mă ajuta și încuraja pe 
parcursul repetițiilor. Ei aveau experiență 
în teatru și partcipaseră la mai multe 
piese, iar ideile lor în ceea ce privește 
construcția personajului meu pe scenă au 
fost folositoare. Petreceam împreună cu 
ceilalți actori câteva ore pe săptămână, iar 
asta ne-a făcut să ne apropiem unii de alții.

Ce te-a motivat să participi la piesele 
de teatru? Ce înseamnă pentru tine?

Alex Amarandei: Am început prin 
interpretări mici precum citirea unei poezii 
sau a unui text cu intonație. După aceea 
am început să prind gustul, să mi se dea 
un personaj pe care să trebuiască să îl 
ilustrez și să încerc să mă pun în pielea lui. 
Pe mine asta m-a atras, încercarea de a mă 
da drept altcineva, de a-mi impune diferite 
gesturi, vorbe și perspective cu care să mă 
identific.

Andrei Dascălu: Viața artistică, pentru 
mine, reprezintă o pauză de la informatică 
și e modul în care mă relaxez. Întotdeauna 
mi-a plăcut să merg la teatru deoarece 
mereu am simțit că e nevoie de diversitate.

Am vrut să văd cum e să fiu actor pentru că 
reprezenta o provocare și mă gândeam că 
așa voi reuși să scap de inhibiții și să am o 
pauză de la gândirea logică.

Eliza Băbuță: Teatrul a fost o activitate la 
care mă bucur nespus că am participat. 
Faptul că mi s-a oferit această oportunitate  
a fost ceva deosebit de important pentru 
mine. Am fost mereu atrasă de felul în 
care actorii intrau în pielea personajelor 
și transmiteau acea emoție puternică 
publicului, iar faptul că am putut lua parte 
la așa ceva m-a bucurat enorm. Pasiunea 
mea pentru teatru m-a făcut să particip cu 
drag la repetiții și să devin un personaj în 
piesa ”Bolnavul închipuit”.
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1. De la câți ani jucați volei?

Am urmat cursurile “Liceului de Chimie” din 
Vaslui și atunci am început necunoscutul 
“drum” al voleiului din viața mea, la 
vârsta de 15 ani – 1980, anul Olimpiadei 
de la MOSCOVA.

2. Daca ar fi să alegeți o altă profesie, 
care ar fi aceea?

Profesia pentru care m-am pregătit atât 
în liceu cât și în facultate a fost aceea de 
inginer chimist. Mi-ar plăcea într-o viață 
paralelă să lucrez ca inginer chimist pe o 
platformă industriala.

3. Care a fost cea mai mare realizare 
sportivă a dumneavoastră?

Sport de performanță am făcut 30 de ani. 
Am obținut două medalii de aur la Volley 
Beach 1995 și 1999 și o medalie de bronz 
în Campionatul Național Divizia “A” în 
1995. Am participat la multe Campionate 
Balcanice și Europene, unde am obținut 
diferite medalii și am ajuns să jucăm și pe 
alte continente, în America și Asia.

Interviu cu Tatiana Popa
  Ema Maria Brumă 
   CNER VI C

4. Dacă ați putea adăuga sau schimba 
reguli în jocul de volei, care ar fi 
acestea?

În momentul de față a crescut foarte mult 
forța și viteza în execuții, iar la voleiul mas-
culin mingea ar trebui să fie un pic mai grea 
decât la feminin.

5. Sunteti mândră de realizările noii 
generații?

Mă ocup de 4 ani de pregătirea viitoarelor 
voleibaliste din cadrul Clubului “PENICILI-
NA” și avem deja o participare la un turneu 
semifinal la mini-volei și turneul final din 
Aprilie 2017. 

6. Ce aveți de gând să faceți în 
continuare?

Viața mea este dedicată sportului, jocului 
de volei, am făcut și cea de-a doua facultate 
axată pe sport pentru a urma această 
pasiune pe care nu mai vreau să o schimb 
și pe care vreau să o urmez “dăruind” celor 
care vor să primească!
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Pasiune și performanță

Toamna a fost așteptată cu mari emoții nu 
doar pentru a ne reîntâlni colegii de școală.
Am avut parte de evenimente interesante 
care ne-au făcut să legăm noi prietenii și să 
le consolidăm pe cele vechi.

Domnul Claudiu Butucel este un apropiat 
al copiilor, al sportului și al mașinilor.

În perioada 7-9 septembrie a avut loc 
Raliul Iașului “Cotnari Rally 2017”, unde 
ne-am întâlnit cu domnia sa în calitate de 
director organizatoric al acestui eveniment. 
Mulți dintre noi iubesc mașinile pentru ra-
piditate, eleganță, forță, viteză și confort.

1. De unde provine această dragoste
pentru mașini?

De mic copil am făcut carting. Bugetul și 
viața nu m-au lăsat să devin pilot, dar pot 
spune că mi-am împlinit visul organizând 
această competiție. Am permis auto din 
1991 și dețin toate categoriile: A, B, C, D, E.

2. Ce înseamnă un raliu?

Raliul este o competiție automobilistică 
destinată atât amatorilor cât și profe-

sioniștilor, care face parte din Calendarul 
Federației Române de Automobilism. Anul 
acesta a fost a VI-a etapă și a 33-a ediție 
de când se organizează raliuri în Iași.

Această competiție a constat în parcurgerea 
de către piloți a 120 km de drum forestier 
și de macadam. Superspeciala de la Râpa 
Galbenă a fost o încântare pentru spectatori.

La raliu fiecare pilot a primit la început un 
carnet de bord în care sunt notați timpii 
unde au de mers, pe ce trasee, la ce 
oră se prezintă la start. Probele s-au fă-
cut pe distanțe cuprinse între 10-25 km 
și în funcție de rapiditatea parcurgerii
acestora, s-au adunat puncte după care a
fost ales caștigătorul.

3. Care sunt rezultatele obținute de 
către participanți?

Fiecare concurent , în funcție de mașina 
pe care o are s-a înscris la o anumita clasă. 
La această ediție au fost 11 clase. Rezul-
tate... ce să vă spun? Simone Tempestini
a caștigat și anul acesta și anul trecut. Dan 
Gârtofan s-a clasat pe locul doi la diferență 
de două secunde. 

Cred că etapa de la Sibiu va desemna 
câștigătorul.

4. Știm că în tinerețe ați jucat rugby. 
Acum mai iubiți acest sport?

Da, de trei ani fac parte din conducerea 
echipei de rugby Politehnica Iași. 

5. Ce planuri aveți pentru viitor?

Probabil o să organizăm și următoarele 
ediții ale Raliului Iașului, iar despre echi-
pa de rugby, vom încerca să o menținem în 
Superligă.

 Șerban Cozma, Ioan Trif
  CNER VI C
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Singurătate
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Singură. Stau singură în balcon cu picioarele 
atârnânde și mă gândesc că nu există nimic mai 
rău decât singurătatea.

Moartea nu e un lucru rău, e tristă doar pentru 
că după ce moare cineva rămâi singur. Viața 
însă e altceva, e o continuă căutare a omului 
care nu vrea să își accepte condiția de ființă 
socială interdependentă.

Cred de fapt că rămânem singuri din clipa în 
care ne naștem și că unii oameni, prin structura 
lor, sunt condamnați să fie singuri toată viața. 
Între aceștia mă înscriu umil și eu, păcat e însă 
că nu putem să facem un club al oamenilor 
singuri pentru că dacă ne-am adună împreună, 
nu am mai fi singuri. Ce paradox!

Sunt condamnată să fiu singură, să fac totul 
singură: mănânc singură, gătesc singură, mă 
plimb singură, cânt singură, dansez singură, mă 
uit la filme singură, vorbesc singură...

Stau singură acasă, pe balcon, până ce îmi 
amorțește limba de la ne-vorbit și mă doare 

creierul de la gândit. Mă consolez cu ideea că 
singurătatea e prețul pe care îl plătesc pentru 
toate lucrurile frumoase din viața mea.

Este într-adevăr un preț foarte mare, impus 
pentru că singurătatea te lovește precum 
lamele unui cuțit între coaste, o simți rece ca 
mii de ace înghețate care ți se înfing în inimă, 
te lasă rece și distant, nepăsător. Îți vine să urli 
și să plângi din toți rărunchii, dar nu ar avea rost 
pentru că nu ar avea cine să te audă.

Singurătatea te îmbolnăvește, te face paranoic, 
îți dă palpitații; e ca o fiară ce își face cuib pe 
spatele tău și îți suge toată energia vitală, te 
gârbovește și te atacă în tăcere.

Am momente în care uit să respir pentru că 
singurătatea mă apasă pe piept și mă doare, 
apoi respir apăsat și puternic câteva minute ca 
să fiu sigură că mai trăiesc, dar fiecare lovitură 
a ei mă lasă și mai slăbită. 

Cum poți să fii singur și atunci când ești 
înconjurat de o grămadă de oameni? E simplu! 
Nu există comunicare. În zilele noastre nu se 
mai comunică în adevăratul sens al cuvântului, 
nu mai este la modă. Și drept consecință nici 
nu se mai ascultă, de aceea fiecare duce în 
spate o fiară a singurătății.

  Ozana Barbu
   CNER XII A
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Nu știu dacă există leac pentru asta, dar de la o 
vreme te obișnuiești. Am început să stau cu ea 
la masă, să dorm cu ea, să ies cu ea la film, să îi 
sărut buzele înghețate și acum, când mă uit în 
oglindă, o văd pe ea și nu pe mine.

Când mă întâlnesc cu cineva, singurătatea dă 
politicos mâna cu ei și dacă vreau să țip după 
ajutor mă strânge de gât până tac. Mă pune să 
zâmbesc frumos și să plec capul. Mai este și 
foarte geloasă, mă ține legată într-un colț de 
fiecare dată când încerc să îmi fac prieteni noi. 
Probabil m-a și urâțit pentru că acum oamenii 
se uită ciudat la mine și mă vorbesc pe la spate.

Nu mai e cale de scăpare. Stă și acum aici cu 
mine pe balcon, îi simt răsuflarea în ceafă. 
Îmi îngheață fiecare nerv, ca niște mici fluvii 
înghețate ce îmi pătrund sub piele.

ne place? Să fim pe val, cum s-ar spune. Cam 
15 ani mai avem timp să investim în puterile 
noastre. 

Că să fim buni trebuie să exersăm, să lucrăm, 
să muncim, dar cel mai important: să ne placă 
ce facem. Atâtea persoane au un job pe care îl 
urăsc, îl fac de nevoie că să aducă bani acasă și 
regretă că nu și-au urmat visele când au avut 
ocazia. DAR NOI PUTEM FI ALTFEL.
  
Din aceste 5 ore libere putem găsi 5, 10, 15 
minute să le alocăm unei activități care ne 
place și care să fie benefice pentru dezvoltarea 
noastră. Dacă îți place ce faci, cele 5 minute se 
vor transforma în jumătate de oră, după într-o 
oră și ușor, ușor o să vezi cât de multe ai reușit 
să înveți și cât de multe ai reușit să faci doar cu 
cele 5 minute pe zi adunate.

Dacă ai ales grădinăritul și ți-ai dat seama că 
nu e pentru tine, nu-i nimic, lasă deoparte 
grădinăritul și apucă-te de altceva, de cântat 
la chitară de exemplu. Ce ai făcut e bun făcut 
și învățat. Nu-ți fie frică să abandonezi și să 
încerci lucruri noi! 

Dacă nu știi ce îți place și nu ți-ai găsit încă 
pasiunea, cu atât mai mult trebuie să încerci 
cât mai multe lucruri ca să ai de unde alege. 
Nimeni nu te poate opri să faci ce îți place și 
dacă ești implicat, dacă repeți, dacă înveți, dacă 
îți place și dacă TU crezi în tine, vei ajunge să fii 
cel mai bun la asta.

Timpul nu este al nostru, dar îl putem 
întoarce în favoarea noastră!   

Timpul

Timpul nu ne aparține nouă!

Vă voi vorbi despre timp și despre ce înseamnă 
el pentru fiecare.

Ce înseamnă timpul pentru voi? Ce faceți voi 
cu timpul vostru? 

De câte ori ați folosit expresia “nu fac asta 
acum, mai am timp” sau “e timpul meu, fac ce 
vreau cu el”? 

Acum vă voi spune un secret. Nu, timpul nu 
vă aparține. Trăim într-o societate în care 
toate activitățile noastre sunt programate, 
monitorizate și aranjate de societatea în care 
trăim și de nevoia de a supraviețui. 

Mergeți la școală, la facultate sau la serviciu, 
nu? Trebuie să faceți teme, să învățați, să faceți 
cumpărături, să mâncați, să dormiți, să faceți 
ordine prin cameră, nu-i așa? 

Dacă scădem dintr-o zi tot timpul pe care îl 
“pierdem de nevoie”, rămânem cu maxim 5 ore 
ale noastre. Hai să ne mai gândim o dată, avem 
așa mult timp? 

Câți ani avem timp să ne folosim potențialul 
și capacitățile la maxim? Cât timp avem să ne 
dezvoltăm și să ajungem să facem bine ceea ce
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  Bianca Bădărău
   CNER XI A
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Dacă ai în căpșorul tău scânteia dumnezeiască 
ce cuprinde lumea, îți este de ajuns. Scânteia 
dumnezeiască preexistă venirii omului pe 
pământ, ea este simbolul cunoașterii locului și 
timpului de unde vine acesta, deci al obârșiei 
existențiale. În practica rațională, sufletul 
reprezintă contactul ontic cu divinitatea, fiind 
o entitate spirituală cu apartenență la lumea 
visului, iubirii, jocului și actului nesfârșit al 
judecății și conștientizării.

Dacă asculți șoaptele sufletului, vei ajunge, mai 
întâi, între nori, aproape de lumina soarelui: pe 
razele acestuia cade existența metaforică a 
omului pe Pământ și va lua cu sine o fărâmă 
de lumină pentru a o atașa aurei sale, o sferă 
misterioasă care, până în acest moment, știe de 
unde vine, drumul ei în viață fiind asemenea 
unui fir de colb în bătaia vântului; nu are 
trecut, nici viitor; nu-și cunoaște destinul 
sau personalitatea, nu are visuri, dar a ajuns 
pe Lume spre a căuta împlinirea și Frumosul 
idealurilor sale.
  
În a doua etapă a peregrinării sufletești, vei 
fi în iarbă, printre firele verzi sau uscate, 
simbolizând lumina și întunericul, viața și 
moartea: aici vei învăța ce este prezentul, 
simțind pământul mișcându-se sub propria ta 
ființă și vei accede, fără să știi, către un rost 
pe lume. Scânteia de lumină coborâtă din cer 
va lua formă paradisiacă, îmbogățindu-se cu 
primele zâmbete și primele lacrimi vărsate în 

pofida legilor care ți-au fost date, de fapt, 
împotriva înțelegerii acestora, neștiind că 
fericirea este un mit, un vals stelar care 
desparte omul de rațiunea și gândurile sale.

Te vei ridica din iarbă, din nimicnicie și vei privi 
în jur: această “privire” este botezul maturității 
spirituale, în mintea ta vor încolți particule ale 
Universului, în culori paradisiace orbitoare
ale binelui, dar și în culori sumbre ale război-
ului, în strălucirea visurilor și creației, dar și 
în trufia dezamăgirii; vei realiza cu adevărat 
că nu știi cine ești și vei dori să afli. Vei face 
primii pași și atunci vei cuprinde lumea, pre-
cum un copil, din zâmbetul căruia se vede, pen-
tru prima dată, că a înțeles autenticitatea lumii.
 
Mai târziu, vei ruga timpul să stea în loc, dar va 
fi cu neputință; vei fi nevoit să discerni între 
valorile Universului, dar nu te vei mai putea 
întoarce niciodată la un alt drum al existenței
tale, deoarece scânteia dumnezeiască s-a 
prefăcut în suflet și, din toate experiențele 
cunoscute între cer și pământ, a dat naștere 
trăirilor, noi principii călăuzitoare în viață, în-
deplinind misiunea visului, fericirii, tristeții, 
iubirii care îți schimbă ceea ce nu văzusei 
până atunci: destinul. Scânteia dumnezeias-
că pătrunde atunci în mintea omenească; în-
seamnă că ai ajuns să deții puterea de a re-
modela metafora existenței cu care ai fost 
înzestrat la început și, oriunde te vei îndrepta, 
ea va hotărî care este sfârșitul.

Sufletul, călăuză metaforică
  Corina Dimitriu
   CNER X A
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  Reach deep within and 
           reconnect with  the essence 
     of your being.

(Bryant McGill)
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   You will never be happy 
   if you continue to search 
for what happiness consists of. 
You will never live if you are 
looking for the meaning of life.

(Albert Camus)
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Harta sufletului

Valurile s-au pecetluit deasupra mea pentru 
totdeauna...

Se spune că aceste încercări ale vieții, cu 
origini între existență și moarte, uneori apărute 
printr-un simplu joc al întâmplării, alteori prin 
oscilația între convențiile vieții exterioare și 
viața interioară, speculează rezistența rațiunii 
în fața ideii de miracol.

Vedeam în jurul meu stele aurite, presărate 
de-a lungul undelor întunecate. Erau precum 
felinarele unui destin inevitabil, consacrat 
dorului din inima mea, erau precum luminile 
de la capătul unui tunel al vieții. Dar sufletul 
meu rămăsese parcă la malul apei, departe 
de propria-mi ființă, în lumea muritorilor, la 
visurile și idealurile pierdute, la persoanele 
care, de-a lungul timpului, l-au înfrumusețat și 
i-au schimbat traseul devenirii prin cuvinte.
  
Printre stelele aurii pâlpâia acum o lumină 
roșiatică și, în fața ochilor sufletului meu, verzi, 
înlăcrimați, pentru o clipă, alinându-mi inima 
îndurerată, am zărit imaginea mării care mă 
înghițise, deschizându-mi harta sufletului; ea 
avea aceeași privire de gheață, aceleași unde 
de cristal ce pot cuprinde întreg Universul. Și 
totuși eu iubeam marea...

Am închis ochii, mi-am cuprins sufletul în 
brațe și am revăzut, pe harta sa, că fiecare stea 
reprezenta un vis avut cândva, fiecare bătaie a 
inimii o iubire efemeră, fiecare rază de lumină 
era puterea unei fericiri eterne. Și totuși ceea 
ce am cuprins în brațe era o iluzie, era un 
suflet transparent, din care se ivea o lumină 
transcendentă a vieții mele. Acele idealuri și 
trăiri nu aveam să le mai văd vreodată.

Astfel, lumina căpătase dimensiuni halucinante 
printre stelele acum palide. Era lumina 
sufletului, mai puternică decât orice speranță 
a devenirii avută vreodată. Iar adâncul apelor 
era de fapt proiecția cerului pe timp de noapte, 
căci astfel am trecut spre renașterea cosmică. 

Un cerc de cristal m-a înconjurat, nu îmi mai 
simțeam mâinile, picioarele, nu mai era apă în 
jurul meu, ci raze galbene. Mă pierdeam încet-
încet, în cea de-a zecea viață a sufletului meu... 
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Din ce locuri vin...

În paradoxul vieții pământești, tot ce știu e 
că viitorul îmi este prestabilit și că voi deveni 
ceea ce nu știam că sunt. Dar oare Universul 
platonic poate să fie el însuși slujitor, putere 
de generalizare a Universului mai mare, poate 
să fie el loc de refugiu pentru cei ce visează 
sau iubesc?

De ce sunt pe Pământ? Trebuie să mă dăruiesc 
oare realității? Nu știu care este rostul meu 
exact pe Lume. Dacă Universul mi-a spus că 
pune întrebări, atunci cred că noi îi suntem 
datori cu răspunsuri; însăși existența noastră 
este un răspuns al creării Universului. Poate că 
noi suntem asemenea unor cititori ai semnelor 
Lumii, dacă nu creatori, dar atunci de ce harul 
dorinței de cunoaștere este inevitabil?

Universul cuprinde oglinda trăirilor noastre 
sufletești, plasate în timp și spațiu, indici ce 
explică viața ca o clepsidră în care se afirmă 
destinul. În vederea uniunii dintre viață și 
moarte, timpul este vameș vieții, asociat 
ireversibilului. Iar noi ne măsurăm viața în 
împliniri spirituale...

Universul aduce în viața omului trei vârste: 
copilăria când înțelepciunea, visul, iubirea, 
experiența, toate sunt doar un joc, o existență 
ludică; tinerețea, când jocul se materializează
în vis și iubire, când omului îi este dat să 
privească, întâia oară, realitatea empirică; 
iar bătrânețea cuprinde deja jocul, visul, 
experiența, iubirea și transformă simbioza lor 
în înțelepciune.

Viața în întreg cuprinsul ei este un anotimp al 
sufletului, o clipă din visul Universului, un gând 
din meditația spre necunoscut, un orizont din 
peisajul unui suflet labirintic. Lumea morală 
este introdusă de emoții, pentru că mereu 
găsim un nimb de speranță, mereu vedem 
un răsărit interior peste un cer întunecat al 
idealurilor.

Se spune că, dacă am deține cunoașterea, 
Universul ar fi lipsit de experiența noastră de 
viață. Dar ca să cunosc prezentul, am nevoie să 
știu din ce locuri vin și, te rog acum pe tine, 
Universule, dă-mi un răspuns! Până atunci, te 
iubesc pe tine, suflet drag!

  Corina Dimitriu
   CNER X A

  Corina Dimitriu
   CNER X A
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Pe tineri nu-i poți păcăli
 Pr. Dr. Constantin Sturzu
  Mitropolia Moldovei și a Bucovinei

Dacă nu eşti onest cu ei, dacă pozezi, dacă 
ai fie şi cea mai mică urmă de făţărnicie 
sau vreun interes ascuns, ei te simt şi, mai 
devreme sau mai târziu, te ocolesc. Aşa 
încât, dacă tinerii ne evită, a noastră este 
vina, nu a lor. Pe cei tineri toată lumea are 
impresia că trebuie să-i înveţe ceva, să le 
facă morală sau, la cealaltă extremă, să le 
inoculeze ideea că n-au nevoie de nimeni 
şi de nimic, că-şi sunt suficienţi lor înşişi. 
Dar tinerii nu pot fi prostiţi şi manipulaţi 
la nesfârşit. Ei au nevoie doar de un singur 
lucru pentru a se elibera din închisoarea 
întunericului: de onestitate. 

Nimic nu e mai trist pe lume decât să vezi 
un tânăr viclean sau care se autoamăgeşte. 
Un tânăr care se lasă cumpărat ca să strige 
lozinci prin pieţe sau care-şi vinde visuri-
le pe tarabele înşirate ispititor de iarma-
rocul acestei lumi. Un tânăr care se lasă 
corupt, care caută să parvină după modelul 
adulţilor, adică prin compromis şi minciu-
nă. Tinereţea e sinonimă cu francheţea, cu 
elanul, cu scormonirea întru adevăr, cu vi-
surile imposibile.

Pe tineri îi poţi amăgi, dar nu-i poţi 
supune. Tinereţea este imprevizibilă.

Ce-aş putea spune, totuşi, tinerilor de azi? 
Acelaşi lucru pe care îl tot spun celor trei 
fete ale mele, dintre care două au trecut 
deja de graniţa celor 18 ani. Aş spune tine-
rilor că eu am mare încredere în ei! Nu am 
încredere în cântecele de sirenă ale lumii 
care-i înconjoară. Nu am neapărat încrede-
re că ei vor şti să facă alegerile cele mai 
bune la această vârstă. Dar am încredere 
că Dumnezeu îi iubeşte şi că le va desco-
peri Adevărul şi îi va pune pe Cale, spre a 
dobândi Viaţa (cf. Ioan 14, 6). 

Am încredere că ei, tinerii, nu se mulţu-
mesc cu puţin, ci vor dori Totul. Că vor face 
indigestie de la atâtea plăceri, alergie la tot 
ceea ce este artificial sau virtual şi că vor 
avea reacţii adverse la manipulările de tot 
felul. Că ei vor şti – fără să le fi fost predat 
la şcoală – să facă diferenţa între cineva 
care te foloseşte şi Cineva care te iubeşte. 
Între cineva care vrea să te stăpânească 
şi Cineva care vrea să fii liber. Între cei ce 
promit, dar nu oferă, şi Cel ce nu promite, 
ci oferă continuu, fără a pretinde altceva, 
decât şansa de a oferi şi mai multă viaţă 
(cf. Ioan 10, 10). Cu alte cuvinte, aleg să 
am încredere că tinerii sunt mai receptivi 
decât credem noi la prezenţa discretă şi 
dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu.
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De aceea, mă simt adesea ruşinat când 
trebuie să privesc eu însumi un tânăr în 
ochi. Ce va vedea el în mine? Patimile şi 
neputinţele mele sau nădejdea licărindu-
mi de fiecare dată în inimă, când în minte 
se aude: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, 
păcătosul!”. Cât aş vrea să nu fiu piatră de 
poticneală pentru nimeni, mai ales pentru 
aceşti mai tineri prieteni ai mei! Cât m-aş 
bucura dacă ei s-ar uita nu la nemernicia 
mea, la faptele mele smintitoare, 
la cuvintele mele slăbănoage, ci la 
Dumnezeul către care îmi tot ridic privirea. 

Eu am eşuat în tinereţe, târziu L-am (re)
găsit pe Dumnezeu. Cu ce drept le-aş cere 
eu acum tinerilor să nu cadă, să se păstreze 
curaţi? Nu le pot cere, dar le pot povesti 
despre căderi. Nu pot decât să mă ofer 
lor ca o carte deschisă, pe care o pot citi 
sau pe care o pot ignora. Dar mai ales, pot 
să ofer o inimă de mamă şi o îmbrăţişare 
de tată. Să nu-i judec şi să nu obosesc a 
le spune că nici Hristos nu a venit ca să-i 
condamne, “căci n-a trimis Dumnezeu pe 
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să 
se mântuiască lumea” (Ioan 3, 17).

Am spus prea multe pentru un om care 
nu are nimic de spus. De fapt, în esenţă, 
eu doream să spun un singur lucru, atât: 
Tinere, iartă-mă, căci şi din cauza păcatelor 
mele lumea a devenit pentru tine loc al 
pierzării. Iartă şi vei birui!

Cum putem să ier-
tăm cu adevărat?

Mamă! Vai de capul meu! E greu, e dificil! 
Ce spun, e imposibil! (...)

Ce poate fi greu în a ierta, decât ura? Cum 
îţi învingi ura? Exersând iubirea! Cum îmi 
exersez iubirea? Fiind! Creştin înseamnă 
om care nu poate urî - de aici începeţi să 
lucraţi. 

Desigur că putem scrie tratate, doctorate, 
para-doctorate, mega-doctorate, dar unde 
dragoste nu e, nimic nu e. Cel mai greu 
exerciţiu împotriva urii îl faci în momentul 
în care constaţi că te urăsc cei pe care tu 
crezi că îi iubeşti. Casnicii tăi te vor vinde 
— nu e propoziţie de şagă, ci este un dat 
revelat. 

Dumnezeu însuşi ne atrage atenţia că 
s-ar putea să luăm — să mă iertaţi pentru 
cuvântul neduhovnicesc — nişte ţepe, aşa, 
în viaţa noastră sufletească. Şi atunci cum 
reuşeşti să învingi ura? Iubind fără limite.

Să ştiţi că acesta e cel mai greu lucru. 
Vine omul, te înjură pe stradă, tu eşti în 
reverendă - acum dau cazul preoţilor, că pe 
dumneavoastră sigur nu vă înjură nimeni 
pe stradă - şi ce faci, te întorci să-i dai 
binecuvântare? Aiurea! Singurul mod de a-l 
iubi e să nu-l bagi în seamă, că, dacă începi 
să-l pomeneşti la rugăciune, paralizează. 

Observaţi? Este o iubire care pare 
indiferentă, dar, de fapt, numai neintrând 
în jocul lui, îl iubeşti.

  Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
   Doctor în Teologie
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Dacă privești atent în jurul tău, poți vedea 
sufletele oamenilor prin modul în care 
acționează, căci sufletul este ca un canvas 
pe care omul picteaza toată viața, ca la 
sfârșitul drumului său în lume să lase în 
urmă o adevărată operă de artă.  

Un suflet este, la naștere, pur, alb ca spuma 
laptelui, ca zăpada proaspăt căzută. În 
copilărie, canvasul fermecat începe să se 
umple de culori. În această perioadă, ele 
sunt vii, magice, vesele, deoarece atunci 
viața este lipsită de griji. Apoi, dintr-o dată, 
apare cenușiul, și, oh, chiar și negrul. Omul 
ajunge la adolescență și intră în contact cu 
lumea perfidă și plină de interese. Aceasta 
pângărește sufletul pur și vesel al copilului, 
făcându-l să fie temător. Și atunci culorile 
încep să își piardă din strălucire...  

Când individul ajunge la maturitate, deja a 
trecut prin multe și a văzut și mai multe. 
Culorile cu care el pictează sunt din ce în ce 
mai cenușii, căci omul începe să se axeze 
mai mult pe realizarea pe plan financiar 
decât pe cea pe plan spiritual. Nu mai dă 
atenție micilor bucurii – parcă nici nu mai 
vede! Nu mai  râde decât câteodată, nici nu 
se mai joacă, iar cu prietenii se întâlnește 
rar. Putem spune că perioada maturității 
poate fi una obscură, căci rareori îi este 
dat să adauge noi culori în opera sa. Totuși, 
maturitatea oferă sufletului și posibilitatea 
de a se trezi, și astfel de a deveni conștient 
de drumul său în această lume... Odată ce  
a realizat că la intâlnirea cu Divinitatea 
trebuie să se prezinte cu un canvas frumos, 
începe să trăiască, să simtă, să iubească...

Culorile se vor întoarce în viața sa, 
zâmbetele vor reapărea, căci omului îi 
este scris să cunoască fericirea, iar, în 
înțelepciunea lui, Universul ne oferă șansa 
de a regăsi nuanța potrivită sufletului 
nostru.  Viața este un dar,  colorați-o frumos!

Copilăria poate însemna o sumedenie de 
lucruri, poate fi lumea mirifică din care 
lipsește tristețea, poate fi vârsta marilor 
descoperiri sau pur și simplu perioada ino-
cenței și bucuriei. Pentru mine, aceasta 
este caracterizată printr-un singur cuvânt 
plin de semnificații: libertate.     

Cand esti copil ți se citește mereu pe chip 
candoarea, bucuria de a fi, iar grijile te 
ocolesc cu încăpățânare. În acest univers 
care pare să fie perfect, chipul este tot tim-
pul vesel, iar sufletele zboară precum flutu-
rii suavi spre ce-i frumos și luminos. Când 
trăiești în această lume este normal să vrei 
să nu se termine, să dureze o eternitate, 
speri ca timpul să înghețe și te lași purtat 
pe aripile destinului, dar cu toții știm că în 
realitate aceasta nu se poate întâmpla. Dar 
asta nu înseamnă că sufletul de copil va 
dispărea pentru totdeauna.     

Copilăria va rămâne mereu proaspată în 
memoria și în inima mea și va fi în per-
manență un reper despre ce înseamnă 
fericirea, libertatea și gingășia. Oricine își 
poate păstra un zâmbet pe față, indiferent 
de încercările prin care îl poartă viața, atât 
timp cât va avea păstrat în suflet o bucățică 
din copilărie.      

Sufletul inocent de copil reușește să 
aducă lumină, culoare și veselie oriunde și 
oricând în această lume, iar copiii sunt co-
moara inimii oricărui părinte.

Culori Suflet de copil
  Roxana Borza
   CNER VI C

  Bianca Cojocaru
   CNER VIII C
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    Childhood means simplicity. 
Look at the world with a child’s 
eye - it is very beautiful.

(Kailash Satyarthi)
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    Love looks not with the eyes, 
   but with the mind,
  And therefore is winged 
 Cupid painted blind.

(William Shakespeare)
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Întotdeauna m-am simțit atrasă de 
romantic. Mă gândesc că tinerețea, în 
toată splendoarea sa, este factorul cel 
mai important care modelează percepția 
despre iubire a oricărei persoane. Când 
ești tânăr, iubești sincer, necondiționat și 
nelimitat. E ca și cum sufletul în sine îți este 
izvor, iar întocmai când crezi că nu mai poți 
iubi, o faci din nou și din nou și din nou... 
În timp, așa-numitele “eșecuri în dragoste”  
își pun amprenta, iar, până să îți dai seama, 
nu mai poți să te dăruiești complet, să-ți 
așezi inima pe o tavă de argint pentru a o 
servi perechii tale, pentru că nu mai este 
întreagă; părți din ea au rămas pe tăvile 
plimbate demult, cu atâta patos și tandrețe.

Întorcându-mă la realitatea celor 17 ani ai 
mei...

Spunea odată cineva, că dragostea nu 
este supraapreciată, ci doar apreciată. De 
ce se întâmplă asta, am înțeles recent. 
Dragostea, prin tot ceea ce semnifică, 
este pentru romantici centrul propriului 
univers, “locul” unde aceștia se sfârșesc și 
în care tot aceștia renasc. Dar în ce anume 
constă această renaștere? Ne aflăm, oare, 
pe noi înșine într-o îmbrățișare sau un 
sărut? Reprezintă acestea porți către sinele 
nostru nedescoperit? Cine suntem noi 
până în momentul în care suntem iubiți?

Adevărul este că, indiferent cât de frumoși, 
inteligenți, educați si speciali putem crede 
că suntem, asta nu valorează nimic până 
în momentul în care altcineva vede ceva 
în noi. Cumva, scufundarea în alți ochi și 
strangerea de mâini ne oferă sentimentul 
de finalitate, de completitudine, ca și cum 
nu am fi fost noi până nu am iubit și nu 
am fost iubiți, iar trecutul este un univers 
îndepărtat, neverosimil.

Marile iubiri nu sunt niciodată mari la 
început, de aceea e greu să deosebești una 
de un simplu eșec al vârstei, dar cred că, 
în final, o mare iubire este aceea care te 
finalizează ca om, care oprește întrebările 
de forma “Cine sunt eu?” și le începe pe 
cele similare cu “Unde mergem noi?”.

Deși nu sunt evlavioasă, cred că toate 
marile iubiri au totuși o singură destinație 
– Cerul; pentru că iubirea absolută nu vine 
de pe Pământ, este net superioară, iar orice 
lucru care vine din înalt, se întoarce în înalt.

Iubiți sincer și iubiți mult. Pană acum 
asta nu a omorât pe nimeni.

Absolutul tânăr și finalitatea omului 
   Iulia Cheptănuș
    CNER XII E

    Love looks not with the eyes, 
   but with the mind,
  And therefore is winged 
 Cupid painted blind.

(William Shakespeare)
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S-a născut la 18 august 1941 în localitatea 
Dochia, județul Neamţ. (...) A făcut şcoala 
elementară în localitatea natală, după 
care a urmat cursurile Liceului de Fete, nr. 
2 din Piatra Neamţ, astăzi Liceul Teoretic 
Calistrat Hogaş. A absolvit cursurile 
liceale în 1959, cu examen de maturitate 
(bacalaureatul de astăzi), constând din 
două teze scrise și cinci examene orale 
susţinute  în aceeași zi. În acelaşi an a fost 
admisă la Facultatea de Matematică-Fizică 
ca bursieră. La absolvirea facultăţii în 
1964 a fost repartizată la Şcoala Generală 
din Dumbrava-Ciurea, unde a predat 
matematică și fizică. 

După stagiatură, în 1968, a dat examenul 
de definitivat și s-a transferat la Liceul 
nr. 5 din Iași, astăzi Colegiul Național 
“Emil Racoviță”, pe o catedră de fizică. În 
1963 s-a casătorit cu colegul de facultate 
Neculae Grădinaru cu care are doi copii: 
Mihai Doinel, în prezent profesor la 
Universitatea din Rennes şi Vasile Catrinel 
cadru didactic la ETH Zurich, amândoi 
absolvenţi ai Facultăţii de Matematică. 
A ieşit la pensie în anul 1998. A fost un 
model de conştiinciozitate, corectitudine 
şi dăruire.

Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi 
longevivi profesori ai şcolii, în care a predat 
peste 40 de ani. S-a născut la Iaşi pe 25 
aprilie 1944, oraş de care a rămas legat 
toată viaţa. Şcoala primară şi gimnazială 
le urmează în aceeaşi unitate, dar care în 
plin proces de reformă a învăţământului a 
purtat mai multe denumiri Şcoala Generală 
nr. 7, Liceul Mixt nr. 1 şi în final Liceul nr. 
5 “Ilie Pintilie” (astăzi localul Şcolii “Gh. 
Mârzescu”), iar din 1960 în localul actualei 
Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir”. 

În 1961, la doar 17 ani ajunge student 
al Facultăţii de Istorie-Filosofie, secţia 
Filosofie. La terminarea studiilor 
universitare, devine pentru o perioadă 
preparator la catedra de ştiinţe sociale a 
Institutului Politehnic “Gheorghe Asachi”.

În anul şcolar 1967-1968 funcţionează 
ca profesor suplinitor de economie şi 
franceză la Liceul “Mihai Eminescu”. Din 
1968 devine profesor de ştiinţe sociale la 
Colegiul Național “Emil Racoviţă”, unde 
va activa pâna la ieșirea la pensie în 2007.

În această şcoală cunoaşte consacrarea 
ca unul dintre cei mai buni profesori de 
filosofie. Permanent preocupat de propria 
perfecţionare, devine un adevărat factor 
al modernizării didactice. În acest sens 
participă la cercetările metodico-didactice 
din anii 70 ai secolului trecut.

Prof. Olga GRĂDINARU
Prof. Minel MARCU

Profesorii seniori - Medalioane
  Prof. Dr. Liviu Burlec
   CNER
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Prof. Ileana MELEGHEA

Preocupările sale ştiinţifice şi didactice 
s-au concretizat în unele articole publicate 
în Revista de Pedagogie sau în alte volume 
tematice. Un loc aparte în activitatea sa îl 
reprezintă Cercul Sofia, la un moment 
dat unicat în învăţământul ieşean, unde 
se dezbăteau şi teme controversate, în 
condiţiile comunismului.

A marcat zeci de generaţii de elevi prin 
spiritul critic, varietatea şi noutatea 
informaţiilor, sistematizarea acestora 
ş.a.m.d.. Chiar şi după ieşirea la pensie 
depune o activitate permanentă pentru 
promovarea imaginii liceului, pentru 
conturarea tradiţiei acestei şcoli.

A fost una dintre cele mai apreciate 
profesoare de chimie. A activat în cadrul 
liceului vreme de 22 de ani, în perioada 
1964-1986. S-a născut la 17 septembrie 
1930 în localitatea Fundu-Moldovei 
din județul Suceava. Clasele primare le 
urmează în comuna Deleni, județul Vaslui, 
localitatea natală a părinţilor, iar cele 
gimnaziale şi liceale sunt continuate la 
Liceul “Cuza-Vodă” din Huşi. 

La terminarea studiilor liceale în 1949 
se înscrie la Facultatea de Chimie a 
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi. La sfârşitul celor cinci ani de studiu 
este repartizată la Liceul de Fete din Vaslui, 
care atunci aparţinea de regiunea Iaşi. 

Remarcată pentru calităţile sale 
profesionale, reuşeşte în 1961 să se 
transfere la Şcoala Generală nr. 19, Iaşi.

În 1964, odată cu înfiinţarea Şcolii Medii 
nr. 9 (actualul Colegiu Naţional “Emil 
Racoviţă”) este transferată în interesul 
învăţământului la noua unitate școlară, 
unde este numită primul director adjunct 
al şcolii. Împreună cu neuitatul director 
Ion Agachi şi alături de un colectiv didactic 
selectat au pornit pe drumul anevoios, dar

plin de satisfacţii, al realizării unui liceu 
de elită. Pe lângă rezultatele profesionale 
deosebite obţinute la examenele naţionale 
şi concursurile şcolare, s-a angrenat 
în activitatea de cercetare metodico-
didactică, participând în anii 1970-1973 
la un amplu proiect iniţiat de Institutul de 
Ştiinţe Pedagogice. Rezultatele cercetării 
au fost publicate în Revista de Pedagogie 
şi în alte volume.

În plan personal, s-a căsătorit cu medicul 
Mihai Meleghea, constituind o familie 
apreciată. Fiica, Manuela Meleghea, 
(căs. Ciocoiu) a urmat Colegiul Naţional 
“Emil Racoviţă”, iar acum este profesor 
universitar la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi.



30 • Alte cuvinte • noiembrie 2017

Motivul codrului în lirica eminesciană

ESEURI

Natura apare în majoritatea operei lui 
Eminescu. Motivele vegetale cât şi cele 
faunistice se bucură de o atenţie specială
din partea autorului. Analizând 
preponderenţa şi diversitatea speciilor 
vegetale în poezie şi rolul pe care îl atribuie, 
se poate da o notă nouă liricii eminesciene. 
La sfârşitul inventarierii se poate remarca 
bogăţia motivelor vegetale, care vin să 
întregească ideea că omul trăieşte prin 
natură şi natura prin om. Pădurea lui 
Eminescu este vie, dumbrava, codrul și 
lunca la fel. Viaţa silvatică pulsează prin 
arbori: “Pare că şi trunchii mândri poartă 
suflete sub coajă...”

Motivul codrului apare des în poezia lui 
Eminescu, cu toate componentele sale: 
creangă, frunză, iarbă, flori, arbori. Spre 
deosebire de pădure, care este un teren 
acoperit cu copaci mai tineri, în care sunt 
animale  sălbatice şi e accesibilă omului, 
codrul este acea pădure cu copaci 
seculari, mai puţin accesibilă oamenilor,

ce păstrează aspecul virgin. Codrul 
eminescian este spaţiul în care poetul 
atinge absolutul în armoniile naturii – 
nenumăraţi copaci, puzderie de frunze, 
noian de flori îi vor fi alături în căutarea 
fericirii primordiale. Motivul codrului îl 
marchează pe Eminescu încă din prima 
perioadă a scrierii sale, până în ultima. 
Un eminescolog D. Murăraşu face un 
inventar al motivului şi constată un numar 
de 168 de apariţii. Codrul adânc, codrul 
întunecos, codrul bătrân, codrul străvechi 
- exprimă un spaţiu plin de taină, de 
necunoscut, îndicând aspiraţia poetului 
spre statornicie, durabilitate, veşnicie. În 
multe poezii codrul devine ”o fiinţă” cu 
care poetul comunică: ”Codrule codruţule, 
ce mai faci drăguţule...”.

Teiul (Tilia sp.) este preferatul poetului, cu 
un număr de 34 de apariţii, fiind copacul 
care se află în centrul naturii emineciene. 
Principala calitate a teiului provine din 
acţiunea magică a florilor, efectul de vrajă 
pe care-l exercită.

  Prof. Alina Bîrliga
   CNER
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“E-un miros de tei în copaci...”
 (Lasă-ţi lumea...)

“Deasupra-mi teiul sfânt,
Să-şi scuture creanga...” 
 (Mai am un singur dor)

”Sub şirul lung de mândri tei,
 Ședeau doi tineri singuri”
 (Luceafărul)

Bradul (Abies sp.) este prezent în legende, 
basme, colinde, proverbe, participă la 
numeroase activităţi spirituale: naştere, 
nuntă, înmormântare. Românul îl are 
aproape în momente importante din viaţă. 
În poeziile lui Eminescu, arborele eternității 
are 28 de apariții.  

”Alunecă luna,
Prin vârfuri lungi de brad
........................................
Luceferi ce răsar
Din umbră de cetini,
Fiindu-mi prieteni
O să-mi zâmbească iar.”
 (Mai am un singur dor)

Nucul (Juglans sp.) exprimă o stare 
sufletească de tristețe şi de singurătate. 
 
”Vezi rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste vii,
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii”
 (De ce nu-mi vii)

Aşadar pădurea lui Eminescu este vie, 
pulsează la trăirile poetului, respiră, trăieşte 
alături de poet, participând la momentele 
de fericire, fiindu-i alături în momentele de 
cumpănă.

Stejarul (Quercus sp.) – arbore din 
grupa foioaselor, stejarul este unul 
din principalele prezenţe ale pădurii 
româneşti. Diverse legende vorbesc despre 
pustnicii care locuiau în scorbură de stejar. 
Tot în asemenea locuri îşi făceau sălaş 
diferite spirite ale pădurii: muma pădurii, 
vrăjitoarea, fetele pădurii.

“El văzu Muma Pădurii,
Rătăcind printre stejari.”  
 (Miron şi frumoasa fără corp)                                                           

Este în acelaşi timp şi simbolul vitejiei, 
trăiniciei, vigorii.

“Vin de întunecă pământul la Rovine în 
câmpii
Numa-n zarea depărtată sună codrul de 
stejari” 
  (Scrisoarea III)

Salcia  (Salix sp.) este o specie de 
arbori care creşte pe malul apelor, fam. 
Salicaceelor. Eminescu îi atribuie epitete 
de sfântă, argint, argintoasă, sfinţenia, 
derivând din feeria de rai a decorului 
natural pe care-l creează, are un număr mic 
de apariții 7, dar foarte sugestive.

“Pe când salcii argintoase tremur sfinte 
peste râu”                       
 (Memento Mori) 
 
Salcâmul (Robinia sp.) are aceeaşi 
semnificaţie poetică ca şi teiul, de 
arbore sacru, sub poala căruia cuplul de 
îndrăgostiţi se află sub protecţia divinităţii, 
sub balsamul florilor de salcâm cuplul va 
trece în eternitatea naturii. Aparițiile sunt 
în număr de 5, în cele mai cunoscute poezii.
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“Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine
Lângă salcâm sta-vom noi noaptea-ntreagă” 
 (Sara pe deal) 

 
Se mai întâlnesc, în poeziile lui Eminescu, şi alţi arbori din diverse 
ţinuturi (munte, deal, şes): arini, plop, paltini, mesteacăn, corn, 
alun. 

Plopul (Populus sp.) – imaginea lui de arbore cu frunze 
tremurătoare este folosită pentru exprimarea unor stări de 
melancolie şi tristeţe, apare în 3 poezii.
 
“Pe lângă plopii fără soţ, 
Adesea am trecut,
Mă cunoşteau vecinii toţi
Tu nu m-ai cunoscut”
 (Pe lângă plopii fără soţ)

“Și dacă ramuri bat în geam
Şi se cutremur plopii
E ca în minte să te am
Şi-ncet să te apropii”
 (Şi dacă)

Natura i-a fost alături în momente 
fericite, dar şi în cele de tristeţe un 
prieten de nădejde. 

“Codrule, codruţule
Ce mai faci drăguţule...”

(Revedere)

Î n 
a c e s t 

context , 
se poate 

concluziona 
că natura 

joacă un rol
important în 

viaţa omului, fiind 
parte integrată din

existenţa lui. Omul 
aparţine naturii. 

Bibliografie:

Călinescu, G., Opera lui 
Eminescu, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1976

Eminescu, M., Poezii, Editura 
Litera, Bucureşti, 2010 

Murăraşu, D., Comentarii eminesciene, 
Editura pentru literatura, Bucureşti, 

1976

Rusu, V., Eminescu motive faunistice si 
vegetale, Editura Junimea, Iaşi, 2000

       Doar revenind la  
    natură, va putea omul
 să redescopere izvorul 
 fericirii sale.
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Flow...
  Prof. Cornelia-Livia Sârghie
   CNER

De altfel, încrederea acordată și arătată de profesor elevului 
determină, la rândul ei, încrederea elevului în profesor, prin 

urmare sensul acestei atitudini este bidirecțional. Progresul în 
învățare, dar și în formarea elevilor ca oameni, este în mod 

clar vizibil. De aceea, mesajele de laudă pentru elevi (diferite 
de mesajele de încurajare, dar și de feedback) sunt atât 

de importante, pentru că generează încrederea, stima 
de sine și motivează elevul să meargă mai departe. 

Evident că lauda trebuie aplicată cu măsură, nu foarte 
frecvent, pentru că altminteri nu mai are aceeași 

valoare. Bineînțeles, o condiție sine qua non este 
ca lauda să fie sinceră și să se axeze pe proces, 

să nu se centreze asupra persoanei, pentru că 
etichetările pozitive sunt periculoase. 

Prezența mesajelor de laudă în dialogul 
profesor - elev determină existența 

unui dialog creativ. Acesta duce înspre 
atingerea unui scop comun; e tipul 

de dialog care duce la anularea unei 
posibile distanțe dintre interlocutori, 

la spargerea unor posibile ziduri 
din cadrul comunicării și care 

este constructiv, determinând o 
evoluție, descoperiri și implicit 

bucuria / entuziasmul celor
implicați. Rezultatul este,

într-un asemenea caz, o
reușită, pentru că 

elementele verbale 
și paraverbale ale 

comunicării dintre 
profesor și elevi 

se sincronizează.
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subiect 
care i-a 
preocupat 
întotdeauna 
pe educatori, 
fie ei părinți 
sau profesori, a 
fost cel legat de 
știința comunicării 
eficiente cu elevii, iar 
această comunicare 
nu a satisfăcut mereu 
emițătorii mesajului sau
receptorii, ceea ce i-a 
determinat pe psihologi să 
formuleze o întrebare foarte 
simplă: “știm să comunicăm?” 

Evident că o comunicare eficientă 
(și o ascultare eficientă) pleacă, de 
multe ori, de la stilul propriu de 
comunicare al unui individ (educatorul, 
în acest caz), de la subiectivismul său, 
de la carisma sa, de la aptitudinea sa de 
a-i mobiliza / motiva pe elevi să învețe și să 
se dezvolte, din punct de vedere personal, la 
modul armonios.  Rezultă, deci, că o asemenea 
comunicare interumană este extrem de 
complexă, un întreg sistem. Și, în planul 
educațional, ea trebuie luată în serios pentru 
că are în vedere deveniri / formări ale unor ființe 
umane. Cea mai indicată, într-o asfel de comunicare, 
este tipologia profesorului democrat, pasionat de 
materia predată, având vocație, interesat să stârnească 
emulație, să însuflețescă grupul (clasa) de elevi în 
scopul atingerii obiectivului comun propus, să aibă o 
atitudine comprehensivă față de aceștia, să fie capabil de 
empatizare, să inducă în clasă un climat de încredere și de 
cooperare, urmărind, simultan, și creșterea stimei de sine.

Un
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Extrem de important este ca lauda să nu 
aibă în vedere comparația dintre elevi, să 
nu-i demotiveze ori să-i frustreze pe cei 
comparați cu elevii cu reușite deosebite, 
pentru că ar simți că  nu se ridică la nivelul 
colegilor evidențiați (dobândind complexe 
de inferioritate, ceea ce nu e de dorit). De 
asemenea, elevii lăudați prin comparație 
cu colegii lor ar putea dezvolta complexe 
de superioritate, lucru cu totul neindicat, 
iar în condițiile în care ar avea, în alte 
împrejurări, un eșec, nu ar face față acestuia, 
devenind neputincioși, neajutorați. De 
asemenea, e de remarcat faptul că lauda 
nu are efect când elevii realizează o 
sarcină foarte ușoară. Pe de altă parte, dacă 
elevii primesc laude / recompense pentru 
activități realizate cu plăcere, cu timpul, 
acestea vor deveni activități pe care le vor 
face pentru a obține un câștig (material, 
laude). E binecunoscuta lege a efectului 
recompensei.

Elevii sunt stimulați de cuvintele de 
apreciere autentică a profesorilor, 
dobândesc o bună dispoziție, speranță, dar 
și abilitatea de a gândi la modul flexibil și 
complex. Mesajele de întărire venite din 
partea profesorilor determină acceptarea 
provocării date de existența unor sarcini 
dificile de lucru, iar în final elevii au 
satisfacția rezolvării acestora. Astfel de 
elevi resping conformismul, preferând 
originalitatea, noul, dorind, în primul rând, 
să fie ei înșiși, fără a imita pe alții.

Implicarea în rezolvarea unor probleme 
depinde de dorința de a se dărui în cadrul 
acelui domeniu.

O asemenea dăruire constituie baza 
angajării aptitudinilor elevilor în slujba 
performanței și a învățării. Psihologia 
numește această “dăruire” - “flow” 
(“revărsare”), Mihaela Roco arătând că 
plăcerea spontană, atracția și eficacitatea 
caracterizează “revărsarea” (“Creativitate 
și Inteligența Emoțională”). Goleman 
ilustra faptul că “revărsarea” poate fi 
“un nou model pentru educație”,  având 
un rol extraordinar în procesul creativ, 
stimulându-l.  Prin laude dăruite cu toată 
sinceritatea, elevii se angajează în activități 
care le plac, absorbindu-le atenția, 
concentrarea, dorind să realizeze sarcinile 
din ce în ce mai bine.

Elevii devin, astfel, orientați înspre reușită, 
dezvoltându-li-se curiozitatea, încrederea 
în sine, dorința de a coopera cu profesorii și 
capacitatea de a comunica eficient, pentru 
că recunoașterea și aprecierea din partea 
profesorilor reprezintă factori majori în 
stimularea creativității și a “revărsării”.

Mediul stimulativ, caracterizat prin mesaje 
de laudă, încurajări în care învață, în 
care se formează elevii ca oameni, este 
o soluție pentru creșterea creativității. 
Succesul școlar este un factor care se 
axează pe relația dintre laudă și motivație.  
Având numeroase resurse, pasiuni diferite, 
și fiind interesați de multe lucruri, elevii 
conștientizează necesitatea aprecierilor 
juste, a laudelor sincere, a înțelegerii 
manifestate de profesori, a încurajărilor, 
pentru că acestea duc la posibilitatea 
descoperirii unor lucruri noi și la cea a 
realizării unor lucruri originale.
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Mântuirea noastră depinde în mod decisiv 
de felul în care înţelegem să relaţionăm 
cu oamenii şi cu Dumnezeu. Există o 
“reţetă” absolută în acest sens, cuprinsă 
în Evanghelii. Ea cunoaşte mai multe 
formulări, precum cea din pericopa ce se 
citeşte în Duminica a 19-a după Rusalii, 
numită “Predica de pe munte - Iubirea 
vrăjmaşilor”: “Precum voiţi să vă facă vouă 
oamenii, faceţi le şi voi asemenea. Şi dacă 
iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi 
avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi 
iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă 
fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? 
Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru. Iar dacă 
daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să 
luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că 
şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, 
ca să primească înapoi întocmai. Însă voi 
iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi le bine şi 
daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic 
în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi 
veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 
nemulţumitori şi răi. Fiţi milostivi, precum şi 
Tatăl vostru milostiv este” (Luca 6, 31 36). 

Avem, aşadar, o relaţie între un “subiect” 
şi mulţimea “oamenilor” din jurul său 
(din care este evidenţiată submulţimea 
“vrăjmaşilor”), ce se cere a fi configurată 
după modelul iubirii “Tatălui milostiv” faţă 
de “cei nemulţumitori şi răi”. În această 
ecuaţie existenţială, deloc întâmplător, se 
menţionează doar trei “operaţiuni”: a iubi, 
a face bine şi a împrumuta. Să le analizăm 
pe rând.

Matematica iubirii evanghelice nu se 
bazează pe principiul reciprocităţii. Când 
“eu te iubesc pe tine pentru că şi tu mă 
iubeşti pe mine”, cele două afirmaţii se 
anulează reciproc şi rezultatul este zero.

Pentru a obţine un rezultat pozitiv este 
musai să lărgim sfera iubirii către cei ce 
nu ne iubesc. Şi cum poate fi numit, la 
limită, un om care nu ne iubeşte – dacă nu 
“vrăjmaş”? La un astfel de om ştim sigur că 
nu găsim dragoste pentru noi, încât merită 
să investim aici iubire pentru că el nu ne 
oferă nimic şi doar în relaţia cu el vom 
obţine cel mai mare “profit” duhovnicesc.

Dar ce înseamnă a iubi creştineşte pe un om, 
cum se aplică acest postulat evanghelic în 
practică? Înseamnă, oare, a-i face declaraţii 
de dragoste, a-l trata ca pe un idol din 
ale cărui cuvinte şi comportament să ne 
inspirăm permanent? Vedem că în Predica 
de pe munte ne sunt dezvăluite două 
moduri prin care se poate materializa acest 
deziderat al iubirii: prin a face binele şi prin 
a împrumuta (oferi / dărui) fără a aştepta 
sau a pretinde să primim ceva înapoi.

A acţiona în interesul celuilalt (inclusiv a 
mă ruga pentru el sau a-l binecuvânta) şi a 
dărui din bunurile pe care le am în posesie 
nu presupune nici efuziuni sentimentale, 
nici imitare papagalicească. Înseamnă 
doar că eu mă pot implica, prin tot ceea ce 
pot face şi tot ceea ce am, dar fără a mă 
anula sau topi în personalitatea celuilalt. 
Iubirea de vrăjmaşi nu se revendică din 
registrul emoţional, nu se alimentează din 
vreun tainic entuziasm, ci este o alegere 
conştientă pe care o poate face şi un om 
care e din fire mai cerebral.

Matematica iubirii evanghelice
 Pr. Dr. Constantin Sturzu
  Mitropolia Moldovei și a Bucovinei
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Când suntem îndemnaţi să fim milostivi 
precum Dumnezeu-Tatăl este milostiv, nu 
la sentimentul de compasiune numit milă 
se face trimitere. Să spunem că doi oameni 
văd un cerşetor vizibil afectat de foame. 
Unuia i se face milă şi simte că i se rupe 
inima de durerea acestei privelişti, dar nu 
acţionează deloc spre a-l ajuta. Altul, deşi 
este mai insensibil de felul lui, aducându-
şi aminte “răsplata” promisă de Hristos, 
intervine şi îi oferă mâncare celui nevoiaş. 
Evident, nu primul, ci cel de-al doilea 
împlineşte porunca iubirii de aproapele.

Porunca iubirii vrăjmaşilor mai are şi alte 
aplicaţii relevante pentru noi. Sesizăm, spre 
exemplu, că dacă excludem din ecuaţie pe 
Dumnezeu şi nu ne inspirăm din modul 
Său de “operare”, rezultatul matematic al 
relaţionării noastre cu semenii va fi “zero 
mulţumire”, respectiv “zero răsplată”. 
Adică nimic sau mai nimic! Totodată, noi 
ştim din referatul Creaţiei că Dumnezeu a 
făcut lumea din nimic, căci pe toate le-a 
adus “din nefiinţă la fiinţă”. Nelucrând 
iubirea pentru semeni, mai ales pentru 
vrăjmaşi, omul refuză a fi împreună creator 
cu Dumnezeu şi tinde să se întoarcă către 
nimic. Avem, aşadar, libertatea de a ne 
mişca pe axa existenţei, pe oricare din cele 
două direcţii. Fără iubire pentru vrăjmaşi 
tindem spre zero dar fără a-l putea atinge 
vreodată, căci nimeni nu se mai întoarce în 
existenţă din non-existenţă. 

Această stare generată de apropierea – 
dar niciodată atingerea – nimicului se mai 
numeşte şi iad.

Pe direcţia cealaltă, condiţia necesară şi 
suficientă pentru ca un om să tindă către 
Dumnezeu este aceea de a tot adăuga 
“plusuri” de iubire cultivată mai ales în 
relaţia cu vrăjmaşii, adică de la cei de la 
care nu primim nimic bun. Dumnezeu 
Însuşi, prin faptul că este “bun cu cei 
nemulţumitori şi răi”, ne arată că iubirea 
desăvârşită, constantă şi necondiţionată 
este tot un act de creaţie, căci a crea şi a 
iubi sunt două feţe ale aceleiaşi monede.

Această creaţie continuă, această 
permanentă “investiţie” de iubire mai 
poartă şi numele de Providenţă sau purtare 
de grijă a lui Dumnezeu.
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Un manager smerit poate avea succes? 
Dar un angajat preocupat de binele 

celor din jur?
 Pr. Dr. Constantin Sturzu
  Mitropolia Moldovei și a Bucovinei
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E larg răspândită prejudecata că între 
creştinism şi economia de piaţă n-ar 
prea exista puncte de contact. Că nu 
poţi avea un comportament creştin şi 
o carieră de succes într-o companie 
multinaţională, de exemplu. Că pentru a 
promova trebuie să fii dur, concentrat pe 
propriile obiective. Că nu poţi conduce o 
organizaţie dacă ai o atitudine smerită. În 
genere, a fi creştin pare a fi un handicap

într-o lume obsedată de profit şi de 
eficienţă. Şi totuşi, lucrurile nu stau aşa. 
Dovadă este şi lucrarea “Mentalitate 
deschisă. Priveşte dincolo de tine”, lansată 
la finele anului trecut în România de către 
Institutul Arbinger din S.U.A., prin Institutul 
Dezvoltării Personale, reprezentant oficial 
al acestei organizaţii americane în România. 
Arbinger este considerat “lider mondial în 
schimbarea mentalităţii”. Reprezentanţi 
ai acestui institut au consiliat numeroase 
firme şi persoane de succes din America. 
Vorbim, aşadar, de oameni care, beneficiind

referinţă explicită la creştinism sau la 
religie, nu despre asta este vorba. Dar toate 
conceptele esenţiale, întreaga abordare 
are un miez creştin. Şi veţi înţelege imediat
de ce.

Conceptul cheie este acela de “mentalitate 
deschisă” (Outward Mindset), opus celui de 
“mentalitate închisă”. Omul tributar celei 
din urmă abordări “se concentrează asupra 
a ceea ce el are nevoie de la alţii pentru a-şi 
atinge obiectivele proprii – de ce anume 
are el nevoie de la clienţi, subordonaţi,

de 45 de ani de cercetare psihologică
a comportamentului şi a motivaţiei, au
oferit consultanţă, programe de training şi
coaching care au condus, finalmente, la
importante câştiguri financiare pentru
beneficiari. Pe scurt un institut de succes,
după toate rigorile economiei de piaţă. 

Ce m-a frapat pe mine, lecturând 
volumul care, în original, poartă titlul 
“The Outward Mindset”, este substratul 
creştin al abordării celor de la Arbinger. 
În toată cartea nu veţi găsi niciunde vreo
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colegi şi lideri sau de la copiii săi, de la 
soţ ori soţie sau de la vecinii săi” (p. 74). 

Astfel de persoane îi tratează pe ceilalţi 
ca pe nişte obiecte, ca pe nişte mijloace 
de care se poate folosi ca să-şi atingă 
ţintele. Ei se ghidează după păgubosul 
principiu: “eu ştiu mai bine” (p. 59). La polul 
opus, modul în care lucrează cei care au o 
mentalitate deschisă poate fi sintetizat de 
acronimul VAM: “1) Văd nevoile, obiectivele 
şi provocările celorlalţi; 2) Îşi Ajustează 
eforturile pentru a-i putea ajuta mai mult pe 
ceilalţi; 3) Se evaluează (sau Măsoară, n.n.) 
şi se consideră responsabili pentru impactul 
muncii lor asupra celorlalţi” (p. 93). Cei 
de la Institutul Arbinger atrag atenţia 
în mai multe rânduri că, dacă această 
preocupare pentru ceilalţi nu este una 
reală, ci este una formală, rezultatul final 
este serios afectat. Este mai mult decât 
evidentă aici asemănarea cu abordarea 
din Sfintele Scripturi, care îndeamnă la 
iubirea aproapelui, la slujirea celuilalt. 
Cum spune Sfântul Apostol Pavel: “tuturor 
toate m-am făcut” (I Corinteni 9, 22) sau, 
mai aproape de zilele noastre, Sfântul 
Siluan: “Fericit cel ce iubeşte pe fratele 
său, că fratele nostru este viaţa noastră”.

Pentru a înţelege cât de importantă 
este schimbarea mentalităţii, autorii 
volumului ne provoacă să răspundem 
la o întrebare: “În munca ta şi în viaţa 
ta personală, ce anume ai observat că se

întâmplă (sau nu se întâmplă) atunci când 
oamenii încearcă să forţeze schimbări 
de comportamente într-o cultură în care 
mentalitatea rămâne neschimbată?” (p. 38). 
Există acum o întreagă industrie a celor 
care propun metode, modele, mijloace etc. 
de schimbare a comportamentelor noastre. 
Dar e ca şi cum ai construi o casă pe nisip 
(v. Matei 7, 24-27). Schimbarea atitudinii, a 
mentalităţii – la limită, e acea metanoia de 
care vorbeşte creştinismul – este singura 
care atrage după sine şi schimbări reale în 
comportamentul nostru şi, implicit, un mod 
nou de a relaţiona cu ceilalţi. Schimbând 
doar exteriorul (comportamentul), dar 
nu şi abordarea lăuntrică, putem deveni 
precum fariseii, adică nişte făţarnici.

Un alt concept important pentru 
managementul de tip “mentalitate 
deschisă” este cel de... smerenie! “Liderii 
de succes sunt suficient de smeriţi pentru 
a putea să vadă dincolo de ei înşişi şi să 
surprindă capacitatea şi abilităţile reale 
ale oamenilor lor. Ei nu pretind că au toate 
răspunsurile. Mai degrabă, ei creează un 
mediu care îi încurajează pe oamenii lor 
să-şi asume principala răspundere de a 
găsi răspunsuri la provocările cu care se 
confruntă” (p. 26). În carte sunt multe 
exemple de lideri care au gustat succesul 
având, în mod real, o atitudine smerită. 
Unul dintre ei este Alan Mulally, cel care “a 
implementat la Ford Motor (care avea atunci 
pierderi de 17 miliarde de dolari anual)
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stilul de management care îi adusese 
atât de mult succes la Boeing” (p. 95). 
Deloc întâmplător, primele două dintre 
cele zece reguli după care se ghidează 
Mulally sunt: “1) oamenii sunt pe primul 
loc; 2) fiecare este inclus” (p. 96). Demn 
de remarcat este că, după un mandat de 
succes şi la Ford, Alan Mulally s-a retras 
de la această companie şi s-a alăturat, 
în 2014, consiliului Google (p. 101).
Creştinii ştiu că, atunci când sunt într-o 
situaţie dificilă, trebuie să se roage lui 
Dumnezeu şi să se ghideze după principiul: 
“Oare dragostea ce-ar face în situaţia în care 
mă aflu eu?”. Ei bine, aceeaşi întrebare şi-o 
adresează cel ce doreşte să fie consecvent 
în a avea o “mentalitate deschisă”: “Dacă 
ar fi să acţionez din dragoste...?” (p. 113). 

Alt exemplu. Cel ce doreşte să iasă din 
închisoarea “mentalităţii închise” trebuie 
să-şi asume următorul principiu: “În ceea 
ce mă priveşte pe mine, problema sunt eu. 
Trebuie să încep de la mine.” (p. 131). Iar 
Evanghelia ne învaţă: “doctore, vindecă-
te pe tine însuţi” (Luca 4, 23) sau “scoate 
întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei 
vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău” 
(Matei 7, 5). Şi sunt multe alte aspecte 
de sorginte creştină în abordarea de tip 
“mentalitate deschisă”. 

Fiind limitat de spaţiul editorial, nu le 
mai enumăr, ci vă las vouă bucuria de a le 
descoperi. Aveţi numai de câştigat citind 

această carte, indiferent de statutul 
social sau profesional şi independent de 
convingerile religioase. Aş dori, în final, să 
facem un mic exerciţiu: dacă mi-aş însuşi 
modul de abordare specific “mentalităţii 
deschise”, oare cum s-ar schimba relaţia 
mea cu Dumnezeu? Ce-ar fi să nu-L mai 
tratez ca pe un obiect sau ca pe o forţă 
impersonală ori ca pe un tonomat bun de 
îndeplinit dorinţe, ci ca pe o Persoană? 
Să aplicăm paşii VAM în acest caz. 

Ce Văd eu că “are nevoie” Dumnezeu? 
Evident, El n-ar putea avea decât „nevoia” 
de a Se dărui, de a iubi, căci Lui nu-I
lipseşte nimic. 

Ce ar trebui să schimb (Ajustez) pentru 
a-I împlini această nevoie? Nimic altceva 
nu pot face, decât să-mi deschid inima 
şi să-mi schimb atitudinea, astfel încât 
să pot primi iubirea Lui. Pentru asta, mă 
ghidez după poruncile (învăţăturile) Lui. 

Cum evaluez (Măsor) acţiunile mele în 
relaţia cu Dumnezeu? Caut să văd dacă 
în mine se regăsesc: “dragostea, bucuria, 
pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, 
facerea de bine, credinţa, blândeţea, 
înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22-23). 

Dacă nu aflu în mine toate acestea, atunci 
înseamnă că mai am de lucru până să fiu un 
manager de succes al propriei mele vieţi.
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Asistenţa socială e o muncă dificilă şi 
o muncă în echipă

  Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
   Doctor în Teologie

Săptămâna începe cu duminică şi se 
continuă cu luni, marţi, miercuri, joi, vineri, 
sâmbătă. Creştinism de o zi n-am văzut 
nicăieri. Concentraţi-vă pe un număr mai 
mic de oameni în mai multe zile decât pe 
un număr mare de oameni într-o singură 
zi. Şi, în general, înfiaţi-vă bătrâni. Noi, la 
Facultatea din Sibiu, am făcut exerciţiul 
acesta — studenţi de-ai noştri au înfiat 
bătrâni. Nu cu forme legale, că nimeni nu-i 
tâmpit - aţi înţeles bine ce-am vrut să zic. 
S-au dus, au sunat, Sărut mâna! Sunt Ionică. 
Aveţi nevoie de ceva? Prima dată, bătrânii au 
rămas cu gura căscată. Ce le dădea un pic 
un alt aspect era faptul că se recomandau 
a fi din partea ASCOR-ului sau a Teologiei. 
Când spui teolog, spui totuşi un om de 
încredere.

Eu rămân foarte apreciativ la metoda Maicii 
Tereza de Calcutta, care, la un moment 
dat, voia să construiască o leprozerie. 
Tovarăşii de la poliţia locală vin şi-i spun: 
Domnişoaro, nu-ţi dăm voie! Că sunt mulţi 
leproşi şi nu putem să facem faţă! Ce, eşti 
tâmpită? Cum să-i vindeci? Că la un milion 
de locuitori, 100.000 aveau lepră. Şi Maica 
îl întreabă hâtru: Mata, când începi să 
numeri un milion, de unde începi să numeri? 
De la unu!

Deci, în Sibiu, noi aşa am rezolvat situaţia. 
Nu spun că e bine, nu spun că e rău, spun că 
este. Sigur că ies şicane, se mai ceartă, na, 
şi copilul cu mama — e inerent unei relaţii 
umane, plus că oamenii în vârstă sunt 
oameni dificili. Nu e uşor să îmbătrâneşti şi 
să te apropii de moarte în timp ce celălalt 
îţi zâmbeşte cu toţi dinţii, că tocmai s-a 
sărutat cu mândra la colţ! Eu nu cred în 
studentul creştin care nu se pregă teşte 
să rămână creştin. Că voi gătaţi şcoala 
şi vă înturnaţi în satul natal profesor de

matematică, să spunem. N-o să vă mai faceţi 
cruce, n-o să vă mai spuneţi rugăciunea 
cu copiii doar pentru că nu mai sunteţi în 
acelaşi mediu?

Motto-ul formării duhovniceşti la Sibiu 
este: Cine se pregăteşte, este deja. Ca să 
te pregăteşti să rămâi creştin, trebuie să 
fii creştin. Nu poţi să zici, ştiţi, ca ăştia - 
studenţii noştri teologi — care, din când 
în când, mai pipă şi ei şi-mi spun: Ştiţi, 
părinte, eu fumez numai aşa, că după aia 
mă las. Şi-am zis: Du-te, bă, de aci, la ăla de 
ţi-o dat gândul. Nărodule, cine se pregăteşte, 
este deja! Nu poţi fi în afara calităţilor tale 
de creştin, aşa că încercaţi să umpleţi 
şi celelalte zile, chiar preocupându-vă 
cum să organizaţi ziua de sâmbătă... Dar 
daţi mai mult timp oamenilor ăstora. Câţi 
membri activi sunteţi în ASCOR? 100? 
99! Fixati-vă la numărul de oameni câte 
o Psaltire pe săptămână să o citiţi pentru 
cei pe care îi aveţi în grijă... Rugaţi-vă în 
continuu, daţi drumul la o Psaltire comună, 
daţi drumul la o participare la Liturghie. 
Unul dintre voi, în fiecare zi, să meargă la 
Liturghie ducând pe pomelnic bătrânii pe 
care îi îngrijiţi, împărţiţi-vă! Să ştiţi că asta 
e muncă de echipă - numai în România se 
credea că asistenţa socială e un camion 
care se parchează plin cu bani în curţile 
parohiilor, când, de fapt, asistenţa socială e 
o muncă extrem de dificilă şi extrem de în 
echipă. Foarte în echipă! Cea mai în echipă 
dintre munci! Nici la fotbal nu joacă ăştia 
aşa în echipă cum ar trebui să se joace în 
asistenţa socială.
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voi scrie aici ceea ce nu v-am spus nicicând 
și a durut uneori. Treptat mi-am dat seama 
că naivitatea mea a clădit o lume pe cărți 
de joc, fragilă și prea puțin tangentă cu 
realitatea. La scurt timp după începuturile 
glorioase, am realizat că am ajuns într-o 
cușcă cu lei, în care cel mai probabil urma 
să fiu mâncat. Eram uimit de agilitatea și 
abilitatea voastră de a vă impune și a călca 
pe carne vie doar pentru a fi sus. Și acum 
mi se pune un nod în gât când îmi amintesc 
umilințele la care unii supuneau pe cei mai 
sensibili, în rândul cărora eram și eu. Mi-
am zis atunci că ”viața e o luptă, deci te 
luptă”. Dar cum puteam face asta dacă eu 
nu știam că intru într-un război al orgoliilor 
și supremațiilor? Nimeni nu mă pregătise 
pentru asta. Când m-am trezit la realitate 
voi erați deja prea departe. Uneori stingher, 
alteori mai dur, încercând să fiu ca voi, mă 
străduiam să intru în ”bisericuțele” voastre. 
Zadarnic, de parcă orice făceam nu eram 
suficient de bun pentru voi. Rămâneam 
insignifiant și chiar motiv de amuzament 
pentru voi. Am privit în jur și am văzut alți 
câțiva rătăciți ca mine. În sfârșit aveam să 
nu mă mai simt un drumeț singuratic într-o 
călătorie ce se contura tot mai ostilă. Asfel 
m-am trezit într-un uragan amețitor și 
purtam cu greu povara dorinței de a scăpa 
cu mândria neștirbită. 

Treptat m-ați învățat să tac, deși uneori 
răbufneam cât pentru toate acele momente 
de mocnire. Și-mi cer iertare acum față de 
colegii pe care mi-am revărsat furia. Nu eram 
eu. Era doar cel ce ajungea la limită și nu știa 
încă să își țină în frâu frustrarea. Dar acum 
îmi dau seama cât bine mi-ați făcut și câte 
am învățat de la voi. Am reușit să discern 
între frumos și urât, între bine și rău. Am 
învățat ignorarea și diplomația. Am aflat că 
a fi popular nu este neaparat o calitate. Am 
descoperit în timp că, de fapt, voi nu sunteți 
acele personaje negative ale basmelor. Cu 
toții sunteți buni, doar că fiecare poate avea

Au trecut patru ani de când am pășit pragul 
acestei școli, pe care o priveam ca pe un 
sanctuar greu de pătruns. Mă încercau 
sentimente contradictorii care împleteau 
mândria cu teama și speranța cu rătăcirea. 
Fără să-mi dau seama se născuse deja în 
mintea și inima mea lumea gimnaziului, 
îmi conturasem colegii și profesorii după 
propria dorință. Încă înainte de a vă 
cunoaște îmi erați prieteni pe viață, aveam 
aceleași dorințe și același drum. ”Colegi 
de clasă” echivala cu noțiunea de familie. 
Speram la o ”familie” în care respectul, 
morala, aspirațiile comune, sprijinul 
reciproc și visele să ne îmbogățească viața. 
Speram să creștem împreună și să devenim 
acei tineri frumoși, uniți prin drumul pe 
care porneam egali. Pentru mine erați cei 
mai buni și pentru fiecare dintre voi aveam 
deja un câte un cuvânt de admirație. Apoi 
profesorii... Îmi amintesc că am rostit 
pentru prima oară acest cuvânt ca pe ceva 
sfânt. Trăiam senzația că în acest sanctuar 
voi întâlni mulți Dumnezei, față de care 
trebuie să dau ascultare pentru că ei mă 
vor conduce de mână până acolo unde 
îmi doream să ajung. Când mă gândeam 
la dascălii ce vor sta în fața mea, vedeam 
deja un munte primitor, învăluit în căldură 
și lumină, peste care niciodată toamna nu 
își va abate bruma aspră. Deja le simțeam 
mâna caldă pe creștet și privirile blânde 
încurajându-mă. Ei erau eroii pozitivi 
din basmele în care încă mai trăiam. 

Astfel am început călătoria celor patru 
ani în care speram să-mi crească aripi 
nefrânte de deznădejdi. Iar mai apoi totul 
se desfășoară ca într-o scriere de gen 
epic, cu introducere, cuprins și încheiere. 
Introducerile sunt mereu promițătoare, 
astfel încât entuziasmul nu m-a părăsit 
curând. Încheierea încă nu e conturată, deci 
voi stărui pe cuprins. Nefiind un ipocrit,

Scrisoare către colegi și profesori
  Mihnea Tudor Zară
   CNER VIII C
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un motiv ascuns pentru care acționează 
uneori mai puțin plăcut pentru alții. 
Adolescența ne-a surprins pe toți mai 
maturi și mai stăpâni pe noi înșine. Sunt 
încrezător că finalul poveștii ne va găsi 
uniți și că în amintiri vor rămâne doar acele 
clipe frumoase. Nu întâmplător am lăsat 
profesorii la sfârșit. Știu că ei sunt cei care 
vor rămâne mereu în amintirea mea cu 
bune și cu rele. 

Sarcasmul colegilor sau vorbele de 
încurajare probabil se vor estompa în 
timp. Dar personalitatea profesorilor mă 
va însoți până departe. Mereu voi trăi 
cu marea speranță de a străbate toate 
capitalele lumii, pentru care m-am luptat 
zile în șir să le învăț. Știu că pentru un 
profesor drag mie voi rămâne “Mihnea 
cel voinic”, iar pentru un altul voi fi acea 
curiozitate nemaîntâlnită care știe perfect 
teoria, dar ”scârțâie” rău la traduceri. Cu 
siguranță voi râde copios cândva, când îmi 
voi aminti de teama de a ieși la tablă în ora 
de matematică, desi nu mă situam chiar 
într-un plan paralel. În orele de română am 
învățat să mă transpun în lumea creației și 
a frumosului, deși de multe ori uitam să ies 
din visare. 

Fiecare dintre profesori m-a făcut să gust 
din succes, dar și din eșec, înțelegând că 
așa e viața reală, în care noi ne plângem de 
“prea mult și prea greu” iar ei își fac datoria 
nobilă de a ne deschide porțile. 

Acum, către final, regret că nu m-am bucurat 
mai mult de oamenii de la catedră. Nu mi-
am înțeles niciodată teama trăită, dar nu 
față de dumneavoastră domnilor profesori, 
ci față de niște consecințe. Deseori îmi era 
frică să nu greșesc, pentru că atunci colegii 
erau neiertători. 

De asemenea, în acord cu țelul de a intra în 
etapa de licean, a început goana după note 
mari. Astfel, orice notă sub 10 devenea un 
sâmbure al fricii de schimbare.  

Domnilor profesori, vă sunt recunoscător  
pentru tot ceea ce mă determinați să devin 
și vă doresc ca pasiunea pentru viitorii 
oameni să vă însoțească mereu. 

Așa mi-am trăit anii de gimnaziu, uneori 
greu, alteori ușor, uneori pe culmi, alteori 
jos de tot. În încheiere vă doresc, dragi 
colegi, drum frumos și ușor în viață. 
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Apariția unei lucrări monografice despre 
Cicero, personalitate de excepție în 
Roma antică, cel care a considerat Roma 
o adevărată “axis mundi’’ a lumii și care 
a luptat - la propriu și la figurat - pentru 
gloria acesteia, a fost salutată cu interes și 
bucurie, fiind considerată, în același timp, 
o îndrăzneală din partea celor pentru care 
latina - ca limbă moartă - nu poate trezi 
decât, cel mult, curiozitate.

Vorbim de un act de cultură, prin 
intermediul căruia descoperim adevărate 
valori ale antichității, modele de patriotism 
și dăruire pentru cauze drepte, de virtute si 
demnitate.

Monografia a apărut la editura Pergam, 
autorul fiind Pierre Grimal, profesor latinist 
la Universitatea Sorbona din Paris, iar 
traducătorul - profesorul Tudor Vlădoi, un 
pasionat de romanitate, un îndrăgostit de 
Roma triumvirilor și un admirator pătimaș 
al lui Cicero, pe care îl consideră “regele 
forului roman’’.

Cartea este structurată pe 19 capitole și un 
epilog, care urmăresc nașterea, copilăria 
și adolescența lui Cicero, primele onoruri, 
ascensiunea dificilă în lumea plină de 
intrigi, funcțiile și succesele, exilul și 
întoarcerea la Roma, în slujba lui Caesar 
(până la moartea acestuia) și asasinarea 
oratorului, din porunca lui Antonius, după 
trădarea lui Octavianus.

Născut într-o familie de vază, Marcus Cicero  
n-a putut urma o carieră militară, precum 
fratele său, datorită sănătății șubrede; dar 
a intuit că faima sau gloria îi va veni, nu din 
vigoarea fizică, ci din aceea a spiritului și 
că aprofundarea cunoștințelor de Drept îl 
vor duce la “dignitas’’, ceea ce îi va conferi 
“auctoritas’’ (prestigiu, autoritate).

Ipostazele în care a trăit și a acționat 
Marcus Tullius Cicero au fost: ca om 
politic, ca orator, ca autor de discursuri 
și de studii pe diferite teme, ca filozof și 
ca scriitor, fără ca între acestea să poată 
fi stabilite granițe, căci filozoful a fost 
prezent și în studiile retorice, așa cum 
omul politic a apelat deseori la mijloacele 
oratoriei, atunci când a fost nevoie de ele.

Autorul Pierre Grimal a urmărit în esență
traiectoria politică a lui Cicero, în care a
integrat și celelalte aspecte ale activităților 
sale.

Așadar, ca om politic, Cicero se va implica 
în toate momentele cruciale ale vieții  
Romei și ale Imperiului Roman, urcând 
treptele ierarhiei sociale, înconjurat 
de adepți, dușmani și intrigi. A deținut 
funcțiile de: pretor, tribun, chestor, consul 
și guvernator. A considerat fiecare funcție 
ca pe “o misiune căreia trebuia să-i 
sacrifice totul’’; în toate magistraturile în 
care a deținut o evidență putere, a dovedit 
o probitate nedezmintită, asumându-și ca 
mod de viață “dignitas’’ și “temperantia’’ 
(demnitatea și stăpânirea de sine).

El mărturisește care era scopul sau în 
politică: să facă instituțiile să funcționeze și 
să joace în pace rolul de slujbaș al Romei și 
al  aliaților acesteia; în acest scop, în calitate 
de guvernator al Ciliciei sau al Hispaniei, 
a anulat impozitele stabilite ilegal;

Cicero
  Prof. Dr. Luminița Teodorescu
   CNER
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a redus taxele la dobândă; a rezolvat 
afacerea soldaților revoltați; a chemat sub 
arme vechi soldați care fuseseră revocați, 
formând o unitate care îi era credincioasă 
“unitatea de evocați’’ și a redresat o 
cavalerie căreia îi zicea “excelentia’’; de 
multe ori clarviziunea și energia lui Cicero, 
ca om politic, au salvat Roma. Interesant 
este faptul că acesta nu se recunoaște ca 
“om al unui partid’’, spunând că nu este 
o piesă printre alte piese pe tabla de șah, 
ci că se situează la un punct de joncțiune 
între oamenii cu bani, oamenii tradiției și 
cei ai municipiilor.

Implicat în multe procese, pro sau contra 
unor oameni politici, Cicero obținea, 
grație talentului său oratoric și datorită 
argumentelor, condamnarea sau achitarea 
implicaților, cum a fost condamnarea 
lui Clodius - care nu l-a iertat niciodată - 
numai pentru a arăta celor prezenți că este 
un orator de succes, stăpân pe mijloace 
ce-i asigurau supremația sau achitarea  
poetului Archias, pentru că a crezut în 
gloria lui viitoare.

Aflat mereu între politica lui Pompeius 
și aceea a lui Caesar, primul stăpânind 
armatele din provincii, al doilea stăpânind 
Roma - în timpul primului triumvirat - 
Cicero a trăit deopotrivă teamă și siguranță, 
fiind lăudat și criticat, neștiind  pe care 
dintre cei doi să-l sprijine, la nevoie;

Caesar incearcă să-l atragă de partea lui, 
dar refuză, pe considerente de “morală 
politică’’, spune el, pentru că Pompeius îl 
ținuse la mare cinste și îi acordase destule 
onoruri. Caesar îi oferă titlul de “legatus’’, 
iar Cicero își dă seama că aceasta era o 
maniera elegantă de a-l îndepărta de Roma, 
dar și de a-i mărturisi o prietenie și o stimă 
ce erau simulate.

Avea un acut simț al pericolului, 
identificându-și la timp dușmanii personali, 
dar și ai triumvirilor; este cazul conjuratului 
Catilina, care încearcă să-l omoare, fără să 
reușească, și căruia, după seria de discursuri 
cunoscute sub titlul ”Catilinarele’’, îi obține 
o condamnare definitivă, mai ales dupa ce 
intră în posesia unor dovezi grăitoare. Este 
numit “apărătorul Romei’’ și lăudat pentru 
vigilența sa de către Pompei, ceea ce nu 
este pe placul lui Caesar, iar Cicero, intuind 
o primejdie, pleacă în exil la Thesalonic, de 
unde va fi rechemat de Pompei. 
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Cicero îl susține pe Octavianus, dar acesta, 
ademenit de Antonius cu tot felul de 
promisiuni, îl trădează, iar acesta va porunci 
ca Cicero să fie ucis; ucigașul va fi Herenius, 
un centurion pe care oratorul îl salvase de 
o acuzație gravă de paricid. S-a spus că 
Philologus, cel care a denunțat locul în care 
se afla Cicero, a fost groaznic pedepsit de 
Pomponia, soția lui Quintus, feciorul omului 
politic.

O importanță deosebită a avut Cicero ca 
orator și filozof. Sub influența lui Pupius 
Piso, orator cunoscut pentru o viață de 
familie exemplară și pentru bogata cultură 
literară, format la școala lui Aristotel, 
Cicero a luat contact cu fiozofia grecească, 
însușindu-și idei conforme idealurilor sale 
și spiritului său. A fost, întâi, epicurian, adept 
al lui Phedru, apoi sceptic, cunoscându-l 
pe Philon din Larisa, prin care a ajuns la 
filozofia lui Platon, devenind adeptul ideii 
cu privire la egalitatea dintre Bine, Moral și 
Convenabil; în sfârșit, a cunoscut stoicismul 
lui Diodatus, acesta devenind maestru al 
lui Cicero, căruia i-a dezvăluit farmecele și 
secretele dialecticii, alături de Aelinius Stilo.

În momentul în care în Roma, ce cunoștea 
tirania, elocvența era aproape mută, 
discursul rostit de Cicero în favoarea reginei 
Bithyniei într-un proces răsunător a stârnit 
admirație, iar elocvența a început să aibă 
adepți.

Cicero a avut ambiția de a realiza o sinteză 
fecundă între filozofie și retorică, ceea 
ce va deschide o etapă nouă în elocința 
romanică.Studiind cu perseverență, va 
învăța să stăpânească regulile retoricii, 
reușind să deghizeze pericolul relatării care 
ar fi putut să plictisească auditoriul, prin 
alternanța frazelor lungi cu cele scurte, prin 
ritmul susținut, prin împletirea povestirii 
cu dialogul imaginar cu adversarul sau 
judecătorii, terminând discursul cu o 
“miseratio’’, adică printr-un apel la mila 
judecătorilor.

Triumviratul e amenintat, Pompei se retrage 
din Roma, lăsând-o pe mâna lui Caesar, care 
este considerat un tiran, dar pe care Cicero 
îl laudă, numindu-l “cel mai bun și mai 
puternic dintre bărbați’’, condamnându-l 
pe Pompei că, fugind, a trădat Roma. În 
războiul civil care izbucnește, Cicero 
încearcă să fie mediator, dar Pompei nu-l 
ascultă, iar când Caesar îl cheamă la el, 
promițându-i iertarea, acesta se duce, 
deși nu-i convine că în noua Roma “totul 
depinde de un singur om, nu mai sunt legi, 
prin urmare, nici libertate,’’ după cum reiese 
dintr-o scrisoare către un amic, Paetus. 
Caesar află și, gândindu-se că atitudinea lui 
dictatorială este considerată o primejdie 
pentru republică, se consultă și cu senatorii, 
observând că “a se învinge pe sine’’ este 
o victorie mai greu de obținut decât cea 
pe calea armelor. Cei din jur realizează că 
nu acesta e adevăratul Caesar, care, deși 
încerca să pară mărinimos, nu reușește, 
devenind crud, orgolios, întrecând orice 
măsură. Se punea problema înlăturării lui, 
de care Cicero nu este străin, iar Brutus îl 
va ucide. În dezordinea provocată, apar 
lupte pentru putere, dorințe de răzbunare, 
hotărâri de pedepsire a celor vinovați, iar 
Cicero pleacă în Orient, de unde se va 
intoarce la Roma, unde stăpânea  Antonius, 
Octavianus fiind un rebel; al doilea 
triumvirat nu se dovedea mai înțelept decât 
primul. Antonius îi devine dușman, după ce 
Cicero refuză să vină în senat, unde Antonius 
îl glorifică pe Caesar. Va veni în Senat, în 
absența lui Antonius, și va ține cunoscutele 
discursuri, intitulate “Filipicele’’, atacându-l 
pe Antonius, pentru că nu respectă legile, 
nu respectă voința Senatului, pentru că 
voia bani, plăceri și dezmăț. Oratorul se 
pronunță pentru restabilirea Republicii, 
pentru respecterea legilor, fără arbitrar 
în viața politică și fără deviații de la litera 
legii, iar legile să fie gândite ținând cont 
de exigențele eterne ale rațiunii, în care 
spiritul trebuie să corecteze natura; în viața 
politică, nu trebuie să intervină pasiunile.
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Oratorul Cicero știe cum să folosească toate 
resursele artei sale: modestie (vorbind 
despre el insuși), măgulire la adresa 
judecătorilor, narare dramatică a întâmplării 
în care a fost implicat împricinatul și o 
discuție de ordin psihologic ce oferea 
problemei în cauză o semnificație umană 
ce va duce la ceea ce s-a numit “umanismul 
ciceronian’’; în acesta se regăseau banalul, 
cotidianul, firescul, îmbrăcate într-o lumină  
care le transfigura.

Aceste calități se vor regăsi în toate 
discursurile sale, dintre care amintim: Pro 
quinctio, Pro mulier Aretina, Pro Titinia 
Cotae (în apărarea Titiniei, soția lui Cotta), în 
Verrem (împotriva lui Verrem), Pro Gabinius, 
Pro Pancios (în apărarea chestorului 
Pancio), Pro Vatinus. Stilul său oratoric 
alternează între folosirea formulelor scurte 
și caustice, mai puțin încărcate de sens, 
mai mult sobre decât armonioase, cu stilul 
rapid, locvace, cu un torent de cuvinte, 
ceea ce nu excludea eleganța și chiar 
rafinamentul vocabularului.

Autorul Pierre Grimal s-a oprit asupra celor 
mai importante creații ale lui Cicero, pe 
care le vom prezenta în esență.

DE ORATORE este o lucrare în care discută 
despre importanța retoricii, menționând că 
“elocința reprezintă o parte esențială a vieții 
civice, fiind un instrument al acesteia; [...] 
este o artă periculoasă, cât timp poate face 
rău cuiva”. Susține, de asemenea, ideea  
că filosofia trebuie să fie o sursă firească 
pentru elocință, iar arta de a gândi trebuie 
să se lege cu arta de a vorbi, pentru a 
exprima ceea ce vrea un spirit liber.

DE LEGIBUS - este o lucrare în care 
insistă asupra importanței legilor pentru 
conducerea cetăților, ce nu pot să trăiască  
în afara legilor. Acestea, pentru a fi bune, 
trebuie să fie în conformitate cu exigențele 
Ordinii universale; Cicero diferențiază între 
legea universală, adică - după propriile 
cuvinte - judecata suverană, inclusă în

natură, care ordonează ceea ce trebuie 
făcut și care interzice contrariul și legea 
scrisă care sancționează o voință printr-
un ordin sau o apărare; legea scrisă, cea 
umană, poate reflecta Providența divină, 
pentru că spiritul omului participă la 
rațiunea universală.

DE OFFICIIS (despre îndatoriri) - a fost 
concepută de Cicero pentru fiul  sau, Marcus, 
care-și făcea studiile la Atena; vorbind 
despre natura omului, oratorul considera 
că există patru tendințe fundamentale: 
căutarea, independența, sentimentul și 
cumpătarea, pe care le recomandă și fiului 
său. Cicero regăsește aceste tendințe în 
virtuțile fundamentale, prezente, într-o 
formă sau alta, în toate doctrinele; astfel, 
dorinta de cunoaștere corespunde 
ințelepciunii; sentimentul de asociere 
corespunde justiției, independența 
corespunde curajului, iar percepția 
noastră de ordine devine stăpânire de sine 
(temperantia). Pe de altă parte, el atinge 
problema binelui și a utilului, astfel spus 
morala adevărată și morala interesului.

E normal sa amintim și Poemul lui Marius, 
în versuri, scris cu dorința de a-l egala pe 
Archias, căruia i-a fost prieten și elev dar și  
elogiul poeziei pe care îl face în discursul 
“Pro Archia’’. Cicero considera că “lumea 
poetică este cea a eternului’’,  întinzându-se 
de la cer la pământ; în poezie se manifestă 
legile Divinului, prin lumina soarelui și 
strălucirea constelațiilor; muzele poeziei 
pot sensibiliza misterul cetății cosmice; 
poezia este o formă a frumuseții. Scriitorul 
Cicero pregătește apariția lui Vergilius, 
a lui Ovidiu sau a lui Titus Livius, oferind 
contemporanilor săi ideea continuității.

Prezentarea celor 450 de pagini ale 
monografiei în mod rezumativ a urmărit 
toate aspectele esențiale ale vieții și 
ale activității celui care a apărat valorile 
morale antice; dignitas, familia, fides, gens, 
honestum, humanitas, virtus și care, treptat, 
a devenit o figură mitică.
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Filmul ”Sub aceeași stea” este un film 
american, regizat de Josh Boone, scenari-
ul fiind bazat pe romanul cu același nume, 
scris de John Green. Într-o atmosferă 
dulce-amară regizorul împletește roman-
tismul cu drama și comedia.

Cu toate că personajele principale sunt 
bolnave de cancer, John Green a vrut să 
transmită altceva și nu a vrut ca protago-
nistul să fie însuși boala. Chiar dacă sce-
nariul filmului aduce modificări față de 
carte, acestea nu modifică firul acțiunii.

Personajul feminin Hazel Grace este con-
siderată un miracol, pentru că a supra-
viețuit cancerului cu ajutorul unui medica-
ment, care nu a fost eficient pentru 70% 
din persoanele care l-au încercat. Domi-
nată de depresie, citește aceeași carte în-
truna și se uită la TV, fiind nevoită apoi să 
meargă la un grup suport pentru persoa-
nele bolnave. Hazel va descoperi un nou 
drum, pe care-l va parcurge cu ajutorul lui 
Augustus Waters.

Părerea mea este că filmul a fost foarte 
bun. Trăiești de la început o stare de bine 
și de familiaritate, pătrunzi treptat în 
lumea ficțiunii lui John Green, în lumea 
lui Augustus și a lui Hazel. Chiar dacă 
spectatorul se duce și nu a citit cartea, tot 
va avea parte de o experiență care-l va 
marca, pentru că filmul are o încărcătură 
puternică de sentimente și mesaje. Filmul 
nu este siropos, este frumos!

Personajele au fost excepționale. Shailene 
Woodley a intrat în pielea tinerei Hazel, 
a devenit Hazel și sunt de părere că rolul 
primit a fost o mare provocare. Actorul  
Ansel Elgort l-a interpretat pe Augustus 
Waters și s-a descurcat foarte bine. Din 
multe privințe personajele sunt mai 
apropiate de realitate, Augustus nefiind 
tipul de idol pentru fete, dar remarcându-se 
prin umor și seriozitate în ceea ce privește 
viața și iubirea, iar Hazel este o luptătoare, 
chiar dacă în mod constant se confruntă cu 
sfârșitul (simbolul finalului este butelia de 
oxigen pe care o poartă permanent cu ea).

The Fault in Our Stars
  Alexandru Ciuntu
   CNER VIII B
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Meritul filmului este faptul că este fidel 
cărții și se vede amprenta lui John Green, 
reușind să transmită aceleași mesaje pe 
care le găsești și în roman. Filmul este 
amuzant, vei râde, vei zâmbi, dar vei și 
plânge. Filmul n-a avut vreo scuză și n-a 
vrut să dea vina pe cancer, s-a axat pe 
fericire, iubire, pe lucrurile importante din 
viață, pentru că și într-o perioadă scurtă 
de timp poți trăi ceva ce unii poate au trăit 
într-o viață întreagă.

Prețuirea, susținerea și respectul 
celor din jur pentru munca depusă și 
rezultatele obținute le-am simțit pe 
toată perioada liceului și în mod special 
prin modul în care m-au așteptat, primit 
și îmbrățișat la propriul banchet, atunci 
când am venit de la ultimele teste de 
selecție ale lotului național.
Coloana sonoră a fost excepțională. 
Artiști precum Birdy, Ed Sheeran și mulți 
alții au ajutat la intensificarea trăirilor.

Pink Floyd - The Wall (1982)

Filmul spune povestea lui Pink, un co-
pil traumatizat de moartea tatălui său 
în Al Doilea Război Mondial, rămânând 
să crească alături de mama lui mult 
prea protectoare.

Trecând apoi prin multe momente de-
presive, făcându-l să se izoleze “con-
struindu-și un zid’’ în jurul său care 
să-l protejeze, iar majoritatea eveni-
mentelor importante petrecându-se 
în mintea lui, cum ar fi partea când el 
devine un dictator fascist, când el de 
fapt cânta la un concert sub influența 
drogurilor care i s-au dat în secvența 
cântecului “Comfortably Numb’’.

În final el “sparge zidul’’, fapt care îl 
înnebunește.

 
 

  Andrei Murguleț, Tudor Iancu
   CNER VIII B

FILM
  



Alte cuvinte • noiembrie 2017 • 53

Secvențele animate din film au fost 
desenate de Gerard Scarfe, iar directo-
rul a fost Alan Parker; a fost făcut în ju-
rul anului 1979, odată cu albumul “The 
Wall’’ al formației rock Pink Floyd, scris 
de Roger Waters.

Pelicula a primit premiul BAFTA (British 
Academy of Film and Television Arts) 
pentru cel mai bun cântec scris pentru 
un film.

Personajele principale sunt jucate de: 
Kevin Mckeon (tânărul Pink), Bob Geldof 
(Pink), Christine Hargreaves (mama lui 
Pink), Eleanor David (soția lui Pink), Alex 
Mcavoy (profesorul lui Pink).

Filmul nu a fost apreciat și înțeles de 
toată lumea, dar el are un mesaj profund 
care îți va da de gândit.

“Viața lui Pi” este un film american lan-
sat în 2012 și bazat pe cartea scrisă de 
Yann Martel în 2001. Filmul relatează 
viața lui Piscine Molitor Patel, fiul cel 
mic al unei familii înstărite de indieni 
care hotărăsc să emigreze în Canada. 
Personajul principal, cunoscut de toată 
lumea sub numele de Pi, rămâne singur 
pe mare după ce și-a pierdut familia în 
timpul călătoriei. El rămâne blocat pe o 
barcă de salvare împreună cu Richard 
Parker, tigrul familiei. De nevoie, acești 
dușmani au devenit apropiați.

Filmul impresionează nu numai prin 
tragica poveste a lui Pi, ci și prin 
imaginile derulate pe ecran, acestea 
incluzând efecte speciale vizuale și 
sonore bazate pe tehnnologia 3D.

Povestea are o încărcătură emoțională 
puternică, fiind captivantă, fascinantă 
și în accelași timp ușor de urmărit.

În anul 2013, pelicula “Viața lui Pi” a 
fost premiată cu patru Oscar-uri.

Life of Pi
  Răzvan Andruseac, Matei Popa
   CNER VIII B
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Filmul face parte din categoria dramă 
/ aventură și este regizat de Ang Lee. 
Producătorii sunt Gil Netter, Ang Lee și 
David Womark iar filmul este distribuit 
de 20th Century Fox.

Pi, la vârsta de 17 ani, este jucat de 
Suraj Sharma, personajul din zilele 
noastre este jucat de Irrfan Khan, iar în 
scenele din copilărie, de la începutul 
filmului, de Ayush Tandon. 

Te-ai întrebat vreodată cum arată 
Dumnezeu în realitate? Sau, mai bine 
spus, ai avut măcar o dată dorința 
să Îl întâlnești personal pentru a-i 
cere explicații pentru ceva anume?
 
Dacă da, regizorul Stuart Hazeldine 
ne vine în ajutor cu filmul ”Cabana”, 
având la bază un roman de pe lista 
best-seller-urilor din New York  Times. 

Povestea incepe cu tragedia unui 
părinte pe nume Mark Phillips, care 
își pierde copilul și se adâncește 
într-o depresie profundă. Aceste 
evenimente nefericite îl fac să-
și pună la îndoială credința, Mark 
învinovățindu-se pentru moartea 
fiicei lui, despre care ulterior se află 
că a fost ucisă de un criminal în serie.

Toate acestea se întâmplă până într-o 
zi, când Mark primește o scrisoare 
misterioasă, fără adresă, semnată 
”Papa” (nume folosit de fiica lui pentru 
Dumnezeu). Scrisoarea îl îndrumă să 
meargă la o cabană din pădure și, deși 
la început Mark era furios, acesta decide 
într-un final să meargă acolo.

The Shack 

     

  Maria Ciorâțanu
   CNER VIII B

FILM



Alte cuvinte • noiembrie 2017 • 55

Acest film, realizat în 2017, este o lecție 
de viață, ce ne stârnește atenția încă din 
primele minute și până la sfârșit ne ține cu 
sufletul la gură, învățându-ne foarte multe 
despre viața noastră, despre credință, și, 
cel mai important, despre noi înșine.  

Îl recomand oricui dornic de un film bun, 
cu promisiunea că vă va impresiona până 
la lacrimi.     

Ajuns la cabană, întâlnește ca din senin 
un trio de străini, care îl invită să locuiască 
împreună cu ei, în mica, dar perfecta lor 
casă. Cei trei străini își dezvăluie treptat 
identitatea, motivul invitației lui Mark 
acolo fiind să îl ajute pe acesta să își 
înțeleagă mai bine viața și să o vadă din 
altă perspectivă. Așa, el pornește în lunga 
călătorie spre vindecare și iertare de sine, 
dar și pe celor dragi lui.

   

FI
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“Arrival” este un film american din 2016 
regizat de Denis Villeneuve. Rolurile 
principale au fost interpretate de actorii 
Amy Adams, Jeremy Renner. Scenariul este 
scris de Eric Heisserer, ca o adaptare a 
povestirii “Povestea vieții tale” (Story of 
Your Life) de Ted Chiang.

Deși este catalogat ca un film SF, găsim în 
el multe teme generale de viaţă: percepţia 
timpului, comunicarea, modul în care 
folosirea și înţelegerea unui anumit limbaj 
determină modul în care gândim, percepţia 
vieţii și a destinului. Este un film plin de 
simboluri la vizionarea căruia vă recomand 
să lăsaţi bolul cu popcorn deoparte și să 
vă deschideţi mintea pentru a putea să îl 
savuraţi pe deplin.

Actriţa Amy Adams interpretează rolul  
profesorului  de lingvistică Louise Banks,  
chemată să găsească o cale de comunicare 
cu fiinţe neidentificate care au venit pe 
Pământ la bordul a 12 nave, poziţionate în 
12 locaţii diferite. 

Amy reușește să facă un joc impecabil, 
care te atrage prin calm și ingeniozitate, joc 
pentru care a primit de altfel Globul de Aur 
pentru cea mai bună actriţă în 2017. Louise 
face echipă cu Ian (Jeremy Renner). Staţi 
liniștiţi, nu veţi vedea monștri fioroși plini 
de mucus, care par imagini la microscop 
ale unor gângănii din Amazon, ci sunteţi in-
troduși în arta comunicării – vizuală, tactilă, 
telepatică.

V-aţi intrebat vreodată cum știe o mamă ce 
îi trebuie copilului ei nou născut ori cum 
știe copilul că mama lui este în preajmă? 
Ori de ce este atât de important să as-
cultăm și să comunicăm corect, fără “cos-
tumul de protecţie” impus de regulile de 
convieţuire sau de societate? Ori de ce e 
important să fim sinceri și să transpunem 
în cuvinte gânduri și nu doar sunete, așa 
cum în film ceea ce pare a fi fum intangibil, 
devine simbol-cuvânt-comunicare. Louise 
ne conduce didactic în tot acest demers.

Arrival

    

  Ilinca Gheorghiu
   CNER VI C

FILM
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Un alt subiect interesant abordat în film 
este percepţia timpului și nu putem să 
nu ne întrebăm dacă este întâmplător 
sau nu faptul că sunt 12 nave iar 
fiinţele de la bordul lor au 7 picioare. 
Ori e posibil să ajungem să percepem 
timpul circular și nu liniar, fapt care să 
ne permită să vedem viitorul? Și dacă 
putem vedea viitorul, oare câţi vor 
putea să se bucure de fiecare moment 
trăit, știind că urmează un eveniment 
tragic? 

Pe mine m-a impresionat “Arrival”, 
prin jocul actorilor, muzică, tematică și 
simboluri ascunse în film, pe care vi-l 
recomand cu căldură.
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Schindler’s List

 
 

“Collateral Beauty” este un film dramatic, 
având ca temă un subiect emoționant, 
un tată a cărui fetiță a murit în urma unei 
boli crunte la o vârstă fragedă. Personajul 
principal, un afacerist faimos al New 
Yorkului, este adus în atenția publicului de 
actorul Will Smith, ce uimește prin talentul 
său și modul inedit de a se transpune în 
personajele sale, maximizând emoțiile 
trăite. Flimul îi aduce pe marile ecrane 
pe Helen Mirreu, Keira Knightley, Kate 
Winslet, Michael Pena și mulți alți actori ai 
vremurilor noastre. Firul narativ al acestei

“Lista lui Schindler” este considerat 
unul dintre cele mai bune filme din toate 
timpurile, fiind câștigător a numeroase 
premii la diferite categorii. Regizat în 1993 
de către faimosul Steven Spielberg, “Lista 
lui Schindler” descrie viața evreilor din 
Cracovia, un ghetou dintr-un oraș polonez, 
în timpul ocupației naziste. Pentru a nu 
fi exportați în lagărele de concentrare, 
majoritatea oamenilor se angajează la 
o fabrică de oale ce este deținută de 
Oskar Schindler, care îi protejează în fața 
germanilor. 

Subiectul abordat de către producători 
este unul dur, întreaga poveste fiind 
bazată pe mărturiile celor aproximativ 
1500 de evrei salvați de Oskar Schindler în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Impresionant este modul în care filmul 
transmite durerea și frica personajelor care 
întâmpină probleme cu autoritățile naziste 
din ghetou. Chiar dacă a fost regizat în 
secolul XX, filmul este alb-negru, creând o 
atmosferă specifică anilor ‘40 și accentuând 
starea de spirit a protagoniștilor.

  Beatrice Pintilie
   CNER IX C

Collateral Beauty
  Ioana Adumitresei
   CNER IX C

opere dramaturgice impresionează prin 
simplitate, dar având un impact mare asupra 
audienței. Personajul principal încearcă să 
își regăsească fericirea și plăcerea de a 
trăi viața. Acesta, fiind într-un moment de 
impas, decide să scrie trei scrisori către 
iubire, timp și moarte. Pe parcursul filmului, 
acesta se lovește de situații care îl fac să 
realizeze că există viață și după ce pare 
că a ajuns într-un “punct mort”. Acest film 
are caracter atât romantic căt și psihologic, 
meritând a fi vizionat alături de o cană de 
ceai, la o întâlnire cu prietenii.

FILM
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Little Boy

Opera cinematografică “Pride and 
Prejudice” apărută în anul 2005 are la 
bază romanul cu același titlu scris de Jane 
Austen în 1813.
 
Acțiunea se petrece la începutul secolului 
XIX, în Anglia rurală. Opera vorbește despre 
relația dintre una din fiicele familiei Bennet, 
Elizabeth și Domnul Darcy, relație care 
crește pe parcursul acțiunii, influențată de 
orgoliul personajului masculin și mândria 
și prejudecățile caracteristice lui Elizabeth. 
Suișurile și coborâșurile dintre cei doi,

“Little Boy” este un film impresionant, 
realizat în anul 2015. Acesta prezintă un 
cadru rupt de realitate, care reflectă lumea 
anilor ‘40, în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, într-un oraș îndepărtat de 
front. 

Acțiunea îl are în prim plan pe Pepper, un 
băiat de opt ani, care, cu puterea speranței, 
reușește să “mute munții din loc” și să-și 
readucă tatăl înapoi de pe front. 

Scenariștii reușesc să depășească barierele

ecranelor, pătrunzând în sufletele 
spectatorilor, reușind să-i sensibilizeze și 
să le implementeze ideea că speranța nu 
moare niciodată.

Acest film este potrivit pentru toate 
categoriile de vârstă, deoarece ne învață să 
luptăm până în pânzele albe pentru ceea 
ce ne dorim, speranța ghidându-ne calea.

  Anastasia-Melania Mihalache
   CNER IX C

Pride and Prejudice
  Cristiana Adăscăliței
   CNER IX C

împreună cu  evenimentele petrecute în 
societatea engleză ajută la dezvoltarea 
unei povești de dragoste excepționale.
  
Filmul ajută la receptarea mesajului și 
transmiterea emoțiilor cu o mare 
intensitate, jocul actorilor fiind unul 
desăvârșit. Recomand cu toată dragostea 
filmul, dar și cartea, datorită mesajului și 
sentimentelor unice transmise receptorului 
pe parcursul vizionării filmului.
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Fiecare membru avea ceva special, ceva magic. 
Primul născut era un băiat cu părul bălai și ochii 
ca seninul cerului. Cu privirea sa fascina orice 
vietate, fie plantă, animal sau om.

Mâinile sale erau verzi de la Dumnezeu, aces-
ta fiind un dar ce-i permitea sa vindece orice 
boală. El avea încă două surori, și deși cei trei 
erau orfani, erau o familie unită. Unii ar spune 
că erau copiii Lunii și ai Soarelui, simbolizând 
bunătatea și puritatea. Cea mijlocie era fata fo-
cului, mai furioasă din fire și cea mai periculoa-
să. Cu o singură atingere ardea un sat ntreg. Și în 
sfârșit, cea mai mică, cea mai specială, Melora, 
fetiţa cu părul de ciocolată și ochii de smarald. 
Ea nu avea puteri magice, dar avea un farmec 
psihologic. Cel mai minunat lucru era că avea în 
suflet o inocenţă superbă.

Ea dăruia bucurie oricărui om sau animal care îi 
ieșea în cale. Adesea cei trei cutreierau ţinutu-
rile acestei lumi nemărginite și vindecau bolile 
oamenilor. Desigur, erau atrași cel mai mult de 
Melora, spunând că are trei inimi, una pentru 
fiecare specie din acest univers: pentru om, 
plantă și animal.

Povestea a continuat și a mai continuat până la 
sfârșitul timpului, iar omul din grădină a hotărât 
s-o numească “Fetiţa cu trei inimi”.

Într-o grădină oarecare, din lumea aceasta 
mare, odată, un om înţelept, trecut prin viaţă, 
își planta minunile dătătoare de viaţă, florile. Pe 
când săpa el cu atâta spor și iubire faţă de sol, 
a atins parcă ceva de lemn. Vrând să descopere 
ce era acel lucru și-a luat o mică lopată și a re-
ușit să scoată o adevărată comoară. Era o carte, 
uitată și de mult, scrisă de mână, de un autor 
necunoscut. Omul și-a amintit că era cartea pe 
care o căuta, de atâta amar de vreme, o carte 
specială, vie. Atunci, după ce i-a admirat coper-
ta a deschis-o.

Un univers luminos s-a deschis deodată în acea 
grădină, o plasmă aurie, ce semăna cu o piesă 
de teatru de mare valoare. Universul poveștilor 
nesfârșite ce-ar adormi orice copil cu farmecul 
său desprins din basme. O voce începu să po-
vestească:

A fost odată ca niciodată, într-un sătuc la mar-
ginea lumii, cu oameni modești, o familie 
nemaiîntâlnită. 

PROZĂ

  Mălina Leaua
   CNER VI A

Fetiţa cu trei inimi
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Liniștea, cântecul 
sacru al naturii

Răsăritul bătea în geamul camerei mele cu to-
tul scufundată-n visare. Aveam un coșmar, dar 
totuși vedeam realitatea și razele de soare care 
intrau neinvitate. Mă uitam la acel talisman 
agățat pe peretele din dreapta care trebuia să 
alunge gândurile negative.
  
Însă nu o făcea. Era vinovatul acestei amețeli 
interminabile.

Ceasul de pe noptieră sună... Am sărit din pat ca 
și cum un fulger m-ar fi ridicat. Mi-am dat sea-
ma unde eram și ce oră era. Era clar că aproape 
întârziam la activitatea organizată de clasele a 
5-a  de la școală.

Am ieșit pe ușă și am mers la școală cu tramvai-
ul, ca întotdeauna. Chiar îmi era dor de drumul 
spre școală și de lucrurile pe care le făceam în 
fiecare zi. Am ajuns la școală. Și o gașcă de copii 
au sărit pe mine. Erau prietenii mei cărora le-a 
fost dor de mine în toată vacanța asta uriașă.
Am urcat în autocar, iar drumul parcă fugea 
din fața ochilor mei. Un verde nesfârșit și un

albastru infinit. Prin gând îmi treceau toate 
vorbele pesonajelor din povești și filme. În 
capul meu era o furtună cu amintiri și emoții. 
Nu știu de ce natura mă chema. Eram hipnoti-
zată la propriu. Ca în filmele de aventură din-
tr-odată, fără niciun motiv, am sărit pe geam. 
Cei din autocar m-au srigat, dar nu-i băgam în 
seamă. Pământul tremura sub picioare și inima 
îmi bătea. Mergeam, nu știam unde... După mult 
timp de mers în derivă s-a auzit un tunet care 
m-a prăbușit pe iarba verde și rece. Timpul însă 
parcă nu trecuse. Era totul atât de straniu... De 
ce se întâmplau toate acestea? De ce mie?...
  
În acel moment niște flăcărui albastre strigau 
în șoaptă să le urmez. N-am putut să le refuz 
și am început să fug după ele. Vântul îmi bătea 
în față. Parcă aveam aripi. Într-un sfârșit ne-am 
oprit undeva. În fața unei peșteri.

      Mălina Leaua
       CNER VI A
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Eram cu cortul într-o excursie cu familia. 
Vremea frumoasă ne insufla o poftă de 
viaţă, de aventură. Liniștea și ea la rândul 
ei, era peste tot și pacea aceea care te face 
să visezi. Dincolo de tufișurile văzute se as-
cundea o lume nevăzută, neștiută, nescrisă 
încă-n hărţi și atlase. Șoșote se auzeau din-
tr-odată și am vrut să știu ce este.

Erau furnicile, care se pregăteau de primă-
vară. Voiam și eu să ascult, să văd tot ce se 
întâmplă în mușuroi. Regina furnică parcă 
știindu-mi dorinţa de a cunoaște lumea 
minusculă, lumea verde, a adus o creangă 
aurie. 

Am atins creanga și ca prin minune m-am 
micșorat. Totul era diferit. Copacii păreau 
castele infinite de smarald, cerul era așa de 
departe, iar iarba o adevărată dumbravă.

Am săpat cu micile prietene până în adâncul 
pământului, unde era casa lor. Aveau mii de 
coridoare din pământ, sute de vieţuitoare, ce 
alcătuiau un orășel minuscul. Regina m-a con-
dus spre un loc, în mijlocul lumii. Am mers mult 
drum până acolo. Acel templu al lumii ascun-
dea secrete ce nimeni nu le putea afla, secretul 
creării lumii, secretele fiinţelor și al existenţei 
pe această lume minunată. În mijlocul camerei 
era o coloană care, după cum spunea Măria-
Sa, susţinea echilibrul întregului univers, o co-
loană imposibil de distrus. În centrul coloanei 
era o inimă verde, înconjurată de un câmp de 
energie magică. În sfârșit, mi-am dat seama că 
toate statuile unite alcătuiau o femeie foarte 
frumoasă, o divinitate străveche. Regina mi-a 
spus că pe acea zeiţa o chema Ochros, ceea ce 
însemna “pământie”, în limba greacă. 

Am citit din firele de pământ legenda acesteia 
și de ce a ajuns o asemenea femeie în mijloc-
ul pământului. Acum mii de ani, pe când Zeus 
domnea peste zei, Hera si Ares, zeiţa căsăto-
riei și zeul războiului au facut o fată, pe nume 
Ochros, cu totul și cu totul din pământ. Ares 
s-a luptat sute de ani cu Hades, unchiul fetei, 
pentru a obţine comoara, puterea pe care o 
deţinea, aceea de a controla universul nevăzut. 
Hades, fiind zeul Infernului, voia el acea pu-
tere. Din păcate, Ares a sacrificat-o pe Ochros 
și a închis-o în locul în care mă aflam, în mijloc-
ul pământului, pentru totdeauna. 

M-am minunat de istoria inimii pământului și 
cum că furnicile stiu asemenea secrete ulu-
itoare. Timpul s-a scurs, m-am întors acasă și 
am ţinut minte până și acum această legendă.

Era de parcă aveam un magnet în inimă, și 
peștera era metalul. Atrasă de acel magnetism 
bizar, am intrat în peșteră și am urmat în con-
tinuare flăcăruiele care m-au adus într-un loc 
desprins dintr-o altă lume. Un turn verde, de 
smarald, purta o cheie... Oare era cheia fericirii 
mele? 

M-am oprit o clipă... Totul era prea rapid, nu 
știam ce se întâmplă. Am reușit să evadez din 
întunericul necunoscut, dar parcă un câmp de 
forță înconjura peștera. Nici zece metri nu am 
ieșit din acel loc, că mă ciocnisem de ceva in-
vizibil. Toată ziua am încercat să ies. 
 
Ploaia era de acord cu mine. În acel moment 
simțeam că sunt într-un film SF, sau era doar un 
coșmar. A doua zi mi-a venit ideea! Să sap sub 
pamânt și să ies așa. Planul a dat roade. Am în-
ceput să plâg, dar de fericire.

Eram în culmea fericirii... zilele acestea nu mai 
păreau a fi o excursie cu clasa. Ca dovadă a bu-
nei lor prietenii m-au așteptat fix în locul unde 
am sărit din autocar. Tot mai eram legată de 
pădure și știam că mă voi mai întoarce cândva.

Primăvara mică
  Mălina Leaua
   CNER VI A
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    It is spring again. The earth 
is like a child that knows poems 
by heart.

(Rainer Maria Rilke)
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   Butterflies are not insects, 
they are self-propelled flowers.

(Robert A. Heinlein)
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Mă aflam în grădina bunicilor mei. 

Priveam cu mare drag frumuseţea 
înconjurătoare. Dintr-odată un fluture 
fermecător s-a aşezat pe mâna mea. 
S-a odihnit puţin, după care a început 
să zboare în jurul meu. Ca prin minune, 
am trecut într-o altă lume, a celor care 
nu cuvântă. 

Am ajuns la poarta unui palat, iar când 
am intrat am rămas uimit să văd că pe 
tronul cel mare stătea chiar fluturele pe 
care l-am întâlnit în grădina bunicilor. 
Acesta avea un chip de zână. Atunci 
i-am spus:

- Măria Ta, sunteţi foarte frumoasă!
- Îţi mulţumesc, tinere! Mi-a răspuns 
fluturele multicolor, bătând din aripile 
sale transparente. Vrei să-ţi spun 
povestea mea?
- Desigur.

- Eram o lăcustă rea şi neascultătoare. 
Îmi doream din tot sufletul să fiu cea 
mai frumoasă insectă, aşa că în fiecare 
zi mă uităm în oglindă şi mă miram. 

Într-o noapte cu lună plină, zâna 
lunii mi-a zis că dacă vreau să fiu 
frumoasă trebuie să fac numai lucruri 
bune şi să am un suflet curat. A doua 
zi am ascultat sfaturile ei şi am făcut 
doar ceea ce bine. Respectându-şi 
promisiunea, soţul ei, prinţul soarelui 
a adus un curcubeu pe boltă cerească. 

Eu m-am îndreptat către acesta 
şi am trecut prin el. Atunci m-am 
transformat într-un fluture multicolor 
cu aripile mari şi strălucitoare, aşa 
cum mă vezi. 

Aplaudând povestea spusă de 
domniţă fluture, m-am trezit în 
grădina bunicilor cu fluturele aşezat 
pe mâna mea. Bucuros, am mângâiat 
lin insecta.
  

Domnița
  Ionuț Pădurariu
   CNER VIII C
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Naufragiul

Ne aflam într-o plimbare cu vaporul în Oceanul Pacific. Dintr-odată cerul albastru 
s-a întunecat şi s-a auzit un tunet puternic care vestea venirea unei furtuni 
înfiorătoare. Din larg, valuri mari veneau către vapor gata, gata să înghită corabia. 
Tot echipajul şi oamenii de la bord s-au speriat, iar valurile îi purtau dintr-o parte 
într-alta. Într-o clipă un tsunami uriaş a dărâmat vasul. 
      
Soarele ardea pe cer, iar eu m-am trezit întins pe plaja unei insule. M-am ridicat 
şi m-am uitat în jur, dar eram singur. Plimbându-mă încolo şi încoace am început 
să văd oameni din echipajul meu. I-am ajutat să iasă din apă unul câte unul, iar 
apoi ne-am hotărât să construim o cabană în care să ne adăpostim. Zis şi făcut. 

Pe unii i-am trimis la epava vasului după provizii, pe alţii i-am trimis să caute 
lemne, scânduri şi tot ce ne trebuia pentru a ridica adăpostul. Echipa de pe 
vas a adus cu ea un câine. L-au salvat. Eu i-am pus numele Skipper. Acesta a 
participat şi el la ridicarea cabanei. Aducea vreascuri mici, iar când ceva nu era 
în regulă ne lătra. După ce am terminat, ne-am aşezat înăuntru şi ne-am odihnit.

În fiecare zi, după ce ne trezeam şi vânam ceva, pentru a mânca, făceam înconjurul 
insulei pentru a descoperi noi locuri. După o vreme, mi-am dat seama că nu va 
mai fi furtună, aşa că am decis să construim bărci pentru a putea pleca de acolo. 
Ne-a luat ceva vreme până le-am construit, după care ne-am îmbarcat în ele şi 
am pornit spre casă. 

Drumul a fost greu, dar după câteva săptămâni pe mare am ajuns acasă, unde 
echipajul m-a felicitat pentru deciziile luate şi mi-a mulţumit că i-am salvat.

  Ionuț Pădurariu
   CNER VIII C
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Sus, în înaltul cerului, se află un regat foarte frumos în care există un castel 
măreţ. Acoperişul acestuia parcă e făcut din nori veseli şi pufoşi. Geamurile 
sunt construite din raze călduroase şi steluţe în formă de înger. Castelul este 
înconjurat de un zid imens de aramă apărat de bunătatea oamenilor din acest 
regat. El aparţine regelui Soare şi familiei sale.

În turnul castelului se află un loc prin care ies la iveală personaje care anunţă 
zilele săptămânii, astfel: pentru ziua de duminică apare o femeie cu o coroană 
aurie pe cap, pentru luni apare zeiţa Lunii, pentru marţi vine zeul Marte, pen-
tru miercuri zeul Mercur, pentru joi apare zeul Jupiter, pentru vineri zeiţa Ve-
nus, iar pentru ziua de sâmbătă apare zeul Saturn. Într-o zi, fiul regelui Soare, 
pe nume Pegasus, se plimba prin frumosul regat al tatălui sau. După această 
scurtă plimbare, s-a întâlnit cu prietenii săi Amadeus, Igel şi Incredibilul şi au 
început să se ia la întrecere. 

Între timp, au apărut din senin fraţii norilor negri închişi într-o temniţă întune-
cată a castelului care doreau să se răzbune pe frumosul regat, distrugân-
du-l. Auzind aceste lucruri, regele Soare şi-a luat cavaleria şi a plecat la luptă 
să-şi apere regatul. Bătălia a durat mii şi mii de ani. Pegasus a crescut mare 
şi, într-o zi, îl simți slăbit pe tatăl său şi s-a dus să-l ajute. Şi-a luat armură 
şi săbii ascuţite, care erau de fapt fulgere de lumină şi a plecat în luptă. 

Până la urmă, norii negri au fost învinşi, iar când regele acestora a fost dobo-
rât, Soarele a rămas stăpânitor în senin cu o lucire imensă. Tot atunci, aces-
ta a decis că fiul său, Pegasus să fie conducătorul cavaleriei acestui regat.

Regatul soarelui
  Ionuț Pădurariu
   CNER VIII C
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Uite că scriu... Scriu cuvinte frumoase și 
urâte, le pun cap la cap cu încăpățânarea 
de a așterne tot ce simt și gândesc. Dar un-
de-i logica și care-i scopul? Pentru ce să mă 
deschid ca un ceaslov tocmai ieșit de la ti-
parniță? Mă întreb cât de mult interesează 
fericirile și regretele mele, binele și răul, fru-
mosul și urâtul, toate ale mele, toate adunate 
în fraze scrise cu frenezie?  

Copilul perfect, adevăruri goale, trăiri imense, 
decăderi, fâșii pierdute de timp, speranțe 
deșarte, vise zdrobite... ploi reci, zile fierbinți, 
exaltări trecute, clipe ideale, sentimente 
stinse, dorințe înăbușite, coșmaruri, iluzii 
cochete, zile triste parcă nesfârșite, bucurii 
trecătoare, mulțumiri.... Tot și toate le pun pe 
un tapet proapăt cu iz de fân, le împărtășesc, 
iar singura mulțumire stă într-un răspuns. Mă 
plâng de viu și râd în hohote de mine însumi 
pentru că nu am ecou. Până și frunza uscată 
se bucură de ecoul foșnetului ei atunci când 
se grăbește în aventura existenței sale. Și 
tăcerea-mi strigă ”Hei, am trecut și eu pe-ai-
ci”, în încercarea de a nu fi invizibil. Dar mă 
ghemuiesc în propriile castele de nisip și-mi 
șoptesc că nimic nu este așa cum se spune și 
cum se arată. Uneori cred că totu-i deșertă-
ciune. Atunci de ce mai răsare soarele? De ce 
mai udă ploaia? De ce zâmbim atunci când, 
dacă mai avem timp, vedem o buburuză 
opintindu-se să ajungă în vârful firului de iar-
bă? De ce ne mai bucurăm când stăm tolăniți 
și transformăm cerul înt-un imens șevalet? Și 
uite așa aproape că ajung să-mi pară rău de 
cei care uită de minunile mărunte, pe cât de 
mici pe atât de puternice. 

Refuz să deschid ochii, deși aș putea fi de bat-
jocura celor care nu-și irosesc sentimentele, 
acelora reci și detașați care nu pierd clipe 
dintr-un timp ce nici măcar nu le aparține. Din 
calculele lor, care nu dau niciodată un rezul-
tat cu virgulă și perioadă, a dărui este echiva-
lent cu a irosi. Ei se bucură de iluzia că nu 
există necunoscute și calcă apăsat pe orice 
nu levitează până la nivelul lor. Îți amintești 
povestea ”Hainele cele noi ale împăratului”? 
Da. Ei poartă o haină atât de prețioasă și de 
atât de scumpă și, înfășurați în ea umblă, de 
fapt, goi. Goi și goliți... Dar nu își dau seama 
de asta pentru că nu au timp să își coboare 
privirea la cei mici... Da. 

Refuz să mă învălui în ipocrizie și 
cinism... în real. 

Prefer să stau ancorat într-o lume a mea, chiar 
și cu riscul de a fi ridicol. Prefer să cred în OM. 
Și sunt destul de flămând după năzuințe ast-
fel încât să am credință și să caut inimi. Nu eu, 
cel ghemuit cu fruntea pe genunchi... ei, cei 
care ”sunt pe val” plătesc tribute. Ei, cei plic-
tisiți de prea mult, cei ce fac bilanțul dăruirii, 
cei ce investesc în numele beneficiului, cei 
care nu ”se murdăresc” cu sentimente și trăiri 
curat de simple, cei care nu cred în nimic, cei 
care uită cum se simte și chiar dacă ar simți 
nu și-ar mai da seama de asta. Ei, cei care, 
deși sunt de-o seamă, își pun chipul hidos al 
unei false superiorități. 

Și uite așa mă aștern... Și-mi spun că, atunci 
când cuvintele vor mirosi a cerneală, oricum 
nimeni nu le va citi.

Cuvinte
  Mihnea Tudor Zară
   CNER VIII C

  Ridic ochii dintre genunchi și ce văd? Ipocrizie, 
cinism, fugă... Unde aleargă toți? De ce fug? De ei înșiși? 
De suflet, de simțire? Aleargă după ”contracte”? Refuz a 
învăța să semnez contracte false și fără de valoare.
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   Every man has his secret 
sorrows which the world knows 
not; and often times we call a 
man cold when he is only sad.

(Henry Wadsworth Longfellow)
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Trăire

Privesc în oglindă și sunt tot eu, la fel 
de insipid asemeni unui fir de praf ce-ți 
intră în ochi și de care nu poți scăpa. În 
general... trăiesc. Dar fără viață. Și a mai 
trecut o zi, sau doar mi se pare pentru că 
e la fel ca ieri și ca mâine.  

Am tot și parcă îmi lipsește totuși ceva... 
Îmi lipsește povestea. E prea multă 
realitate și prea puțin ireal. E prea mult 
“trebuie să...” și prea puțin “nu pot să 
cred că e adevărat...” E prea mult “știu 
că...” și prea puțin “nu mă așteptam să...” 
Aș vrea să ies din casă, să dau cu nasul de 
albul neînceput și să trăiesc cu impresia 
că nu mi se poate întâmpla nimic rău. Mai 
ții minte ce senzație plăcută era atunci 
când frământai zăpada necălcată în 
picioare de altcineva și tăiai cu privirea 
lumina aia călâie de dimineață? Mai știi 
cum urlă liniștea zăpezii? Așa cum fiecare 
copil adoarme cu o poveste, eu vreau să 
îmi încep ziua cu una. Vreau să rămân 
ferecat într-o cutiuță muzicală în care pot 
să nu fiu cuminte, iar ziua de mâine să 
nu mai fie ca cea de azi. Mă simt pierdut 
în rutina de zi cu zi, uitând să fac ce îmi 
doresc. Uneori cred că un pictor ironic a 
trecut pe la mine și a uitat să-mi traseze 
conturul. Dacă nu-mi găsesc conturul și 
mă împrăștii? Dacă nu mai știu să fiu? 
Dacă tot se vrea a fi robotizați, aș putea să 
îmi fac un update, dar mă tem că e posibil 
să fi ascuns mult prea bine unele trăiri și 
nu le-aș mai găsi. Mai mereu îmi creez pe 
desktop shortcut-uri către clipele fericite, 
dar căutarea frenetică a altora noi le 
aruncă într-un background întunecat și 
rece. Dar nu-mi trădez natura umană, nu 
mă dezic de lamentări ieftine, pretinzând 
că nu cunosc fericirea. Nefericirea este 
veșnica nemulțumire și uitare. Uităm de 
noi, uităm de clipe și trăim ca și cum vom 
găsi fericirea atunci când nu vom mai ști 
ce să facem cu ea. 

Cred că mai mereu sunt bântuit de 
semnul întrebărilor rostite sau nu și 
răvășite apoi de ignorare. Îți amintești 
de acel “Dar cocorii unde se duc 
când se duc?” povestea copilăriilor 
nemângâiate de vreun bunic? Mereu 
mă aflu în căutarea răspunsurilor la 
întrebări retorice. Ce stupid și fără sens...  

Când am început să văd lumină, să nu 
mai orbecăi și orice stih nu îmi mai era 
adresat, mi-am zis că au venit gândurile. 
Gânduri care, neobosite, nu poposeau 
prea mult la mine. Mai târziu le-am 
clasat la secțiunea “ceva” ce nu s-a 
ridicat nicicând la calitatea de etern. 
Au fost “ceva frumos” ce s-a risipit 
printre nimicuri. Dar de multe ori au fost 
“ceva meschin” de care am reușit să mă 
eliberez după încrâncenări pentru care 
am plătit cash taifunuri de orgolii. Și mă 
întrebam “Unde se duc gândurile în care 
am crezut fie măcar pentru o secundă? 
Dar gândurile pe care nu le-am gândit 
niciodată unde se duc?” Într-o lume a 
gândurilor negândite? Ne așteaptă oare 
acolo, cuminți, într-un tărâm oniric? 
Poate că astfel, într-o altă noapte cu 
lună plină, nu se știe care, ne vor năpădi 
să le gândim până la capăt.

Gândesc că sunt bătrân... dar simt 
că nu e prea târziu timpul pentru 
mine. De multe ori mă regret pe mine 
însumi. Regret ceea ce nu trăiesc. Nu 
trăiesc pentru că nu mi se dă de ales, 
nu pentru că nu aș avea ocazia. Mi-ar fi 
teamă totuși dacă aș avea libertatea de 
a alege. Nu știu dacă viața mea ar fi alta, 
dar cu siguranță o alegere ar determina 
alte alegeri. Cred că mă risipesc... Iar 
acum caut scheme de calcul, revendic 
logici nebunești, iscodesc matematici 
stranii în căutarea unui timp expandat.

Gânduri
  Mihnea Tudor Zară
   CNER VIII C

  Mihnea Tudor Zară
   CNER VIII C
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Undeva, cândva, poate într-un viitor în care 
chipul poate zâmbi fără riduri, aș putea fi 
poleit cu virtuți, precum vreți voi. Dar acum 
viața îmi iese cu minus... fericirea cu zeci-
male... prietenia din trei în trei. Poate mai 
pe-atunci, mai în viitor, voi pricepe cum stă 
treaba cu împlinirea și cu sufletul crestat de 
fericire. Acum doar mă cotrobăi din când în 
când prin buzunare să văd ce am adunat. În-
tr-unul am gândurile amare din spatele unor 
eșecuri, câteva răni lăsate de dezamăgirile 
unor oameni pe care i-am prețuit cu adevărat, 
dar pentru care m-am trezit a fi doar o non-
valoare, multe încercări ratate și câteva re-
ușite de a fi conform așteptărilor celorlalți. 
Într-altul am gândurile ferecate, multe din-
tre ele banale și colecțiile de roboței și car-
tonașe ale copilăriei mele. Sub imperiul cărei 
nepăsări gândurile și-ar pierde culoarea și ar 
începe să ticăie banal, ca un ceasornic care 
nu știe să facă altceva decât să bată spre a 
măsura destrămarea? Nepăsarea mea sau a 
celorlalți, a celor care nu străpung adâncurile 
ființei de lângă ei și nu știu ce minuni poate 
face un simplu “Bună... Ce mai faci?”.
  
Cel mai adesea mă uit peste umăr și văd 
străini care nu-mi înțeleg nici cuvintele, nici 
necuvintele. Adorm târziu, amar și viscolit, 
scufundat în gândurile din buzunarul meu 
drept, ca apoi să scriu fără ecou... 

Vântul îmi bătea neostenit pe obrazul de 
marmură albă. Adierile de mătase zgâriau 
delicat, unduindu-se în cercuri fine, roșeața 
blândă și arzătoare a pomeților mei înalți, 
nordici, oferindu-mi deseori un aer arogant, 
o personalitate înfumurată și impulsivă, în 
antiteză cu sensibilitatea individualității 
mele, imaginea perfectă a timidității pro-
funde, o caracteristică aparte... din ce-mi 
spuneau alții. Așteptam tăcută cu mâini-
le tremurânde de frig, un ger plăcut, o 
răcoare pătrunzătoare, care dădea naștere 
unei creativități extravagante, alături de o 
atmosferă antipatică, ce echilibra cu o cali-
tate îndrazneață cadrul sumbru al unui miez 
de toamnă, miez de toamnă, conferind imag-
inației mele idei năstrușnice și fantezii co-
mune, tipice unei adolescente visătoare. În 
timp ce coatele mele ascuțite și tari, parcă 
poleite cu oțel, înțepau cu pricepere rot-
ulele genunchilor încordați, părul meu, o 
adunătură de încâlceală rebelă îmi flutura 
răzvrătit în bătăile vântului, prelingându-se 
grațios ca un râu de afine măcinate pe ume-
rii plăpânzi, înveliți într-unul dintre puținele 
materiale de ocazie pe care le găseam în și-
fonier, o țesătură rozalie cu broderii atractive 
la baza decolteului.

Pe când trupul meu subțire, prea puțin aco-
perit pentru o vreme atât de friguroasă, fă-
cea chinuitorul efort de a se opune împotriva 
gerului, un pocnet intens, vuind în urechea 
mea ca o explozie nucleară, pocnetul puter-
nic al Colt-ului, un revolver american de cali-
bru 9 mm, răsună asurzitor în urma arderii in-
stantanee a pulberii, având în vedere faptul 
că mă aflam în al patrulea rând de bănci lus-
truite ale hipodromului. Sunetul dădu startul 
tropotelor copitelor de un cenușiu imaculat. 
Din ele scăpărau scântei aurii, ca niște artificii 
ce săreau jucăușe în spatele cailor, ondulân-
du-se în urma lor unde sclipitoare asemenea 
cometelor astrale.

Olandezul
  Ioana Teodora Creangă
   CNER VIII A
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Atunci, mă aflam pe pista de întreceri 
internaționale pentru desfășurarea 
concursurilor hipice din Londra, cu un 
grad mare de popularitate sportivă. 
Eram o persoană inexistentă din punct 
de vedere moral. Privirile mele coborau 
șăgalnice spre blugii decolorați, străbă-
tute ca de obicei, de gânduri iluzorii, 
plăsmuiri bizare pe care numai imag-
inația mea le putea născoci. Fără motiv, 
îmi ridicasem cu șiretenie ochii căprui, 
strălucitori ca două bijuterii prețioase, 
și observ un splendid armăsar murg, 
un pur-sânge olandez ce împrăștia în 
dâra sa infime furtuni de nisip, aco-
perit cu o șa adâncăși neagră ca smoa-
la, de o suprafață mică, fără îndoială o 
șa pentru dresaj, pe lângă care atârnau 
apărătoarele lungi de piele scumpă și 
scărițele de un argintiu orbitor, în care 
lumina plăpândă a soarelui posomorât 
de toamnă se răsfrângea în raze indigo. 

Îi observam cu admirație solemnă 
săriturile zvelte și elegante. Din lateral, 
El sau Ea părea ca o căprioară uriașă, 
atât de suplă și frumoasă, o zeitate 
captivantă, cu un vizibil și apreciabil 
aer de cochetărie. Avea picioarele 
lungi, coronate cu spilcuire într-un alb 
imaculat și având o oarecare imagine 
dezordonată, dar atât de distinsă, ca 
și ușor amuzanta steluță modelată 
grațios chiar între ochii mari ca două 
rubine gigantice, în care șerpuiau 
galaxii necunoscute, particularități 
fabuloase ce-i confereau caracterul 
inconfundabil. 

Această splendidă himeră mi-a creat 
fantasme tainice și gânduri interesante, 
foarte aproape de limita unei dorințe 
inexplicabile, unde misterul mă afunda 
într-o lume fictivă și cu siguranță liberă 
de visat.
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Trăiau odată doi tineri frumoși, doi nori. Se 
iubeau nespus și comunicau în fiecare zi prin 
curcubeie, biletele de dragoste în rogvaiv. 

S-au hotărât într-o frumoasă zi să se uneas-
că și să fie un nor întreg. Soarele i-a cununat 
și păsările au cântat, iar fluturii îi țineau tre-
na miresei și au primit fiecare raze de soare 
drept verighetă. 

S-au  înțeles mult timp și trăiau într-o armo-
nie. Toate zilele și le petreceau uitându-se la 
copiii care zburdau, la păsările și fluturii ce  
dansau și salutau mereu călătorii din avioa-
ne. Venise o zi când au făcut un fiu, acum se 
jucau cu el toată ziua și îi citeau povești din 
stele. Învățase literele pe stolurile de rân-
dunici, iar geometria o învățase de pe mode-
lul aripilor fluturilor. A învățat să cânte cu 
vântul și uneori îl invită la dans. Seara avea 
program de voie și picta. Picta cerul, până di-
mineața, în zori. 

Într-o zi, cei doi nori s-au certat cu tunete și 
fulgere până s-au despărțit. Copilul a rămas 
stingher prin văzduh, așa că s-a înnegrit și a 
plâns până s-a topit. Norii rămași acum nu 
mai vorbeau între ei și acum fiecare hoinărea 
văzduhul, dar la un moment dat s-au înnegrit 
și ei, și au început să plângă. 

Soarele, văzându-I, și-a ascuns fața de supăra-
re. Vântul, care era psihologul cerului a reușit 
să îi împace și ei s-au reunit. Ușor, ușor s-au 
oprit din plâns. Soarele, auzind vestea, a în-
ceput să își arate fața. Norii s-au albit și acum 
erau ca înainte, imaculați, dar nu erau îndea-
juns de fericiți. 

Unde era copilul? Au început să strige, iar el 
din pământ a început să iasă și a plutit de 
fericire până la ei.

Astfel au rămas împreună și au trăit mult timp 
în loja văzduhului. 

Armonie în loja văzduhului
  George Slabu-Pascal
   CNER VII A
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    Clouds come floating into 
my life, no longer to carry rain or 
usher storm, but to add color to 
my sunset sky.

(Rabindranath Tagore)
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Recenzii
Livia Popa - CNER XI B

“Alchimistul” - Paulo Coelho

“Alchimistul“ este cea mai cunoscută 
carte a lui Paulo Coelho. Cartea este un 
text simbolic și relatează povestea unui 
tânăr care, pasionat de gândul de a călători, 
reușește să ţină piept dorinţelor părinţilor 
săi de a-l face preot și devine pastor pentru 
a-și satisfice visul de călător. 

Existenţa lui liniștită este tulburată de 
către un vis ce, prin repetiţie, îi stârnește 
curiozitatea și a cărui semnificaţie vrea să 
o deslușească.

Textul cărţii este profund și captivant, 
reușind să atragă atât prin curiozităţile 
descrise, cât și prin misticism, prin 
aventurile descrise, dar și prin metatext. 

Cartea parcă se citește singură, naraţiunea 
și dialogul prind contur și sunt curgătoare. 

Ioana Pelin - CNER XI B

„Mândrie și prejudecată” - Jane Austen 

Cartea mi-a plăcut foarte mult deoarece 
m-au impresionat cadrul în care a fost 
plasată acţiunea ei și complexitatea 
personajelor. Cu toate că întâmplările se 
desfășoară cu ceva timp în urmă, acest 
roman a reușit să îmi capteze atenţia și să 
mă facă să mă desprind cu greu de carte. 
Recomand această operă adolescenţilor și 
nu numai. 

Titlul operei este unul sugestiv, la finalul 
cărţii realizând că textul operei este o 
lecţie de viaţă. Se dezvăluie mentalitatea 
societăţii englezești în secolul XIX.

Aș putea oferi mai multe informaţii 
despre acţiune, personaje, dar aș strica 
sentimentul pe care orice cititor devotat îl 
are când parcurge o carte. 

Vlad Teodorescu - CNER XI B

“Omul fără însușiri” - Robert Musil 

Romanul este unul de referinţă al sec. XX 
și una dintre capodoperele modernismului 
literar, fiind utopia multor state naţionale. 

Acţiunea îl are în centru pe Ubrich, un 
matematician, care e, de fapt, un om fără 
însușiri. Vrea să fie de acord cu orice, dar 
în același timp e gata să nege totul, sau in-
vers, este reacţionar la orice, dar este gata 
să accepte tot ce i s-ar oferi și ar considera 
că ar fi spre binele lui. Poate fi și socialist
și neo-marxist și liberal și de dreapta și 
de stânga și agnotic și mistic și pro și 
contra și protestatar și antiprotestatar. 

Opera capital a lui Robert Musil “Omul fără 
însușiri” e un roman dens, amestecând 
impresii fugitive și un soi de intelectualism 
greu accesibil publicului larg.

Vlad Pintilie - CNER XI B

“Omul duplicat” - José Saramago

În carte este prezentată povestea 
profesorului de istorie Tertuliano Maximo 
Alfonso care este prins într-un continuu 
ciclu psihologic în vederea regăsirii 
propriei persoane. 

Ideea se materializează în carte, acesta 
întâlnindu-și propria dublură fizică, 
împreună cu care trece printr-un proces de 
regăsire și autocunoaștere. 

Ce m-a impresionat este sfâșitul cărţii, care 
îl prezintă pe protagonist în locul dublurii 
sale, povestea reluându-și cursul inițial.
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Crina Curcă - CNER XI B

“O mie de cocori” - Yasunari Kawabata

Deși firul narativ al romanului nu este 
de o complexitate uimitoare, intriga se 
înscrie în categoria poveștilor de dragoste 
cu un inevitabil tragic, urmărind călătoria 
iniţiatică a lui Kikuji, protagonist care se 
află într-o permanentă luptă cu timpul,  
cu apropierea sfârșitului și cu lipsa de 
profunzime a relaţiilor interumane.

Singura salvare pe care protagonistul o 
are este un joc contra timp în care acesta 
trebuie să se distanţeze de sine și să își 
clădească propriile valori morale. 

Astfel, toate trăirilie se împletesc și creează, 
pe fundalul liniștit și simbolic, dar totuși 
încărcat de vinovăţie, o poveste despre 
Ceremonia Ceaiului, tradiţie și semnificaţii.

Amalia Pristanda - CNER XI B

“Minunea” - R.J. Palacio

Imaginaţi-vă cum ar fi dacă aţi arăta total 
diferit faţa de oamenii normali, dacă aţi fi 
considerat un specimen, iar cei din jur nu 
ar face decât să se holbeze, de multe ori 
fiindu-le chiar frică de voi.

Așa se simte August Pullman, un băiat 
de 10 ani. Cartea nu dramatizează și nu 
pune accent pe “boala” lui Auggie. În ciuda 
chipului său, este prezentat ca fiind un 
copil obișnuit ce are simţul umorului. Mi-a 
plăcut în special că nu se descrie și ne oferă 
posibilitatea de a ne imagina noi: “Nu mă 
voi descrie cum arăt. Indiferent ce grozăvie 
v-aţi imagina, probabil că este mai rău.”

Apreciez modul în care sunt împărţite 
capitolele: fiecare dintre ele este scris din 
perspectiva altui personaj. E interesant 
modul în care ceilalţi îl privesc pe băiat, 
povestea schimbându-se de fiecare dată 
când e relatată de altcineva.

Această carte ne învaţă că în viaţă trebuie 
să ai curajul să te faci evidenţiat prin 
calităţile tale și să te accepţi așa cum ești.

Brianna Dorea - CNER XI B

“Rămășiţele zilei” - Kazuo Ishiguro

Romanul reprezintă, în esenţă, povestea 
unui majordom care, ajuns tot mai aproape 
de sfârșitul carierei, realizează că în jurul 
lui lumea s-a schimbat profund și el a 
rămas doar o umbră a trecutului. 

Acţiunea este plasată după Al Doilea 
Război Mondial, într-o epocă de decădere 
a stilului aristocratic englezesc, în care 
Stevens,  “majordomul absolut” nu își mai 
găsește locul.

Gabriel Scînteie - CNER XI B

“Micul prinț” - Antoine de Saint-Exupèry

Tema operei “Micul prinț” este importanţa 
prieteniei adevărate. În opinia mea, această 
operă subliniază necesitatea omului de 
a crea legături atât cu persoane, cât și cu 
natura ce îl înconjoară.

Recomand această carte pentru că 
reamintește cititorului adevăratele valori 
și coduri morale pe care orice om ar trebui 
să le respecte, pentru că descrie idealul 
conexiunii între om și natură și pentru că 
ne reamintește de inocenţa și puritatea 
copilăriei, ne sugerează să revenim la 
momentele de nedescris în care simplitatea 
și naivitatea erau punţi de creativitate, de 
cunoaștere și de iubire necondiţionată.
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Alex Amarandei - CNER XI B

Trilogia “Legendeer” - Alan Gibbons

Îmi amintesc cu nostalgie când am deschis 
prima carte a ceea ce avea să fie prima 
trilogie din viața mea. Înainte, credeam 
că o carte conține un univers limitat atât 
de conținutul ei, cât și de perspectiva 
cititorului. “Umbra Minotaurului“ a fost 
prima carte care să îmi schimbe părerea.

Autorul, Alan Gibbons, reușește să creeze 
o simbioză perfectă între mitologie și 
modern, între un personaj simplu și o 
intrigă complexă.

Protagonistul, Pheonix, al cărui nume 
simbolizează renașterea sa ca diferiți eroi 
ai mitologiei, este fiul unui programator 
ce a reușit să aducă poveștile la viață prin 
transpunerea jucătorului în spațiul virtual. 

În prima carte, “Umbra Minotaurului”,  
suntem purtați în Grecia antică, 
Pheonix devenind Tezeu și trebuind să 
supraviețuiască în Labirintul Minotarului. 

În cea de-a doua, “Legiunea Vampirilor”, 
Pheonix este purtat în mijlocul unei lumi 
împânzite de strigoi însetați de sânge în 
care trebuie să își învingă supremul inamic 
încă o dată pentru a avea șansa de a scăpa 
din jocul în care a rămas blocat. 

Punctul culminant însă este atins în ultima 
carte; mitologia nordică, confruntarea 
finală, cea mai grea și mai complexă de 
până acum pentru băiatul de 14 ani ce 
trebuie să se dueleze cu demonii, cu 
valkiriile și cu însuși Loki. “Războinicii 
Corbului” reprezintă un final triumfător 
și o carte ce nu poate fi lăsată din mână. 

Seria “Legendeer” reprezintă o trilogie cu 
o acțiune complexă, care te ține cu sufletul 
la gură. Detaliile și contururile făcute de 
Alan Gibbons fac incursiunea în universul

lui Pheonix completă, descriind atât fiecare 
senzație și gând al protagonistului, cât și 
peisajele și construcțiile ce îl înconjoară.

Fiecare zid, fiecare creatură, fiecare 
experiență nouă este redată atât de clar 
și de fidel, încât parcă putem vedea lumea 
(sau chiar lumile) prin ochii băiatului.

Așadar, această trilogie reprezintă o lectură 
palpitantă, de impact, ce îmbină vechiul cu 
modernul și mitologia cu tehnologia pentru 
a oferi o experiență completă oricui vrea 
să citească ceva diferit, dar memorabil.
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Olinici Emanuel - CNER XI B

“Dune” este un roman science fiction cu 
o acţiune ce se desfășoară într-un viitor 
foarte îndepărtat în mijlocul unui imperiu 
interstelar. Cartea ilustrează călătoria și 
adaptarea unei case nobiliare conduse 
de familia Atreides la viaţa pe o planetă 
complet străină lor unde este concentrată 
ce mai valoroasă substanţă din Univers.

Din cauza incidentului numit “Jihadul 
butlerian”, calculatoarele și inteligenţele 
artificiale sunt interzise. În absenţa 
acestora, funcţia lor este preluată de 
oamenii superiori, numiţi “mentaţi”. 

Alte două organizaţii au mai supravieţuit 
acestui sistem – “Ghilda spaţială” 
specializată în matematică și care a 
monopolizat călătoriile interspaţiale  și 
ordinul matriarhal “Bene Gesserit” al cărui 
obiectiv principal este evoluţia rasei 
umane. 

Fiecare personaj din aceste grupuri se 
remarcă printr-o complexitate psihologică, 
în timpuri de răscruce în care orice decizie 
luată de marile case poate schimba cursul 
Universului însuși.
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Bianca Ursu - CNER IX C

“Inocenţii” - Ioana Pârvulescu 

Această carte este una dintre cele mai 
frumoase și îndrăgite cărţi pe care le-
am citit. Romanul înfăţișează ipostaza 
adultului nostalgic în universul uitat al 
copilăriei. Ana este o fetiţă care, la nivelul 
operei, se confruntă cu două vizuni diferite 
asupra lumii: cea a unei fetiţe, simbol al 
gingășiei și al inocenţei care vede lucrurile 
într-un mod personal și sensibil, și cea de 
femeie care își redescoperă copilăria cu 
alţi ochi. 

Povestea este spusă de Ana, mezina 
familiei, prin ochii căreia cititorul descoperă 
lucrurile ca atunci, în copilăria petrecută pe 
strada Maiajovski. Casa cu toate ungherele 
sale, vechiul hotel ARO, dealul Tâmpa, 
traseele din Postăvaru și copacul cel înalt 
din curtea casei, toate sunt elemente ale 
cadrului copilăriei fetiţei. Jocurile copiilor 
casei sunt împletite cu istoria familiei, 
fiecare întâmplare și năzbâtie fiind un 
prilej de a învăţa și de a descoperi lumea.

În concluzie, recomand cartea deoarece 
aceasta prezintă un univers al inocenţei, 
dragostei și al gingășiei, o carte care te ţine 
cu zâmbetul pe buze pe tot parcursul ei.

principal este Anna Karenina, o doamnă în 
vârstă de 30 și ceva de ani. Aceasta provine 
dintr-o familie bogată din înalta societate. 
Fostul ei soţ era un funcţionar de rang înalt 
din Sankt Petersburg, precum și un om de 
afaceri. 

Acţiunea are loc în Rusia și se concentrează 
mai ales pe viaţa Annei și a lui Vronski, 
amantul ei, dar implică și familia ei: prinţul 
Stefan Arkadievici Oblonski - fratele ei - și 
familia acestuia și cumnata sa, Ekaterina 
Alexandrovna și soţul acesteia, Levin. 

Recomand această carte pentru că prezintă 
o minunată poveste de dragoste, însă cu 
un final foarte trist.

Cosmina Măriuță - CNER IX C

“Anna Karenina” - Lev Tolstoi 

Nu am citit prea mult în copilăria mea, însă 
una dintre cărţile pe care le-am dus până 
la capăt este aceasta. Cu toate acestea, 
a ajuns să fie cartea mea preferată. Din 
momentul în care am parcurs primele 
pagini ale romanului am simţit cum 
curiozitatea mea devenea din ce în ce 
mai mare. Pentru mine nu reprezintă o 
carte oarecare, ci se deosebește de toate 
celelalte prin farmecul, misterul și mai ales 
prin caracterul personajelor.

Tema sa este dragostea, care în unele 
cazuri nu poate fi suficientă. Personajul
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Robert Porcișanu - CNER IX C

“Doi ani de vacanţă” - Jules Verne

Cu toate că este una dintre cărţile sale 
mai puţin cunoscute, prezintă o aventură 
inedită care impresionează cititorul 
prin varietatea situaţiilor prezentate și 
ingeniozitatea personajelor în rezolvarea 
problemelor apărute. 

Astfel, povestea unor copii naufragiaţi pe 
o insulă unde aceștia își vor crea, timp de 
doi ani, o nouă societate, oferă un mesaj 
despre importanţa maturităţii și a curajului 
întrucât doar astfel este posibil succesul în 
viaţă. Cartea rămâne mereu o experienţă 
interesantă, acţiunea din cuprinsul 
acesteia nefiind plictisitoare în niciun 
moment. Povestea este spusă mai ales din 
perspeciva celor trei personaje principale: 
Briant, Gordon și Doniphan, reprezentând 
trei viziuni diferite asupra situaţiei în 
care aceștia se află, iar conflictul dintre 
ideologiile lor este unul dintre motivele 
principale prezente în operă.

În concluzie, recomand această carte oricui 
are un interes în cărţile de aventură și 
oricui este interesat de o lectură care are 
mereu ceva de oferit cititorului, indiferent 
de modul în care este privită.
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 Mirabela Gribnicea, Diana Mocanu, 
 Cătălina Răduţu, Andreea Vînă
  CNER XI A

Drept dovadă a prieteniei dintre noi, doam-
na Ruxandra Ceșereanu ne-a încredinţat 
cea mai recentă scriere de-a dumneaei, 
recitând-o în premieră într-o manieră neo-
bişnuită, dar originală, folosind dansul viu.

Atenţia publicului a fost captată  timp de 
două ore întregi. Doamna Ceșereanu şi 
domnul Pricăjan au interacţionat cu pu-
blicul mai mult decât ne aşteptam, au fost 
deschişi tuturor întrebărilor, acestea fiind 
foarte variate: de la când s-au îndrãgostit 
prima dată şi cum le-a influenţat asta mo-
dul în care scriau, până la părerea lor des-
pre cum ar fi lumea fără literatură şi cum ne 
influenţează aceasta viaţa. Ne-au destăinu-
it lucruri despre viaţa lor, despre cum au 
început, cum au evoluat şi au ajuns scriitori 
cunoscuţi, despre cum şi unde scriu, cine 
sau ce îi inspiră.
  
La finalul întâlnirii cu cei doi scriitori, pu-
blicul a fost încântat de cele câteva ceasuri 
de discuţii pe teme literare (şi nu numai), 
încredinţat că a fost unul dintre cele mai 
reuşite evenimente de acest gen la care a 
participat şcoala noastră. 

Fenomenul FILIT

În cadrul festivalului de literatură şi tradu-
ceri FILIT, care, toamnă de toamnă, aduce 
în dialog liceenii şi scriitorii, şcoala noastră 
a avut plăcerea de a-i avea invitaţi pe doi 
dintre scriitorii contemporani de care se 
bucură ţara noastră: Ruxandra Ceșereanu și
Mircea Pricăjan.

Conferinţa s-a deschis cu afirmaţia doam-
nei Ceșereanu care ne a mărturisit că a în-
ceput de la o vârstă frageda să scrie, însă 
tatăl său, care era critic literar, nu a con-
siderat creaţiile sale valoroase la momen-
tul acela, spunând că încă nu s-a regăsit pe 
sine şi încă îi copiază pe alţii, încurajând-o 
totuşi să continue. 

Întrebată dacă afirmaţiile au descurajat-o, 
răspunsul său hotărât a fost: “Nu, dimpo-
trivă, m-au ambiţionat să merg mai departe 
pentru că ştiam că asta este ceea ce vreau să 
fac pentru tot restul vieții.”

PROIECTE
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Revista LER’s 
Next Generation

Colectivul clasei noastre a participat, în 
anul școlar 2016-2017, la Concursul Inter-
național “Giovani Idee”, adresat tinerilor, 
ce a avut, în această ediție, tema “Working
for Europe - Right to the future”. Astfel,
echipa noastră (întreg colectivul clasei) a 
reprezentat România la cele două etape 
– în Bergamo și Varșovia, luând parte la 
conferințe și prezentând proiectul clasei.
La conferințele din cadrul concursului
au participat atât echipe din numeroase
țări, cât și profesori universitari.

Titlul proiectului înscris în domeniul ”print 
communication - print magazine” realizat 
de către clasa noastră este “LER’s Next 
Generation”. Abrevierea LER provine de 
la Liceul “Emil Racoviță”. Ținând cont de 
tema impusă în cadrul concursului din 
acest an, articolele s-au axat atât pe vii-
torul Europei, cât și pe cel al tinerilor, con-
siderând că noi, adolescenții, reprezentăm 
viitorul, de aici: “next generation”. 

Având extrem de multe idei, articolele 
scrise sunt diverse, acest lucru putând fi 
observat încă de pe coperta revistei ce sur-
prinde imagini cu noi în diferite ipostaze.

Colectivul clasei noastre s-a gândit la o Eu-
ropă a viitorului, realizând eseuri cum ar fi 
“Right to the future”, “The rise of a new 
generation” etc. Pentru că e valoroasă,  
revista noastră, “LER’s Next Generation”, a 
fost nominalizată la premiu și a primit “Cer-
tificate of Attendance” în cadrul Concursu-
lui Internațional ”Giovani Idee”, precum și 
locul al II-lea la Concursul Revistelor
Școlare.

Lucrul la acest proiect a început în vara 
anului 2016, ultimele retușuri făcându-se 
în ianuarie 2017.

Pentru a ajunge la acest produs final, cu 
toții am depus mult efort, însă, prin am-
biție, perseverență, creativitate și spirit de 
echipă am realizat un produs de calitate.
Suntem extrem de mândri că am reprezen-
tat România la acest concurs internațional 
și mai ales Colegiul Național ”Emil Ra-
coviță”, sub coordonarea doamnei profe-
sor Cornelia-Livia Sârghie.

  Andreea Vînă
   CNER XI A
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Proiectul Bibilioteca Vie

În calitate de profesor, ce ne puteți 
spune despre colegiul nostru?  
    
Simona Nenov (limba franceză): Este 
un colegiu de prestigiu, un loc în care ne 
simțim bine împreună.  Avem aceleași 
interese: de a învăța,  de a ne perfecționa, 
de a ne forma, de a ne defini.  Împreună, 
atât elevii cât și profesorii descoperă 
talente, înclinații pentru diferite 
specialități și materii școlare. 

Ce trebuie să știi ca cititor despre 
Biblioteca Vie? 

Te-ai gândit vreodată la propriile 
prejudecăți despre alți oameni? Te-ai 
gândit vreodată că alți oameni ar putea 
să aibă prejudecăți despre tine? Dacă 
ai prejudecăți față de anumite categorii 
sociale, religii sau persoane cu diverse 
funcții sau ocupații, dar nu ai avut 
niciodată șansa să vorbești cu ei sau să-i 
cunoști, atunci ești gata să-ți întâlnești 
față în față propriile prejudecăți.

Vino să fii cititor în Biblioteca Vie, 
unde cărțile pot vorbi!

Proiectul Biblioteca Vie te mai poate 
ajuta în alegerea carierei de viitor. Acest
lucru fiind posibil prin consultarea a 
diverși profesioniști din diferite domenii.

Interviu cu doamna bibliotecar, 
Cornelia Chelariu
 
Ce este Biblioteca Vie?

Biblioteca Vie este un concept popular 
în întreaga lume, care a câștigat simpatia 
opiniei publice prin nonconformism 
și inovație. Prima Bibliotecă Vie a fost 
organizată în anul 2000, în Danemarca, 
iar de atunci până în prezent, numeroase 
proiecte au fost inițiate sub această formă, 
schimbând mentalități; cărțile sunt ființe 
umane și intră în dialog personal cu cititorul.

Care a fost scopul proiectului?

Scopul principal a fost acela de a-i ajuta 
pe elevi să își aleagă în mod conștient și 
responsabil viitoarea carieră, oferindu-le 
posibilitatea de a interacționa cu foști 
absolvenți, studenți sau oameni de succes.

De ce ați organizat o Bibliotecă Vie în 
cadrul C. N. “Emil Racoviță”?

Odată cu admiterea în liceu a elevilor noștri, 
viitorul lor devine o prioritate în derularea 
unor activități și proiecte care să contribuie 
la pregătirea acestuia încă din prezent. În 
toate activitățile și proiectele pe care le 
desfășoară, elevii și profesorii Colegiului 
Național „Emil Racoviță” Iași au în vedere
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  Andreea Ștefăroi, Maria Ciorâțanu
   CNER VIII B
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Proiectul Bibilioteca Vie un deziderat care se regăsește însăși în 
misiunea școlii: “Mereu mai buni, cel puțin 
egali cu noi înșine”. Această aspiraţie către 
profesionalism şi autodepăşire le este 
insuflată elevilor încă de la începutul 
traseului lor liceal, fiind încurajată în mod 
constant pe tot parcursul anilor de studiu, 
ca o pregătire pentru ceea ce va urma după 
absolvirea liceului.

Ce cărți au putut răsfoi elevii?

Prima sesiune de întâlniri a adus față 
în față studenți de la facultăți de top 
atât din țară, cât și din afara acesteia, 
fiecare reprezentând un anumit domeniu 
ocupațional. De la Medicină și Drept până 
la domeniul IT, elevii curioși au discutat cu 
tinerii „mentori”despre pașii care trebuie 
făcuți pentru a ajunge unde și-au propus. 

La celelalte sesiuni, liceeni au întâlnit 
profesioniști, oameni care au construit 
frumoase cariere și care pot reprezenta 
modele pentru adolescenții aflați la început 
de drum în  viață.  

Medic, programator, pictor, profesor, 
judecător, soprană, antreprenor, istoric, 
actor și mulți alții.

Cum s-au desfășurat întâlnirile?

Sub forma unor speed-talk-uri de 15 
minute, în mediul prietenos al bibliotecii 
Colegiului Național Emil Racoviță.

V-ar fi plăcut să participați la un astfel 
de proiect în liceu?

Categoric.

Am auzit că ați avut și o ediție specială, 
împotriva discriminării. Ne puteți 
povesti despre asta?

Colegiul nostru dorește să promoveze 
toleranța, solidaritatea și egalitatea ca 
valori morale ce reprezintă stâlpii unei 
societăți civilizate. Ne dorim să atragem 
atenția asupra diversității în toate formele.
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Radio CNER

Muzica de calitate este o altă pasiune 
a  racovițenilor.

Proiectul Radio CNER, susținut sub egida 
Consiliului Elevilor, a luat amploare de 
anul trecut fiind înființat de către doamna 
profesor de limba și literatura română, 
Cornelia-Livia Sârghie.

Această inițiativă în difuzarea muzicii în 
fiecare clasă pe durata pauzei mari are un 
program complex, marțea, miercurea și joia 
fiind propuse piese pe genuri muzicale 
stricte, iar lunea și vinerea piesele fiind 
alese de către elevi.

Elevii care sunt implicați în acest proiect 
aparțin in mare parte ciclului liceal și sunt 
în număr de aproximativ 70.

Toți elevii sunt mulțumiți de acest proiect, 
iar profesorii sunt încântați de idee, 
spunând că ajută enorm la dezvoltarea 
spiritului muzical.  Întrebând câțiva elevi 
voluntari, am aflat că ideea originală, care 
nu este adoptată de alte licee, i-a ajutat să 
se implice mai mult în activitățile propuse 
de școală.

Ioana Adumitresei (elev voluntar, IX C): 
Proiectul acesta este o experiență foarte 
interesantă. Nu ți-ai imagina că, în mod 
normal, o școală cu atât de mult istoric 
în învățătură ar aborda această idee. 
Dar școala noastră merge pe ideea de 
interdisciplinaritate și dorește ca de pe 
porțile sale să iasă oameni cu abilități din 
vaste domenii, acest proiect vine tocmai 
în această idee. Implicarea în acest proiect 
mi-a oferit șansa să inspir atâția elevi 
tocmai prin intermediul muzicii, domeniu 
cu care sunt familiară de mică. 

Muzica e ceva ce te atinge de la primul 
impact sonor, îți schimbă starea, de aceea 
acest proiect excelează și are o arie mare de 
deschidere publicului. Recomand tuturor 
să facă parte din această activitate a școlii 
noastre, deoarece la nivel general aducem 
o schimbare pentru școala românească, iar 
la nivel individual se dobândesc anumite 
deprinderi utile fiecăruia.
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  Ana-Maria Nonea, Eliza Bărbuță,
  Anda Moraru, Caterina Muntenescu
   CNER VIII B
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Diana Ungureanu (manager, XI A): Acest 
proiect organizat de elevi și pentru elevi 
este o oportunitate oarecum neobișnuită 
de voluntariat, care atrage prin faptul că 
se bazează pe pasiunea noastră față de 
muzică. Faptul că sunt voluntar la Radio 
CNER îmi oferă un sentiment de satisfacție 
pentru că știu că pauza mare a elevilor a 
devenit mai plăcută datorită contribuției 
echipei noastre.
  
Manu Foșalău (manager, XII B): Muzică 
variată, cooperare, idei și voie bună 
în cadrul pauzelor. Așa aș descrie cel 
mai bine proiectul Radio CNER, la care 
am avut șansa să iau parte încă de la 
inițierea sa. Ideea de a oferi un fond 
muzical elevilor atunci când se întâlnesc 
în pauze, discută, se plimbă sau învață a 
fost primită cu drag de aceștia. Personal, 
am avut rolul atât de a atrage voluntari 
din diferite clase, cât și de a propune 
și difuza melodii, alături de alți colegi. 

Urmărind cum se desfășoară activitatea, 
am ajuns să cred că este într-adevăr o 
idee frumoasă, atractivă și mă bucur 
mult că în continuare pauzele mari sunt 
animate de melodii plăcute zi de zi.

Georgia Gradu (manager,  X B): Experiența 
radioului în școala noastră mi se pare o 
inițiativă benefică, întrucât elevii au ocazia 
să asculte melodii grupate pe genuri, astfel 
putând să își îmbunătățească elementele 
de cultură muzicală. 

De asemenea, radioul reprezintă o 
oportunitate de voluntariat îmbrățișată 
de tot mai mulți elevi, ceea ce ne ajută să 
ne dezvoltăm pe plan social, făcând parte 
dintr-o nouă “familie”. 

Vlad Angheluș (inginer de sunet, XI A): 
Sunt mândru că pot face parte din echipa 
Radio CNER, fiind un pasionat de muzică. 
Apreciez foarte mult faptul că ne este permis 
să ascultăm muzica favorită la școală, iar 
cu ocazia aceasta aflăm câte ceva despre 
fiecare gen în parte. De asemenea, avem 
oportunitatea de a ne împărtăși cu toți 
colegii preferințele în materie de muzică.

Sportul și muzica sunt principalele mele 
pasiuni. Amândouă mă ajută să îmi 
eliberez mintea de stresul si oboseala 
acumulată în timpul lucrului pentru 
datoriile de zi cu zi, în calitate de elev.
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Proiectul  ”Acordurile Toamnei” 

Proiectul “Acordurile Toamnei”, în parteneriat între CE, catedra 
de muzică și cea de informatică a colegiului este o modalitate 
de promovare a talentelor artistice din rândul colectivului de
elevi al școlii. Acest concert se desfășoară anual, cu ocazia 
zilelor CNER, cei mai experimentați dintre interpreți fiind 
Manuel Foșalău, Mara Paparău, Georgia Gradu sau Sara Guzel.

Proiectul “Radio CNER” 

În  anul școlar 2016-2017 am realizat și implementat proiec-
tul “Radio CNER” în cadrul Colegiului Național “Emil Ra-
coviță”, sub egida CE, și am găsit, astfel, o metodă eficientă de 
cultivare muzicală, promovată de elevii colegiului, ascultând 
o gamă largă de melodii de calitate. Elevii s-au putut recrea, 
în timpul pauzelor mari ale săptămânii, prin muzică. Totodată, 
radioul a făcut mult mai eficientă transmiterea informațiilor 
importante în școală.

Proiectul “Happy Together” 

Spectacolul “Happy Together” s-a desfăşurat pe 19 Decem-
brie 2016, cu ocazia serbărilor de Crăciun, organizat de De-
partamentul Artistic al Consiliului Elevilor. Prin intermediul 
acestui spectacol, Consiliul Elevilor CNER, sub coordonarea 
prof. Cornelia-Livia Sârghie și prof. Cristina Paraschiv, a urmărit 
punerea în valoare a elevilor talentaţi ai colegiului nostru.

Revista „alte cuvinte”

Se circumscrie activităţilor extraşcolare preferate de ele-
vii de gimnaziu şi de liceu ai colegiului nostru, fiind unul 
dintre proiectele realizate şi promovate prin Consiliul Ele-
vilor, aceştia dorind să-şi valorifice creativitatea, dinamis-
mul, dar şi sensibilitatea estetică.

Spiritul de echipă
racovițean
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Proiectul ”Balul Bobocilor”

Balul Bobocilor a avut tema ”Gală de film”, preluând motive 
din cinematografie, muzică și modă. Elevii CNER au demon-
strat, încă o dată, că îi caracterizează dorința de a se circum-
scrie performanței, atât în cadrul activităților școlare, cât și în 
cadrul activităților extrașcolare, remarcându-se atât prin in-
teligență și frumusețe, cât și prin talent artistic.

Proiectul  “Spring Day”

Ziua Europei a fost sărbătorită şi în acest an, la iniţiativa Con-
siliului Elevilor, printr-un târg tematic devenit tradiţie în 
cadrul Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”. Elevii au apelat 
la cultura lor generală şi la creativitate, găsind cu ingeniozi-
tate soluţii pentru a reprezenta specificul ţărilor membre 
ale Uniunii Europene, pe care trebuiau să le evidenţieze. 

Proiectul “Seara Comediei”

Proiectul “Seara Comediei”, sub egida CE, îşi propune să-i 
încurajeze pe elevii actori ai Colegiului Naţional „Emil 
Racoviţă” Iaşi, care au devenit pasionaţi de arta specta-
colului, în special în urma participării la proiecte educa-
tive legate de teatru, pe care ni le-am propus şi realizat.
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