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Supereroii prezentului

Când eram mic, eram convins că supereroii erau
persoane cu puteri supranaturale, care luptau cu
antagoniști puternici și salvau oamenii inocenți și
neajutorați. Visam să devin la rândul meu un erou.
Speram că, într-o zi, am să mă trezesc și am să pot zbura
sau că am să reușesc să mut lucruri cu puterea minții.
Această perioadă s-a încheiat dureros prin realizarea
simplului adevăr: nu existau acești supereroi. Pentru
câțiva ani, am acceptat această idee, fără să caut o
alternativă; însă, acum, am descoperit adevărații eroi.

Cu toții avem un model în viață. El poate fi oricine sau
orice: mama, tata, un prieten, animalul de companie, un
obiect sau chiar un personaj fictiv. În unele cazuri, acesta
nici nu este conștient de faptul că este un exemplu, fiind
admirat din umbră, neavând conștiință sau, poate, nefiind
real. Deși nu arată ca supereroii din filme și desene
animate, acest model ne influențează în mod pozitiv
alegerile în viață și ne salvează de varianta rea, coruptă a
noastră.

În acest punct, am realizat că visul meu din copilărie mai
este realizabil. Totul se reduce la propriul exemplu și
puterea sa. Pare simplu, nu?

În prezent, din cauza contextului pandemic, mobilitatea
pe care un om normal o are este mult limitată. Fără
certificat suntem limitați la instituțiile necesare vieții,
fără alte opțiuni. Purtăm măști pentru a ne proteja de
inamicul invizibil. Prin urmare, este aproape imposibil
să te impui în fața necunoscuților printr-o metodă atât de
simplă. În plus, nu este garantat să funcționeze, chiar
dacă facem abstracție de contextul pandemic.

Astfel, am decis să mă uit la modelul meu: mama. Am
început să mă întreb ce m-a determinat să o aleg pe ea ca
model personal. În scurt timp, am ajuns la concluzia că
acțiunile ei zilnice: afecțiunea pentru mine, grĳa pe care
mi-o oferă, bunătatea și modestia ei m-au determinat să
îmi doresc ca, într-o zi, să pot oferi aceste sentimente.
Prin urmare, pe lângă modelul personal, acțiunile noastre
din viața de zi cu zi sunt ceea ce pot determina
transformarea noastră într-un supererou.

În continuare, eu tânjesc după ziua când am să devin un
exemplu, un supererou adevărat și am să aduc o
schimbare în viața cuiva.

Paul Pogăcean
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Prezentul.
Încotro...



O carte
Era odată o carte ce aștepta a fi deschisă, dar degeaba
Copiii butonau pe telefoane și tablete,
Ce le păsa lor de o carte,
Care stătea pe un raft, foarte în spate?
O carte acum ce mai contează?
Poți foarte ușor
Să vizionezi un film mai atrăgător.
Nu toată lumea știe ce se află sub o copertă prăfuită,
Doar citind vei descoperi o lume infinită.
Nu judeca o carte după copertă,
Ci după poveste ei secretă.

Ana-Maria Galoș

Astre…
De mică am admirat stelele
Ce erau grupate între ele,
Dar noi n-am fost decât astre
Ale căror inimi erau arse.

Niște prunci ai destinului,
Niște stele căzătoare,
Pierduți într-o lume
Mult prea mare.

Dragi părinți,
Voi, m-ați crescut cu gândul
Că furtuna este sfântă,
Dar ați uitat că ați avut și voi inima frântă,
Iar lumina cerească a început sa dispară,
Ca și dorința copiilor de a străluci iară.
Pedeapsa va fi o apocalipsă,
Iar luna va ramane stinsă,
Ascunsă de o nouă eclipsă.

Anamaria Chindriș

Masca...
Șiroaie calde din ochi porniră,
Șiroaie amare de durere și chin,
Lacrimi plăpânde ce iertare cerură,
Lacrimi acoperite de suspin...

Vizitatorii vin în curând,
Masca pe față eu o iau,
Iar problemele dispăreau.
Cel puțin restul nevăzând...

Tristețea pe mine mă lua
Că toți perfecți păreau...
Însă agresivi deveneau,
Iar sângele cu lacrimi se dilua.

Mamă, scoală repede să fugim,
Mamă dragă, nu mai plânge!
Făr’ de tata vom trăi,
Bestia ce ne frânge.

Însă lumea nu trebuie să știe!
Durerea noastră trebuie ascunsă,
Masca nu trebuie pătrunsă
De-a noastră dorință timpurie...

Aceasta în lume adesea o întâlnim:
Oamenii-și ascund sentimente.
Măștile acestea de le-am scoate,
Onești de-am fi, dar n-o să fim…

Paul Pogăcean
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Cu toții cred că v-ați pus această întrebare retorică, dar
nu ați avut curajul să o rostiți pentru că vi se pare că
răspunsul este atât de evident și totuși atât de greu de
aflat. Nu există o definiție concretă a timpului. Știm doar
că este un mediu omogen, definit doar de niște cifre
aflate într-un cadran. Timpul este locul unde ne putem
refugia în singurătatea noastră plină de amintiri și
totodată poate fi dușmanul nostru cel mai de temut.

Este zeul puternic și nemilos, momentul care trece fără
să-ți dai seama când ești împreună cu cei dragi, întreaga
noastră viață. De multe ori ne dorim ca timpul să stea în
loc pentru toată existența noastră, iar câteodată ne dorim
să treacă, ca o ploaie de vară, rapid și fără să lase urme
evidente în spate.

Cu toate acestea aș vrea să vă răspund la întrebarea ce
indică titlul pentru această scurtă pledoarie. Pentru mine,
timpul este orice vreau să fie: un loc, un mediu, un
cadru, care conține amintirile bine păstrate, trăirea
experiențelor de neuitat, spațiul imaginar unde mă pot
refugia când viața devine o povară. Toate acestea descriu
un singur substantiv nedescifrat până în ziua de astăzi,
un scut protector sau chiar o sabie ascuțită…Aceasta este
definiția timpului.

Ana-Maria Galoș

Dragă jurnalule, mă gândesc adesea dacă lumea pe care
o cunoaștem, ideile despre aceasta și lucrurile pe care le-
a lăsat în urmă sunt adevărate. Dacă există într-adevăr o
divinitate care a creat întreg Pământul sau totul este o
aberație.

Totuși, când îmi pun această întrebare mereu îmi spun:
“Oamenii au conștiință: când un copil mic face o
greșeală sau încalcă o regulă, acesta știe că a greșit,
devine rezervat față de părinți și încearcă, într-o oarecare
măsură să-i evite și să se ascundă de ei, exact cum au
făcut Adam și Eva față de Tatăl Ceresc”. Deci… cineva
trebuie să fi creat lumea pe care o cunoaștem.“Nu se
poate altfel, nu pot ajunge la o altă explicație, îmi
spun. “De ce doar oamenii au conștiință, iar restul
vietăților doar instincte primare?”.

Întrebări peste întrebări ce mă fac să mă rătăcesc în
propriile gânduri și idei; existența binelui nu este
posibilă fără existența răului și viceversa, “exact ca un
Yin și Yang!”. Acolo unde există lumină există și
întuneric. Ceea ce mă face să înaintez și mai mult în
labirintul gândirii: oamenii care au o privire întunecată au
inima înnegrită, deoarece ochii sunt poarta sufletului,
dar… “De ce unii oameni sunt lupi deghizați în oi, iar
privirea lor nu dezvăluie nimic?”. Întrebări fără răspuns,
o continuare fără sfârșit…

Paul Judea

Viitor?
Toți ne întrebăm unde vom ajunge, cum va evolua lumea
din acest punct și dacă vom trăi într-un fel de
CyperPunk2077. Din punctul meu de vedere, lumea de
azi e baza lumii din viitor și tot așa, toate fiind începutul
și sfârșitul unei generații, a unei epoci.

În prezent, trăim într-o lume predominant capitalistă,
fiind repartizați în anumite clase sociale din punct de
vedere financiar. Mediul acesta ne influențează alegerile
și viața de zi cu zi, uneori forțându-ne să facem lucruri
pentru care nu am fost făcuți inițial, toate acestea doar
pentru a ne putea crea o viața fără grĳa zilei de
mâine. Mediul acesta e neschimbat, astfel, ne este greu să
ne descotorosim de el, pierzându-ne speranța la o
egalitate între oameni.

Prin mai multe studii și documentare vizionate, ba chiar
și discuții cu prietenii sau familia, am ajuns la concluzia
că, în următoarele decenii, stilul de viață al civilizației se
va schimba odată cu automatizarea mai multor locuri de
muncă. Schimbarea, care va eradica munca manuală și
va ușura modul de trai al omului, va împinge încet, încet,
spre o lume mai liberă. Datorită performanțelor
tehnologice, generațiile următoare vor beneficia de un
mediu care nu va afecta atât de mult planeta, ba chiar va
ajuta la refacerea ei.

Lucrul manual, odată dat la o parte, va supune oamenii
la o alegere între a dobândi competențe sociale,
culturale, empatice sau artistice, sau traiul departe de
tehnologie, îmbrățișând tradițiile. Cu cât mai multe
persoane vor fi deschise spre un nou început și
dezvoltare, cu atât de multe vor fi și cele care nu vor
putea trece mai departe. În momentul de față, România,
precum și alte țări de pe glob, refuză dezvoltarea în mai
multe domenii, promovând idei eronate. Din păcate, un
procent măricel al persoanelor care beneficiază de
tehnologie nu este deschis să învețe despre alte culturi,
împiedicând normalizarea mai multor drepturi umane.

Un sfat bun: ,,Privește lumea prin mai mulți ochi.”

Ce este timpul?…

O pagină de jurnal



„Adolescența – vârsta marilor căutări și a
spectaculoaselor transfigurări”, spune Mircea
Cărtărescu, iar eu aș adăuga „spirituale”. Spirituale,
deoarece cred că esența spirituală a ființei este cea care
guvernează toate procesele ce au loc în adolescență.
Impulsul nevăzut, care ne controlează fiecare surâs și
fiecare oftat, se află în sufletul nostru complex pe care
încercăm să-l descifrăm, pentru a avea mai mult control
asupra propriei ființe. Fiind obișnuiți să acționăm
conform normelor și dorințelor societății, când realizăm
că putem fi independenți, facem tot posibilul pentru a ne
dobândi libertatea în funcție de nevoile noastre care
trebuie, mai întâi, descoperite. Vrem să știm de ce
suntem melancolici și cum să gestionăm nostalgia, cum
să prelungim cât mai mult starea de fericire și să părem
stăpâni pe noi. Astfel, trecem prin diverse schimbări și
experimente, până la o presupusă definire finală, mereu
cu impresia că aceasta poate fi permanentă și ignorând
faptul că schimbarea e inevitabilă de-a lungul timpului.
În aceste preocupări ar trebui să fim ghidați și sprĳiniți
de oameni deja „trecuți prin viață”, care empatizează cu
noi.

Însă, nu ne preocupăm numai de lumea interioară. Fiind
ființe sociale, facem tot posibilul pentru a ne afirma
existența. Atât de acaparați de propria ființă, luptăm
pentru a ne integra, dar și pentru a ne impune. Din cauza
contrarietății acestor intenții, relațiile sociale ale
adolescenților au un spectru larg, în funcție de
personalitățile indivizilor cu care interacționează. Pentru
a ne impune, suntem dezinvolți și hotărâți, ne arătăm
interesanți și intelectuali. Pentru a ne integra, apelăm la
compasiune. Încercăm să aflăm ce este în sufletul altora

și cum să ne facem plăcuți și, mai presus de toate, vrem
să fim înțeleși în complexitatea în care noi nu ne putem
înțelege.

În toate aceste aventuri adolescentine, pe primul plan
este sufletul. Pe el încercăm să îl definim și, cu ajutorul
lui, ne dezvoltăm relațiile sociale, încercăm să îl formăm
după bunul plac și tot pe el îl expunem în destăinuiri
confidențiale. Orice experiență cotidiană ajunge filtrată
spiritual, astfel descoperim noi emoții, principii și
dorințe. E adevărat că latura noastră spirituală ne
definește constant, dar noi conștientizăm asta abia în
adolescență și abia atunci încercăm să aducem o
contribuție proprie.

Problema, care apare frecvent în adolescență, este că, de
cele mai multe ori, suntem lipsiți de sprĳin în procesul
de formare. Avem atât de multă nevoie de sfaturile pe
care le refuzăm instinctiv. Avem nevoie de obiective și
principii, care nu se pot stabili decât pe cale spirituală.
Avem nevoie să fim pregătiți pentru atâtea experiențe ca,
odată trăite, să nu ne regretăm acțiunile. Avem nevoie să
fim învățați cum să filtrăm experimentele și experiențele
pentru a putea beneficia de acestea. Uneori avem nevoie
și știm să fim propria noastră sursă de iubire, forță și
inspirație.

În speranța că aceste crâmpeie de gânduri nu au doar o
aparență coerentă, închei cu ideea că forța creatoare, care
începe procesele de modelare a vieții fiecăruia dintre noi,
nu trebuie să își aibă originea în traumele noastre, ci în
experiențele înălțătoare care ne-au format.

Vârsta marilor căutări

Medeea Pașca

Într-un final, trebuie să decidem să trăim pentru noi, să
fim pe primul loc. Viața de adolescent este una grea și
uneori simți cum vrei să fii copilul acela mic, fără o grĳă
pe cap. Ar trebui să scriu ceva important? Dar... poate ce
scriu acum este mai important decât ceva tocit de pe
undeva, până la urmă acesta este prezentul, trecutul și
viitorul meu, al vostru.

Uneori, doar stând și privind tavanul cu ceva muzică pe
fundal, e fericirea supremă. Am ajuns să realizez că
timpul pe care-l trăiești fără să faci ceva nu e timp irosit,
este un timp care te ajută cumva. Stau și visez cu ochii
deschiși la cele mai fericite momente, mă gândesc cum
în următoarea zi îmi vor veni imagini din trecut, culmea,
mereu se întâmplă asta, însă, dacă mă gândesc la trecut
sau la viitor, simt o diferență; trecutul mă aruncă într-un
vid, uneori îmi face corpul să înghețe, alteori simt ceva
ce nu pot descrie. Viitorul este ceva dulce și
înspăimântător, necunoscut.

Mă scufund, mă scufund, dar pentru ce? Este un
sentiment foarte ciudat și straniu atunci când trăiești ce
ai în cap, bine sau rău. Toți încercăm să ne găsim ceva ce

ne face plăcere, dar poate nimic nu există. Preferăm de
multe ori să tăcem și să ascundem, dar la sfârșit, această
faptă nu are sens. Oamenii se stresează atât cu câștigul,
cât și cu înfrângerea, însă finalul este același.
Te uiți la cer, ce vezi? Mintea omului este un loc
fascinant și macabru, toți avem una, o explorăm și
simțim realitatea dorită, cât și durerea visului. Multă
lume vrea să lase ceva în spate, amintiri. Adevărul este
că ele se șterg cu trecerea timpului, noi rămânem doar o
bucată din trecut, o energie inimaginabilă.

Timpul nu contează, dar se termină, se sfărâmă în mici
bucățele de nisip și dispare. Nimic nu contează, dar acest
nimic este divin. Creierul devine gol. Universul în care
trăiesc, melodiile sentimentelor și a gândurilor este un
continuu festival de lacrimi, cu o poveste incredibilă
pentru cineva, poate pentru viitorul uitat, pentru mine.
Cât de important este să zici ceva sau să taci? Să
transmiți cumva ceea ce simți și crezi?

Un labirint. O imagine. O energie. Portret unic și veșnic,
expus în infinit, ființa.

Un gând sau nimic

Alessia Giosu
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Furtuna
vieții mele

Îmi place să visez la viitor și la toate lucrurile minunate
care vor fi atunci. Îmi place să cred că visele și aspirațiile
mele se vor împlini într-o zi. Mi-am văzut mereu viitorul
ca fiind dulce și speranța zilelor mai bune mi-a luminat-o
pe cea de mâine, oricât a fost de neagră.

Mi-e dor de speranța aflată la zeci de kilometri distanță,
mi-e dor de plimbările prin parc, mi-e dor de visul meu
cel dulce…

Cum ar fi dacă o clipă s-ar simți ca o viață și tot ce se
întâmplă în jurul tău brusc nu mai are sens ? Ești aici,
acum mi-e bine. Văd copacii înverziți cum își apleacă
ușor frunzele înaintea noastră, văd cum soarele răsare
doar printr-o simplă rugăminte, văd cum florile înfloresc
în urma mea în culori vii, văd cum îmi aduci un trandafir
și mă iei din nou în brațe. Clipa aceea vreau s-o salvez în
adâncul inimii mele, clipa aceea în care totul valora
nimic și nimicul ce a fost odată astăzi valorează totul.
Nici cerul nu e împotriva noastră, nici aerul de afară, nici
mașinile de pe stradă nu ne deranjează. Totul e calm și
iubire. Mă pierd în ochii lui, iar el se pierde în ochii mei.
Și atunci realizez că dintr-un milion de stele am găsit-o
pe a mea, că din sute de trandafiri înfloriți mai frumos e
acela pe care l-am primit, fiindcă e de la el.

Mi se pare mie sau cerul e mai luminos azi? Mi se pare
mie sau păsările au început iar să cânte în jurul meu? De
ce am chef de viață? De ce simt acea senzație în piept?
Mă bucur mai ceva ca un copil la primirea cadoului
dorit, în ochi am din nou scânteia aceea de viață, cât de
mult mi-a lipsit... Unde ești?... Stai... Unde ești? Normal,
era prea frumos să fie adevărat! Viitorul nu a venit încă
la noi, tu ești tot departe iar eu încă visez la ziua în care
te voi putea ține iar în brațe, fără ca lumea să ne critice
sau timpul să ne alunge; încă visez la ziua în care nu voi
mai fi nevoită să-ți dau drumul... Dar până atunci trebuie
să visez în continuare și să aștept, partea cea mai grea...

Ce s-a întâmplat oare?... Cum s-a ajuns aici?... Mi s-a
spus că totul va fi bine, că drumul meu e scris în stele
acolo undeva, că voi ști ce va trebui să fac la momentul
potrivit…

Tot ce-am făcut până acum a fost să lupt, dar dacă am
greșit, sau mai rău, dacă m-am săturat… Zilele acestea
sunt copleșitoare, lucrez până la capătul puterilor și cu ce
scop, unde duce toată această trudă când nu știi ce vei
face în viitor? ,,Drumul meu spre fericire”, asta gândesc
cu toții și totuși, nimeni nu se întreabă cum va ajunge
acolo sau ce-i va sta în cale. Mii de vise spulberate pe
malul mării, sute de gânduri nespuse, zeci de clipe
petrecute cu persoanele greșite, dar sunt încă în picioare.
Lacrimi, șuvoaie înghițite, uitate, n-au dreptul să fie aici
și totuși sunt. Vin în neștire și nu mă lasă-n pace. Urlete,
țipete de agonie și durere… Stai la ușă și probabil le vei
auzi, stai la ușă și ascultă ploaia, căci după ea vine
furtuna! Nori negri pe cer de noapte, ia durerea și arunc-
o departe, arunc-o peste toți cei care ți-au greșit, acum a
venit timpul pentru plătit.

Și totuși, nimeni nu-i de vină... Nu pot să cer soare în loc
de furtună, nu pot să mă bucur de micile momente din
viața mea, căci timpul mi-o ia înainte. Nu mai am timp
să râd, nu mai am timp să plâng, nu mai am timp să
respir, aerul e atât de închis, e atât de sufocant...
Presiunea e prea mare! Simt c-o să explodez când știu că
nimic nu e bătut în cuie și o singură decizie pripită ar
putea schimba tot.

Nu știu cine sunt, nu știu cine am fost și nici cine voi
deveni, toată realitatea mea s-a bazat pe obsesie, o
obsesie furtunoasă, care de atâtea ori m-a înecat în
necunoaștere și tot de atâtea ori m-a scos la suprafață și
mi-a dat din nou viață. Un alt motiv să trăiesc în
continuare, un alt motiv să nu pun capăt acum suferinței,
este dorința arzătoare de a fi mai bună decât am fost
până acum, de a progresa, de a mă depăși, atât pe mine,
cât și pe restul, în orice loc, la orice oră, pe orice vreme
și în orice lume. Am învățat din greșeli și n-o să le repet,
o să le arăt tuturor de ce sunt în stare! Eu sunt jumătate
din soarele de deasupra mea, eu sunt jumătate din
viitorul meu și jumătate din povestea mea, cealaltă
jumătate poate o știți, sau poate nu, dar gândurilor de
acum nu le pot permite să zboare către iubire, chiar dacă
ea este și va fi viitorul meu, scopul meu, obsesia mea.
Momentan nu pot s-o las să potolească furtuna căci
trebuie să lupt, dar voi aștepta viitorul și voi spera în
continuare că, indiferent ce am să risc, nimic nu va fi în
van.

Daria Cătinaș

Imagine a tot ce
ar putea fi…
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O filă dintr-o
viață
Viața a luat o întorsătură neașteptată când primii ani ai
adolescenței notorii s-au făcut simțiți. Sentimentele care
mă înconjurau în haina lor fantasmagorică mi-au
declanșat o puternică explozie de extaz; lumea se
schimbase total din perspectiva ce o descoperisem abia
acum, efemeră, dar cel puțin prezentă în toată ființa mea.

Ajunsă în acest stadiu, am început să descopăr,
asemenea unui sugar, adevărurile dezolante ascunse în
incipitul real al vieții. Mă izbeau, violent de malițios, în
esența plină de candoare a existenței mele. Trebuie să
recunosc că, deși toate acestea mă îngrozeau teribil,
simțeam o anume senzație himerică ce îmi alimenta
corpul și sufletul cu adrenalina contagioasă a vârstei.

Am început să privesc cu alți ochi toate neînsemnătățiile
ce mă înconjurau și să le ador pe fiecare în parte,
realizând că toate acestea erau contopite într-un singur
cuvânt, ce îmi crea un reviriment în tot corpul, ca o
șoaptă rostită în bătaia vântului... iubire...; este aproape
jalnic faptul că am devenit atât de atentă la aceste lucruri
care m-au schimbat în tot ceea ce înseamnă propria
persoană, admonestând vechiul sine ce a lăsat să treacă
timpul fără a fi recunoscător de excrescențele bune sau
mai puțin bune ale vieții, ce mă făceau mai încrezătoare
în propriile puteri.

Sentimentele și-au schimbat intensitatea, unele devenind
infime, iar altele având puterea maximă, influențând tot
ceea ce făceam. Acum deveneam responsabilă,
asumându-mi toate greșelile și toate reușitele. Desigur că
greșelile aveau consecințe mai usturătoare, dar de unde
aveam eu sa știu? Când ești copil, tot ce faci e pueril,
nimeni nu dă vina pe tine pentru că se presupune că ești
în stadiul premergător de învățare a unor lucruri
elementare, însă când devii adolescent, când în sfârșit
începi să te faci auzit cu propriile opinii și gânduri
asupra existenței dezolante, la cea mai mică abatere ești
privit cu o decepție critică de ochii întregii societăți.

În ciuda tuturor aceste lucruri, nu mi-am lăsat dorințele
și visele să fie doborâte, ba chiar am început să le dau
frâu liber și să le îndeplinesc, sufletul meu devenind
edificat pe deplin în privința viitorului meu, ce se
apropie cu fiecare secundă respirată.

Deși aș vrea să cred că eu singură am trecut prin toate
aceste momente minunate, din perspective diferite,nu
pot, deoarece părinții mi-au fost alături la fiecare pas,
prietenii m-au susținut iar profesorii mi-au oferit
încrederea necesară pentru a ajunge această persoană ce
v-a relatat un amalgam de lucruri și sentimente trăite la
începutul unei noi vieți, viața de adolescent.

Ana-Maria Galoș

O continuă
alergătură
Fiecare moment din viața noastră este scris pe filele unei
cărți pe care o îmbogățim în fiecare zi a vieții noastre.
Această carte nu o vom vedea niciodată, dar toate
întâmplările din ea vor avea repercusiuni asupra
viitorului nostru.

Acum refuzăm să facem anumite activități, pe care în
viitor există posibilitatea să nu mai avem ocazia să le
desfășurăm. Astfel că, există riscul să ajungem să ne
gândim cu părere de rău la trecut și să realizăm că am
refuzat lucruri ce ar fi putut să ne aducă mai multă
fericire sau care chiar ar fi putut schimba cursul
prezentului, dându-i o altă formă și nuanță.

Toate nuanțele de gri din prezentul nostru sunt
reprezentate de refuzurile sau greșelile făcute de noi în
trecut. Mereu ne vom gândi: ,,Ce se va întâmpla acum?”.
Ei bine, un răspuns concret nu vom primi, dar mai târziu
vom avea parte de anumite spoilere care vor trimite
mereu mesajul “Unde urmează să mă îndrept?”.

Cu cât înaintăm în vârstă, trecutul începe să fie tot mai
estompat, iar viitorul din ce în ce mai palpabil, din
simplul fapt că vom începe să ne conturăm prezentul,
gândindu-ne din ce în ce mai des la sintagma “Prezentul,
încotro…?”.

Prezentul ne determină să fim într-o continuă alergătură,
să ne focusăm pe activități care nu ne fac fericiți, dar
care ne asigură un bun statut social și material. Părinții
aleg drumul străinătății pentru a le oferi copiilor un trai
bun. Copiii vor alege să studieze în străinătate, crezând
că vor avea mult mai multe oportunități, dar nu vor lua
în calcul că lasă în spate părinții și prietenii de odinioară.

Ei bine, toate aceste clipe pierdute vor avea mai târziu
un efect negativ asupra vieții lor, deoarece vor fi mult
mai reci și lipsiți de sentimente, nu se vor putea bucura
niciodată cu adevărat de momentele petrecute în familie.

Într-un final, toți vom realiza că prezentul trece pe lângă
noi, că suntem ,,săraci”, deoarece avem doar bunuri
materiale, dar suntem lipsiți de ajutor și sprĳin din partea
persoanelor dragi.

Maria-Ioana Arion

10 11



Expresia din spatele măştii

Salut! Eu sunt Policoton Marseus Covid 19.503, dar îmi
puteți spune Poli. Așa cum ați dedus din numele meu, eu
sunt un virus. Un virus de Covid 19, mai exact.
Virusurile au mereu nume mai lungi, dar dacă cineva
face haz de numele meu, el va fi următorul meu loc de
joacă! Loc de joacă? Da. Virusurile trebuie să găsească o
cale de a intra în corpurile ființelor, pentru ca, mai apoi,
să amenajeze locul și să îl transforme într-unul de joacă
pentru copiii lor.

Da. Și virusurile au copii. Fiecare virus face
aproximativ 100 de copii. De aceea ne răspândim așa de
repede. Suntem și foarte mici. Avem cam 120 de
nanometri. Vă puteți da seama ce chin pe capul părinților
să găsească nume lungi pentru fiecare și apoi să le și țină
minte? Eu nici nu îmi pot imagina. Eu nici acum nu pot
reține toate numele fraților și surorilor mele și am 12 ani
de virus.

Familia Marseus e destul de renumită pentru că fiecare
dintre noi a avut succes în dobândirea unui loc de joacă
(mai ales din anul 2019 al oamenilor). Știți de ce este așa
de dificil? Nu toate virusurile sunt ca noi. Unele sunt
făcute să apere corpurile ființelor de oricine vrea să le
invadeze. Ele se numesc Virusuri Bune (și în ultima
vreme ei nu ne prea opresc).

Astăzi sunt foarte încântat, deoarece voi încerca pentru
prima oară să cuceresc singur un loc de joacă. Ținta mea
este Tudor, un băiețel de 9 ani, care nu se prea spală pe
mâini. Chiar acum mă strecor în camera lui. Mă urc pe
pixul cu care își face temele, și hop, dintr-o săritură sunt
pe mâna lui. Acum aștept momentul potrivit să fiu destul
de aproape de gura, nasul sau ochii lui și să ajung în
locul de joacă mult așteptat.
Dintr-o dată aud o voce:

- Tudor, la masă!
Perfect! Așa cum mă așteptam, Tudor s-a dus la masă
fără să se spele pe mâini. Pune mâna pe lingură, iar eu
nu ratez oportunitatea și sar în gura lui. Sunt așa de
fericit, dar nu apuc să-mi arăt sentimentele, că mă și
trezesc cu echipa de Virusuri Bune în fața mea, gata de

acțiune. Lupta nu durează mult, deoarece cu ajutorul
tehnicilor mele de virus-fu înving întreaga echipă. După
nenumărați adversari, reușesc să-l cuceresc în sfârșit pe
Tudor. Am început să amenajez prim-prejur: ,,Camera de
control” din creier, ,,Gaura aeriană” din plămâni,
,,Piscina de salivă” și multe altele.

ZECEANI DE VIRUS MAI TARZIU...

Acum sunt un virus adult în toată firea. Am o familie
mare cu 100 de copii. (Da, am avut dreptate. Chestia cu
numele e destul de complicată). Deși timpul a trecut, eu
tot în corpul lui Tudor sunt. Astăzi mă pregătesc pentru
încă o lovitură. Spațiul devine destul de aglomerat cu
atâția copii. După o scurtă perioadă de căutări, găsesc o
domnișoară pe nume Anastasia. Precum Tudor, nici fata
aceasta nu are o igienă corespunzătoare a mâinilor.
Camera ei este dezordonată, precum sunt și obiceiurile
ei. De aceea, reușesc cu ușurință să intru în gura ei.
Acolo mă așteptam să găsesc o echipă de Virusuri Bune
la fel de patetică și ușor de învins ca cea din corpul lui
Tudor, dar spre surprinderea mea, în fața mea acum
stătea o dihanie gri cu beretă:

- Bună ziua! Eu sunt Colonelul Anticorp Covid
19 Albus, iar virusurile ca dumneavoastră nu au ce căuta
în corpul Anastasiei! Vă rog să plecați în acest moment,
a spus el.

Deși s-a prezentat destul de frumos, eu nu aveam de
gând să renunț la locul de joacă măreț din cauza unui
anticorp cu beretă.

- Hei, dar dumneata cum ai ajuns aici? am
întrebat.

- Simplu. Printr-un vaccin anti-Covid ce va
duce la dispariția virusurilor ca dumneavoastră.

Deși teama mă cuprinde, nu mă las înfrânt de cuvintele
lui și încerc să îl atac. Din păcate tehnicile mele de virus-
fu nu sunt destul de bune pentru a îl învinge pe ,,domnul
colonel nu-știu-cum” și sunt nevoit să mă întorc acasă,
dezamăgit, slăbit și înfrânt. Un lucru e sigur însă:
vaccinurile vor îngreuna treaba virusurilor din familia
mea.

Diana-Ioana Lucaci

Virusul cel
săltareț

Odată cu venirea Pandemiei Covid-19 a fost impusă
purtarea măştii, o măsură de o importanţă semnificativă
pentru protecţia noastră.

După aproximativ doi ani în care oamenii au purtat
măşti, am început să conştientizez importanţa expresiilor
faciale într-o comunicare favorabilă.

Comunicarea constă atât în cuvinte, cât şi în tonalitatea
vocii, în limbajul corpului, în expresiile faciale, a căror
descifrare o restricţionează masca, astfel încât doar ochii
mai sugerează adevăratele emoţii ale emiţătorului.

Putem vedea partea bună a lucrurilor: faptul că măcar
ochii arată adevărul. De exemplu, un zâmbet real se vede
chiar dacă este acoperită gura, deoarece apare o sclipire
de bucurie în ochi, care lipseşte dintr-un zâmbet fals,
care constă doar în arcuirea gurii într-un semicerc.

Am realizat că mesajele trimise pe telefon sunt,
deopotrivă, lipsite de sentimente. Cu toate acestea, avem

posibilitatea de a folosi emoticoanele care sugerează o
urmă de emoţie. Generaţia noastră nu a avut multe ocazii
de a scrie scrisori, însă mă întreb dacă nu erau cumva
mai sincere din punct de vedere al trăirilor. Cred că
mesajele şi email-urile lungi sunt totuși mai clare. Parcă
ne ascundem în spatele cuvântului „OK”, gândindu-ne
că acesta nu este atât de uşor de interpretat.

Am avut parte de nişte întâlniri virtuale cu persoane noi
sau pe care nu le cunoşteam atât de bine şi acela a fost
momentul în care am realizat motivul pentru care
profesorii insistă să ne pornim camerele: parcă tânjeam
să văd expresii faciale...

Poate că am avea nevoie să lucrăm pe palierul
îmbunătăţirii comunicării, să încetăm să îi mai judecăm
atât de mult pe alţii, să îi înțelegem mai bine şi să îi
acceptăm sau chiar să încercăm să ne cunoaştem mai
bine pe noi înşine şi să facem mai mult bine.

Iulia Folea
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Este 10 martie . Părinții mei plănuiesc de aproape un an
o călătorie în Africa. A sosit timpul plecării, momentul în
care mă despart pentru 14 zile de aceste meleaguri
pentru a traversa mărețul Ecuator înspre Madagascar.
Călătoria lungă cu avionul a decurs fără probleme, iar la
ieșirea din aeroport am fost întâmpinat de o lume cu
totul nouă, înconjurată de diferitele culturi, obiceiuri și
religii. Am urcat în bush taxi și am pornit spre cazare.

Dată fiind zonă exotică, părinții mei au închiriat un ghid
local care a stabilit un plan de vizitare atât a savanelor,
cât și a diferitelor sate și populații. În prima zi am fost în
turul Ankaranei, unul dintre parcurile naționale. Aici,
din cauză că ghidul nu avea sânge regal, nu a putut să ne
prezinte anumite locuri, considerate sacre. A doua zi am
fost în Makay, un sanctuar natural format din canioane
erodate.

Însă, azi, 20 martie, va fi o zi cu totul diferită. Azi e ziua
mondială a fericirii, iar părinții mei mi-au promis o
excursie specială. După un drum de câteva ore bune,
ajungem în satul Mapikoni. Aici suntem întâmpinați de
o mulțime de copii care se joacă. Totul părea normal în
afară de un lucru: nimeni nu îmi împărtășea spiritul de
încântare. Fețele copiilor pe jumătate goi erau stăpânite
de o mohorâre apăsătoare. Parcă toată lumea era veselă
numai acest sat era sub umbra tristeții.

Și atunci am înțeles adevăratul scop al vizitei. Ghidul
începe să ne povestească despre adevăratul fenomen care
se întâmplă în Africa, acest sătuc fiind vocea a multor
probleme ce se întâmplă aici. Ne-a explicat cum
valoarea unei simple cărți aici este echivalentul a 5 litri
de apă. Rămân profund emoționat atunci când ghidul
cheamă o fetiță care ne povestește că dorința ei cea mai
puternică este de a învăța să scrie și să citească. Ne mai
spune cum își organizează timpul astfel încât după ce își
ajută părinții cu treburile casei, să poată merge la școală
sau să învețe. Pe urmă am parcurs drumul pe care merg
copiii aproape în fiecare zi, pentru a ajunge la școală,
drum care are câțiva kilometri din afara satului. Acesta
are unele zone așa de înguste încât se poate traversa
numai pe jos. La final ghidul ne spune cât curaj și ce
sacrificii fac milioanele de copii din aceste zone sărace și
dominante de conducători corupți, pentru a merge la
școală.

Pe drum spre cazare, meditez. Mi-a pierit și mie
zâmbetul, acel zâmbet mare cu care am început ziua. Mă
cuprinde mâhnirea la gândul atâtor copii neajutorați. Eu
care îmi doream să fiu un om de succes și plin de bani,
eu, care pe autobuz în drum spre școală îmi plângem de
milă adesea din cauza lungimii drumului sau îmi băteam
joc de orele școlare. Toate visurile și trăirile mele
arogante au fost spulberate de acea dorință, aparent
infimă, dar puternică a fetiței. Am realizat cât de oarbă e
societatea urbană și generația la acest dar, care ni se
oferă gratuit, la care majoritatea avem acces: educația.
Mă simt vinovat din cauza ignoranței pe care am avut-o
până acum și simt nevoia să fac ceva care să îndrepte
măcar puțin situația.

Sejurul e pe terminate, am făcut o mulțime de poze și
amintiri frumoase, dar mai ales nu am uitat ce mi-am
promis în acea zi de 20 martie.

Ajung acasă și împreună cu părinții mei, începem o
donație lunară către o organizație caritabilă care se
ocupă de menținerea elevilor în școli și de reducerea
procentului de analfabetism. În sfârșit simt cu adevărat
spiritul acelei zile a fericirii.

Călătorie cu emoții

Ne apropiem cu pași repezi spre o lume digitalizată, în
care orice activitate va putea fi realizată de acasă din fața
unui ecran. Totul a început de la desfășurarea orelor în
mediul online, cine s-ar fi gândit vreodată că vom
ajunge să studiem de acasă cu ajutorul unui laptop prin
intermediul unor rețele educative. Ne-am fi imaginat
una ca asta doar în vise, dar uite că pentru prima dată
visul unei întregi comunități a devenit realitate.

Tot acest proces de învățare online ne-a ajutat să
devenim mult mai independenți, deoarece orice
informație necunoscută era deslușită doar cu un simplu
search pe google, comparativ cu zilele când mergeam
fizic la școală și primeam definiții sofisticate despre un
lucru foarte mărunt.

De la acest mic pas spre digitalizare au început să
“înmugurească” și altele cum ar fi: multe ședințe ale
oamenilor de afaceri au început să se desfășoare online,
majoritatea oamenilor au început să lucreze de acasă

aflându-se în confortul propriu, dar nu în ultimul rând
vom face un mare pas spre digitalizare când vom vedea
cum roboții vor efectua operațiile în locul medicilor doar
printr-o simplă programare și apăsare de buton.

Toate aceste schimbări pentru noi înseamnă o nouă sferă,
un nou univers nemărginit care se află într-o continuă
schimbare și evoluție, fapt care pe unii îi îngrĳorează,
dar pe alții îi bucură și le dă imboldul de a se informa tot
mai mult despre noile reglementări pentru a reuși să țină
pasul cu tot ceea ce se învârte în jurul nostru.

Desprinderea de noile obiceiuri a reușit să ne schimbe
rutina de zi cu zi, dar puțini reușesc să conștientizeze
aceste lucruri. Majoritatea activităților pe care le
practicam înainte au devenit doar o amintire, deoarece nu
ne mai permit regulile de acum.

Când vom reveni la normalitate?... aceasta e întrebarea
care momentan nu are un răspuns, dar ne macină pe toți.

Când vom reveni la normalitate ?...
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Stilurile de viață au evoluat de-a lungul secolelor
considerabil, aducând diferențe majore între copilăriile
noastre și cele ale părinților sau ale bunicilor noștri. În
ziua de astăzi oportunitățile copiilor s-au extins
inimaginabil de mult față de cele pe care le aveau bunicii
noștri pe vremea când erau copii. Confortul vieții a
crescut și el considerabil, atât în mediul urban, cât și în
cel rural, însă nu în egală măsură.

Transportul, cu 50 de ani în urmă, pe distanțe
considerabile la sat, se făcea cu: trenul, căruța sau caii.
Distanțele mici, cum ar fi drumul de câțiva kilometri
pana la școală, se făcea pe jos, fie pe vreme de vară, fie
pe viscol și frig, pe atunci iernile fiind mult mai lungi și
grele. Pentru asemenea drumuri prin nămeți se
înțelegeau copiii vecini și plecau la școală împreună,
pentru a se ajuta reciproc în traversarea troienilor care
puteau depăși un metru înălțime. În unele orașe mai
dezvoltate existau forme de transport în comun, precum
tramvaiul, însă acestea circulau relativ rar față de cele de
astăzi.

În ultima jumătate de secol, transportul în comun din
orașe s-a dezvoltat, ajungând o formă economică și
confortabilă de deplasare prin marile metropole,
convenabilă oricui. Și transportul între orașe s-a
dezvoltat mult, exodul rural cunoscându-și apogeul,
raportul de populație rurală-urbană ajungând de la 90% -
10% la 44% - 56%.

Un alt domeniu în care se observă diferențe majore este
cel al dependenței de resurse financiare. Cu un secol în
urmă, oamenii nu depindeau decât minim de bani,
aceștia își cultivau mâncarea, își construiau casele
singuri, își tricotau și coseau haine, totul le era asigurat
din gospodărie. Atunci oamenii trăiau în concordanță cu
natura, mult mai aproape de ea, făceau mult mai multă
mișcare, decât cei din ziua de astăzi, fiind nevoiți să

muncească la câmp sau cu animalele, pentru a-și asigura
traiul zilnic. Existau și târguri, unde aceștia vindeau
anumite produse dacă aveau nevoie în mod excepțional
de bani pentru ceva.

În ziua de astăzi, oamenii se bazează mult mai mult pe
resursele financiare, cei mai mulți oameni fiind la oraș și
neavând gospodărie, sunt nevoiți să își cumpere hrana,
hainele și locuința. Munca din zilele noastre este una
predominant intelectuală, precum meseria de profesor,
programator, inginer, arhitect, designer, desigur că există
și meserii care implică muncă fizică, însă acestea sunt
mult mai puține.

Mâncarea mai demult era un subiect bine definit,
nediscutabil, mama și fiicele găteau în fiecare zi ceea ce
aveau prin gospodărie, ceilalți nu aveau nimic de spus la
capitolul meniu. Masa se lua în familie, în general
începând cu o rugăciune, acesta era motiv de veselie,
nimeni nu îndrăznea să întârzie, toți erau recunoscători
pentru bucatele din fața lor.

Astăzi, mâncarea este mult mai felurită, oamenii având
libertatea de a alege să consume mâncăruri făcute după
rețete din toate colțurile lumii. Mulți oameni nu mai
gătesc și aleg să comande mâncare, fiind o practică mult
mai comodă. Oamenii neavând animale, cantitatea de
mâncare risipită a crescut foarte mult, la fel și poluarea,
lucru care nu se petrecea aproape deloc în urmă cu un
secol.

Până la urmă, vremurile sunt într-o continuă schimbare,
nimeni nu poate face nimic să o oprească, este progresul
continuu al umanității, descoperind și inventând noi și
noi modalități de a ne ușura viața. Cel mai important
lucru este, însă, ca această schimbare să fie una benefică
atât planetei, cât și omenirii, lucru care ține numai de
noi.

Eliza Neacșu

Stilurile de viață de-a lungul
timpului

16 17

Când am auzit prima dată de coronavirus, şi-a
imaginat cineva cât de mult se va schimba viaţa noastră,
a tuturor, din acel moment? Şi-a imaginat cineva că
acesta va ajunge în toată lumea, că va afecta doar
anumite ţări, că nimeni nu este o excepţie, nimeni nu
este ferit? Şi-a imaginat cineva că toată lumea este în
pragul unui pericol iminent? Că va urma un adevărat val
de boală şi moarte?

Eu, cel puţin, când am auzit de primele cazuri din
China, m-am speriat puţin, gândindu-mă ce catastrofe se
petrec în unele locuri din lume, dar, iniţial, nu mă
aşteptam să fie începutul unei pandemii, cel puţin nu îmi
imaginam că virusul va ajunge până în România. Până la
urmă, dintotdeauna au existat tot felul de boli, dar care
nu păreau să îngrĳoreze populaţia Pământului și care
erau ignorate. Atunci, de ce ar reprezenta tocmai acest
virus un pericol atât de mare?

Primele semne pe care le-am resimţit ca o
experiență afectivă profundă au fost când au apărut în
baia şcolii afişe cu igiena, cum să ne spălăm pe mâini,
cât de important este. Mi s-a părut ridicol, oarecum, de
parcă nu ştiam cum şi când să ne spălăm pe mâini şi
înainte, sau nu conştientizam că este important. Totuşi,
acest lucru a confirmat din nou gravitatea situaţiei, dar şi
panica generală care începea, treptat şi inevitabil, să
pună stăpânire peste întreaga lume.

Marea lovitură mai ales pentru noi, elevii, a fost
când au apărut primele cazuri în ţară şi s-a închis şcoala.
Astfel, am primit cu toţii o ,,vacanţă” de o săptămână.
Majoritatea ne-am bucurat că am primit câteva zile
libere, însă, cu siguranţă, nimeni nu s-a gândit că, din
acea zi, nu ne vom mai întoarce deloc la şcoală până la
toamnă. De fapt, abia de am fost câteva săptămâni la
şcoală în toamnă, că şcoala iar s-a închis după ce,
bineînţeles, cazurile de infectări au început să crească,
din nou, în mod îngrĳorător.
Astfel, am ajuns să trăim ceva ce nimeni nu a mai trăit în
istoria umanităţii la o asemenea scară: experienţa școlii
online.

Au mai existat pandemii de-a lungul timpului, însă,
cu siguranţă, în alte vremuri nu existau tehnologia şi
mĳloacele de comunicare actuale. Cine şi-ar fi imaginat,
vreodată, o oră de matematică online? Sau de
informatică? Sau de orice altă materie? ,,Şcoala online”
parcă suna a ceva ireal, o utopie, un vis. Însă când
termenul de revenire la şcoală se tot îndepărta, nu am
mai avut de ales. Având mĳloace de comunicare la
îndemână, am avut posibilitatea de a nu pierde tot acel

timp preţios în care puteam învăţa pentru a nu rămâne în
urmă cu materia sau, mai rău, pentru a nu repeta anul
şcolar. Astfel, mai în glumă, mai în serios, am început
lecţiile online.

Şcoala online... O experienţă... Interesantă? Am început
doar la câteva materii, în special la cele de profil, de bac,
sau la care mai era mult de predat, în funcţie şi de
disponibilitatea şi alegerea profesorului. La unele materii,
profesorii au făcut cu fiecare clasă câte un grup pe
WhatsApp, pe care ne încărcau lecţii şi teme, pentru a
obţine notele de care mai aveam nevoie pentru a ne fi
încheiată media. La matematică, de exemplu, primeam în
fiecare zi, aproape, lecţia nouă pe care am fi făcut-o şi la
şcoală, la oră, scrisă chiar de doamna profesoară. Nu
aveam altceva de făcut decât să copiem în caiete, să
încercăm să înţelegem şi să rezolvăm temele pe care
trebuia să le trimitem până la următoarea lecţie. Din
fericire, doamna profesoară ne ajuta mereu cu explicaţii în
privat în caz că nu înţelegeam, ne corecta fiecare temă
primită şi ne explica ce am greşit.

La alte materii, precum limba română sau informatică, am
început destul de rapid cu ore online pe tot felul de
platforme, cum ar fi zoom. Aceste ore au fost o experienţă
inedită şi chiar amuzantă, făcând haz de necaz.

Experiența online



A fost interesant să ne vedem toţi colegii de clasă
pe ecrane, la ei acasă, să discutăm unii cu alţii prin
mesaje despre ore în ,,pauze”, aşa cum făceam la şcoală,
şi pur şi simplu a fost comod şi interesant să participăm
la ore de acasă, stând în pĳama sau în pat sau cum
voiam, atâta timp cât aveam camerele închise.

Când am aflat că nu ne vom mai întoarce la şcoală
deloc în acel an şcolar, situaţia a devenit mai serioasă,
ne-am făcut grupul clasei pe google classroom la toate
materiile, unde am încărcat ordonat toate temele pentru a
fi încheiaţi, iar orele online s-au înmulţit. Am continuat
astfel aproape două luni, până la finalul anului şcolar,
când am avut chiar şi festivitate online.

Acela a fost unul dintre cele mai triste momente, în
care am resimţit, cu adevărat, diferenţa dintre viaţa pe
care am avut-o în mod normal şi acele activităţi online,
care, practic, ne-au înlocuit viaţa. A fost oarecum mai
comod cu şcoala şi cu activităţile online până atunci,
fiind mai uşor să luăm note mari pe proiecte sau teme
decât atunci când mergeam la şcoală şi dădeam teste şi
teze sau eram ascultaţi la tablă, dar nu se poate compara
,,festivitatea” online cu încântarea de la o festivitate de
an şcolar normal când, după un an plin de muncă şi
provocări, în care am avut parte atât de succese, cât şi de
eşecuri, chiar şi de note mai mici, eram strigaţi la careu,
ne primeam diplomele sau ne auzeam meritele şi eram
felicitaţi de atât de multă lume, ne îmbrăţişam, eram
alături unii de alţii, ne îmbrăcam festiv, ne aranjam atât
de frumos pentru acea zi unică a anului şcolar, atât de
specială. Cum se poate compara aşa ceva cu
,,festivitatea” online, care a fost, practic, o oră online
obişnuită? Atâta doar că ne-au fost strigate mediile şi

premiile, dar la ce folos, acele felicitări virtuale, când
abia de i-am văzut pe colegi?

Astfel, aruncând o privire înapoi la acel sfârşit de an
şcolar, din care aproape tot semestrul al doilea am fost
nevoiţi să îl parcurgem în format online, se poate
remarca faptul că nu doar acea zi de final de an şcolar a
fost atât de diferită faţă de cum ar fi fost în condiţii
normale, ci, de fapt, absolut fiecare zi din acel semestru
cât l-am făcut online a fost, din punctul de vedere al
socializării, al consolidării relaţiilor interumane, o zi
pierdută, o zi în care am involuat în această privinţă, o zi
în care am pierdut din abilitatea noastră de a relaţiona cu
ceilalţi. Gândindu-ne câte îmbrăţişări am pierdut în toate
acele zile, câte saluturi de ,,bună dimineaţa” mai voioase
sau mai lipsite de energie dădeam sau primeam în fiecare
zi când intram pe uşa clasei, fiind pregătiţi pentru a
începe o nouă filă din viaţa noastră, câte momente alături
de colegii de bancă. La câte pauze de mers la Badea sau
în staţie, sau doar de stat cu colegii pe o bancă la soare în
curtea şcolii sau pe coridoare, privind pe geam întreaga
şcoală sau grăbindu-ne să ne terminăm de scris rapid
tema cu cinci-zece minute înainte de a veni profesorul!
Lipsa acestor lucruri mi-a stârnit dorul chiar şi de părţile
mai puţin plăcute: stresul de dinaintea unui test sau teze
sau ascultări, liniştea ca de mormânt ce se aşternea în
clasă în timpul acestora, auzindu-se doar cum scriem pe
hârtie, creându-se acea atmosferă de concentrare intensă,
sau atmosfera de uimire şi panică ce se instaura când ne
trezeam şi cu câte un test surpriză, pe deasupra. Cum ne
luam rămas bun după o zi bună sau după una mai grea,
fiind obosiţi, abia aşteptând numai să ajungem acasă cât
mai repede, să ne odihnim, dar ca apoi să ne punem pe
învăţat rapid pentru următoarea zi, când aveam să o

luăm, din nou, de la capăt... Dar o duceam mereu la
capăt, ştiind permanent sprĳinul colegilor, că ne ajutam
unii pe alţii oricând, că nu eram niciodată singuri, că
dimineaţa ne vom întâmpina unii pe alţii şi că, oricât de
grea ar urma să fie acea zi, trecem prin ea împreună şi
orice lucru rău s-ar întâmpla, avem atâtea alte motive să
ne bucurăm de acea zi de şcoală şi să trecem peste ce
este rău.

Trecând şi prin şcoala online, din păcate, putem cel
mai limpede să conştientizăm că şcoala normală
însemna, de fapt, atât de multe alte lucruri în afară de
orele propriu-zise. Şcoala înseamnă şi socializare cu
colegii, contact cu oamenii, cu viaţa, amintiri, chiar şi
drumul până la şcoală, toate au rolul lor pentru a menţine
echilibrul în viaţa elevului. Dar, din nefericire, trăim
vremuri în care şcoala online este noua normalitate,
fiind, cu toţii, nevoiţi să ne adaptăm şi în anul şcolar
actual cu un orar întreg online. În aparenţă, ne
descurcăm cu predarea online, reuşim să parcurgem
materia de care oricum nu vom scăpa la examene.
Totuşi, oare este chiar atât de uşor să închidem ochii şi
să ne prefacem că este normală această situaţie? Oare
această lipsă de socializare de zi cu zi chiar nu va avea
niciun impact asupra noastră? Sau oricum este neglĳabil,
nu contează atâta timp cât parcurgem materia pentru
examene şi avem note pentru a fi încheiată situația la
învățătură?

Cu toţii aşteptăm cu nerăbdare finalul pandemiei,
dar când virusul va ,,dispărea”, oare viaţa chiar va fi ca
înainte? Ne vom simţi în siguranţă să nu mai purtăm
mască? Vom mai merge la un festival alături de mii de
alţi oameni din toate colţurile lumii cu acelaşi entuziasm,
fără nicio reţinere? Poate că până şi să ne urcăm într-un
autobuz aglomerat ni se va părea riscant.
Prin urmare, pentru a evita şi cea mai mică posibilitate de a
mai lua coronavirus, sau orice alt virus, sau chiar şi
doar o simplă răceală, este foarte posibil ca multe
activităţi, începând de la viaţa cotidiană, până la mari
evenimente, să se desfăşoare parţial sau chiar exclusiv
online. Astfel, activităţi care ni se păreau imposibil de
realizat fără contact direct, dar pe care, întrucât
pandemia ne-a demonstrat că orice este posibil, nu am
avut de ales, şi a trebuit să le efectuăm online, se vor
muta de tot în spatele ecranului care ne-a devenit în
această perioadă nouă lume. Acest lucru se datorează şi
faptului că, spre surprinderea noastră, s-a dovedit că este
chiar mai uşor să organizăm unele activităţi online. Nu
înseamnă că online sunt mai bine realizate, bineînţeles,
dar nu înseamnă nici că nu pot da rezultate
satisfăcătoare, poate chiar mai bune, în cazul anumitor
persoane. De aceea, până la urmă, depinde de fiecare
cum priveşte lucrurile, cum este mai avantajos pentru
propria persoană, întrucât fiecare om este diferit.

De exemplu, o festivitate de premiere s-ar putea
realiza online, dacă este luat în calcul strict scopul
acesteia, nu şi aplauzele care ar fi, altfel, într-o sală

plină, sau petrecerile de după. Tot online s-ar putea
desfăşura şi întâlnirile de afaceri sau prezentările de
proiecte, astfel s-ar economisi timpul pierdut pe drumuri.
Totuşi, chiar unul dintre principalele roluri ale unui
proiect dat elevilor este sau a fost, cel puţin, acela de a-i
ajuta să se apropie unii de alţii, iar acest scop nu s-ar
prea realiza dacă elevii doar se întâlnesc pe un video
meet, şi nici nu şi-ar mai dezvolta în acelaşi fel
creativitatea şi talentul manual printr-un share screen
decât desenând un carton. Este subînţeles faptul că, dacă
tinerii se întâlnesc într-un local sau la unul dintre ei
acasă, vor avea și oportunități de socializare şi se vor
mai abate de la munca propriu-zisă la proiect pentru a se
distra în diverse feluri, ceea ce le-ar lua din timpul
pentru studiu sau ar afecta calitatea concentrării şi,
implicit, a proiectului, însă, până la urmă, acele
,,distrageri” sunt ceea ce îi apropie şi îi determină să se
cunoască mai bine, să descopere cum sunt şi în afara
şcolii. În fond, relaţiile dintre colegi sunt motivul pentru
care o clasă nu este doar un grup de elevi de aceeaşi
vârstă care studiază materiile cu aceeaşi profesori şi
merg la şcoală doar pentru a fi evaluaţi; dacă ar fi aşa,
atunci cursurile s-ar fi putut realiza dintotdeauna pe
google classroom, indiferent dacă este pandemie sau nu,
iar elevii să meargă propriu-zis la şcoală numai pentru a
fi evaluaţi şi notaţi, căci astfel s-ar obţine o mare
economie de timp şi resurse.

În concluzie, experienţa online a determinat
distanţarea oamenilor din multe puncte de vedere,
pandemia supunându-ne pe toţi unor încercări
neobişnuite, în mare parte neplăcute. Totuşi, în funcţie
de modul în care este privită situaţia, ,,din păcate” poate
fi transformat în ,,din fericire”. Astfel, din fericire,
această experienţă ne-a învăţat să preţuim toate lucrurile
pe care le aveam, dar de a căror adevărată valoare nu am
fost cu adevărat conştienţi până când nu am fost privaţi
de ele: sănătatea, posibilitatea de a merge nu doar
neapărat în vacanţe exotice sau la mari festivaluri, ci de
a învăţa din banca şcolii, stând lângă colegul de bancă
după o pauză de distracţie cu toată clasa, nu din faţa unui
ecran cu ferestre colorate unde inițialele numelui
substituie colegii, posibilitatea de a vedea zâmbetul
neascuns de măşti al oamenilor de pe stradă; de fapt,
posibilitatea de a vedea oameni, de a merge pe stradă,
libertatea de a alege când vrei să ieşi din casă şi când
vrei să stai acasă. Cu alte cuvinte, această experienţă ne-
a dezvăluit importanţa lucrurilor mărunte, căci ele fac
viaţa, din lucruri mici sunt făcute lucrurile mari. Ne-a
învăţat, de asemenea, să ne gândim de acum înainte de
două ori înainte de a refuza ceva, să nu lăsăm nimic pe
mai încolo, să preţuim fiecare moment al vieţii, să
preţuim prezentul, să trăim în prezent şi să nu ne lăsăm
viaţa învăluită de grĳa viitorului, căci niciodată nu se
ştie ce ne rezervă acesta.

Diana Buzescu

18 19



Interviu:
Domnul director,
profesor Silviu
Cristian Rad
1. Ce calități ale elevilor dumneavoastră apreciați cel
mai mult?

Este greu să facem o ierarhie a calităților; când vorbim
despre calități, discutăm despre însușiri pozitive. Cu alte
cuvinte, orice calitate, dă plus valorii fiecărei persoane.
Dacă este să fac o ierarhie, în top ar fi: sinceritatea,
curajul și entuziasmul. Ordinea este una aleatorie, dar
mai sunt și altele pe lângă acestea trei. Consider că
tinerilor de astăzi le lipsește capacitatea de lucru
împreună, dar asta este și vina noastră, a dascălilor,
pentru că nu-i implicăm suficient să desfășoare activități
în echipă. Sunt de părere că toți tinerii au calități,
problema este că cei mai mulți nu se străduiesc să le
valorifice. Primești un capital, iar tu nu alegi să-l
investești, preferi calea cea mai simplă - risipa. Un tânăr
nu trebuie să se mulțumească cu puțin.

2. În opinia dumneavoastră, care este cheia succesului
în atingerea scopul dorit?

Sunt mai multe căi pentru a atinge succesul, dar una este
indispensabilă: învățarea pe tot parcursul vieții.
Învățarea nu se finalizează odată cu terminarea anilor de
școală (liceu, facultate etc…). Cea mai bună și cea mai
sigură investiție pe care o putem face este în educație.
Niciodată nu vom putea afirma că este momentul să ne
oprim în materie de educație. Este important să fim
disciplinați în tot ceea ce facem și să nu facem risipă de
timp. Timpul este cel mai mare dușman al omului, iar
pentru a avea o viață prosperă trebuie să ni-l facem
prieten. Faceți-vă timp zilnic pentru mișcare, rugăciune
și învățare (cărți, audiobook-uri, documentare, webinari,
cursuri video, Ebook-uri, videouri TED, TEDx etc). Așa
veți dobândi capacitatea de a atrage în viață toate
resursele de care este nevoie pentru a atinge orice
obiectiv pe care-l doriți.

Succesul nu înseamnă să fiți diferiți, ci un pic mai bun
decât ceilalți. Toți avem acces la aceleași surse, ideea e
să stăpâniții foarte bine un domeniu pentru a obține
excelența, chiar dacă nu inventați voi o nouă nișă. În
general, oamenii de succes nu sunt cei care au inventat
ceva – Google nu a fost primul motor de căutare,
Facebook nu a fost prima rețea socială ș.a. Nu primul
este cel care a avut cel mai mare succes, ci cel care a
făcut lucrurile mai bine decât ceilalți.
Mai multe informații în mintea noastră înseamnă o
claritate mai mare, înseamnă oportunități mai multe.
Valoarea unui om este dată de valoarea de cultivare a
creierului, nu ce mașină conduce, nu cu ce haine se
îmbracă sau ce telefon deține, nu în ce casă locuiește.
Lumea se schimbă, ritmul este unul galopant, iar
adevărata valoare o constituie ceea ce se află în mintea
sa.

3. Ce sfaturi le oferiți elevilor dumneavoastră la
începutul/ finalul anului școlar?

Mai degrabă l-aș numi mesaj, gând, sugestie și nu sfat.
Consider că încă nu sunt destul de înțelept să dau sfaturi,
nu este un act de modestie, ci de sinceritate. Punctual, aș
enumera următoarele:

Învățați să aveți spirit de discernământ pentru a
face diferența dintre bine și rău, sănătos și nesănătos,
folositor și nefolositor. Discernământul este o mare
virtute, lăsați-o să-și facă loc în inima și cugetul vostru.

Păstrați-vă sănătatea sufletului, așa cum țineți
cel puțin la sănătatea trupului vostru.

Să fiți curajoși și neastâmpărați în setea după
adevăr.

Fiți curioși, cât se poate de curioși în: știința
voastră, dorința voastră de carte și educație, dar nu lăsați
curiozitatea să pătrundă acolo unde este în primejdie.

Să fiți morali și să nu renunțați la visurile
voastre.

Iubiți, iertați, faceți-vă idealuri și nu îngăduiți
superficialității și comodității să pătrundă în firea voastră
lăuntrică.

4. Ce impact credeți că a avut pandemia asupra școlii?

Impactul pandemiei asupra actului educațional a fost
unul major și oricine poate certifica această afirmație:
profesor, elev, părinte; iar efectele acestei perioade se
vor simți și în viitor. Aș prefera să aducem în discuție
aspectele pozitive ale acestei perioade, de aspectele
negative s-a tot vorbit și se vorbește în continuare.
Perioada prin care trecem ne-a învățat să fim adaptabili
și să ne reconfigurăm multe concepte. În această
perioadă am fost nevoiți să găsim răspuns la unele
probleme care nu au mai existat. Să răspundem la
provocări nebănuite. Întrebarea care se naște este
următoarea: cum găsim un răspuns? Putem găsi un
răspuns corect? Nu există răspuns corect 100%. Sunt
importante: valorile, principiile și potrivirea cu
colectivul. Nu există răspuns 100% corect, există
răspuns AUTENTIC. Iar când aduc în discuție acest
adjectiv, mă gândesc la următoarele: adaptabil, unic,
tenace, empatic, natural, temperamental, intuitiv și
creativ.

5. Ce așteptări aveți de la liceul nostru?

Așteptări am de la mine, cum cred că au toți cei care fac
parte din această comunitate a Liceului de Informatică.
La cât de complex este viitorul și la cât de complexă este
viața putem găsi talent, potențial, chemare, în orice elev.
Dacă suntem dispuși să ne uităm conștient la acest
aspect, putem fimai fericiți: elevi și profesori. Dacă noi,
ca lideri, vom reuși să creăm un confort psihologic în
școală, cu siguranță, atât profesorii cât și elevii se vor
simți mai fericiți.

Vă mulțumesc!

Dragoste, bucurie, pace!
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1. „Nu mă văd altundeva decât în acest spațiu al poeziei
și al literaturii în general.”
Într-adevăr, compatibilitatea dintre om și îndeletnicire e
ravisantă în cazul poetului, prozatorului, eseistului și,
mai ales, dascălului Ștefan Melancu. Spun „mai ales”
dascăl, deoarece din această postură a avut o influență
benefică și un impact prevalent asupra multor minți
tinere, printre care sunt recunoscătoare să mă număr.
Recent și timpuriu retras din sfera pedagogică, domnul
Melancu ne-a acordat un interviu polivalent, ce cuprinde
atât amintiri și cugetări, cât și gânduri legate de viitor.
Am aflat că putem spera la viitoare apariții literare
semnate de dumnealui și la faptul că îi va pricinui numai
bucurie orice întâlnire cu foștii elevi. Așadar, opera
poate fi căutată în librării, iar împlinirea poate figăsită
alături de prezența autorului și, mai ales, a omului.

2. Ați menționat că ați început să scrieți prin clasa a
doua. V-a fost descoperită această vocație sau ați
descoperit-o singur?
Cred că mi-am descoperit-o singur. Copilărind la țară,
părinții fiind ocupați mai mult cu ale lor, specifice zonei
de țară, am intrat fără să vreau, fără să-mi dau seama, de
fapt, în această lume a literaturii fiind avantajat probabil
și de faptul că am învățat foarte repede să citesc și să
socotesc. În clasa întâi deja mă plictiseam cu abecedarul
de atunci, pentru că îl știam pe de rost înainte de a
începe clasa întâi, și la fel și tabla înmulțirii, chiar o
știam toată. Probabil m-a ajutat mult și memoria. Cred
că am avut memorie bună din start, contează și acest
lucru. În plus, ca să revin la întrebare, m-a fascinat din
capul locului lumea propusă de litere, de cuvintele
scrise. Scurt, am descoperit această lume fără a fi
neapărat inițiat de cineva, pur și simplu m-am trezit
acolo.

3. Cum ați ajuns să vă așterneți gândurile?
Aproape că nici nu știu ce să zic. Nu-mi dau seama chiar
limpede, pentru că, spuneam, eram prin clasa a doua a
când am scris. Citisem unul dintre romanele lui
Sadoveanu și m-am apucat să-l pun în versuri, acțiunea ,
cum zicem noi acum, și cred că am scris vreo 80 de
strofe pe care le-am dat învățătorului meu de atunci. Din

acel moment aş putea să spun că am fost impulsionat de
învățătorul pe care-l aveam, care mi-a descoperit un
anume talent al scrisului și m-a tot trimis pe la
concursurile specifice literare de la nivelul respectiv.
După care am tot scris, nu-mi mai amintesc exact, dar
știu că prin clasa acincea sau așasea i-am dat
profesorului de română, pe care îl apreciam foarte mult,
evident, i-am dat un vocabular întreg plin de poezii.
Întâlnindu-mă peste ani cu dumnealui mi-a zis că încă îl
mai păstrează, trezindu-mi zâmbete, pentru că bănuiesc
cum scriam – specific universului infantil al acelei
perioade.

4. Țineți legătura cu foștii dascăli?
Foștii dascăli sunt foarte bătrâni. Chiar mă gândeam să-
mi vizitez dascălul de română din gimnaziu care
probabil se apropie de 80 de ani, undeva într-o zonă de
țară și în vara asta să ajung cumva să-l văd. În rest,
dascălii din liceu, majoritatea lor, au dispărut. I-am
revăzut însă de curând pe câțiva, dintre cei care trăiesc
încă. Unul dintre ei, poate cel mai apropiat, profesorul de
franceză, era și mai apropiat ca vârstă de noi, l-am avut
din clasa a zecea de liceu, abia ce terminase, Dragomir
Costineanu îl cheamă. E unul dintre cei mai inteligenți
oameni, aș zice, pe care îi cunosc, un poliglot desăvârșit,
știe inclusiv limbile orientale, hindi, japoneză, chineză,
și-a dat doctoratul în japoneză. Cu el cred că sunt,
dintre foștii profesori, în legătura cea mai strânsă, uneori
vorbim chiar săptămânal la telefon. El se află în Franța,
vine o dată pe an de obicei în România, repet, un om cu
totul deosebit. De la el am rămas cu gustul pentru cultura
franceză, pentru ceea ce înseamnă îndeosebi literatura
franceză, învățarea limbii franceze, plus anumite lucruri,
principii de viață, de pildă, ideea de a nu accepta nici un
compromis, încă de atunci, din anii de liceu, cred că
dinspre profesorul de franceză mi s-a imprimat în mod
deosebit.

5. Ion Minulescu afirma că poetul se desăvârșește în
proză. Considerați că așa s-a întâmplat și în cazul
dumneavoastră?
Nu știu dacă I. Minulescu are dreptate... Poezia e în
primul rând o stare de suflet, exprimă mai mult decât

Interviu:
Domnul profesor
Ștefan Melancu

orice altceva interioritatea ființei noastre. Este o
combustie pe care o poți avea într-un anumit moment și
căreia să-i dai formă sau, la un moment, dat poți să n-o
mai ai. Sigur, această combustie este alimentată nu doar
de trăiri, ci și de ceea ce ai reușit să parcurgi, la nivelul
întregii literaturi. Pentru a fi mai explicit, nu e suficient
doar un talent, pe care îl poți avea, evident, ci, în plus, la
acest talent trebuie să adaugi o anume formare, care te
îmbogățește, vrând, nevrând. Altfel spus, talentul, darul
acela – pentru că, e clar, trebuie să ai un astfel de talent –
trebuie dublat pe parcurs și de marile lecturi. Ei, poate că
aici intervine mâna cuiva, un anume ghidaj pe care ți-l
poate face, îndreptându-te spre ceea ce chiar trebuie citit.
Și cred că acest lucru mi s-a întâmplat prin anii de liceu,
când profesorul de atunci, Titu Rădoi, un scriitor al
locului, m-a trimis la cenaclu, e vorba de Târgu Jiu. Era
un cenaclu de tradiție, încă funcționează, cenaclul
Columna se numea. Eram prin clasa a zecea, cred, și
mergând la cenaclu am putut să înțeleg cu totul altfel
scrisul: scrisul ca practică aş zice, scrisul ca exerciții
organizat și ca exercițiu expus, pentru că într-un cenaclu
îți citești creațiile și îți asumi critica – critica în sensul de
analiză. Este și momentul în care am debutat la o revistă
Uniunii Scriitorilor, revista Ramuri, cu o poezie
închinată lui Labiș. Labiș mă fascina în acel moment,
împreună cu un alt poet adolescent, Arthur Rimbaud –
sunt marii adolescenți ai poeziei, aş zice. Poemul cu care
am debutat în lui i l-am închinat, ,,Lui Labiș “ așa se
numește. Încă îl știu pe de rost, primul vers începe chiar
în acest sens, invocând nunele lui Labiș:
,,Se îndoaie timpul peste tine, Labiș / Ca într-o iarnă cu
pereții vii / Și pasărea luminii-ți prinde-n piept/ Un zbor
diametral tăiat felii...” și așa mai departe, cred că-s vreo
patru strofe. Poezia a fost una foarte bine primită și de
către profesorul de literatură, chiar s-a mirat, nu știa că
trimisesem grupajul respectiv la revistă, și de către cei
din cenaclu. A creat o anume impresie care m-a încurajat
să continui. Oricum aş fi continuat, cred. Nu mă văd
altundeva decât în acest spațiu al poeziei și al literaturii
în general.

6. Ați continuat și cu cenaclul, și acum activați în
cenaclul universității…
Da, cenaclul este o formă de organizare, acuma depinde
și de zonă, depinde însă și de o anume selecție. Cenaclul
Universității Babeș Bolyai este condus de unul din
poeții actuali cei mai buni actuali, Ion Mureșan. Mai
există, în Cluj, și cenaclul Octavian Goga, patronat de
Biblioteca Județeană și, de asemenea, un cenaclu al mai
tinerilor scriitori.

7. Legat de mai tinerii scriitori, mai ales ai noștri, ce
gânduri aveți?
Oh, aici e o poveste foarte lungă. Tinerețea aceasta,
scriitoricească, ține până la un punct. Din păcate, la noi
în general cultura și literatura se manifestă, mai ales în
ultimii ani, insular. Sunt insule existente în marile centre
de cultură, Bucureștiul, Clujul, Timișoara, Iași, Craiova,

fără a exista neapărat interferențe între acestea, din
păcate. În ce-i privește pe tinerii scriitori, ca să revin la
ei, sunt o serie întreagă de formule, de căutări. Uite,
vorbind de cenaclul UBB, chiar acum o săptămână a fost
o ședință interesantă în care au fost invitate două poete
foarte bune chiar, amândouă. Sunt de urmărit acești
scriitori tineri și cred că ar trebui chiar încurajați, dincolo
de un anumit conflict al generațiilor care există, a existat
întotdeauna, tinerii uitându-se oarecum neîncrezători
către cei care au debutat să zicem în anii 80-90, iar cei
din generația mea făcând un anume efort să-i înțeleagă
totuși și să îi aprecieze, cel puțin eu așa aş vrea să înțeleg
lucrurile, să aprecieze valoarea acolo unde există pur și
simplu.

8. Ați atins și subiectul debutului. Dumneavoastră ați
debutat sub un regim totalitar. Cât de greu a fost să vă
găsiți drumul și vocația în acele circumstanțe și cum v-
au influențat creația?
E o temă la care m-am gândit deseori, imediat după
revoluție mă gândeam oare cum aș putea să mai înțeleg
acei ani. Cu atât mai mult, cu cât zilele acelea, cea din
21 decembrie de exemplu, înainte de fuga lui Ceaușescu,
m-a prins în stradă. În 21 decembrie eram în centrul
Clujului, expus, împreună cu alți tineri care ne aflam
acolo, lângă biserica ungurească, în fața plutonului de
soldați pregătiți să tragă, trupele USLA, care au și tras,
iar noi eram pe jos, târându-ne printre câteva mașini
parcate și nemaiștiind ce se întâmplă cu noi. Vreo două
săptămâni am stat apoi în piață, vorbind celor adunați,
fiind zilele acelea fascinante, într-un fel, ale post-
revoluției – sau ce-o fi fost, pentru că discuția încă se
poartă – după care a urmat o perioadă, într-adevăr, a
decantărilor, între acestea și gândurile nelămurite încă
legat de ceea ce a fost cu adevărat.
Și acum, pentru a reveni la întrebare, sigur că am trăit în
modul acea perioadă în care se trăia pe atunci, debutând
prin clasa a zecea, aflându-ne cu toții, evident, în plină
perioadă ceaușistă. M-am gândit la un moment dat în ce
sens mi-a influențat creația această perioadă. Nu știu cât
de mult. N-am făcut compromisuri, de pildă, n-am scris
despre partid, și mă bucur că n-am făcut-o, deși mulți
făceau acest lucru, mai ales la început, copiii,
preadolescenții, adolescenții, fiind foarte ușor
manipulabili și impresionați de lucrurile mascate, așa
cum se întâmpla și în acele vremuri, comunismul fiind
mascat de o anume solidaritate socială și de gânduri
aparent mărețe.

9. V-ați gândit vreodată că s-ar putea să se termine acea
perioadă? Ați anticipat sfârșitul?
Nu. Fiind și foarte tineri, în perioada de liceu, de pildă,
nu ne gândeam la așa ceva. Luam timpul ca atare. Era o
curgere, pur și simplu. Noi eram elevi, liceeni, și exista
viață culturală, fie ea și de provincie, la Târgu Jiu, unde
am terminat liceul. Intrând la cenaclu destul de devreme,
normal că mă aflam între scriitorii foarte tineri,
majoritatea lor, de atunci, prezenți în cenaclu și destul de
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mulți, cred că eram un grup de cel puțin 10-15 poeți,
poetese, deci o viață culturală destul de efervescentă
pentru noi, și care aproape că nici nu ne dădea timp să ne
gândim la celelalte lucruri. Deci n-am simțit presiunea.
Presiunea am simțit-o mai degrabă în timpul studenției.
E adevărat, erau și ultimii ani ai regimului ceaușist, cu
toate determinările acelor ultimi ani, cu criza teribilă, cu
lipsa de alimente, cu restricțiile devenite absurde pentru
noi – ideea de a ți se lua curentul în fiecare seară, ideea
de a nu vedea la televizor decât două ore, iar acelea pline
de vizitele "tovarășului" Ceaușescu. Lucruri de felul
acesta care ne-au și îndepărtat pe atunci, de fapt, de o
viață culturală autentică, ne-au făcut să ne izolăm, să ne
căutăm lumea noastră interioară. Apropo de ideea dacă
simțeam sau nu că se va schimba ceva, asta am simțit-o
în ultimele luni de dinaintea Revoluției, ascultând
aproape zilnic BBC-ul și Europa Liberă. Sigur, oarecum
clandestin, ferindu-ne să se afle înspre securitate cumva,
pentru că nu aveam voie să facem acest lucru. Ei, dar
știam că se pregătește ceva, simțeam, în acele zile de
decembrie, 16, 17 decembrie, deja se vedea, ascultând
grozăviile de la Timișoara din acele zile, chiar mă
gândeam că se va termina cu acel regim.

10. Dacă ați vrea să trecem în revistă parcursul
dumneavoastră profesional…
Parcursul meu profesional, da, e formula aceasta. Sigur,
am încercat, apropo de formulă, să nu fac o delimitare
prea netă între profesional și structural. Zic asta
gândindu-mă la profesia mea, ca dascăl de română.
Practic, dintotdeauna mă știu făcând aceste lucruri,
citind, scriind, iar din 1985, când am terminat Filologia,
predând, fiind în școală, deci munca de dascăl și scrisul,
paralel. Cumva a existat această interferență aproape
permanent între profesie și scris, și în acest sens
spuneam că mi-e greu să fac o delimitare între ideea de
profesional, ca atare, și ideea de creație, de literatură,
mai clar spus. Primii mei ani de școală au fost la
Cireșoaia, o localitate superbă, un sat de dealuri, se află
în prima comună din județul Bistrița-Năsăud, comuna
Braniștea. Mărturisesc că nu știam că e un sat compact
unguresc, chit că nu mă deranja ideea în sine, dar
probabil, dacă aș fi fost avizat, m-aș figândit la faptul că
nu știu limba maghiară. Altfel, nu m-a deranjat nimic
altceva. Cu atât mai mult, până la urmă a fost o
experiență de viață în plus.
După care au venit anii revoluției și am încercat să ies
din sistemul de învățământ, în favoarea sistemului, să zic
așa, cultural propriu-zis. Am mers la revista Apostrof,
acolo am stat vreo șapte ani, o revistă a Uniunii
Scriitorilor, apoi la câteva edituri, editura Cartimpex ca
director și apoi Editura Dacia, ca redactor-șef, aceasta
fiind pe atunci editura cea importantă a Transilvaniei.
Numai că, în paralel, am continuat să predau în
învățământul preuniversitar la câteva dintre liceele
clujene. După care, pentru câțiva ani buni, am mers în
sistemul universitar, la o universitate din Târgu Jiu, unde
aveam chiar două norme, de lector și de conferențiar

universitar, apoi aici la Universitatea Babeș Bolyai, la
Facultatea de Studii Europene – câțiva ani buni, șapte-
opt, unde, după doctoratul în Litere, am susținut și un
doctorat în Filosofie. După care, în 2008, un moment de
criză nu doar socială, ci și în structurile ce țin de cultură
și învățământ. O criză mai ales de ordin moral, care
continuă și azi, se adâncește chiar. Există un deficit
enorm, tocmai sub acest aspect. Poate că și de aceea
lumea actuală se află într-o anume pantă în ceea ce
privește mai ales spiritul. Dar poate că așa trebuie să
meargă timpul, în cele din urmă. Aceasta poate că este
orientarea, noua dimensiune de acum, noile timpuri,
post-umanul de care se vorbește astăzi. Totul pare că ne
arată că ne aflăm la răscruce, într-o paradigmă care s-ar
putea să ducă tocmai spre ceea ce spuneam, un timp și o
societate marcate de deficitul acesta moral. E însă,
aceasta, o poveste lungă pe care am încercat, de altfel, să
o desfășor cumva în teza de doctorat în Filosofie ce are
temă tocmai Criza morală actuală.

11. Credeți că ne aflăm într-o criză morală care
anticipează o decădere sau o reînălțare?
Toată istoria umanității cunoaște sincope, rupturi, uneori
dezastre, apocalipse, după care urmează noile începuturi.
Da, o astfel de teorie există, a existat dintotdeauna,
legată de faptul că orice cădere, până la urmă poate să
ducă și la o înălțare sau o regândire a drumului, inclusiv
în dreptul umanității noastre. Relativismul actual,
hiperconsumerismul, postumanul de care vorbeam, toate
marchează într-un mod evident realitatea actuală. Depinde
însă și cum interpretezi lucrurile și, vorbind de
interpretare, mă gândesc că acesta este termenul pe care
Nietzsche, unul dintre cei mai mari filosofi ai ultimelor
două secole, și-a așezat întreaga viziune filosofică,
printre altele afirmând, și schimbând cu aceasta tot
parcursul filosofic de după el, ceva de genul ,,Nu există
fapte, ci doar interpretări’’. Altfel spus, punând în
balanță tocmai subiectivismul, relativismul existenței
umane în toate dimensiunile sale. Nu știu care va fi
salvarea până la urmă, în ordinea spiritului îndeosebi,
pentru că tocmai în această ordine umanitatea se află în
derivă.

12. Nietzsche punea problema regândirii moralității și a
libertății prin ideea morții lui Dumnezeu, printre altele.
Cum credeți că trebuie să înțelegem și să regândim
libertatea?
Sunt multe de zis. În teza aceea a mea de doctorat,
scoasă apoi ca un volum separat, la Editura pentru Studii
Europene, cred că am vreo 40 de pagini, cel puțin despre
Nietzsche, și chiar așa e numit capitolul, ,,Diagnoza lui
Nietzsche’’. N-am mai revăzut-o de mult, deși aveam
ideea să reiau subiectul într-un eseu separat, într-o
abordare mult mai liberă, dincolo cumva de încorsetarea
de tip didactic, și probabil că voi face acest lucru, sper să
pot. E o temă complexă. Am citit cam tot ce a scris și s-a
scris despre Nietzsche, fie în traducere românească, fie,
destul de mult, în traducere franceză, prin ceea ce avem

la Biblioteca Franceză din Cluj. Sigur, Nietzsche a lansat
foarte multe idei care au făcut carieră. Ideea aceasta a
morții lui Dumnezeu, de pildă, este unul dintre astfel de
subiecte, și care este fascinant ca abordare, expus între
altele, într-una din cărțile lui, ,,Așa grăit-a Zarathustra’’.
E greu însă de explicat în câteva cuvinte. Limpezind
lucrurile, cred că Nietzsche avea în vedere faptul că,
odată cu pierderea valorilor care l-au definit, omul l-a
pierdut inclusiv pe Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a murit
ca valoare, ca valoare definitorie pentru existența noastră
umană, în ceea ce ține de ființa noastră metafizică, mai
degrabă. Și în aceeași direcție, ca și continuitate, se
așează și un alt termen ce ține de cealaltă viziune
nietzscheană, cea legată de ideea supraomului. Merge în
aceeași direcție a pierderii valorii ultime, Dumnezeul a
murit ca valoare existențială, este valoarea ultimă pe
care ființa umană a pierdut-o, și atunci ideea
supraomului ar trebui să fie cea care, până la urmă, să
înlocuiască această pierdere. Eu, cel puțin, așa am înțeles.

13. Și cu libertatea ce facem?
Cu libertatea?! Dacă nu suntem liberi, unii spun că nu
suntem nimic.
E complicat și termenul în sine de ,,libertate’’. Foarte
mult au pus în discuție conceptul de libertate filosofii
existențialiști, și Nietzsche înaintea lor, și am în vedere
filosofii existențialiști din anii ’50, ’60 din spațiul
cultural francez, cu Jean-Paul Sartre în frunte. Ideea
poate fi simplificată făcând relaționarea între libertate și
condiționarea existenței noastre. Vă mai spuneam și eu,
pe la orele cu voi, orele de clasă, că suntem niște ființe
condiționate. De când ne naștem, nu ne alegem practic
nimic, sau mai nimic. Filosofii existențialiști spuneau,
fiind convinși până la urmă, că singura alegere e, până la
urmă, doar sinuciderea. În rest, nu ne alegem nimic. Nu
ne alegem unde să ne naștem, când să ne naștem, din
cine și așa mai departe, mai nimic. E această problemă a
condiționării care există și care ține de spațiul mai ales
societat, lucru pe care l-a reluat la noi, de pildă, cel mai
important filosof român – e vorba de Constantin Noica –
într-o conferință de prin anii ’70. Lucrurile nu sunt
simple, dimpotrivă. Problema este, până la urmă,
determinată de structura fiecăruia dintre noi și a modului
în care alegem să trăim. Atâta timp cât ne putem
debarasa de aceste condiționări, atât cât reușim să le
marginalizăm cât mai mult, în sensul de a face din ele nu
centrii noștri existențiali, ci doar niște elemente necesare
vieții pentru a putea funcționa, la nivelul societății, mai
ales, dacă reușim acest lucru, ne putem crea ceea ce ține
strict de profunzimea și de intimitatea noastră și implicit
un anumit spațiu al libertății. Depinde, deci, de fiecare și
de structura fiecăruia cum alege să trăiască: liber sau
încorsetat. Liber, mai ales în gândire, reușind să evite
manipularea de orice fel, un pericol extrem mai ales în
lumea actuală, și în lumea pandemiei de acum,
manipularea în sine eliminând, se înțelege, însăși ideea
de libertate. Fiind manipulați, evident nu mai putem fi
liberi.

14. Spuneați că ați vrea să reveniți asupra unor subiecte
din cea de-a doua teză de doctorat. V-ați propus
anumite obiective pentru viitoarea dumneavoastră
activitate literară?
Ieșind din învățământ, pentru că am cerut ieșirea din
învățământ, sigur că primul meu gând e să-mi finalizez
anumite proiecte literare, cred că asta va fi prioritar. De
pildă, un al doilea roman care e aproape gata, practic e
scris încă din vară, dar are nevoie de acea corectură
finală pe care trebuie să o fac, probabil cât mai repede
pentru a-l da la tipar. Apoi, pentru următoarea perioadă
probabil va fi un nou volum de poezie și evident că aș
vrea să reiau o parte din eseistică. Vorbeam de un eseu
Nietzsche și sper să îl pot duce la capăt. Un gând mult
mai vechi, de pe vremea când predam studenților
Eminescu, câteva luni de zile am predat numai
Eminescu, ar fi un volum lecturi eminesciene cât se
poate de personalizate, altfel spus lecturile mele pe
Eminescu. E un gând mai vechi, spuneam, în
continuarea, poate, a volumului Eminescu și Novalis pe
care l-am publicat în 2000. Mi-ar plăcea să pot face și
acest lucru, dar sigură este doar ziua de astăzi, așa că
sunt doar proiecte. Să vedem dacă Dumnezeu și forța
interioară, și împrejurările vieții noii etape pe care o voi
parcurge vor face ca aceste proiecte să devină realitate.

15. În încheiere, ce ne puteți spune despre anii petrecuți
aici, la liceul nostru?
Sunt de ceva ani, din 2016, la Liceul de Informatică și aș
spune, în primul rând, că m-am bucurat de copii, cum le
zic într-un termen generic, vorbind de elevi. Cred că m-
am atașat de fiecare dintre clase. În momentul de față am
ca diriginte o clasă de gimnaziu, a șasea A, și-mi pare atât
de rău că îi las, pentru că, la rândul lor s-au atașat de
mine. La fel simt și față de toate celelalte clase. M-am
bucurat, evident, și de colegii mei, mai ales de cei din
Catedra de Română, în preajma cărora m-am simțit, aș
zice, foarte bine. Un gând bun, pe această cale, chiar
tuturor colegilor mei!

16. Țineți legătura cu foști elevi?
Da! Cu unii dintre ei țin legătura, ne căutăm reciproc, cu
alții mă întâlnesc întâmplător – se întâmplă astfel
uneori, pe stradă, să fiu salutat și să nu-mi mai amintesc
pe loc, dar după aceea bucuria revederii este reciprocă...
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La aniversarea a 40 de ani de când, pentru auditoriul
constituit de elevii Liceului de Informatică ,,Tiberiu
Popoviciu”, presară printre evenimentele istorice
prevăzute de programa liceală referințe literare,
coordonate geografice, sugestii muzicale și precizări
biografice, domnul profesor Marius-Iancu Comșa ne-a
oferit o incursiune în unele gânduri și experiențe proprii.
Între gânduri de viitor și nostalgii ale timpurilor trecute,
a fost abordat și prezentul, cu toate aspectele pe care le
înglobează. Povestea carismaticului nostru dascăl
începe, însă, cu pasiunea sa pentru istorie, căreia îi
datorăm recunoștință.

1. Când ați simțit chemarea pentru acest domeniu?

Am avut o aplecare de mic pentru trecut, pentru obiecte
vechi, situații pe care le întâlneam în poveștile sau
povestirile bunicilor mei, părinților mei. Nu m-a plictisit
niciodată istoria și derularea ei, atunci când narațiunea
era spusă cu har, adică atunci când reușea să mă atragă.

Pasiunea mea pentru istorie vine din copilărie și mi-a
fost inculcată de tatăl meu, care era un foarte bun
cunoscător al istoriei, mai ales al celei universale. Eu la
liceu am constatat că materiile care îmi plac cel mai mult
sunt cele umaniste și din clasa a noua m-am axat pe
istorie, literatură universală, geografie, limbi străine,
deci, cu alte cuvinte, o programă pentru științele
umaniste. Mi-a plăcut întotdeauna istoria, am vrut să
văd evoluția umanității, am vrut să văd cum am ajuns
unde am ajuns, noi ca civilizație umană, și de aceea am
făcut alegerea de a deveni istoric și de a transmite istoria
și celor mai tineri.

2. A existat vreo materie care să-i facă vreodată
concurență istoriei?

Da, sigur că da. Mi-ar fi plăcut să urmez medicina. Tata
era medic, iar mama mea, profesoară de biologie, numai
că m-a descurajat materia care se cerea la chimie și fizică
acum vreo 40 de ani. La biologie m-aș fi descurcat.

Am dat admitere și am reușit să intru de prima dată la
facultatea de istorie-filosofie, așa era pe vremea aceea, e
o dublă specializare. În anul în care am dat admiterea au
fost 11 candidați pe un loc, ceea ce era foarte mult, era o
concurență uriașă.

3. Filosofie ați predat vreodată ?

Nu, tot timpul am fost numai pe catedra de istorie la
cele două licee unde mi-am desfășurat activitatea: la
început, Liceul Industrial Unirea din Cluj, care a
dispărut, fiind transformat în Liceul de Muzică acum
vreo 20 de ani, iar din 1982 – adică de 40 de ani – sunt
profesor la Informatică. Pe vremea aceea se numea
Liceul de Matematică – Fizică nr 2.

4. Pe parcursul atâtor ani și în cadrul a două licee, ce
observații ați făcut cu privire la „arta copiatului”?

În ultimii 10 ani, arta copiatului a decăzut mult, în
sensul în care copiii nu au mai prezentat același interes.
Nu a mai fost acea luptă pentru note foarte mari și nici
imaginația lor în acest domeniu nu a fost debordantă, așa
cum am întâlnit eu în primii ani de profesorat, când se
copia prin diferite metode. Dar am observat o decădere
și o lipsă de interes și asta e foarte bine. Au ajuns la
concluzia, cel puțin elevii mei, că este mai rentabil, ca
timp, să încerci să înveți, decât să încerci să găsești
metode de copiat care sunt și foarte devoratoare de timp
și nu prezintă niciun avantaj față de efortul de a învăța
efectiv materia, chiar dacă nu la nivel maxim, dar la
nivelul cerințelor medii se poate face. Eu recomand
călduros, așa, prietenește, să se încerce acest lucru și să
nu se recurgă la mĳloacele de copiat, care atrag o dublă
pedeapsă, pe de o parte la materia respectivă și, pe de
alta, o pedeapsă la purtare.

Interviu:
Domnul profesor
Marius Comșa

5. Credeți că era mai bine înainte de pandemie ?

Era mai lejer, nu exista presiunea îmbolnăvirii, nu trebuia să porți
mască, care, pe mine cel puțin, mă incomodează în timpul predării.
Iar toată atmosfera de frică, de a te păzi să nu te îmbolnăvești apasă,
nu e propice unei dezvoltări intelectuale. Asta e situația. Nu ni se
poate reproșa, nici nouă, profesorilor, nici vouă, pandemia. Sper să
fie o perioadă trecătoare, să putem reveni la vremurile de
normalitate.

6. Cum vă mențineți treaz interesul pentru a preda istoria?

Prin lecturi, prin a fi la zi cu bibliografia istorică, mai ales cu
perioadele istorice care mă interesează – precum Renașterea, precum
perioada modernă a formării statelor naționale, precum Primul
Război Mondial, Al Doilea Război Mondial – am încercat să citesc
aproape tot ce a apărut și apare în continuare, pentru că este o plăcere
de-a mea. Nu o fac din datorie.

7. Având un bagaj literar de proporții (asta am dedus din diversele
sugestii și precizări făcute la clasă), mai aveți epifanii literare?

Da, sigur că da. Citesc și multă literatură, mai ales literatură
spaniolă și sud-americană. Unul dintre autorii mei preferați este
Mario Vargas Llosa, laureatul premiului Nobel pentru literatură din
2010. Sigur, nu mă mai pot identifica, la vârsta mea, cu personajele,
cu tinerețea, cu gândirea lor întotdeauna, dar încerc să le înțeleg și
îmi face plăcere, mă relaxează chiar, lectura unui roman sau lectura
unui volum de poezie reușită. Spun „reușită”, pentru că sunt și foarte
multe volume de poezie sau de proză care, din păcate, nu au valoare.
Eu încerc sa fac o triere foarte strictă.

8. Poeții și prozatorii contemporani ce vă insuflă?

La noi, printre cei din generația anilor ’90-2000 sunt câțiva de bună
calitate, dar în general îmi plac cei pe care i-am parcurs și în liceu.
De pildă, Nichita Stănescu este o feblețe de-a mea, de Ion Barbu mi-
aduc aminte cu multă plăcere ca poet. Apoi, mi-au plăcut „Craii de
Curtea–Veche” a lui Mateiu Caragiale. Aproape că știam acel roman
pe dinafară când eram în liceu. Nu m-am rupt de aceste preocupări,
dar de bază sunt lecturile istorice.

9. Am vrea să încheiem discuția într-un ton optimist, poate cu niște
speranțe pentru viitor, pe care sperăm să ne-o inculcați
dumneavoastră. Ce se va întâmpla cu excursiile în străinătate
organizate alături de domnul Mărcuș?

Ultima excursie programată era cea din Spania, în anul 2020.
Bineînțeles, aceea nu a mai avut loc. Momentan, am sistat aceste
excursii culturale, devenite celebre, din cauza opreliștilor logistice
impuse de pandemie. Ne dorim mult să le reluăm, dar numai în
condiții de normalitate.
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1. Cum credeți că va evolua informatica în următorii 10
ani?

Sunt ferm convins de faptul că în viitorul relativ
apropiat se preconizează o schimbare de paradigmă în
informatică, datorată atât schimbărilor tehnologice
profunde care prognozează trecerea de la calculatoarele
pe semiconductori la calculatoarele cuantice, a avansului
realizat de inteligența artificială și pătrunderea ei în
cotidian, a creșterii accentuate a ratelor de transfer de
date, cât și avansului realizat în domeniul roboticii.
Explicație:
Dezvoltarea viitoare a calculatoarelor personale.

Dacă ne uităm la modul în care s-au dezvoltat
calculatoarele personale în ultimii ani, observăm o
încetinire a evoluției lor datorată apropierii de limite
fizice. Calculatoarele clasice (cu semiconductori) sunt
limitate fizic din mai multe puncte de vedere.

Limitări dimensionale care conduc la miniaturizare:
de exemplu, un calcul simplu arată că, dacă analizăm
viteza aproximativă a luminii c=3*108m/s și
presupunem că este aceeași cu viteza de transmitere în
conductori și semiconductori, pe care, dacă o comparăm
cu frecvența de lucru a unui procesor actual de cca.
3GHz adică 3*109Hz, ajungem la concluzia că în
momentul în care se emite un semnal de ceas la doar
10cm distanță, ajunge semnalul de ceas emis anterior.
Concluzia este că viteza de calcul nu poate crește decât
prin apropierea componentelor, ceea ce impune folosirea
unor calculatoare cât mai compacte și promovează
calculul paralel (creșterea numărului de nuclee
procesor).

O altă limitare dimensională este aceea că
miniaturizarea este din ce în ce mai complicată, deoarece
tranzistorii ce compun un microprocesor au dimensiuni
de ordinul nanometrilor (1nm=10-9m).
Influența trecerii la calculatoarele cuantice.

Calculatoarele cuantice, pe de altă parte, aflate acum
în faza de prototip, au avantajul că pot realiza un salt în
viteza de calcul, au mai puține limitări față de
calculatoarele clasice, dar, pe de altă parte, operează
după alte principii. Logica booleană (cu valori adevăr /
fals) este înlocuită cu o logică mai complexă, având mai

multe stări. Calculatoarele cuantice promovează calculul
paralel, foarte puțin (sau deloc) dezbătut în materia de
liceu, au alte limbaje de programare la care va trebui să
ne adaptăm, logica de scriere a programelor s-ar putea
modifica radical.
Dezvoltarea inteligenței artificiale.

Faptul că suntem înconjurați de procesoare nu este o
noutate. Acestea există deja în majoritatea locuințelor
noastre, începând de la cuptorul cu microunde, care are
un microprocesor pentru a regla automat procesul de
gătire, până la telefonul mobil, televizorul inteligent,
etc. În viitorul apropiat, datorită programelor de
inteligență artificială, aceste sisteme vor fi concepute să
„colaboreze” nu doar cu noi, dar și între ele. Sunt
convins de faptul că folosirea inteligenței artificiale va
aduce multe beneficii și ne va ușura viața. Totuși,
întrebarea mea este: Oare suntem capabili să înțelegem
modul în care funcționează programele inteligente?
Putem noi să integrăm în materii sau să învățăm elevii să
construiască ori măcar să înțeleagă principiile de
funcționare a unor sisteme inteligente?
Influența roboticii asupra vieții cotidiene.
Acum este cert că robotica e o știință în plină

efervescență creatoare. Vor fi din ce în ce mai mulți
roboți. Acum avem robot aspirator, robot de tuns iarba
sau robot „animal” de companie. În curând vom avea
poate roboți menajeră sau șofer (mai degrabă conducere
autonomă). Trebuie să fim capabili să îi construim.
2. Cum a influențat evoluția calculatoarelor structura
materiei?

Analizând sub aspect istoric evoluția informaticii și
pătrunderea acesteia în cotidian, pot spune că materia
Informatică este doar parțial corect fundamentată,
dovadă stă în acest sens faptul că manualul este folosit
foarte puțin în procesul de predare. Nu cred că este în
aceeași măsură necesară (în structura actuală), utilă
pentru toți elevii și pot afirma că ea corespunde doar
parțial nevoilor de cunoaștere.
Explicații:

În primul rând, termenul de ,,Informatică” (ca
definiție) vine din limba franceză (Information
Automatique) și înseamnă automatizarea informației.

Interviu:
Domnul profesor
Eugen Claudiu
Perșa

Acesta este, însă, un termen prea general și nu
corespunde cu ceea ce se face efectiv în programa
școlară. După mine, ar trebui ca materia, în loc de
Informatică, să se numească ,,Programarea
calculatoarelor” sau ,,Limbaje de programare”. Sunt de
părere că nu toți elevii capabili pot să devină
programatori. Programarea calculatoarelor necesită un
anumit mod de gândire (gândire pe de o parte logică și
puternic structurată, dar pe de altă parte extrem de
creativă), gândire cu care fie te naști (puțin probabil), fie
o dobândești. Nu orice elev, chiar și eminent, are
răbdarea să rezolve, de exemplu, la nesfârșit probleme
cu cifrele unui număr. Totuși, aceste probleme sunt
concepute pentru a le schimba elevilor modul de
gândire – îi fac să dobândească o rigurozitate în gândire,
să devină extrem de analitici și raționali. Nu toți elevii
rezistă la acest tratament, unii chiar opun rezistență
transformărilor. Pentru aceștia și alți elevi care au
înclinații spre disciplinele reale și care doresc o carieră
în IT, dar nu cea de programator, ar trebui să existe
materii alternative. De exemplu, ar putea fi materii
interdisciplinare de genul ,,Grafică pe calculator”,
,,Robotică”, ,,Calcule matematice”, ,,Calcule fizice” etc.
Aceste materii ar trebui studiate fie ca materii opționale,
fie ca ramură de studiu diferită de cea informatică (adică
programarea calculatoarelor).
3. Ce i-ați sfătui pe elevi să facă pentru a răzbate în
domeniul IT, pentru care se pregătesc, şi care sunt
competențele- cheie pe care ar trebui să și le formeze?
Rigurozitate.

Elevii ar trebui, în primul rând, să își formeze o bază
solidă de cunoștințe pe care apoi să poată clădi. Ei, ca
angajați, trebuie să știe mai multă sau mai puțină
programare (depinde de locul de muncă), dar trebuie să
aibă cunoștințe generale despre aceasta. De exemplu,
dacă învață un limbaj de programare în liceu, este puțin
probabil că vor folosi în viitor doar acel limbaj, dar
materia învățată în liceu ar trebui să le ofere un sprĳin
solid pentru a se adapta la alte limbaje pe care ar putea
eventual să le folosească. Dacă prin natura sarcinilor lor
de serviciu nu programează, trebuie să înțeleagă ceea ce
realizează colegii lor programatori.
Flexibilitate în gândire, creativitate.
Informaticienii reprezintă doar o verigă din lanțul de

concepere a unui produs. De multe ori se întâmplă ca
ceea ce au programat să nu se potrivească cu ceea ce au
gândit alții, iar, în acest caz, trebuie găsite compromisuri.
Munca în echipă.
Să fie obișnuiți cu munca în echipă și să accepte în

mod creativ (să se adapteze la și să adapteze) ideile
altora.
Toate aceste abilități sunt dezvoltate la facultate, dar

formate în liceu. De aceea, este important ca elevii să-și
formeze, prin rezolvarea unui volum mare de exerciții, o
anumită rigurozitate în gândire și acțiune, însă acestea ar
trebui dublate de rezolvarea unor probleme poate mai
complicate, dar practice și legate de realitate pentru a-și
putea dezvolta creativitatea.

4. Ce ați schimba în legătură cu perioada de predare
online?
Din punct de vedere al predării materiei, dacă elevii și

profesorii dispun de mĳloace tehnice rezonabile, eu cred
că predarea online are o eficacitate apropiată de cea
clasică. Totul depinde în primul rând de profesor și de
modul în care reușește să capteze atenția elevilor.
Pentru partea de exerciții, există metode prin care să

pot controla efortul individual depus de elevi și de a
vedea separat rezultatele muncii lor, astfel încât să existe
un feedback rapid și eficient. Munca în grup este destul
de greu de implementat online, deoarece separarea în
grupuri este mai dificil de coordonat și controlat de
profesor, dar nu imposibil.

Pe de altă parte, imparțialitatea notării are de suferit.
Pentru a crește imparțialitatea notării aș obliga toți elevii
să aibă la test două camere web pornite – una spre
monitor și alta spre ei, microfonul pornit și fără căști pe
cap, dar nici așa nu aș fi convins de faptul că nota a fost
corect obținută.
5. De ce ați ales cariera didactică în detrimentul altor
oportunități?
Pentru că este ceea ce îmi place să fac. Am încercat în

viață să fac multe lucruri, dar niciunul dintre ele nu mi-a
dat aceeași satisfacție ca aceea de a preda. Am fost
administrator de firmă, director de fabrică, programator
(am avut propria mea aplicație de contabilitate). Mi-am
pus și eu de multe ori această întrebare și de fiecare dată
am ajuns la aceeași concluzie: pur și simplu este exact
ceea ce îmi doresc să fac.
6. Care sunt diferențele dintre funcția de lector și
funcția de profesor?
Din punct de vedere al predării materiei, activitatea

din mediul universitar îți oferă o libertate mai mare de a-
ți profesa meseria. Acolo ți se oferă doar titlul materiei.
Conținutul materiei prezentate, crearea programei,
organizarea materiei în cursuri și/ sau laboratoare etc. ți
le concepi singur în cadrul catedrei sau, eventual, alături
de colegii care predau aceeași materie.

Pe de altă parte, la liceu, programa este prestabilită.
Evident că profesorii pregătesc o planificare a materiei,
iar această planificare poate fi modificată și/sau adaptată
pe parcurs, dar nu în limite prea largi.

Pentru a înțelege de ce stau astfel lucrurile, trebuie să
ne gândim la finalitatea demersului educațional. La
liceu, elevii învață lucruri și concepte generale, orizontul
de cunoștințe dobândit este mai larg (dar nu foarte
profund), iar din această cauză informația, de multe ori,
nu este suficient detaliată, ritmul de predare este mai
lent, iar repetițiile sunt frecvente.
La facultate, însă, materiile, chiar și cele

fundamentale, sunt predate cu gândul la viitoarea
meserie a studentului. Ele sunt predate într-un ritm alert,
cu multe accente de noutate datorită faptului că lectorii
și profesorii universitari publică tot timpul articole
științifice și cărți, sunt conectați la tot ceea ce este nou în
domeniul lor și împărtășesc deseori studenților
cunoștințe în afara materiei.
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1. Cum credeți că va evolua informatica peste 10 de
ani?

În următorii 10 ani se va dezvolta foarte mult
inteligența artificială. Se vor dezvolta sisteme tot mai
complexe pentru simularea comportamentului uman.
Vom avea roboți care vor prelua din activitățile
oamenilor în tot mai multe domenii. Totul va fi
interconectat, vor fi sisteme de tipul smart home, smart
car, smart health etc. Se va investi tot mai mult pe
partea de siguranță cibernetică.

2. Cum a influențat evoluția calculatoarelor structura
materiei?

Evoluția calculatoarelor a dus la învățarea a noi limbaje
de programare atât la liceu, cât și la gimnaziu, la
folosirea unor medii de dezvoltare virtuală, mult mai
eficiente și mai ușor de folosit.

3. Ce i-ați sfătui pe elevi să facă pentru a răzbate în
domeniul IT pentru care se pregătesc și care sunt
competențele cheie pe care ar trebui să și le formeze?

Pentru a răzbate în domeniul IT, elevii trebuie să fie în
primul rând curioși, să caute, să învețe și să
experimenteze singuri lucruri noi. Sunt necesare
competențe de comunicare, gândire critică și
creativitate în acest domeniu.

4. Ce ați schimba în legătură cu perioada de predare
online?

Pentru predarea online, ar trebui îmbunătățite
platformele pe care le folosim în acest proces pentru a
putea interacționa mai bine cu elevii și pentru a realiza
cât mai corect evaluarea.

Dintotdeauna mi-am dorit să predau. Mi se pare un
lucru deosebit să poți, într-o mai mare sau mai mică
măsură, să îndrumi, să contribui la formarea
personalității unor elevi, să încerci să aduci o
schimbare în viața elevilor pe care îi înveți.

5. Cum percepeți schimbările între generații?

Generațiile actuale, născute în era tehnologiei, a
telefoniei mobile și a mediilor de socializare sunt mult
mai nerăbdătoare, totul trebuie să fie imediat. Având în
vedere că orice informație este la un click distanță,
dinamica comunicării este diferită, le este ușor să-și
formeze aptitudini și competențe de a se adapta
cerințelor lumii în care trăiesc.

Interviu:
Doamna profesor
Mariana Coman

1. Ce reprezintă pentru tine Liceul de Informatică
„Tiberiu Popoviciu”?

Experiență, autocunoaștere, acumulare de amintiri,
formare profesională, provocări, relații interumane,
respect, dedicare, emoții, sentimente, energie creatoare,
definire, întreg.

2. Ne-ai putea împărtăși una dintre cele mai frumoase
amintiri legate de viața de licean?

Nu știu dacă este neapărat o amintire, însă aș putea
menționa faptul că am învățat să răzbesc în orice situație
și că orice încercare prin care treci în viață te face mai
puternic.

3. Cum a contribuit experiența dobândită în postura de
redactor-șef al revistei ,,Automatic Condei”la
dezvoltarea ta personală?

M-a învățat să fiu mai organizată, m-a învățat că pot să
mentorez mai departe alte persoane, m-a învățat ce
înseamnă lucrul în echipă, m-a învățat să fiu mai
temperată, m-a învățat să îmi fructific orice oportunitate
și să lupt pentru obiectivul meu și al echipei mele.

4. Care este rețeta pentru a deveni șef de promoție în
pandemie, din perspectiva celei care a atins această
performanță?

Pentru mine, pandemia a fost irelevantă. Consider că
poți face performanță în orice circumstanțe. Dacă îți
dorești, se poate. Cred că cea mai importantă trăsătură a
unui învingător este perseverența; trebuie să fii motivat
constant, trebuie să te dedici constant; nu îți permiți să te
lași pe tânjeală. Consider că această reușită este, de fapt,
rezultatul, încununarea unei munci continue, a unui efort
constant.

5. Ce apreciezi la profesorii pe care i-ai avut în timpul
liceului?

Apreciez la profesorii avuți în liceu următoarele aspecte:
au dat dovadă de profesionalism, au fost niște pedagogi
adevărați, au fost oameni cu noi înainte de a fi cadre
didactice, faptul că a existat înțelegere, au știut să ne
călăuzească pașii înspre atingerea propriului țel.

6. Care a fost cariera la care visai de mică? Ți se
materializează visul? Povestește-ne despre facultatea
aleasă și experiența de până acum în postura de
studentă.

Încă de mică, mai exact din clasa a cincea, știam că vreau
să îmi construiesc o carieră în domeniul IT. Cu timpul,
învățând și experimentând, am ajuns la concluzia că
vreau să devin inginer. Încă din copilărie, pot spune că
am avut o pasiune profundă pentru științele exacte.

Mi se materializează visul, căci, cunoscându-mi
destinația, am știut să-mi aleg drumul. Sunt studentă la
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de
Automatică și Calculatoare, specializarea Automatică și
Informatică Aplicată. Pot spune că materiile pe care le
studiez mă vor ajuta în cariera pe care mi-am ales-o.
Vizavi de profesori, mă pot considera norocoasă,
deoarece aceștia sunt competenți și dedicați. În privința
colegilor mei, mă bucur, deoarece sunt niște tineri cu
aspirații similare cu ale mele. Astfel, putem să ne ajutăm
reciproc în călătoria pe care am început-o. Lucrăm ca o
echipă. Chiar dacă suntem din toate părțile țării, am
reușit să găsim un numitor comun și să ne înțelegem de
parcă ne-am cunoaște de o viață.

Interviu:
Dana Bendis
Hera Rus
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Interviu:
Domnul profesor
Vlad Paraschiv
1. Ce v-a determinat să alegeți meseria de profesor?

M-a determinat ideea de a ajuta și a putea lucra cu
viitorul public, probabil și viitori artiști, designeri,
arhitecți sau pur și simplu cu viitori adulți ce vor fi
capabili să-și folosească creativitatea în orice domeniu ar
practica și tot aici aș adăuga, de ce nu, posibilii noi
colecționari de artă.

2. Care sunt primele amintiri din postura de profesor?

Având în vedere vârsta pe care o am, primele amintiri
din postura de profesor sunt amuzante și multe sunt de
dinainte de a începe efectiv să predau, mai exact sunt din
perioada în care îmi depuneam dosarul în școlile în care
urma să lucrez și în care eram, de nenumărate ori,
confundat de cadrele auxiliare sau chiar, de către alte
cadre didactice, cu un elev.
Câteva exemple mai amuzante ar fi:
Am fost întrebat în ce clasă doresc să mă înscriu; am fost
aproape certat că am intrat în sala profesorală; o dată am
fost nevoit să sun la secretariat pentru a putea fi lăsat să
intru într-o școală; în cadrul unei ore online prelungite
din pricina unui test în desfășurare, am intrat pentru a-mi
ține ora și am fost întrebat cum de am acces la acea
clasă, fiind rugat să mă conectez la clasa mea, aici
distrându-se și elevii, nu doar eu. (Pentru toate
exemplele trebuie făcut exercițiul de imaginație în care
să vă închipuiți contrastul între 1. expresiile suspicioase
cu care mi se adresau întrebările și 2. mimicile ce
denotau ulterior, puțină stânjeneală, puțină mirare și
amuzament în același timp, odată ce lămuream
încurcătura și specificam că sunt cadru didactic.)

3. Care considerați că este impactul artei asupra
societății contemporane?

Aici sunt multe perspective din care poate fi privită
această întrebare, așa că voi alege eu una, respectiv pe
cea a provocării. Arta poate fi și arăta în multe feluri,
fapt ce poate să stârnească mirare, indignare, bucurie,
amuzament etc., amestecuri de stări și gânduri care ne
provoacă să descoperim noi perspective de a privi lumea
înconjurătoare, societatea, cultura și însăși viața ca om.

4. Cum considerați că s-a transformat arta de-a lungul
anilor vieții dumneavoastră?

Arta este un domeniu subiectiv, opera odată expusă, așa
cum ne spune și definiția termenului “expus”, este pusă
la vedere pentru a fi cercetată, analizată sau pentru a
atrage atenția, ceea ce denotă că arta se transformă și
prin prisma interpretărilor date de către privitor, nu doar
prin ceea ce este ea fizic ca materie, sau imaterial, ca și
concept. Pentru această întrebare nu pot da un răspuns
general, având în vedere că arta are o multitudine de
forme și ramificații.

5. Credeți că arta v-a ajutat să depășiți momentele grele
din această pandemie?

Consumul de artă sunt convins că a ajutat pe toată lumea
în această perioadă ciudată, nu doar pe mine, aici
referindu-mă bineînțeles la toate formele artistice,
precum filmul, muzica, arta vizuală, literatura etc.,
incluzând chiar și unele jocuri video ce prezintă astfel de
calități.
În schimb, pentru a răspunde și din perspectiva
producției de artă, personal nu consider că m-a ajutat să
depășesc momente mai dificile, eu fiind obișnuit să fac
artă condus de alte impulsuri și intenții față de cele
recreaționale și/sau terapeutice.
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Interviu:
Teodora Nemeș

Interviu:
Mara Tămaș și
Eliza Neacșu

1. Descrie-ne proiectul tău, te rog. De unde a pornit
totul? Cum ai ajuns la această idee, există vreun
incident care a declanșat dorința de a oferi oamenilor
mai multă siguranță?
Proiectul pe care l-am inițiat împreună cu colegii mei de
echipă se numește „CyclinGo” şi reprezintă un sistem
inteligent de semnalizare pentru bicicliști, un concept
dezvoltat cu scopul de a oferi un plus de siguranță în
trafic. Sistemul are un format dual, fiind compus dintr-o
parte hardware, asemănătoare unei veste cu led-uri care
se montează pe spate și o aplicație pentru mobil.
Dispozitivul interpretează automat mișcările utilizatorul
și afișează în timpul deplasării semnalele
corespunzătoare, dar poate fi folosit și în scop publicitar.
Bazele proiectului au fost puse în cadrul Academiei
„Descoperă-ți pasiunea în IT”, ediția din 2020, atunci
când echipa noastră a fost formată și aveam nevoie de o
idee pe care să o implementăm.
Ideea am ales-o împreună, având mai mulți bicicliști în
echipă. Scopul nostru comun a fost de a crea un proiect
care să aducă atât inovație cât şi siguranță tuturor celor
care îl utilizează, dar prin intermediul căruia să evoluăm
şi noi pe plan individual.

2. Consideri că sfaturile antreprenorilor ți-au influențat
gândirea? Ce impact a avut asupra ta apariția la
„Imperiul Leilor”?
Participarea la emisiunea „Imperiul Leilor” a reprezentat
o mare oportunitate pentru proiectul nostru, care este
încă un start-up la început de drum.
Am primit multe sfaturi din partea unor persoane cu
experiență în zona de antreprenoriat, care m-au ajutat în
formarea unei viziuni nu doar asupra proiectului cu care
am participat, cât și asupra planului meu de viitor. Din
punct de vedere profesional, participarea la emisiune m-
a motivat și a declanșat ambiția de a aduce la realitate
„CyclinGo”, având acum sprĳinul financiar și expertiza
unor antreprenori de la care am avut multe de învățat.

3. Cum ați găsit motivația să duceți proiectul vostru la
un nivel mai înalt?
Pasiunea pentru munca pe care fiecare dintre noi o
realizăm a fost principalul factor motivațional pentru a
duce proiectul la următorul nivel. Credem mult în ideea
noastră şi în ceea ce poate să devină, iar dorința de a crea
un produs care să aducă un beneficiu în viețile oamenilor
ne-a făcut să nu abandonăm prototipul.

4. Cum se dozează realitatea și aspirațiile în crearea
unui proiect?
Echilibrul este foarte important atunci când dezvolți un
start-up în zona de tehnologie. De-a lungul timpului,
activitățile din viața noastră zilnică ca elevi au început să
se schimbe și au apărut multe idei noi, sugestii din partea
persoanelor cu care am interacționat și oportunități.
Important a fost să le selectăm pe cele care se potriveau
cel mai bine cu conceptul nostru, pentru a reuși să
evoluăm, dar a rămâne în același timp pe o traiectorie
realistă.

5. Cum îți organizezi viața personală și cea
profesională?
Managementul timpului a reprezentat dintotdeauna un
lucru foarte important pentru mine. Am încercat să am
un program bine organizat și să îmi stabilesc prioritățile,
pentru a putea fi cât mai productivă.
Așa am reușit să aloc timp atât pentru şcoală, proiecte,
concursuri și dezvoltare profesională, dar să mă pot
bucura și de experiența liceului. Am avut parte de niște
ani foarte frumoși și plini, iar toate persoanele pe care le-
am avut alături au avut un rol important în evoluția mea
personală.

6. Care au fost momentele cele mai dragi ție ca elev al
acestei școli? Ai recomanda acest liceu?
Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu” este mediul în
care am crescut și m-am dezvoltat, şcoala pe parcursul
căreia am devenit persoana de azi. Este locul în care am
vorbit pentru prima dată în fața unei audiențe mai mari,
locul în care mi-am descoperit pasiunea pentru IT, locul
care mi-a deschis oportunități și în cadrul căruia am pus
bazele atât unor proiecte, cât și unor prietenii.
Voi păstra mereu cu mine toate momentele frumoase pe
care le-am trăit aici, toate lecțiile de viață pe care le-am
învățat, dar mai ales oamenii alături de care am crescut.
E greu să aleg un singur moment, pentru că experiența
mea s-a format din festivitățile de final de an, pauzele cu
colegii, ultimele ore de dirigenție, examenele prin care
am trecut și fiecare clipă pe care am trăit-o în acești 8
ani.

1. Ce v-a determinat să scrieți romanul?
Inspirația noastră a fost dorința de a crea o lume nouă,
imaginară, cu propriile personaje și întâmplări.

2. Ce mesaj doriți să transmiteți prin această carte?

Prin această carte dorim să îndemnăm tinerii să își
urmeze visurile indiferent de obstacolele care le apar în
cale.

3. Ce impact a avut aceasta în viața voastră și asupra
legăturii dintre voi?

Am început să scriem cartea în vacanța de vară, astfel nu
eram preocupate de învățat. Ne-am întâlnit mai des și ne-
am concentrat pe dezvoltarea ideilor și scrierea
romanului. Evident, acestea ne-au întărit prietenia,
învățându-ne să comunicăm mult mai deschis una cu
cealaltă pentru a ne uni ideile.

4. Cui îi este adresată cartea? De ce o recomandați
cititorilor?

Cartea este adresată, în principal, adolescenților, însă
persoanele de orice vârstă o pot citi dacă sunt amatoare
de aventuri inedite. Am recomanda-o cititorilor datorită
tuturor momentelor amuzante, dar și a celor care te
învăluie în mister.

5. Cum ați decis să publicați cartea?

Am vrea să împărtășim cu toți cititorii pasionați fiecare
moment palpitant din viața personajelor principale.

6. Vă regăsiți în personaje?

Da! Personajele sunt inspirate din viața noastră de zi cu
zi, cele principale având câte puțin din pasiunile și
gusturile fiecăreia dintre noi.
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Pleoape obosite
Și vise nevisate,
Vise neîmplinite
Sau doar amânate.

Zboară timpul, zboară
Și nu se mai întoarce
Și repede coboară
Întunericul în pace.

Dar frumusețea toată
Dispare și se uită,
Căci ea este luată
De bani, avere, muncă.

Și soarele cel galben
Cu razele aurii
A devenit dintr-o dată
Doar o sferă gri.

Uită lumea, uită,
De ce a fost frumos,
Căci cuvântul ban
A devenit mai prețios.

Iubirea nu există,
La ce sunt bune sentimentele?
Căci în timp ea nu rezistă
Și se întâmplă accidente.

Uită lumea toată
De lucrurile frumoase,
Viața va fi uitată
Cât și lucrurile prețioase.

Antonia Coman

Uitare

A iubi animale
Dragostea pentru animale
Nu-i o pură întâmplare,
E un dar divin de sus
Și-o bucurie de nespus.

E magie de la zâne,
Despre care des se spune:
"Cum poți iubi așa ceva?".

Animalul?
E alinul în durere.
Lacrima ți-o poate lua
Și-n izvor de bucurie
El ți-o poate transforma!

E blândețe, daca știi
Cu el a te împrieteni
Și dacă îi dai răbdare,
Nu va sta cu nepăsare.

Nu-i ușor de explicat,
Împosibil e defapt,
E ca și cum ai explica
Unui orb, culoarea ta.

Daca nu-nțelegi așa,
Hai să facem altcumva!
Poti să-ti faci un prieten bun,
Fără grai că e mai dulce,
Apoi povestea iarăși ți-o voi zice.

Iarna

Să fiu copil mereu aş vrea
S-adorm visând în poala ta
În timp ce-ascult poveşti de iarnă
Din gura ta cea blândă, mamă!

Cu drag tu spui cum aşteptai
În timp ce globuri învârteai
Să vină Moş Craciun pe horn
Să muşte pofticios din corn.

Pe atunci iarna era grea
Cu ger cumplit şi multă nea
Cu pungi pe post de săniuţe,
Schiuri făcute din crenguţe.

Să strig cu toată vocea mea
Bine-ai venit cu fulgi de nea
,,Mândră iarnă, scumpa mea!”

Brian Ielciu

De trei zile ninge întruna
A-ncetat mai către seară
Hop cu bobul în spinare
Am ieşit şi eu afară.

Derdeluşu-i pregătit
Iar copiii vin zburdând
Zboară sănii rând pe rând
Iarnă, bine ai sosit!

"Pârtieee!” strigă un glas
Copiii se-nveselesc,
Oameni de zăpadă cresc
Cu morcov pe post de nas.

Zăpada e chiar pufoasă
Şi e tot ce mi-am dorit.
Iarnă, eşti tare frumoasă
Şi sunt foarte fericit!

Brian Ielciu
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Spirala
miraculoasă

„Deși schimbat, mă reîntorc același“

-Jakob Bernoulli

Matematicianul elvețian Jakob Bernoulli a fost atât de
impresionat de frumusețea curbei cunoscute sub numele
de spirala logaritmică, încât a cerut ca forma aceasta și
motto-ul pe care i l-a atribuit (EADEM MUTATO
RESURGO) să-i fie gravate pe piatra tombală.

Acest motto descrie o proprietate fundamentală, unică, a
spiralei logaritmice: ea nu-și schimbă forma pe măsură
ce dimensiunile ei cresc. Această trăsătură se numește
autosimilaritate.

Dacă vă gândiți o clipă, aceasta este exact proprietatea
cerută pentru multe fenomene de creștere. De exemplu,
atunci când molusca din cochilia nautilului crește în
dimensiuni, ea construiește cămăruțe din ce în ce mai
mari, sigilându-le pe cele mai mici, rămase nefolosite.
Fiecare creștere în lungime a cochiliei este însoțită de o
creștere proporțională a razei sale, astfel încât forma
rămâne neschimbată. Ca urmare, nautilul vede un
„cămin” identic pe toată durata vieții sale și nu are
nevoie, de pildă, să-și modifice echilibrul.

Această ultimă proprietate se aplică și la berbeci, ale
căror coarne sunt și ele în spirală logaritmică. Se aplică
și la curba fildeșilor de elefant. De fapt, în mitologia
indiană, Shiva, în timp ce dansează, ține în mână un
astfel de nautilus, simbol al unuia din instrumentele
creației.

Aceste cochilii au inspirat și multe construcții
arhitecturale. Arhitectul american Frank Lloyd Wright a

proiectat Muzeul Guggenheim din New York pe baza
structurii nautilului. În interiorul muzeului, vizitatorii
urcă o rampă în spirală, avansând, când capacitatea lor
imaginativă e saturată de arta pe care o văd, exact așa
cum molusca își construiește cămăruțele sale în spirală
atunci când își ocupă complet spațiul fizic.

Natura iubește spiralele logaritmice. De la floarea-
soarelui, cochilii marine și vârtejuri până la uragane și
galaxii spirale gigantice, s-ar părea că ea și-a ales această
formă miraculoasă drept „ornament“ favorit.

Artiștii au remarcat și ei frumusețea spiralelor
logaritmice. În studiul său pentru subiectul mitologic
„Leda și lebăda”, Leonardo da Vinci desenează părul
aranjat în forma unei spirale logaritmice. Leonardo
repetă de mai multe ori această formă în studiul său
asupra spiralelor în nori și apă din impresionanta serie de
schițe pentru „Potopul”. În această lucrare, el a combinat
observațiile sale științifice despre inundații
înspăimântătoare cu aspectele alegorice ale forțelor
distructive coborând din ceruri.

Spirala logaritmică și numărul de aur merg mână în
mână. Lucrul surprinzător este că aceeași formă de
spirală care se găsește la foraminiferele unicelulare și la
floarea-soarelui călăuzește și zborul unui șoim când își
atacă prada. Șoimii pelerini sunt unele dintre cele mai
rapide păsări, aruncându-se asupra țintelor lor cu o
viteză de până la 320 km/h, urmând o traiectorie în
spirală logaritmică.

O examinare mai detaliată a exemplelor din natură și
arte dezvăluie frumusețea acestei curbe deosebite și
invită la descoperirea unei fațete fascinante a
matematicii, necunoscută pentru cei mai mulți dintre
oameni care consideră această știință pur abstractă.

Carina Negru
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Lui Mihai
Eminescu
Mihai Eminescu, poet și publicist român,
A fost mai marele stăpân
Al poeziilor romantice,
Ce te lăsau cu amintiri nostalgice.

A iubit și el o fată,
Care a trecut prin inima lui ca o săgeată,
Lăsând inspirație
Pentru următoarea lui creație.

Luceafăr strălucind pe cer,
Codrul gemând de mult mister,
Lebăda, culcându-se de-ndat’... -
Creează lumi de neimaginat.

Rămâne-n amintirea noastră-un geniu,
Expert și filosof ‘n-al său domeniu.
Maestru-n mânuire de condeie,
Un Eminescu ce veșnic să scânteie

Vapori de apă pe
cer
Într-o zi, un picur,
mai apoi un fulg
sau un roz contrastant
pe albastrul blând
m-au făcut privirea să mi-o urc
şi mi s-a oprit
pe norii purtați de vânt,
tot mereu diferiți ‒
o nuanță, o formă, o mărime nouă ‒
fascinează prin gingaşa textură plăpândă.

Iulia Folea

Era anul 1942,
În timpul unui război,
Al 2-lea la rând,
Mulți oameni omorând.

Anne Frank, o fetiță de 13 ani,
Făcea parte dintr-o familie de germani,
Avea o soră, un tată, o mamă,
Care trăiau în fiecare zi cu teamă:
Evrei erau,
Iar naziștii îi vânau
Pâna îi executau.

Familia Frank s-a ascuns
Într-un loc de nepătruns,
2 ani au rezistat
Într-o cameră de neuitat.

Până la urmă, naziștii i-au găsit
Și i-au dus la muncit
În lagărul de concentrare,
Unde oamenii sufereau în fiecare zi torturare,
Iar copiii mai mici de 15 ani
Erau uciși de tirani.

Anne și Margot, sora ei,
Au fost duse la femei,
Unde toate erau nemâncate
Și de multe ori maltratate.

Poezie în
memoria Annei
Frank

Fetele au fost tunse la chelie,
Fără nicio temelie.
Apoi, după ce s-au schimbat,
Soldații le-au repartizat
Și nu au conștientizat
Când surorile au strigat
De suflet îndurerat.

Până la urmă așa s-a întâmplat
Că fetele nu au mai rezistat;
S-au stins încet,
Iar în urma lor nu a mai rămas decât o urmă de violet.

Doar tatăl a scăpat,
Viu și îndurerat,
Și tot el a publicat
Jurnalul fiicei sale, deloc modificat.

Ana-Maria Galoș

42 43



Seară de vară

Elful de Crăciun

Cu o săptămână înainte de Ajun,
Moșul și Crăciunița pleacă în concediu.
Îl lasă pe Elful de Crăciun,
Dar fabrica de cadouri e în incendiu!

Elful sună la firma de asigurare :
- Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta?
- Fabrica a luat foc! E mare supărare!
- O, nu! Va veni o echipă pentru a vă salva!

Poliția investighează locul
Și încă nu știe cum s-a format focul.
Oare ce-o să facă Elful de Crăciun,
Fără cadouri în seara de Ajun?

Din fericire, ajunge Moș Crăciun!
El a auzit de această situație.
A cumpărat cadouri copiilor ca un moș bun
Și a adus daruri pentru întreaga populație.

Dintr-o dată, Crăciunița și-a amintit
Că a lăsat cuptorul cu prăjituri pornit!

Paula Braica

Rătăcire

Privesc adesea în tăcere,
Privesc și simt doar adiere!
Privesc spre ea, spre el, spre voi,
Privesc, apoi, spre înapoi...
Deși pare doar rătăcire,
Spre înțeles, spre nemurire,
Este emoție, miracol și uimire!

Teodora Ioakeimidis

Întins

Joacă

Întins de oameni,
De mișcare...
Întins de mare,
Depărtare...
Întins de zare,
Neuitare...
Întins de viață,
Ce mirare!

Teodora Ioakeimidis

Joacă, nu fugi de mine,
Eu te caut în zadar.
Astăzi este cald și bine
Și-ar fi pentru mine un dar…

Timpul scurt mă ține-n casă
Și-aș vrea să mai zburd și să mai râd…
Joacă, nu fugi de mine,
Aș vrea să rămâi privind…

Teodora Ioakeimidis

O seară frumoasă de vară…
Licuricii zboară.
Mirosul trandafirilor ce ne înconjoară
Aranjați în inimioară.

Lumânările arzând,
Iubirea mea crescând,
Seară minunată
Ca iubirea noastră toată!

Antonia-Medeea Șipoș
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De vrei să te plictisești,
,,Exuvii” poți să citești.
O carte mai complicată
nu există-n lumea toată.

Autoarea este bântuită
de gânduri și de frică
a căror rădăcină
se află în carantină.

De la tinerețe
până la bătrânețe
este o cale
care necesită răbdare;

E inutil a te imagina
cu riduri, proteze și altceva,
când ești numai o copilă
care nu are nicio vină.

Cum e posibil
să te ingrĳorezi
din lucruri pe care
doar le inventezi?!

Deseori, în carte,
se petrec lucruri ciudate,
de la îndoieli nejustificate,
până la iubiri uitate.

E extrem de inedit
să te înfricoșezi,
când numai lecturezi
o carte de gătit.

Cartea nu prea are sens,
cititul ei e intens,
mereu sunt în contratimp,
nu-mi ajunge-un anotimp.

O lume desenată,
în gând imaginată,
pe loc o concepea
și de ea se bucura.

Acum stau pe malul mării,
ca să te dau uitării,
dar cu fiecare val
coperta ta se-ntoarce iar.

Doamna Simona cartea a publicat,
pe vecie cu ea ne-a traumatizat,
când citeam mă simțeam paralizat
și piesa noi am terminat.

Frunzele s-au lăsat purtate de vânt,
Care le-a desprins de pe ramurile prin care curgea seva vieții
Și au căzut lin pe pâmânt,
Formând un covor sub viitoarea crustă a gheții.

Ploaia de toamnă târzie.
S-a prelins prin crăpăturile pământului,
Înghețat de suflul vântului
Și a înmuiat țărâna pustie.

Totul este monoton,
Nicio plantă pe ogor,
Pe boltă sunt nori movulii,
În ochiuri de apă se oglindește cerul gri.

Cristalizându-se încet şi blând,
Din înaltul cerului venit,
Întâiul fulg valsează curajos, timid,
Înaintând încet, încet spre pământ.

Ai venit, Iarnă dragă!
Și ai împodobit ramurile cu glazura norilor,
Înghețată, imortalizată, pictată cu migală pe fiecare fir uscat de iarbă,
Iar lumea a fost înnobilată cu o părticică de rai din înaltul zorilor.

Exuviade

Cristian Mocănașu

Miez înghețat de nori

Iulia Folea
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Scrisoare

Dragă doamnă profesoară,

Îmi creionez laconic în minte unicul fel al
dumneavoastră de a apăsa subțire și prelins pe clanța
sălii în care am petrecut, probabil, sute și sute de ore. De
fiecare dată vă coseați cărare șerpuită până la catedră,
mergând drept și puternic, purtând una dintre
nenumăratele rochițe colorate pe care obișnuiați să le
îmbrăcați. Mereu mi se părea că semănați puțin cu o
prințesă din basme, atât de timidă și fragilă, dar, totuși,
puternică. De asemenea, îmi amintesc că odată v-am
întrebat care este culoarea dumneavoastră preferată și ați
spus că roșu. Am fost subtil amuzată, deoarece nu era un
răspuns la care mă așteptam. Roșu este o culoare atât de
stridentă și interpretabilă, iar dumneavoastră, atât de
diferită de acea culoare, dar l-am considerat un fel de
secret malițios care vă aparținea. Mereu v-am admirat
culoarea ochilor, ca două bolți pământești mângâiate de
iederă, încadrate tainic între genele lungi și fine, pe care
nu le surprind clipind aproape niciodată, încercând,
parcă, să absoarbă cât mai mult din farmecul lumii. De
multe ori, în ore, când scriați la tablă, vă priveam atent și
vă analizam părul, întotdeauna îngrĳit perseverent,
căruia nu reușesc niciodată să-i deslușesc cu adevărat
culoarea; are un element enigmatic pitit printre firele
subțiri care vă ating spatele. Sunteți atât de specială.
Adeseori, mai observ câteva firimituri de ironie în voce,
strecurate printre cuvintele care vi se rostogolesc tandre
printre buze, atunci când accentuați prima silabă a unui
cuvânt.

Acum, clară vă mai surâde doar vocea umezită, în
primele ore ale dimineții, proprietară a unei bunătăți
fantasmagorice, în spatele unui ecran. Ne-ați întrebat
recent, la o oră online, dacă ne-ar deranja să stați cu
camera închisă, iar eu nu v-am răspuns. Să știți că m-ar
deranja enorm, deoarece mă bucur să vă văd dimineața.
Mereu când ninge, mă gândesc la dumneavoastră cu
mare drag, pentru că vă place atât de mult zăpada; la ore
priviți cu sete fereastra dantelată și vă doriți, presupun,
să vă afundați gândirea în necunoscutul de un alb
sălbatic.

Semnat,

Irina Popa

Bibliografie - Descoperirea insulinei

Nicolae Păunescu- www.revistagalenus.ro,
Diabet,Insulină-viatacudiabet.ro

Controverse despre Premiul Novel-www.digi24.ro

Insulina este cel mai important hormon folosit de
organism în metabolismul glucidelor, al zaharurilor din
alimente. Ea este secretată de celulele beta din pancreas
și mărește permeabilitatea membranei celulare pentru
glucoză. Deteriorarea celulelor beta, care are loc în caz
de diabet zaharat tip 1 și blochează acest proces.
Glucoza nu mai este transferată în celule, acestea
rămânând fără combustibil. În schimb, glucidele se
acumulează în sânge. Diabetul zaharat de tip 1 apare
atunci când celulele beta ale pancreasului sunt distruse
de sistemul imunitar sau de o boală ori leziune a
pancreasului. Deoarece organismul nu mai poate secreta
insulină în mod natural, el va avea nevoie toată viața de
o sursă de insulină artificială. Astfel, bolnavii de diabet
zaharat tip 1 ajung dependenți de această substanță, fapt
care face descoperirea ei un pas important în evoluția
medicinei de-a lungul anilor.

Acest progres uriaș în tratarea pacienților bolnavi de
diabet se datorează lui Frederic Banting și lui Herbert
Best sau cel puțin așa am crede, având în vedere faptul
că cei doi sunt deținătorii Premiului Nobel pentru
această descoperire.

Premiul Nobel acordat celor doi oameni de știință a
fost contestat din clipa în care a fost anunțat, omul de
știință român Nicolae Păulescu fiind cel care o
descoperise primul.

În 1916, cu 7 ani înainte de acordarea Premiului
Nobel celor doi americani, Păulescu descoperise un
produs activ antidiabetic în pancreas, substanță pe care a
numit-o pancreanină – insulina de astăzi – și pe care a
injectat-o într-un câine cu diabet, observând un efect de
normalizare în ceea ce privește nivelul glicemiei. Ca
urmare a implicării sale În Primul Război Mondial,
munca de cercetare a fost oprită, dar omul de știință și-a
reluat activitatea imediat după încheierea războiului. În
1921 a publicat lucrarea cu titlul ,,Pancreanina și
procedura fabricației sale’’, cerându-și astfel drepturile
pentru metoda de realizare a acesteia. Un an mai târziu,
Frederic Banting și Herbert Best, doi cercetători
canadieni, anunțau descoperirea insulinei, pe care o
administraseră pentru prima dată unui pacient. Cei doi
au declarat la momentul respectiv că Păulescu ar fi
susținut că injecțiile cu pancreanină la subiecții umani nu
ar fi avut efect. În 1923, Banting și Best au primit
Premiul Nobel, iar Păulescu a scris juriului și a sesizat
acest lucru, dar cererea sa a fost respinsă.

Acest subiect rămâne unul dintre cele mai
controversate, având în vedere contribuția omului de
știință român, Nicolae Păulescu, la descoperirea
insulinei. Însă un lucru mai important decât cine a
descoperit substanța salvatoare este faptul că aceasta a
fost descoperită, reprezentând o modalitate de prelungire
a vieții pacienților bolnavi de diabet, de ținerea sub
control a bolii, prin administrarea de injecții cu insulină.

Eliza Neacșu

Descoperirea
insulinei



Jocul de rol a devenit în anii din urmă una dintre
metodele preferate de profesorul performant la limba
și literatura română, pentru că îi implică profund în
lecție pe elevii participanți și pentru că în mod cert
permite achiziții în competențe de lungă durată.
Folosindu-se de resursele TIC accesibile în fiecare
școală, jocul de rol poate păstra chiar legătura
elevilor cu arta, bunăoară cu literatura, așa cum s-a
întâmplat în luna noiembrie la Liceul de Informatică
“Tiberiu Popoviciu”. La clasa a zecea A, doamna
profesoară Diana Popa a reușit să-i activeze pe elevi
ca actanți în rolurile personajelor din cunoscuta
nuvelă realistă a lui Ioan Slavici, ʺMoara cu norocʺ.
Astfel, Ghiță, cârciumarul corupt de lăcomie, Ana,
nevasta sa, Lică Sămădăul, un tâlhar camuflat în
staroste de porcari, Pintea jandarmul și ceilalți au
dobândit avataruri noi prin jocul de rol al elevilor.
Abordarea s-a dorit una postmodernă, deoarece
tinerii actori amatori au îmbogățit prin jocul lor
scenic viziunea realistă a lui Slavici, aducând
conflictul mai aproape de era digitală în zorii căreia
ne aflăm. Interesul narativ a fost centrat pe episodul
procesului de la Oradea, dar actanții au procedat la o
succesiune de improvizații care au redimensionat
conflictul realist, dându-i conotații contemporane.
Noutatea s-a produs mai ales în zona personajelor
secundare, prin introducerea avocatului acuzării și a
celui al apărării în secvențe dialogate care au făcut ca
firul epic să ricoșeze într-o direcție greu de anticipat.
Avocatul lui Lică, jucat magistral de Mihai Husaru
(despre care ar trebui spus că și-a nutrit naturalețea
interpretării mai ales din faptul că, cel mai probabil,
nu citise nuvela) nu-și începe pledoaria apărării
înainte de a se fi asigurat că judecătorul – interpretat
de David Matei – și curtea cu jurați au primit
suficientă mită. Odată corupt completul de judecată,
apărătorul Sămădăului în instanță are certitudinea că
strategia lui este eficientă și că șeful porcarilor va
scăpa prin specularea unor aspecte procedurale din
cadrul anchetei. Conștienți că procesul s-a întors
împotriva lor, Ghiță – jucat de Paul Pogăcean – și
avocata acuzării – jucată de Eliza Neacșu –
protestează; ei prezintă dovezi incontestabile ale
crimelor săvârșite de Lică, invocând și trecerea
turmelor de porci care nu aveau semnele distinctive
ale celor păstorite de acesta. Probele sunt ignorate de
judecător care îi dă crezare lui Lică – jucat de Felix
Crișan–. Pe durata procesului, spre deosebire de
conținutul original, adaptarea a generat ca noutate și
faptul că s-a procedat la audierea mai multor martori,
printre care soacra lui Ghiță – interpretată original de

Andrei Nedezki–, Ana – jucată de Hana
Alexandrescu –, Răuț – în interpretarea Mariei Suciu
– sau jandarmul Pintea – interpretat de Valentin
Vasiliu –.
Finalul a fost surprinzător, căci avocatul apărării
câștigă procesul în ciuda probelor infailibile aduse de
acuzare. Ghiță, Pintea și deopotrivă avocata și
susținătorii lor sunt consternați, dar cârciumarul și
jandarmul trebuie să meargă la pușcărie în ciuda
nevinovăției lor evidente. Încheierea procesului într-o
cheie ușor tragică și ușor absurdă face parte din
intenția regizorală mai largă a elevilor din clasa a zecea
A care, coordonați de doamna profesoară Diana
Popa, și-au dorit armonizarea nuvelei lui Slavici cu
realitatea de azi. O realitate în care cele mai bune
intenții pot avea rezultate catastrofale, o realitate în
care lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par la
prima vedere, o realitate în care conflictele nu au
mereu o soluționare etică, pentru că în viața reală
binele nu iese prin definiție învingător.

Jocul de rol a fost un succes. Pe lângă
aplauzele binemeritate, tinerii interpreți din clasa a
zecea A au demonstrat că pot adapta conținutul unei
lecturi clasice la contextul actual, găsind
corespondențe noi între o lume de mult apusă și
realitatea contemporană. Îi așteptăm și cu alte
interpretări inedite. ʺAmintiri din copilăria lui... Ionʺ,
ʺRăzbunarea lui Harap-Albʺ sau, de ce nu, ʺBaltagul
– reloadedʺ.

Andrei-Cristian Coța

Moara cu noroc
și jocul de rol
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În sfârșit, în sfârșit a venit iarna, mult așteptatul
anotimp, care le aduce tuturor bucurii și căldura inimilor
celor dragi. De data aceasta, în primele zile ale iernii nu
a nins, ba chiar a plouat, dar după un timp, când
temperatura de afară a început să mai coboare în
termometre, au apărut și primii fulgi de nea. Atingerea
lor de gheață, dar catifelată, mi-a reamintit prima
întâlnire cu zăpada, cu minunea rece care le cade,
sfârâind, pe suflete copiilor. ʺCe-ar mai merge-o
bulgăreală!ʺ mi-am zis.

Telefoanele încep să sune. Suntem cu toții gata
să ieșim la zăpadă. Ard de nerăbdare să turtesc un
bulgăre de nea de unul dintre prietenii mei. Dar ei sunt
deja cu toții în parc și au arsenalul pregătit. Ghiulelele
albe descriu traiectorii bizare prin aerul înghețat.
Războiul începe. Ne acoperim doar gâtul și fețele, ca să
n-o încasăm în plin, dar după câteva zeci de minute
suntem albi din cap până în picioare. Cât e ziulica de
lungă ne bucurăm de cristalele mici și înghețate, dar,
odată cu întunericul, telefoanele au iar de lucru: ne sună
părinții să ne cheme la căldurică. Dor ne-a mai fost de o
bulgăreală care să ne înghețe din creștet până la vârfurile
degetelor!

Din nou acasă. Părinții îi dau zor cu dojana: de
ce am zăpadă în glugă, în bocanci, sub cămașă și chiar în
buzunare?... Că nu mai văd eu bulgăreală și oameni de

zăpadă decât pe geam!... Câte și mai câte... Dar eu știu
că afară, din zodii îndepărtate, minunea albă se cerne
straturi peste straturi și că deja, vorba poetului ʺTot e
alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare...ʺ.

Îmi schimb hainele ude și mă alătur la masă
familiei mele, care mă așteaptă la cină cu bucate
aburinde. Felul principal: sarmale. Sunt teribil de bune,
căci le-a făcut mama după rețeta străbunicii. Miroase
îmbietor prin sufragerie! Aromele se împletesc ca în
desenele animate din vremea grădiniței: ciocolată caldă,
ceai cu scorțișoară și minunata prăjitură cu cocos pe care
bunica ne-o pregătește în fiecare iarnă. În boxa portabilă
a fratelui meu se aud colindele lui Hrușcă. Așa de
frumos e la noi de fiecare dată când vine... Crăciunul!

După vreun ceas, părinții mei deja au uitat de
bulgăreala de azi și, cu alt rând de haine, ies cu prietenii
mei, primeniți și ei de sărbătoare. Mergem la colindat.
Știu din poveștile bunicii că altădată se mergea la
colindat pentru mere, pentru nuci și colaci, iar părinții
mai zic că ei primeau cândva și bomboane. Noi vom
face însă astăzi niște bani de buzunar.

Abia aștept și ziua de mâine, fiindcă presimt niște
cadouri, musafiri, vizite și călătorii, ca să nu mai zic de o
altă ieșire aventuroasă alături de prietenii mei. Așa e
Crăciunul meu alb cu miros de prăjitură cu nucă de
cocos!

Redescoperirea iernii

Natura este întruchiparea idealului descris prin
portrete care înfățișează numeroase peisaje sublime,
accentuând o diversitate de stări și trăiri. Faptul că prin
observarea unui tablou care înfățișează natura trecem
prin numeroase stări, ar trebui să ne pună un mare semn
de întrebare, deoarece prea puține lucruri din ziua de azi
îți oferă plăcerea pe care o ai din partea naturii.

Toate lucrurile pe care lumea le consideră a fi
perfecte sau care au o simbolistică aparte sunt oferite de
natură. Unele din cele mai bune exemple ar fi: pomul,
care are o însemnătate puternică pentru omenire, și
anume reprezintă un simbol cu puternice implicații
spirituale care exprimă armonia dintre divin și lumesc.
Porumbelul, un simbol al credinței și al purității, dar nu
în ultimul rând, cerul, care reflectă oglinda naturii, de
câte ori natura este tristă sau ostenită el suferă alături de
ea cauzând ploaie, ninsoare sau diferite fenomene
abstracte.

Acest ansamblu care este creat de toate aceste
simboluri realizează puternica legătura dintre om și
natură, legătură fără de care noi nu am putea supraviețui.

Mulți își vor pune întrebarea “De ce nu am putea
supraviețui fără natură?” ei bine, natura ne aduce un
puternic echilibru în viață, datorită faptului că ea ne
umple viața de culoare, oferindu-ne totodată
numeroase beneficii pentru bunăstarea organismului.

Faptul că noi nu știm să prețuim natura este
doar în defavoarea noastră, deoarece prin poluarea ei
vom avea și noi de suferit. Toate efectele negative pe
care aceasta le suferă se vor întoarce asupra noastră ca
un boomerang pe care am crede că odată aruncat nu îl
vom mai vedea niciodată, dar este chiar opusul. Poate
nu vom vedea azi sau în următoarele zile efectul
negativ pe care îl provoacă tăierea copacilor, dar în
următoarele luni sau ani vom avea de suferit la fel cum
a avut natura în aceste momente.

Astfel, trebuie să avem mare grĳă de tot ceea ce
ne înconjoară, fie mici insecte sau vechi arbori de care
am crede că nu mai avem nevoie și trebuie tăiați.

Maria-Ioana Arion

Natura-noul nostru univers pastelat
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Lectura. Cărțile. Aceste cuvinte par a fi atât de
banale, le auzim în fiecare zi și, la prima vedere, ele fac
parte din obligațiile vieții de școlar, o activitate
considerată de mulți plictisitoare, dar, dacă săpăm mai
adânc, vom afla că lucrurile nu stau chiar așa. În
perioada care a trecut, cărțile mi-au fost mai aproape
decât altădată, mi-au devenit prieteni dragi și refugiu în
fața schimbărilor și restricțiilor, pe care a trebuit să le
traversăm cu toții. Am învățat astfel câteva lucruri
despre cărți. Vi le împărtășesc și vouă.

Dacă nu-ți place să citești, înseamnă că nu ai găsit
cartea potrivită.

Orice carte spune o poveste, una reală, pentru mine
sau pentru oricare dintre noi. Fie că zbori pe aripile
unui dragon, te afli la Hogwarts sau cânți pe scenă
împreună cu Michael Jackson, trăiești într-o poveste
care te reprezintă. Există o carte pentru fiecare dintre
noi. Trebuie doar să o cauți, asemeni unui arheolog,
până când vei găsi cartea ta și atunci vei simți că cineva
te înțelege. În sfârșit, cineva te înțelege.

O carte bună este un eveniment din viața mea.

Lectura este un pansament. Da, un pansament.
Cuvintele se înfășoară în jurul a ceea ce gândești, și
dacă ai găsit cartea potrivită, povestea s-ar putea
înfășura și în jurul sufletului tău. Este greu de crezut,
știu, dar este posibil. Atunci când găsești un personaj
care are aceleași probleme ca și tine, te simți înțeles.
Simți că ai pe cineva lângă tine care ți se aseamănă,
care are aceleași greutăți care par de netrecut și aceleași
gânduri. Sunt sigură că fiecare dintre noi avem parte și
de surprize neplăcute în viață, dar trebuie să găsim
puterea de a le depăși, la fel cum au făcut și
personajele. Putem fi ca ei, putem fi curajoși, putem
lupta. Trebuie doar să le urmăm exemplul.

Ce binecuvântare este să iubești cărțile!

Și eu am crezut la fel ca voi… Cărțile sunt doar
hârtie învelită într-o copertă, iar eu am obligația de a
citi conținutul acestui obiect, dar gândirea mea s-a
schimbat. Am învățat să apreciez cărțile, în special în
perioada de carantină din anii trecuți. Am învățat că
orice cititor trăiește 1000 de vieți înainte de a muri.

Toată lumea știe că eram cu toții obligați să stăm mai
mult în casă. Stând acasă, biblioteca “mi-a zâmbit”, așa
că am început să iau câte o carte și să citesc. Am
traversat tărâmurile Narniei, am citit împreună cu
Matilda și am dezlegat crime împreună cu Sherlock
Holmes. Toate aceste aventuri au făcut ca timpul să
prindă aripi și să zboare, departe, astfel încât să uit de
inamicul invizibil. Nu m-am plictisit, nu m-au mai
apăsat atât de tare restricțiile, am evadat prin cărțile
citite. Așa că pot afirma: Este o binecuvântare să iubești
cărțile.

Odată ce vei învăța să citești, vei fi liber pentru
totdeauna

A citi înseamnă libertate. Trebuie să învățăm să fim
liberi. Să fim noi înșine, fără să fim judecați. Un
cântăreț a spus cândva: “Listen without prejudice”.
Ascultă fără să judeci. Citind, abilitatea de a asculta și
de a îi înțelege pe ceilalți crește. Să recunoaștem că toți
vrem să fim ascultați, dar uneori acest lucru nu se
întâmplă. Trebuie să învățăm să ascultăm și, citind,
ascultăm povestea altcuiva, astfel ne dezvoltăm
abilitatea de a-i asculta și înțelege pe ceilalți. Și câtă
nevoie e de înțelegere acum…

Dacă ne gândim că în istoria omenirii au existat
regimuri precum nazismul sau comunismul, în care
conducătorii au decis interzicerea și chiar arderea
cărților, noi ar trebui să înțelegem că, deși trăim o
perioadă ciudată, avem totuși libertatea de a ne bucura
de călătoria în lumea infinită a cărților.

Alexandrescu Helena

Lectura, un
mĳloc de salvare
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Cărări de munte înghețate urca bietul baci, ducând
în spate câțiva desagi cu provizii. Iarna așternută la
începutul anului 1475 avea să lase urme adânci. În urma
lui, înaintau cu greu turmele de oi. Nu mai era chiar
tânăr, dar inima-i era dârză și trupul călit de bătălii. Se
retrăsese în munți pentru a-și trăi zilele rămase în liniște,
dar liniștea nu voia să se așterne peste draga lui
Moldovă. Vremurile de luptă se întorseseră. Vântul sufla
cu putere, făcând tot mai greu urcușul.

- Nu plânge, mioară și nu mai privi-napoi! Măritul
Vodă Ștefan și Moldova ne vor purta de grĳă!
Mioarele îi ascultau glasul blând și așteptau ca buciumul
să le încălzească sufletul.

- Casele noastre poate au ars, cu tot cu amintiri, dar
am luat cu noi dreptatea și curajul de a lupta!
Baciul mâna turmele până în vârf de munte și se opri
deodată cuprins de spaimă.

- Al nostru voievod m-așteaptă mai mult ca oricând!
Nu pot zăbovi pe drum, sunt dator să-l sprĳin pe domnul
Ștefan la vreme de strâmtorare să-i alunge pe vrăjmași!

Lăsă mioarele în grĳa câinelui său credincios,
coborî în grabă spre lunca Bârladului. În drum găsi
casele și grânele fumegând, această imagine terifiantă îl
răscoli, sufletul i se strânse, dar nu zăbovi. Pe cer se
adunase o ceață groasă, de-abia putea zări ceva în cale.
Se auzeau goarne de bucium amestecate cu strigăte de
luptă. Turcii împânzeau zările cu zecile de mii: ieniceri,
spahii și gloate, ca lupii flămânzi. Ostașii moldoveni, cu
măritul Vodă în frunte, își rânduiseră tunurile de-a lungul

luncii mlăștinoase, iar trâmbițele răsunau a libertate.
- Ghiaurii, ghiaurii, pe ei! se auzea în zare…
Pe malurile înghețate se adunau de-a valma

otomanii căzuți, cai, steaguri de luptă, alaiuri de oșteni…
Cu buzduganul în mână, călare pe un cal aprig, care

alerga ca un fulger, Vodă Ștefan lovea în stânga și-n
dreapta, dând inimă oștenilor lui și motivându-i să lupte
cu încrederea în biruință:

- Vitejii mei, neamul românesc nu va ceda niciodată
în fața dușmanului! striga măritul Ștefan.

Baciul înaintă în luptă cu mândrie, îl privi pe
voievod cu drag și începu a lovi cu sete toți vrăjmașii
care îi apăreau în cale. Toporul lui cu coada lungă nu-și
găsea astâmpăr. Trupul slăbit îi dădea îndrăzneală,
încredere și dispreț pentru dușmani. Lovea cu putere,
privind îndelung la pământul strămoșesc. Un iatagan
turcesc îi străpunse trupul deodată.

Mioarele îi apărură pe-o pajiște bogată, cu mieii
zburdând, de colo-colo, munții... Vodă Ștefan biruitor pe
calul lui aprig...

- Luptă baciule! Nu te lăsa! Îți strâng acum rana
adâncă! se auzea departe, departe.

- Mărite Vodă, tu mi-ai dat libertate...
- Izbânda e a noastră!
Baciul fu cuprins de o liniște nemărginită... În

sfârșit, liniște...
Un bucium se aude și-acum din vârf de munte,

chemând, parcă mioarele s-asculte glasul dulce!

Baciul și mioarele sale

Teodora Ioakeimidis
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SAMBĂTĂ, 6 MARTIE, MOȘII DE IARNĂ ÎN
CUMPĂNAZILEI. Salcia lui Ur e tot în margine și
mugurii ar trebui să-i plesnească odată cu oglindirea în
apa Debarcaderului. Locul de alături e însă gol. De
câteva zile, din chiar seara când Cali și-a găsit sfârșitul
alergând după Iacinta în fața casei alor ei, Alexi a putut
vedea absența dulăului alb și lățos de lângă salcie. A
doua zi, fiind trecut de orele dimineții, coborâse din
cameră mergând să-l conducă pe Ulin, care comandase
un taxi să ajungă la gară. După ce și-au luat rămas bun în
poarta Debarcaderului, s-a oprit câteva clipe la salcie,
resfirându-i între degete ramurile sticloase și încă
amorțite de duhul iernii interminabile, deși este deja
prima zi de martie. Sub adierea vântului și în răcoarea
ninsă dinspre undele apei, văzuse încă o dată cum locul
adâncit în care dulăul alb își tot făcuse veacul era gol ca
și cu o seară înainte. Ridicându-și însă după aceea
privirea și uitându-se spre fâșia paralelă cu apa lacului,
lipită de deal și din care Ur îi spusese că începe intrarea
în Calea Romană, îi păru că-i zărește blana lățoasă
unduind într-acolo. După care, un nor mov, precum cel
care împânzea cerul cu o toamnă în urmă la Casa Tauffer
cu Alia, și-a aruncat instant umbra peste întreaga zare,
Alexi nemaivăzând nimic. În aceeași dimineață, înainte
de a pleca la gară, Ulin îl chemase la el în Vale, bând
împreună cafeaua în cameră și fumând alături de el –
cândva, cu un an și ceva în urmă, când venise în Silvania
și o văzuse și pe Im, îi spusese că în ultima vreme
fumează doar ocazional. Așa cum o fac și acum când mă
întâlnesc cu tine, reluase și de această dată aruncând
rotocoale albăstrui prin fereastra întredeschisă spre apa
Debarcaderului. Haide cu mine în Vale, îți iei o pauză de
Jiul de Târg și inclusiv de Iacinta, e timpul, nu crezi? Nu
acum, poate ceva mai încolo! îi răspunsese fără însă o
convingere deplină.

O vreme, Alexi trecu apoi – neeuclidian,
iluminându-se parcă – prin mai multe coduri de realitate.
Toate cu adevărat posibile. Mai întâi: îl conduse, totuși,
pe Ulin la gară chiar dimineața foarte devreme,
răzgândindu-se în poarta Debarcaderului la venirea
taxiului. În gară, printre puținii călători adormiți încă în
aerul molcom al dimineții îngemănate în umbra lichidă a
semiîntunericului, i-a ținut companie pe peron câteva
minute până la sosirea trenului dinspre Bania. Un
intercity cu șase-șapte vagoane a căror culoare albastră
era impregnată de praful învechit de zile și spălăcit de
ploia măruntă și rece căzută în timpul nopții. Ai grĳă la
rezerva de liniște și la îngerii sufletului! i-a spus Ulin
înainte de a urca, oarecum ezoteric și îmbrățișându-l
fratern. Și poate îmi calci totuși Valea, a mai adăugat în
ușa vagonului. După care, traversând orașul prin centru,

Alexi a putut privi venind spre el ultime licăriri de stele
din Ursa Mică, încă vizibile pe cerul dinspre răsăritul
pregătit de o nouă zi. A luat la pas drumul întreg până în
Debarcader. Orașul, adormit, i se părea el însuși o insulă
așezată cruciș peste un climax de timp înghesuit în
forme indefinite, cu un Eumeu (îi trecu prin cap) încă
nerecunoscându-și stăpânul-rege (orgoliosul Ulise!),
încâlcit și mânând turme de porci vărgați într-o pură
iluzie trecând peste o reală realitate. Stăruia încă în acest
gând când a intrat în cameră, cu Ra încurcîndu-i-se
printre picioare și mirată de drumul făcut de el atât de
devreme. Luând-o în brațe și netezându-i blănița, Alexi
și-a amintit brusc momentul în care o luase, mică-mică,
din apartamenul Iacintei care-l așteptase zâmbindu-i a
surpriză cu ea în brațe și pregătită să i-o înmâneze.
Miau-miau! îi șopti Ra cerându-și obișnuitul tain al zilei.

Apoi, o altă felie ivită în codul realității din aceeași
zi. A sunat-o imediat și în mod repetat pe Iacinta și,
nerăspunzându-i, îi scrisese după aceea spunându-i cât
de rău îi pare pentru tot ce i se întâmplă. Să-mi zici dacă
pot să te ajut cu ceva, și vreau să ne vedem! Fără niciun
răspuns însă, tăcerea ei continuând în zilele care au
urmat. Ba, nu, Iacinta i-a scris totuși câteva ore mai
târziu, spunându-i că, da, ar pute-o ajuta căutându-l
cumva pe Cimbru care pur și simplu a dispărut, și
reproșându-i că nu a venit la înmormântarea lui Cali.
Trebuia să o faci pentru mine! îi spunea răbufnind de-a
dreptul. Iar seara, noaptea de fapt, l-a chemat în poarta
Debarcaderului. E haos la ai mei, cu atîtea rude, de peste
tot venite pentru înmormântarea lui Cali, și cu lucrurile
întoarse în toată casa, și e haos și în mine! Mergem la
tine, să stăm un pic? Nu, cred că e mai mai bine să o
lăsăm pe altădată! i-a răspuns, deși obișnuița și dorința
exista, să o strângă în brațe întinși în pat. S-au întâmplat
însă atâtea în ultima vreme, episodul cu englezul pe
care-l primise din nou tam-nesam, și acum dispariția
intempetivă a lui Cali. La adăpostul întunericului și
protejându-se sub streașina gheretei de la poartă de
vântul tăios pornit dinspre Dealul Târgului, a ținut-o în
brațe mângându-i obrajii reci și părul umed într-o tăcere
de nezdruncinat, deși ar fi vrut să-i vorbească mai ales
despre gândul ei nelămurit în marginea lui Kundera din
ultima noapte dormită la el: răstălmăcirea nietzscheană a
gândului mult mai vechi, pitagoreic, da, e adevărat, cele
întâmplate se vor mai întâmpla iarăși, ciclic, nimic
nefiind nou, nici bucuria și extazul clipei, nici suferința
și doliul timpului, într-o ușurătate a ființei mai ușoră
decât însiși aburii vieții. Tăcerea a fost însă mai de preț,
lăsând-o astfel pe Iacinta să plece, în noapte și sub
faldurile vântului, fără niciun alt cuvânt de prisos.

Fragment din romanul
Ithaca, mon amour



Iată însă, după plecarea lui Ulin, și codul realității
dinspre Bi, de care Alexi aproape că uitase. Îți poți face
timp să ne vedem? Am nevoie să vorbesc cu tine, te rog!
îi scrisese, Bi părând răvășită și încurcată. S-au întâlnit,
la fel, în poarta Debarcaderului, urcând apoi împreună
Dealul Târgului pe același drum pe care ultima oară, în
preajma Crăciunului, îl făcuse cu Iacinta prin ploaia rece
de decembrie. Pâlcurile de zăpadă, tasată acum și
zăbrelită de ploaia măruntă din timpul nopții trecute,
flancau marginile drumeagului, peste care se desenau
ultimele raze, roșietice și răzlețe, ale soarelui pregătit să
apună, iar vrăbiile maronii îi priveau nedumerite din
tufișurile din margini, rotindu-și după ei ochii vii și
mărunți. Bi, prinzându-i strâns brațul și ținând cu el
ritmul pașilor, îi expusese aproape în amănunt viața ei
din ultimele săptămâni, împărțită între copil și
inevitabilele șicane cu fostul soț, alături de orele de la
școală și de nouă ei cucerire, un consilier politic din
Bania, mutat la ea și de care se aprinsese rapid și în
același mod voia să se și despartă. A ascultat-o fără a-i
răspunde nimic, privind-o din când în când și reținând
mai ales înverșunarea cu care își articula dezamăgirile
trăite. Misteriosul consilier ar fi vrut să o ia cu el în
Bania, dar fără copil. Ne-am certat câteva zile și i-am
spus că, dacă așa gândește, am terminat cu el. Cred că
am greșit aprinzându-mă iarăși, și abia am reușit să-l dau
afară din casă. Mă agasează însă permanent cu telefone
și cu semseuri, amenințându-mă deja cu ceva filmări
intime pe care ticălosul le-ar fi făcut cu mine, fără să știu
însă de ele. Mi-e teamă că e în stare de orice! Of, zi-mi

ce să fac, e chiar nebun din câte văd! îi spunea între
altele Bi. Revenind în Debarcader, a urcat la el,
nemailăsându-se dusă. Îți pot oferi ceva de băut, altceva
nu am! E ok! i-a confirmat ea, lăsându-și hanoracul pe
cuier și așezându-se pe pat lângă biroul lui. Și au tot
vorbit. Iar într-un târziu al nopții, după ce goliseră
împreună o sticlă de whiski, s-a întins în pat
îmbrățișându-l pe jumătate adormită. Alexi a dezbrăcat-o
trăgându-i colanții negri purtați direct pe piele. Sunt prea
agitată, Alexi, nu ar trebui acum! Nu-ul ei fiind însă mai
degrabă un da răsfrânt în zbateri febrile și îndoiri ale
întregului corp. Nu-ul lui după o vreme apoi,
dezmeticindu-se și învelind-o cu plapuma până sub
bărbie. Cu părul lung și auriu întins peste plapumă, Bi
părea o femeie-păpușă cu fruntea transpirată și obraji
aprinși, tristă însă și abătută. Nu mi-ai zis ce pot face cu
nebunul de consilier! i-a murmurat înainte de a adormi
de-a binelea. Chiar nu știu, i-a șoptit, mergând după
aceea să facă o baie lungă ca în vremea apusă de mult
din Silvania.

Și încă o felie a realului, la fel de reală pentru Alexi:
întâlnirea cu Cassia, la universitate. Ieșind de la cursul
de literatură ținut la Anul II, s-a oprit mai întâi pe hol cu
una dintre studente, care voia să-l consulte în privința
temei semninarului următor (Fuiorul nietzschean de fum
al ființei vizavi de E apus de zeitate și-asfințire de idei,
versul-holomer din cel mai lung poem eminescian).
Chiar te încumeți? o întrebase neîncrezător, în timp ce
printr-una din ferestrele întredeschise ale holului, dând
spre curtea pavată, o rază răzleață a soarelui pal de afară

se oprise roșiatică pe fruntea fetei, trecând apoi, mov
pentru câteva clipe precum norii dimineții din
Debarcader, pe peretele din spatele ei. Uitându-se mai
bine, Alexi văzu că, în fapt, movul razei îndoia fusta de
aceeași culoare a Cassiei, care părea că-l așteaptă să
termine ce are de vorbit, făcându-i un semn discret spre
ușa de la capătul coridorului și dându-i de înțeles astfel
că ar vrea să iasă împreună. Afară se înnorase brusc,
soarele dispărând, iar când au ajuns la Cafeneaua Anna
s-a pornit să cearnă o ploaie măruntă și rece, aproape de
lapoviță. O cafea? o invitase el, îndreptându-și privirea
spre poarta de la intrare. Mulțumesc, sunt însă presată
de timp, îmi pare rău! îi răspunse Cassia strângându-i
afabil mâna și îndreptând-se spre Bulevardul Teodoroiu.
Să știi că ființa ei stă de acum sub aerul tău, asta a fost
de fapt marea ei rugăminte de transmis, înainte de orice
altceva! i-a mai spus, aproape șoptit, înainte de a se
îndepărta. Ființa ei sub aerul lui, gândul Iacintei transmis
prin Cassia, îi păru metafora ultimă a zilei începute în
aburii mov ai Debarcaderului. Ființa ca ultimă șuviță de
fum a unei realități care se volatilizează însă, se gândi
imediat, precum în siajul gândului nietzschean, pe care
încercase, în fapt, să-l desfășoare la curs. Gând
împungându-i în acest moment ochii țintiți spre măsuța
proptită de gărdulețul de la intrarea în cafenea, de unde îl
privea insistent bătrâna ce-și făcea veacul aici și care,
cândva, îi ghicise în cărți și Iacintei, tulburând-o cu totul.
Pentru o clipă, având încă proaspete în memorie
însemnările ei cu proiecția semninarului axat pe Ulise al
lui Joyce în marginea deconstruită a lumii homerice, pe
Alexi îl cuprinse de-a dreptul regretul că nu va ști modul
în care ar fi desfășurat Iacinta tema propusă studenților
săi, lipsind, iată, ineluctabil. E deja pe drum înspre
Grecia, la mătușa ei! aceasta fiind, în definitiv,
informația primă pe care i-o dăduse Cassia imediat ce au
ieșit din clădirea universității. Și-a făcut cerere de
concediu fără plată, rugându-mă să i-o las la secretariat
și, cu siguranță, cel puțin în semestrul acesta, nu va
reveni – adăugase la cele spuse, oprindu-se în loc și
fixându-l scurt pe Alexi cu o privire din care trebuia să
înțeleagă foarte clar că este certititudine ceea ce-i spune.
Renunțând la ideea de a mai intra în cafenea, Alexi
rămase clipe lungi în fața gărdulețului de la intrare,
uitându-se după Cassia cum se îndepărta. Iar codul
realității din aceeași zi trecea parcă dintr-odată într-un alt
strat, odată cu ființa cea mai profundă a Iacintei, care,
iată, este poate deja în Grecia, povestind cu Ur. Un strat
cu Iacinta de această dată în pliuri-absențe sau în văi ale
sufletului în care să cobori cu îndârjirea de a-ți îmbrățișa
febril propriul suflet. Irealul din lucruri, sau despre
irealul din lucruri, îi sugerase chiar ea că ar trebui să fie
titlul volumului său de poezii în varianta finală. E bine
așa, e perfect! Și să nu uiți, după ce-l publici, să-mi
subliniezi versurile care țin doar de mine! mai spusese
Iacinta în chiar ultima noapte dormită împreună în
Debarcader, în care îi citise din ultimele poeme, cu ea
cuibărită în brațele lui. Coborând în cel mai adânc punct.

În cea mai ascunsă vale/ a sufletului aproape oarbă
albicioasă. Lumea de-afară sub timp stă mai întâi / cu
fața întoarsă spre răsărituri apoi cu/ umbra ei cu tot
înspre apusuri./ Viața poate locui astfel/ curbându-se lent
între umbre. Absențele pot sta/ înălbăstrite sub cerul lor
umbrit.

După care, și aceasta îi păru a fi chiar ultima felie a
zilei în codul realității de acum, Alexi, traversă și el
Bulevardul Teodoroiu, luând-o spre Strada Lotrului.
Moșii de iarnă, ce deschiseseră ziua cu norul mov întins
peste zarea Debarcaderului și apoi spre centrul orașului,
sticleau acum, în după-amiază târzie, într-un mov
argintiu ivit în pliuri lungi de lapoviță devenite între timp
fulgi mari de zăpadă căzând în zigzag sub adierea
vântului pornit brusc. Trecând pe lângă casa Iacintei, se
opri un moment în fața porții, încercând să vadă curtea
printre zăbrelele gardului. Totul plutea însă într-o liniște
deplină. Reluându-și drumul, îl zări după aceea în poarta
Debarcaderului pe Cimbru, zgribulit de umezeala zăpezii
ce continua să cadă. Stătea proptit pe labele din spate și,
văzându-l cum se apropie, își vântură coadă cenușie,
lungă și stufoasă. Ajuns aproape de el, Alexi se aplecă și-
i atinse cu degetele blana udă, câinele lăsându-se în
clipele următoare îmbrățișat și împungându-i umerii cu
botul plin de fulgii de nea sticlind sub vântul pornit de-a
binelea. L-a urmat spre apartament, lăsându-și pe scările
de la intrare urma labelor înzăpezite. Deschizând ușa,
Cimbru păși peste bagaje, cele două geamantane
împreună cu cușca lui Ra, pe care Alexi le pregătise și le
pusese alături încă de dimineață, cu gândul nelămurit, de
care aproape uitase, de a merge în Silvania, după ce îl tot
sunase Alia. Și mârâitul lui Ra, înfoindu-și blana și
speriată cu totul la vederea lui Cimbru. Ba, nu, Cimbru
nu l-a urmat în apartament, ci, după ce s-a lăsat
îmbrățișat în poarta Debarcaderului, s-a pornit hotărât,
alergând de fapt, spre drumeagul către ceea ce Alexi știa
încă de pe vremea lui Ur că trebuie să fie Calea Romană,
lăsând în urmă Debarcaderul. Alergau, după un timp,
împreună. Zăpada mieilor se cernea din înalt, sub
zigzagul întețit al vântului. Câteva păsări mari, aidoma
celor ce străbat dimineața și seara văzduhul Jiului de
Târg, zburau precipitate deasupra lor, ducând cu ele un
tărâm invizibil – cu forme pe care să le desenezi mai
întâi cu mintea pe o pânză lungă a vremii și apoi să
încerci să le vezi, să le pipăi conturul încă nedeslușit și
să-ți lași palma să treacă prin ele odată cu gândul
irealului mușcând realul clipei. Timpul și viața, suprafața
și miezul acestora, somnul și marginile pe care le tot
străbați, toate stând sub forme încă nedeșlușite. Precum
neputința de a-ți vedea urmele simultan cu mersul, sau
cu alergarea de acum, pas cu pas. Un timp alb în care ar
putea încăpea totul, ca o foaie subțire pe care să
însemnezi și echivocul hârtiei înseși, și linia contururilor,
a marginilor dincolo de care nu mai poți scrĳeli niciun
semn.

Ștefan Melancu
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Rebreanu, dintr-o altă
perspectivă
Liviu Rebreanu a fost un prozator și dramaturg român,
fiind de asemenea membru titular al Academiei Române.
Acesta s-a născut în satul Târlișua din județul Bistrița-
Năsăud, tatăl lui fiind învățătorul Vasile Rebreanu, iar
mama Ludovica, ambii părinți constituind modelele
familiei Herdelea care apare în romanul „Ion”. În anul
1889, familia Rebreanu s-a mutat în comuna Maieru.
Scriitorul mărturisește că: „În Maieru am trăit cele mai
frumoase și mai fericite zile ale vieții mele. Până ce,
când să împlinesc zece ani, a trebuit să merg la Năsăud,
la liceu.” Acțiunea din romanul „Ion” are loc în satul
inexistent Pripas, unde sunt recreate unele cadre din
copilăria naratorului în Maieru.

Acesta urmează Academia militară „Ludoviceum” din
Budapesta, din 1903 până în 1906, iar apoi, în 1
septembrie 1906, este repartizat ca sublocotenent în
armata austro-ungară.

În data de 27 august 1916, România a declarat război
Austro-Ungariei, iar în 13 mai 1917, fratele său, Emil
Rebreanu, ofițer în armata austro-ungară, este forțat să
lupte contra compatrioților săi. Acuzat de dezertare și
spionaj, este condamnat la moarte prin spânzurare.
Acest eveniment stă la baza romanului „Pădurea
spânzuraților”.

Între timp, Liviu Rebreanu lucrează la „Ion” de șapte
ani, acesta mărturisind că geneza romanului este
constituită din trei evenimente principale. Primul
eveniment este dialogul purtat între autor și un țăran
muncitor dar sărac, pe nume Ion Boldĳar al
Glanetașului, care vorbește despre pământ cu „atâta sete,
cu atâta lăcomie și pasiune, parc-ar fi vorba despre o
ființă vie și adorată ...”. Al doilea eveniment are loc în
momentul unei incursiuni a naratorului la vânătoare.
Acesta vede „un țăran îmbrăcat în haine de sărbătoare“
care se apleacă și sărută pământul: „și a sărutat
pământul. L-a sărutat ca pe-o ibovnică”. Al treilea
eveniment este relatat de sora lui, Livia, care îi spune că
o fată înstărită din sat a rămas însărcinată cu un tânăr
sărac. Aceasta a fost bătută cumplit de tatăl ei pentru că
trebuia să se înrudească acum cu un om mediocru, „care
nu iubea pământul și nici nu știa să-l muncească”.

Romanul este publicat în anul 1920, fiind o capodoperă
care surprinde comunitatea rurală într-o manieră
realistă, prezentând dificultățile zilnice prin care trebuia
să treacă un țăran pentru a-și putea hrăni familia.

Între timp, Liviu Rebreanu găsește inspirație pentru noul
său roman dintr-o sursă neașteptată. Un prieten îi arată o
fotografie ce reprezenta o pădure plină cu cehi
spânzurați, în spatele frontului austriac din Italia, la
sfârșitul anului 1918. Militarii cehi spânzurați făceau
parte din Armata Austro-Ungară și refuzaseră să lupte pe
frontul din Boemia, o regiune în centrul Europei, în
Republica Cehă, fiind considerați „trădători de patrie”.

Autorul mărturisește că: „Fotografia m-a impresionat
puternic și m-a urmărit multă vreme. Auzisem că
execuții similare ar fi suferit și mulți români. Mi se
povestise că chiar la Bistrița, deci în țara mea, au fost
spânzurați mai mulți preoți și țărani români bucovineni”.

După ce a terminat transcrierea romanului Ion, Rebreanu
începuse de vreo patru ori să scrie “Pădurea
spânzuraților”, reușind de fiecare dată să redacteze doar
între 30 și 50 de pagini. Acesta nu putea să își imagineze
atmosfera frontului și a luptelor purtate de soldați.
Acesta mărturisește că: „Mă înverșunam în fiecare
noapte și lucrul era în zadar. În schimb, în vreme ce
scriam, în liniștea apăsată, am început să percep niște
bătăi ușoare în fereastra mea, delicate ca ale unor degete
imateriale. Deschideam, cercetam întunericul. Nu era
nimeni și nimic... Când însă bătăile acestea misterioase
s-au repetat nopți de-a rândul, insistent – fiindcă sunt,
repet, credincios și superstițios – mi-am zis că nu poate
fi decât sufletul fratelui meu, care cere îngrĳirea
creștinească ce nu i-a fost desigur acordată”. Acest lucru
îl îndeamnă să plece într-o călătorie de documentare la
Ghimeș, apoi vizitează ultima locuință a lui Emil
Rebreanu de la Făget și alte locuri și persoane
semnificative care sunt menționate și în roman. Cu
ajutorul groparului din sat găsește mormântul fratelui
său și reînhumează rămășițele acestuia pe pământ
românesc, îndeplinindu-i astfel ultima dorință înainte de
moarte. După acest eveniment, autorul a terminat
romanul fără dificultăți, publicându-l apoi în 1922.

Ocupația austro-ungară este un factor perturbator pentru
autor, aceasta fiind un dușman constant pentru cariera
lui. Deși acesta nu poate să îi țină piept în viața reală,
reușește să o facă prin intermediul romanelor, unde
personajul principal este mereu mândru de naționalitatea
lui și nu denigrează limba română, ci dimpotrivă, o
vorbește chiar și în momente nepotrivite. În „Ion”, se
poate observa schimbarea de comportament a lui Titu,
oglinda autorului în roman, la început acesta fiind un
poet visător, care nu dădea ascultare părinților când
aceștia îi propuneau să își găsească un loc de muncă
stabil și se cufunda mereu în lumea lui. Pe parcursul
romanului însă, acesta își schimbă gândirea, devenind un
patriot cu o dragoste de țară imensă. Experiențele din
satele prin care îl poartă munca de ajutor de notar îl fac
să își regândească viața și modul în care vrea să o
trăiască. În „Pădurea spânzuraților”, Apostol Bologa,
reprezentându-l pe fratele mort al autorului, este un băiat
deștept şi credincios, care nu iese din cuvântul părinților.
În momentul în care tatăl lui moare, acesta încetează să
mai creadă în Dumnezeu. Pe tot parcursul romanului,
perspectiva acestuia asupra vieții suferă mai multe
metamorfoze, însă dragostea de popor este mereu
neschimbată. O întâmplare importantă este execuția
ofițerului ceh Svoboda (nume simbolic ce înseamnă
„libertate” în limba cehă), în acel moment el făcând
parte din tribunalul militar şi mândrindu-se că a trimis la

moarte un trădător. Când acesta însă este trimis pe
frontul român, lucrurile iau o întorsătură drastică.
Dragostea lui faţă de patrie creşte radical, sufletul lui
încălzindu-se de fiecare dată la auzul unei voci
românești. Crizele şi frământările zilnice îl determină să
ia decizia fatală, aceea de a încerca să treacă granița
frontului, de partea românilor. Planurile însă i se
destramă, fiind capturat şi spânzurat următoarea zi.

Încă un factor preponderent întâlnit în romanele lui Liviu
Rebreanu este dragostea şi respectul faţă de familie. În
„Ion”, Titu şi surorile sale își respectă mereu părinții,
dragostea ce le-o poartă învingând de fiecare dată orice
ceartă sau criză ce zdruncină familia. Chiar şi în
momentele când învățătorul susține reprezentantul ungur
la alegeri, Titu simte milă față de el, în drumul către
secția de votare. În schimb, dragostea de familie nu
domină în casa Glanetașului, aceștia certându-se şi
bătându-se mereu. Ion nu are nicio afecțiune față de soția
şi copilul lui, pentru el toți fiind niște unelte de care se
poate dispensa ușor, atunci când nu îi mai aduc niciun
beneficiu.

Apostol Bologa poartă de asemenea o dragoste imensă
față de mama sa, mereu ascultând-o şi înțelegând-o,
chiar dacă opiniile lor erau diferite. Războiul l-a
înstrăinat de familie și i-a blocat orice sentiment de
cordialitate, însă în momentul reîntoarcerii acasă pe
perioada de concediu, el redescoperă toate bucuriile din
perioada copilăriei şi cel mai important, recapătă
credința în Dumnezeu, aceasta ajutându-l să își elibereze
sufletul de toate grĳile şi să privească viața dintr-o nouă
perspectivă.

Prezenţa divinității nu trece neobservată, aceasta fiind
mereu un refugiu pentru protagoniști, ei rugându-se sau
plângându-se lui Dumnezeu de fiecare dată când mersul
vieții devine dificil. Mama lui Ion, Zenobia, se ruga
pentru orice necaz. De asemenea, doamna Herdelea, care
avea o rugăciune pentru orice eveniment, apela mereu la
puterea credinței. Un rol important joacă divinitatea şi în
viața familiei Bologa. Mama lui Apostol apela mereu la
protopop când existau neînțelegeri în familie şi își
îndruma copilul, de mic, să se roage și să fie un bun
creștin. Acesta vede chipul lui Iisus în capelă, iar
evenimentul mișcă profund familia şi cauzează multe
controverse între părinții lui.

Liviu Rebreanu a fost şi va rămâne mereu unul dintre cei
mai mari scriitori ai literaturii române, acesta fiind
primul care îndeamnă cititorul să privească dintr-o altă
perspectivă un roman, să se pună în pielea personajului,
să sufere și să se bucure alături de el, acest lucru fiind
posibil în romanul psihologic „Pădurea spânzuraților”.
De asemenea, el expune autenticitatea poporului român
din mediul rural prin intermediul romanului social „Ion”.
George Călinescu afirma că „Dacă Sadoveanu e rapsodul
literaturii române moderne, Rebreanu este romancierul
ei.”

Bogdan Zeriu
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Game research provides solid evidence that this kind of
approach helps students not only to learn important
content, but also vital 21st century skills such as:
technology skills and creative thinking.

With guided game-based lessons both students and
teachers meet their goals and have an unforgettable
experience which can foster knowledge acquisition and
at the same time highly important abilities such as:
teamwork and communication skills.

Moreover, language learning games are tools which help
students to improve their vocabulary and grammar
knowledge, not to mention the speaking and writing
skills. That is why they represent additional materials for
ESOL classes worth being taken into consideration when
designing a lesson for the 21st century learners.

However, there might be voices that claim that games-
based lessons are time consuming and sometimes
difficult to create; one of the reasons could be the lack of
technology, which to some extent represents the cruel
reality of The Romanian Educational System.

Even though they might be time consuming for a busy
teacher who nowadays is overloaded by multiple tasks,
other than focusing on teaching, they enable students to
enter the world of knowledge in a much more enjoyable
way, offering them a highly engaging and informative
environment.

Before attending the course from Bologna I myself was
under the impression that digital games are difficult to be
tailored for my classes, but there I had a revelatory
moment… “gone are the days when BB and chalk were
enough”- nowadays there are plenty of games at our
disposal at a click distance, the only thing that remains
to be done is to correctly integrate them in our lessons as
an evaluation tool or even when we want to introduce
new knowledge, be it vocabulary or grammar.

In a nutshell, the real question that the teacher has to ask
himself/herself is NOT “if ” but “how” to use digital
games in a more productive and efficient way. As for me,
the answer was found play to learn and learn to play!

prof. Oltean-Gocan Liliana

Digital
games?...To play
or not to play?
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Cruel Raptors

I let my imagination go all wild,
Like a pack of raptors, colorful and styled,
Running in a meadow on a bright sunny day,
Sniffing the ground, looking for prey…

My thoughts raced, all of them freed,
Like the packs Alpha, running in the lead,
He spotted the prey, and gave the order,
And the others followed, biting all over…

Like my childhood memories trapped in a bowl,
The prey hit the ground, a lost soul,
It was tore apart, to the joy of the pack,
Starved to death, they now had a snack…

The raptors were bullies, and I was the prey,
And I tried so hard, keeping them at bay,
It was of no use, and I knew it all along,
But it was nice to try, singing my little song…

I felt disconnected, a lost Mister,
Like the new arrivals, brother and sister,
They craved so desperately to join the raptor pack,
They tried other places, but they bounced back…

With rather disgust, and a little controversy,
The Alpha nodded, accepting from mercy,
He saw in them what others saw in me,
A lost soul, just let him be…

The brother and sister were radiating with joy,
New members in a pack they were, oh boy!
They thanked their new Alpha for his great kindness,
But the elders scolded him for his blindness…

Much like myself, lost in abstractions,
The Omegas were shocked by the pack’s actions,
For they were ignored, and left to rot,
Like me, in this world, nothing but a dot…

The Alpha was a strong and respected raptor,
Unlike me, an unfinished chapter,
But his dreadful past still haunts him to this day,
There is nothing he can do to make the pain go away…

The darkness had shaped him in who he is today,
Much like I was influenced, the exact same way,
That’s why he was aggressive with everyone else,
They did not feel his pain, they brought it on themselves…

He was created by humans, in a dirty, nasty lab,
He was experimented on, strapped to a slab,
Trained just to kill, nothing more, nothing less,
Like this, for many years, he was constantly oppressed…

Ashamed I am indeed, for being a human just like this,
Taking joy in torturing lost souls it this abyss,
We do it all the time, to make our pain go away,
We look at our own world, and we slay, slay, slay….

Andrei Popa
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Citations

˂˂ Sans doute, il y a un présent idéal purement
conçu, limite indivisible qui séparerait le passé de lʼ
avenir. Mais le présent réel, concret, vécu... Occupe
nécessairement une durée. ˃˃
(Bergson)

˂˂ Comme tous les enfants, il ne vivait que du
présent. ˃˃
(Martin du Gard)

˂˂ Le romancier est lʼ historien du présent; lʼ
historien est le romancier du passé. ˃˃
( Duhamel )

˂˂ Ce tas de cendre éteint quʼ on nomme le passé.
˃˃
(Hugo)

˂˂ Le vrai artiste ne sʼ occupe pas de lʼ avenir de
son oeuvre. ˃˃
(R. Rolland)

˂˂ Le présent est gros de lʼ avenir. ˃˃
(Leibniz)

˂˂ Non, lʼ avenir nʼ est à personne! Sire! lʼ avenir
est à Dieu ˃˃
(Hugo)

Le présent sans le passé nʼ existe pas, de même le futur
sans le présent nʼ existe pas.

Je suis une lycéenne ordinaire, avec un nombre
infini de désirs, qui espère quʼ un jour, ils seront
accomplis.

Je pense que nous devrions nous demander
spécialement QUI nous voulons devenir. Moi, jʼ ai
trouvé la réponse, en découvrant la préférence pour
quelques passe-temps. Lʼ informatique, par exemple,
mʼoffrira un revenu. Le sport me motive à être meilleure
aujourdʼ hui que je ne lʼ étais hier et meilleure demain
que je ne lʼai été aujourdʼ hui. Écrire mes pensées sur les
feuilles blanches dʼ un journal, cʼest être moi-même.
Tout cela me dirige vers la meilleure version de moi.

Jʼ ai appris ainsi, peu à peu, à me faire confiance.

Si quelquʼ un me demande un jour où va mon
présent, je nʼ aurai pas une réponse certaine, mais je nʼ
hésiterai pas à mentionner que le passé est celui qui a
construit mon présent et que le présent construira mon
avenir.

Alexandra Bonțidean

Chacun au petit
bonheur
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Lʼ adolescence est considérée comme lʼ âge dʼ or, des
grandes réalisations, de lʼ intégration sociale. Mais lʼ
adolescence signifie aussi crise, angoisse, insécurité,
insatisfaction, contestation, lʼ âge du drame avec ce quʼ
il a comme éclat ou artifice.

Lʼ adolescence est la période de lʼéveil, où lʼ on se rend
compte que la vie nʼ est pas vraiment ˂˂ rose ˃˃ comme
on lʼ a vue dans les dessins animés des émissions pour
enfants.

À lʼâge de lʼ adolescence, il y a cette terrible envie de sʼ
affirmer dont lʼ ado se sert, soit pour impressionner les
filles, soit pour être considéré par le groupe comme
quelquʼ un de spécial. Quand tu es ado, rien ne te va
plus, tu veux que tout soit parfait pour toi, même si tu es
imparfait.

Lʼ adolescence est le moment où les enfants
commencent à ˂˂ élever ˃˃ leurs parents! Cʼ est lʼ
âge rebelle où lʼ adolescent quitte lʼ univers de lʼ
enfance et va vers le monde des adultes, tout en suivant
sa propre voie.

Le premier amour apparaȋt à lʼ adolescence, ce qui a de
profondes implications sur la vie affective de lʼ ado et du
futur adulte.

À lʼ âge de lʼ adolescence, on passe du stade de
˂˂consommateur˃˃ au stade créatif car il ya une ˂˂
explosion ˃˃ dʼ imagination. Parallèlement, lʼ
adolescent découvre son identité vocationnelle (
musique, danse etc.) grâce au processus de ˂˂
connaissance de soi ˃˃.

Autrement dit, lʼ adolescence est lʼ une des étapes les
plus importantes de la vie et je crois quʼ il faut un
maximum de compréhension et parfois un soutien
extérieur pour que cet âge soit vécu comme il faut.

La pandémie qui
a changé la
société

Cette pandémie nous a enlevé beaucoup de beaux
moments dont nous profitions chaque année scolaire, par
exemple le fait de sourire à nos collègues, à chaque
pause, étant obligés à présent de nous présenter les uns
aux autres chaque jour avec un masque commun.

Cette période a signifié aussi un plus pour moi en un
certain sens. Jʼai eu beaucoup plus de temps à mʼoccuper
de mes loisirs, à me concentrer sur ce qui mʼintéresse et
me passionne vraiment. Mais, en même temps, ayant des
classes en ligne, je voyais de moins en moins mes amis
et nous nʼavions plus la possibilité de faire des activités
ensemble. Cʼest seulement un exemple de tous les
aspects négatifs qui nous ont affectés, moi et mon
entourage aussi. Nous avons essayé de trouver des
solutions pour être proches les uns des autres, comme
par exemple les soi-disant ˂˂ conférences˃˃ sur
diverses plateformes sociales. Les minutes passées
ensemble en vidéo nous ont aidés à nous détendre, à
nous détacher du quotidien, à nous évader dans un petit
univers technologique jusquʼ alors inconnu et à repenser
le temps présent.

Nous avons ensuite tous réalisé que ne pas communiquer
face à face était très difficile pour nous. Après tout le
temps passé ˂˂ enfermés˃˃ dans nos maisons, nous
avons commencé à apprécier beaucoup plus chaque
moment passé ensemble et nous avons essayé de nous
faire des souvenirs inoubliables car on ne sait jamais
quand reviendront ces moments qui ont marqué notre
adolescence et qui ont changé nos habitudes
quotidiennes.

Cette pandémie a représenté peut-être un avertissement
pour notre besoin longtemps ignoré de changement
spirituel.

Maria Arion

Lʼ adolescence
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Le passage dʼ une
réalité à lʼ autre
La brise froide du matin sʼ est glissée sous la couverture
légère et cela mʼ a rendu un peu la paix. Bien que mon
sommeil ait été perturbé, jʼ ai décidé de rester dans mon
nid. Mais la paix a été complètement brisée par le
réveil de l ʼhorloge. Maintenant, je suis devant le fait
accompli: la reprise de lʼ école, après des vacances dʼ
hiver éternellement courtes.

Je mʼ apprêtais à partir pour lʼ école, emportée par des
pensées mélancoliques sur les événements qui venaient
de se passer et qui semblaient si éloignés de la réalité
monotone que je vivais à présent. Les vacances dʼ hiver
étaient les vacances les plus spectaculaires de toute lʼ
année. En plus de la célébration du Noël et du Nouvel
An, il y avait une ambiance spéciale qui les
accompagnait toujours: le temps en famille, les chants
de Noël, la neige, les vêtements moelleux aux imprimés
festifs, les boissons chaudes et la variété de plats.

Les enfants étaient dehors jouant dans la neige du matin
au soir. Les nez rouges, les mains bleues, ils ne
rentraient chez eux quʼ à lʼ insistance de leurs parents.
On leur servait du chocolat chaud ou du thé chaud pour
se réchauffer. Ils portaient des chandails jusquʼ au cou et
des chaussettes en laine aux motifs festifs. Lʼ ambiance
dans la maison était dominée par les rires des petits. Les
parents et les grands-parents préparaient le repas spécial
pour cette période de lʼ année. On pouvait voir autour
de moi la joie et la paix.

Je me sentais tellement éloignée de tout souci. Quelques
jours auparavant, jʼ étais dans un contexte tellement
différent, à savoir lʼ école. Je ne pouvais pas distinguer
un seul fil qui relie les deux réalités entre elles.

Je me suis habillée et je suis allée dans la cuisine pour
manger quelque chose avant de partir. Jʼai senti lʼ odeur
de cannelle de la bougie qui scintillait à peine. Je suis
retombée dans lʼ atmosphère dʼ antan, mais le tic-tac de
lʼ horloge dans le silence du matin mʼ empêcha de
contempler les souvenirs.

La route vers lʼ école était dominée par un gel intense et
la neige perdait sa blancheur et son lustre dʼ antan, étant
maintenant boueuse et parfois glacée. Le paysage
sombre mʼ a amenée dans la réalité présente que jʼ
essayais de rejeter: le début dʼ un nouveau semestre
scolaire, plus long et plus stressant que le précedent.

Paula Morar

Ça ira bien
bientôt
La matinée dʼ amour passera vite,
Les cloches du soir sonneront sans faute.
Mon coeur ne pleurera pas
Quand à côté de moi tu ne seras pas.

Je passe les nuits à penser à toi,
Rêver que tu reviendras chez moi
Me raconter de belles histoires.
Quel doux destin!

Combien nous ont dit que cʼ était en vain?
Notre amour ne durera pas.
Mais nous avons promis de leur montrer,
Ensemble, nous pourrons bientôt danser.

Maintenant, jʼ attends le lever du soleil
Sachant quʼ un jour sous les arbres gelés
Deux coeurs vont battre à lʼ unisson.
Ça ira bien bientôt.

Daria Cătinaș
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MOTTO :
“Nu credeam să-o-nvăț a muri vreodată
Pururi tânără, înfășurată în rochia-i,
Cu ochii înălțați spre steaua
Speranței.”

Parafrazându-l pe Eminescu, gândind la Claudia,
pot rememora cu ochii minții și ai sufletului aspecte
din viața ei, cuprinse în poveștile noastre:
Claudia – copil

Mi-a povestit cândva, că, în copilărie, se simțea
o Lizucă, tristă și matură, fiindcă nu avea tată și a
fost crescută de bunici.
Claudia – adolescentă

Îi privesc poza din tinerețe și mă gândesc la Otilia
lui Călinescu: noi nu trăim decât cinci-șase ani
Și pentru mine, Claudia a rămas o enigmă... nu pot să
nu mă gândesc la modul în care și-a trăit viața la
maxim, cu tot ce-ți poate ea oferi. Cei cinci-șase ani
au fost dilatați și reluați intens de Claudia, au fost
reașezați pe firescul destinului ei într-o emulație
continuă de trăiri autentice.
Claudia – tânără Doamnă

Cu privirea ei pătrunzătoare, cu irisul infinit, de o
culoare aproape misterioasă, cu ochii albaștri ca
platina, Claudia a împrumutat acel ceva al doamnei
T., acel rafinament rasat dezvăluit de surâsul vag
îndurerat întotdeauna și de eleganța etalată cu atâta
naturalețe.

Dosarul ei de existență e, însă, de o complexitate
ambiguă care-l depășește pe cel al personajului
camilpetrescian.
Claudia – scriitoarea

Rememorez frânturi de discuții amestecate de la
întâlnirile noastre hrănitoare spiritual. Claudia ne
spunea că e o feministă convinsă, literar vorbind.
Lucrarea ei de gradul I a fost concepută pe
problematica personajelor feminine din literatură.
Nimic nu e întâmplător... Pânza de păianjen a Cellei
Serghi o conține și pe Claudia, în câteva pagini, cu
nostalgia mării, cu tânjirea după iubire: Dragostea
mea pentru el s-a născut, poate, din nevoia mea de a
iubi.
Claudia – profa

Nu cred că în această zonă aș putea-o asocia cu
Dăscălița lui Goga. S-ar supăra pe mine, e clar!

Portretul profesoarei de limba română e doar al ei,
unicat. Doar ea a reușit să definească perfecțiunea
metaforică a profesorului de literatură. Dovadă sunt
nenumăratele premii câștigate cu revista școlii,
rezultatele naționale obținute de elevii pregătiți de
dânsa la concursurile teatrale, literare, eseistice. Era
un confort și o plăcere să știi că o poți avea pe
Claudia ca profesoară. Recunoștința elevilor nu poate
fi substituită cu absolut nimic, recunoștința colegilor
rămâne suspendată în necuvânt, totul e greu de trasat
acum, cu linii firave, bolnave, timide, cu linii de
litere și de lacrimi.
Ne e dor de tine, Claudia!
Un dor de doină!

P.S.1: S-ar fi amuzat copios citind articolul la o
întâlnire de-ale noastre (am fi râs și pe tema asta că
noi o numeam de-a noastră – sigur! ☺)
P.S.2: Claudia râde zgomotos din nori când află că
acest articol e publicat în numărul aniversar al
revistei- școala a împlinit 51 de ani (Ea e mai tânără
decât școala!!!)

Crâmpeie de
Claudia...

Nu întrezăresc nicio manieră ideală, lină, ușoară
pentru a face asta, pentru a scrie ideile care-mi
macină mintea de câteva luni. Fulgurant și exploziv,
asemenea intrării ei în viața mea, va fi și procesul
acesta. Fără a ști cine este, în anul în care luase o
pauză de la predat, am simțit deodată întreaga sală
profesorală umplută de un spirit expansiv și dinamic.
Adusese o cutie mare de ciocolată pentru toată lumea
și întrebarea venită dintr-un colț al sălii în privința
ocaziei s-a izbit de un răspunsul tranșant al unui om
care nu așteaptă ocazia, ci este cel care o creează
mereu. Avem nevoie de o ocazie? Bunătatea aceea
impusă cu duritate și candoare în același timp a fost
pilonul pe care și-a clădit relațiile.
Am cunoscut-o mult mai în profunzime în anul
următor și deseori discuțiile noastre ne făceau să
pierdem noțiunea timpului cu ușurință. E atât de
lesne să descrii ceea ce detești… Dar, da. Simt că îi
datorez rândurile acestea și nu vreau să le dau o notă
dramatică și impregnată de pesimism, ar însemna că
nu am înțeles nimic din tot ce a însemnat Claudia.
Dacă la nivel lingvistic unii termeni ar fi putut fi
interpretați drept o vagă dovadă de capitulare în fața
încercărilor care s-au înlănțuit în viața ei, la nivel
comportamental, la nivel atitudinal, nu am simțit nici
măcar o fărâmă de resemnare și conformism. În jurul

ei, aduna cu un magnetism halucinat oameni, idei,
proiecte și ambițioase deziderate. Era neobosită în a-
și demonstra perseverența ei însăși, mai presus de
toate. A înțeles, nu fără a plăti un preț, propria
valoare și ne-a dat și nouă, celor din jur, o altă
viziune asupra modului în care trebuie să ne privim.
Ne-a convins că admirația supremă i se cuvine nu
învingătorului, ci luptătorului. ,,Fetiță” era apelativul
pe care ni-l adresa frecvent, dar era golit de orice
nuanță peiorativă, nu vădea desconsiderare, ci, din
contră, avea un aer maternal, plin de caldă afecțiune,
de spirit protectiv. Deschiderea și maturitatea ei au
făcut-o să privească dincolo de diferența de ani, de
generații, făcând astfel posibilă crearea conexiunii
noastre. Nu există rămas-bun, există doar
zgomotoasele întâlniri de catedră pe terase, glumele
cu subînțeles literar, urcatul scărilor cu gâfâiri până
la etajul 3, cerceii mari și colorați, revederile la unele
lansări de carte, rochiile largi și pline de viață, ochii
vii, adânci, zâmbetul etern, vocea atotcuprinzătoare,
culegerile cu ștampila numelui ei, lipici
interpersonal, încurajările spontane, eleganța, piesele
de teatru, devotamentul, profesionalismul și
pasiunea.
Exiști tu, la fiecare întâlnire de catedră și dincolo de
ele.

Claudiei
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Septembrie 2017. Pășeam timidă pe coridoarele Liceului
de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Eram ceea ce lumea
ar numi o boboacă. Prima oră de română a fost și primul
moment în care am intrat în contact cu această făptură
majestuoasă ce avea să-mi ridice încrederea în sine și să-
mi potențeze talentul literar, împingându-mă și
susținându-mă în momentele de nesiguranță. Sala dânsei
avea o energie aparte, un iz familiar, oferit de esențele
parfumate care se combinau cu aerul din încăpere. Ne-a
invitat să ne aducem de acasă căni, în care să putem
pune ceaiul sau cafeaua pregătite cu iubirea unei mame.
Dorea să transforme clasa într-o zonă relaxată, cât mai
caldă, pentru ca transmiterea de informații să se
realizeze în condiții ideale.

Câteva săptămâni înainte de finalul semestrului I. Din
cauza problemelor de sănătate, a trebuit să se retragă o
vreme de la catedră. Ne-a lăsat pe mâna unei profesoare
tinere, entuziaste, gata să colaboreze fructuos alături de
noi. Din păcate, acest plan nu s-a îndeplinit precum s-ar
fi așteptat...

Începutul semestrului II. Dânsa s-a întors la catedră. Din
păcate, din cauza problemelor de sănătate, s-a întors doar
la jumătate de normă. Din această cauză, nu a putut să ne
ia înapoi clasa, căci avea nevoie de fix 3 clase cu câte 3
ore pe săptămână pentru a-și putea îndeplini norma. În
acest semestru, orele de limba română le-am făcut cu o
profesoară care îmi amintea de dânsa.

Septembrie 2018. Dânsa ne-a luat clasa înapoi, fiindu-ne
profesoara de limba și literatura română până la ultima
suflare. Mai presus de orice, ne-a tratat ca pe copiii
dânsei. Întotdeauna a fost acolo pentru a ne oferi sfaturi,
pentru a ne împărtăși poveștile dânsei de viață sau pentru
a ne asculta neîncrederile. Drept mărturie stă următorul
eveniment:

Decembrie 2018. În preajma sărbătorilor de iarnă, în
timpul unei ore, am realizat câteva poze de grup în fața
clasei, lângă brad. După vederea acelor fotografii eram
un pic abătută. La finalul orei, înainte să ies din clasă,
dânsa m-a oprit și m-a întrebat de ce nu sunt la fel de
radiantă ca la începutul orei. I-am spus că nu consider că

am ieșit bine în poze. Drept răspuns, m-a invitat să
realizăm împreună câteva poze. Atașez una dintre
acestea acestei scrisori, în amintirea trăirilor pe care le-
am avut atunci. Încă îmi răsună în străfundurile minții
mele cuvintele rostite atunci „Frumusețea ta este una
naturală.”.

Martie 2019. Mi-am manifestat latura artistică în cadrul
unei ore. Am pus-o în scenă pe Zenobia, mama
protagonistului romanului „Ion” de Liviu Rebreanu. Încă
îmi amintesc cu drag cum dânsa s-a minunat că m-am
prezentat în fața clasei desculță, precum era obiceiul
atunci în rândul familiilor cu mai puține posibilități
materiale.

Iulie 2020. Lunile au trecut. Doar ce am absolvit clasa a
unsprezecea, sub blânda ghidare și supraveghere a
dânsei și a profesorilor dedicați avuți. Dar, sprĳinul
oferit a fost nu numai pe plan școlar. A susținut cu drag
și iubire aplicația la care lucram, Byte-School, un mĳloc
pentru elevii internați perioade lungi în spitale de a
rămâne conectați cu mediul academic, o platformă care
le permitea copiilor bolnavi oncologic să-și finalizeze
cursurile. Ne-a motivat și a fost una dintre persoanele
care a crezut cu tărie în cauza noastră și în noi. Pentru
asta, putem doar să îi mulțumim și să trăim cu
sentimentul că nu i-am înșelat așteptările...

Și, dintr-o dată, dânsa a dispărut... Vestea m-a făcut să
fiu foarte tristă și să nu înțeleg motivul plecării la cele
veșnice. Dar, doresc să îi mulțumesc pentru tot ceea ce a
făcut pentru mine și pentru modul în care s-a raportat la
mine, la colegii mei și la toți elevii care i-au trecut
pragul sălii de curs.

Aceste rânduri știu că vor ajunge și la dânsa, așa că voi
încheia aceste amintiri și gânduri cu ultimul mesaj
primit: „Keep in touch!”.

Dana-Bendis-Hera Rus

Pe aripile
amintirilor
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Pentru a se simți într-o oarecare măsură în controlul
vieții lor, oamenii o tratează ca pe un joc cu o miză
simplă, însă cu implicații puternice. Poți să câștigi sau să
pierzi. Nu există cale de mĳloc. Unii se spune că se nasc
deja pierzători, fiind orfani, având o boală cronică sau
fiind prea săraci pentru a reuși să-și asigure orice fel de
viitor. Alții pot să trăiască o copilărie sau tinerețe
promițătoare, însă, cu timpul, să nu-și atingă potențialul
și să sfârșească jocul fără titlul de învingător. Iar unii
primesc un diagnostic incurabil și astfel lupta primește
un deznodământ clar. Dar, pentru majoritatea oamenilor,
verdictul nu se face cunoscut decât la sfârșit, când, după
o alergare neobosită, se opresc în loc și se întreabă dacă
ceea ce au trăit și au făcut a fost destul.

Două posibile concluzii care, pe atât de evidente și
antitetice, uneori sunt greu de deosebit. Claudia Sava a
predat clasei mele timp de 3 ani. Cu toate că a fost o
profesoară excelentă, în vocea căreia simțeai pasiunea
pentru literatură și a căror lecții nu aveau doar scopul de
a parcurge programa, ci de a te face să privești materia
printr-o prismă diferită, ceea ce mă face acum să scriu
aceste rânduri nu a fost profesionalismul său, ci persoana
sa. A fost printre puținii profesori a căror persoană mi-a
atins sufletul și m-au ajutat să navighez unele dintre cele
mai grele momente ale vieții mele.

Nu știuserăm de la început că dânsa suferea de cancer, și
dacă nu am fi aflat chiar de la ea, nici nu am fibănuit.
Preda cu bucurie, știa să glumească cu noi și avea un
suflet de povestitor, relatând și cele mai banale sau
plictisitoare subiecte într-o manieră frumoasă. De aceea,
când am aflat de boala cu care se lupta, am rămas fără
cuvinte. Oamenilor nu le place să discute despre subiecte
grele și evită lucrurile sau persoanele care îi provoacă să
se confrunte cu ele. Nu și doamna Sava. La puțin timp
după ce ne-a devenit profesoară, a început să ne
povestească despre cancerul de care suferă. De-a lungul
anilor am aflat de la ea despre condiția spitalelor de
oncologie, despre legile stricte împotriva anumitor
medicamente și despre prietenii pe care și i-a făcut în
lungul timp petrecut în saloanele de așteptare. Nu se sfia
să redea momentele grele sau neplăcute și, cu toate că
vorbea despre realități îngrozitoare, vocea ei nu tremura
și nu iveai urmă de tristețe sau lacrimi în ochii săi.
Continua să dea glas la lucrurile de care mulți ne temem,
continua în pofida durerii pe care o simțea. Sentimentele
pe care mi le stârneau cuvintele sale erau confuze,
deoarece nu înțelegeam cu mintea mea de copil cum
poate împleti cu atâta ușurință firul unei povești sumbre
și care părea a avea un final sigur si crud. Deoarece nu
știam ce să simt sau cum să mă confrunt cu trăirile
respective, decât să-mi fie rușine pentru fragilitatea mea,
am început să mă rog pentru ea. Ceream același lucru
simplu de fiecare dată: să fie vindecată.

Am fost o adolescentă care s-a confruntat cu multe
perioade de tristețe și anxietate puternică. Trăiam de

multe ori fără a ști de ce și fără a prețui momentele
frumoase cu care am fost binecuvântată. Îmi amintesc și
acum una dintre orele de română din clasa a unsprezecea.
Era toamnă, însă vremea încă nu se răcise. Sala 33 era
scăldată în lumina soarelui, iar eu abia așteptam să se
termine ora ca să ajung acasă să dorm. Ascultam doar cu
jumătate de ureche ce ne povestea doamna profesoară,
însă cuvintele sale mi-au schimbat pentru totdeauna
perspectiva asupra vieții. Ne-a spus că vrea să ajute
spitalele și că vorbește să se adauge psihologi clinici și
să se aprobe legi pentru medicamente care dăunează mai
puțin trupului pacienților. Vorbea cu determinare și
dinamism despre scopul ei înalt așa încât mi-a atras
atenția și am început să o ascult cu toată ființa mea.
Atunci m-a lovit un gând, zdrobindu-mi atitudinea
posomorâtă.

Am privit clasa. Pe fiecare coleg în parte. Unii stăteau pe
telefon, alții vorbeau între ei, iar unul chiar adormise. Și
nu în ultimul rând m-am privit pe mine. Cu toții
respiram, însă o singură persoană era în viață. Claudia
Sava era mai vie decât fusesem eu vreodată, cu toate că
trupul ei era într-o stare incomparabilă cu al meu. Ochii
mi s-au umplut de lacrimi și un val de mulțumire mi-a
inundat ființa. Cred că în acel moment am înțeles pentru
prima dată ce înseamnă să trăiești cu adevărat, de la o
persoană muribundă. Am realizat de ce ai nevoie de
curaj pentru a trăi și de ce atât de mulți oameni sunt
cadavre a căror piept se mișcă.

Vestea decesului Claudiei Sava a venit neașteptat și
subit, iar primul sentiment pe care mi l-a provocat a fost
mânie. Pentru că nu mi se părea corect ca o persoană
care a luptat atât de aprig și care a rămas în picioare până
la sfârșitul luptei să fie luată atât de nedrept. Am plâns
multe ore în seara în care am aflat, mânioasă pe cancer
că a putut să fure o astfel de persoană. Mânioasă pe mine
că nu am vorbit mai mult cu ea în timpul vieții sale.
Mânioasă pe Dumnezeu că nu s-a îndurat să-mi asculte
rugăciunile de peste ani. Mi-a trebuit mai mult timp
pentru a înțelege adevărul.

Am spus la început că există pierzători ai jocului vieții și
câștigători. Iar oamenii tind să spună ca orice diagnostic
cu cancer, scoate persoana din joc. Cancerul iese biruitor
aproape mereu. Dar Claudia Sava a câștigat. Pentru că a
inspirat oameni. Pentru că a ajutat la educarea mai
multor generații. Pentru că a învățat ce înseamnă să
trăiești când atâta lume este încă în întuneric. A găsit
secretul bucuriei în cel mai întunecat loc, iar trăirea ei a
luminat necontenit, în ciuda adversităților. Flacăra
sufletului său le-a atins pe altele, învățându-le ce înseamnă
viața. Nicio clipă nu a fost dată afară din joc. Ba mai mult,
a învățat să se ridice deasupra lui. Atunci am înțeles că
rugăciunea mea a fost ascultată, deoarece prin boala care i-
a distrus trupul, persoana Claudiei Sava a umblat vindecată
și biruitoare. Iar acest lucru, o face și acum un stâlp al
speranței că viața se mai poate învăța a fi trăită.

Despre jocul vieții



Memento mori
— amintește-ți că
mori

Probabil cele mai reprezentative vorbe pentru o
persoană care ne-a părăsit mult prea devreme sunt
acestea din titlu. Claudia Sava, profesoară de literatura
română, a dus o bătălie dublă în viața sa: pe de-o parte
cu boala (bătălie pierdută), iar, pe de altă parte, cu elevii.
Lupta ca să le insufle unor elevi pasionați de tehnologie,
nicidecum de literatura și artă, dorința de a trăi fiecare
clipă ca și cum ar fi ultima. Se vedea la fiecare oră de
curs, minut cu minut, că doamna Sava era o femeie plină
de viață. O femeie de o cultură incontestabilă, cu o
poveste frumoasă în spate.

Îmi amintesc și acum atmosfera de la clasă. Avea un
dulap în care ne lăsa să ne depozităm manualele de
literatura română, care erau destul de voluminoase, ca
„să nu ne rupem spatele”. Mereu aprindea un bețișor
parfumat și îl punea pe catedră, pe un suport de lemn.
Aerul se îmbiba cu tot felul de miresme puternice.
Deseori se oprea din predat și făcea mici trimiteri către
viața cotidiană. Țin minte cum am ajuns să discutăm
despre Guns ‘n’ Roses, inspirându-ne pe unii dintre noi
să le ascultăm piesele. Țin minte cum, de ziua
internațională a fericirii, aveam două ore de curs lipite,
și, în loc să continuăm cu lecția curentă, am stat să
discutăm despre „ce este, pentru noi, fericirea?”. Nu ne-a
convenit, pentru că pregătirea noastră pentru bacalaureat,
simțeam noi, avea de suferit. Dar nu ai cum să
rememorezi și să zici că a fost degeaba. Nu uit că avea
două culegeri cu comentarii ale operelor literare
obligatorii în față și totuși ea nu contenea să caute
formularea perfectă pentru fraza pe care aveam noi să o
scriem în caiet. Câtă dedicare!

Când spui Claudia Sava, spui, în principal, dinamism. La
catedră vedeai întotdeauna o femeie neobosită. Doamna
Sava insufla respect și prietenie în același timp. Apăreau
momente la ore când fiecare vorbea cu altcineva și se
crea o hărmălaie generală, sau când unul dintre colegi
pur și simplu adormea (ce spuneam, elevi pasionați de
partea tehnică, nu de literatură); ne trezeam cu bătăi în
catedră (avea mai mereu un inel cu o piatră de
dimensiuni ceva mai mari, de un albastru marin plăcut
ochiului). Sau când a circulat o înjurătură prin aer, genul
de termen care trebuie cenzurat în orice context, s-a
întâmplat ceva neașteptat: a venit un ecou al cuvântului,
însă dinspre catedră, cu o completare, printre chicote:
„cuvintele colegului, nu ale mele”. Ce mai, doamna era
plină de surprize!

Pe doamna Sava am ajuns să o cunosc mai îndeaproape
în 2020, inima pandemiei, după un incident interesant
petrecut la curs.

La o ascultare a unuia dintre romanele prevăzute de
programa școlară (eu eram cel audiat), răspunsurile pe
care le-am înaintat au avut mereu nevoie de câte o
completare din partea profesoarei. Drept care nota finală
a rămas 9. Sub 10! Spumegam de nervi, pentru că
stăpâneam chiar bine subiectul cărții în discuție. Nouă!
Nu înțelegeam, eram vizibil derutat. La puțin timp după
audieri, clopoțelul a răsunat de ieșire. Se golise clasa, cu
excepția a cinci-șase colegi care formau un arc de cerc în
jurul catedrei. Doamna Sava avea, din nou, ceva
interesant de spus, iar curiozitatea acelor colegi nu
contenea. Fiind sigur că nu mă va putea identifica
(perspectiva asupra clasei, acum goale, îi era obturată)
am bătut frustrat cu pumnul în masa la care stăteam
(banca a treia de la ușă, în legendara sală 33), sub
privirile necruțătoare ale lui Eminescu, Preda și
Caragiale. Și am ieșit în trombă. După ora noastră, au
urmat colegii din clasa paralelă, din ‘B’. Mi s-a povestit
că ‘profa’ a făcut ca locomotiva, comentând lipsa mea de
respect și nesimțirea (aveți tot dreptul să mă judecați;
doamna Sava avea perfectă dreptate).

Și a venit momentul 0! Pandemia de Coronavirus din
China a lovit bătrânul continent în martie 2020. Planeta
s-a oprit în loc. Starea de alertă a constituit, uitându-ne
în retrospectivă, o perioadă de unitate socială. Cu toții
constituiam o rezistență extrem de numewroasă în fața
COVID-19.

În sistemul de învățământ a fost prăpăd! Și acum îmi
amintesc că noi, elevii, ne așteptam să fie o vacanță de
două săptămâni. Măcar să fi fost doar atât! Fiecare
profesor își transmitea informația cum putea, pe ce
platformă prindea. Fără un calculator în acele vremuri
erai ca mort. La limba română am făcut un grup de
whatsapp, în care, la alegerea noastră (mai era și varianta
să facem call și să ne fie dictat ce să scriem în caiete),
comunicam prin mesaje vocale. Doamna Sava ne
povestea, iar noi eram îndemnați de către dânsa să
scriem ce credem că ar fi mai important. Și așa am
continuat până în vară. Pe mine m-a prins această
nenorocire în clasa a unsprezecea. La a doisprezeceaa erau
cât de cât puse la punct o platformă educațională a școlii și
un set de reguli pentru elevi și cadre didactice.

Ajunsesem într-un moment în care aveam nevoie de
sfaturi avizate în ceea ce privește procesul de scriere a
cărților, o pasiune a mea. Dar pentru asta, trebuia să îmi
cer scuze în fața doamnei profesoare. Probabil cea mai
bună decizie pe care o puteam lua. Mi-am făcut curaj și
mi-am prezentat scuzele pentru momentul descris mai
sus. I-am expus contextul problemei mele. Ei bine, de
aici s-a deschis Universul, și o dată cu el am cunoscut o

persoană formidabilă. Toată conversația am purtat-o pe
chat. Rețin câteva pasaje memorabile:

Eram în clasa a zecea la Buzău, după un cutremur pe care
Clujul nu l-a simțit și m-am apucat de scris un roman.
Direct un roman. Eram și ușor îndrăgostită în acea
perioadă. Nu știu să spun de ce, l-am aruncat la ghenă un
an mai târziu. Deși era foarte bine scris.

Citind asta, am remarcat întâi o descriere temporală
formidabilă. Am știut atunci că nu oricine e făcut să
scrie. Și simțeam frustrare, pentru că se pierduse o
capodoperă. Puteam garanta pentru acest aspect. Mă
aflam într-o criză creativă. Așa credeam. Nu aveam idei,
nu știam cum să le produc. Cerusem o rezolvare a
situației. Însă aveam să înțeleg următorul aspect:

Rezolvare? Tu vrei să scrii ca și cum va fi citită imediat
(nota autorului: cartea). Cronologic, fără greșeli, cu
multă imaginație. Scrisul poate deveni obsedant. Tu
trebuie să scrii doar când îți vine, când e un preaplin
sufletesc. Așezarea capitolelor e ultima fază. […]
Încerci, scrii, corectezi, adaugi, ștergi, rupi, și scrii iar.

Promisese chiar că va scrie o carte cu experiența sa de
zece ani de luptă cu boala numită cancer. Ce poveste de
viață s-a pierdut!

Claudia Sava a fost un om rar în timpul vieții. Ajunsese
în locuri în care nu oricine avea acces, după cum mă
informase:

[…] inițiasem o lege a legalizării uleiului de canabis
medicinal. […] Ar fi o imensă realizare a vieții mele să
știu că pot ajuta zeci de mii de oameni.

Legea ajunsese în Camera Deputaților, forul decizional,
și urma a fi votată, în sprĳinul bolnavilor de cancer,
epilepsie, boli autoimune, Parkinson, diabet etc.

Dar domnia sa apărea chiar într-o carte dedicată celor
mai importante femei din viața Clujului, după cum
aveam să aflu. Pentru acea carte scrisese un articol care,
pur și simplu, mă captivează la fiecare lectură. Iar
articolul frapează cu atât mai mult, cu cât se dorea a fi,
dincolo de un traseu didactic, o subtilă invitație la teatru.
Finalul articolului este impresionant: ʺCe se poate face
după o seară la teatru? Bună întrebare. Vă recomand să
începeți să visați cu tot sufletul și să lăsați deoparte
capriciile și nevrozele. Teatrul curăță și vindecă ce nici
nu știați că era bolnav. Zguduie și alină. Asumați-vi-l!
Vă mai aștept la Cluj. Da, data viitoare experimentăm un
traseu mai complicat. Cu toate simțurile treze ca după o
cafea cu mult caimac și după un pumn de castane coapte.
E posibil să încercăm o seară la operă. Acum nu mai
aveți prejudecățile de ieri. Trăiți totul! La maxim.ʺ

Vărul meu, absolvent tot de Popoviciu, a prins-o și el pe
doamna Sava și îmi povestea cum, pentru puncte în plus,
el și colegii lui mergeau la teatru. Punctele au dispărut;
nu și pasiunea pentru teatru:

Teatrul e un microb, iar eu le-am inoculat acest microb.
Nu mai veneau la teatru pentru punct, deja erau
contaminați. Mă bucur să aud că se duc încă la teatru.

Pe finalul unui semestru marcat de pandemie, venise
timpul evaluării unor exerciții. Îmi amintesc că, după
corectare, am fost convocați pe un apel video și ni s-au
prezentat notele. Știu că scosesem un 10, și încă un 10 în
aceeași zi! A doua notă venise nesperat, întrucât nu mai
aveam nicio șansă să îmi măresc media. Și totuși...
Vizibil încurcat, reușesc cumva să articulez întrebarea
„Pe ce am primit a doua notă?”. Și îmi arată la cameră o
foaie printată pe care surprind titlul Dosarul 06. Dosarele
au fost denumirile creațiilor pe care le trimiteam
doamnei Sava, pentru a fi supuse sub ochii unui aprig
cititor. Deseori primeam sfaturi legate de relevanța unor
detalii, de sensul unor expresii, dar și către ce stil de
scris aș avea înclinație bazat pe ce trimiteam. Știam, într-
un final, că eforturile mele literare fuseseră răsplătite de
un om înzestrat cu un rar rafinament.

EPILOG

Vestea morții Claudiei Sava a venit ca un fulger. Întâi
intrase în comă, după care a părăsit acest tărâm la scurt
timp. Poate că nu era un loc cu păduri luxuriante, cu
peisaje magnifice, cu triluri de păsări, cu aer revigorant,
însă, în imperfecțiunea acestei lumi, doamna Claudia
Sava a reușit să reprezinte o rază de lumină pentru o
mulțime de persoane.

Vlad Bartolomei
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Următoarea istorisire nu are menirea de a ilustra
experiența tuturor celor implicați în proiectul Erasmus,
nici de a decanta esența tuturor platformelor pe care am
învățat și încă învățăm să le folosim, ci este pur și simplu
despre trei colege care, într-o zi nesperată, și-au luat
ghiozdanele înțesate de eșarfe, carnețele și pastile pentru
dureri de cap pentru a pleca într-o excursie pe care ar fi
pus-o în categoria celor interzise până atunci. Poate a
fost escapada didactică a anului doar pentru că e prea
devreme să o punem într-o categorie mai privilegiată,
unde, însă, o putem întrezări, dar decența ne semnalează
că ar fi inadecvat să o încadrăm imprudent și în pripă.
Proiectul Erasmus ne-a adus, cu o imperfectă mașină a
timpului, într-o perioadă pe care o credeam apusă sau cel
puțin amețită mult de teribilul somnifer al
responsabilităților clădite pe zgârie-nori de hârtie.
Tocmai pe aceștia i-am dat la o parte dintre noi, cei care
ne-au arcuit gâtlejurile în încercarea de a comunica, în
toți acești ani, în sala profesorală în care ne-am fi putut
privi în ochi. Parfumul Italiei ne-a rămas încă în hainele
purtate acolo și va rămâne în ele, însă finețea acelor
odoruri nu va putea fi receptată de orice nas. Cărăm cu
stoicism acum o istorie pe care am văzut-o până atunci
în frumoase cataloage de artă. Împărtășim momentele în
care ochii ni s-au umezit privind pierdute tușele fine și
precise ale lui Da Vinci, un nume care intra până atunci
într-o simplă enumerare raportată la un moment din
istoria artei, dar care, acum, a devenit un moment al
nostru, atât de intim și răvășitor. În înghesuiala
privitorilor, am tresărit, am simțit fiori și ne-am permis
să ne dăruim momentului. Câteva fărâme din noi încă
stau perplexe în Uffizzi, nederanjate de mulțimile care se
perindă acolo, copilăroase, uimite și nealterate.

Printre toate aceste perindări în acel univers artistic
fascinant și insuficient descoperit, ne-am reactualizat
ipostaza de învățăcel dornic de progres de care ne era
dor. Cred cu tărie că orice profesor pasionat de ceea ce
face a fost, la rândul său, un elev implicat, dedicat. În

tumultul statisticilor, testelor de evaluat, situațiilor
conflictuale de gestionat, e dificil uneori să mai găsești
resursele intrinseci pentru a-ți continua efortul de a
depăși zonele de confort care se formează în
permanență. Proiectul acesta a fost oportunitatea pe care
o așteptam în acest sens de ceva vreme. Bucuria celui
care descoperă noi căi de a-și aborda materia e și bucuria
elevului care poate descoperi că învățarea se poate
realiza în cele mai surprinzătoare și neașteptate moduri.
În momentul în care renunțăm la a ne mai scoate șirul
cotidian de planificări bine stabilite, încetăm să mai fim
noi.

Așadar, participarea la cursul Teaching Languages in the
digital era în cadrul proiectului Erasmus a fost mai mult
decât un alt curs pe lista formărilor personale, a fost o
experiență de ținut minte toată viața, un moment de
ieșire din cotidian pentru a mă încărca nesperat de mult
sufletește și a-mi cunoaște și altfel prețioasele colege.
Pentru asta, îi mulțumim – cred că sunt în asentimentul
tuturor celorlalți participanți – pentru toate orele răpite
dintr-un timp din ce în ce mai greu de găsit, pentru
frământările zilnice, pentru telefoanele și e-mailurile
nenumărate, pentru cercetarea minuțioasă și câte altele
nu le mai vedem noi, Monicăi Chifor și celei care a
însoțit-o în debutul proiectului, Simona Ciotlăuș. Vă
apreciem!

Fărâme din Italia sau o percepție
personală asupra programului
Erasmus

Alexandra Botezan

I’ve always been interested in attending training courses
that not only help me improve my teaching skills, but
also broaden my cultural horizon and give me a better
understanding of the teaching process. There are very
few courses for teachers that really stuck to my mind.
Most of them were either uninteresting, humdrum or
simply repetitive. A couple of years ago, I enrolled in a
workshop that aimed at teaching potential applicants
how to write Erasmus projects for schools. The
experience gave me enough confidence to write an
application which I submitted to the National Agency,
but, unfortunately, it did not get financed. The following
year, sceptic as I was, I asked my colleague Simona
Ciotlăuș to join me into another Erasmus endeavour, in
the hope that this would be a breakthrough. And it was;
our project which we named Ready for Living and
Learning in the 21st Century was considered eligible for
financial grants. During the mobilities, fifteen teachers
from The Computer Science Highschool “Tiberiu
Popoviciu” were able to attend courses in Bologna and
Tenerife. Upon return, they shared their experience with
their colleagues and admitted that overall, it was a
meaningful step in their teaching career.

As for myself, I attended the last course called Teaching
languages in the digital era: the best apps, web platforms
and ICT solutions for learning languages, in Bologna,
between 14th to the 20th November 2021. The other
participants at the course were from Belgium, the Czech
Republic, Poland, Spain, and Lithuania. I got to meet
Sara Natallini, our trainer and the other participants in a
non-formal environment as the first day was dedicated to
networking activities and a guided tour of Bologna (the
first of many, for that matter). During the six days of the
course we learned several tools for teaching languages
through the use of multimedia and videos such as
Powtoon or Canva. Other platforms were Quizlet and
Baamboozle which were very useful in practising

vocabulary and grammar through flashcards. Ed-puzzle
and Ted-Ed give the teachers a chance to personalise
videos and to turn them into real comprehension tasks by
adding questions, notes, voice-over and discussion
prompts. Kialo was a powerful tool for debates and
argumentation and Weebly and Socrative were quite
sophisticated web platforms used for web design. One
nice little tool was Mentimeter, very useful for creating
presentations and for brainstorming.

Personally, I’ve used Baamboozle a lot, especially for
primary classes and not only, Kialo for introducing the
argumentative essay, Canva for projects (I must admit
that my students surpassed my skills at the first attempt
of using Canva – good for them), Ed-puzzle, Mentimeter
and Quizlet. I came home with the feeling that all
teachers must benefit from such an experience in which
they get to know other teachers, learn new things, speak
in a foreign language and see new places. Not only our
school would benefit from it, but also our students and
the whole educational community as well.

My First Erasmus Experience

Monica Chifor
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