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Simpozionul Național
„RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS ANIVERSAR –
Patroni ai învățământului românesc, creatori de școală modernă“
În deschiderea lucrărilor Simpozionului Național „RESTITUTIO MATEI BASARAB ÎN CEAS
ANIVERSAR – Patroni ai învățământului românesc,
creatori de școală modernă“ Ediția a II – a, 2019,
doamna directoare a Colegiului Național „Matei Basarab”, profesor Lidia Maria Șorop, a adresat participanților un cuvânt de bun venit.

venți de altădată, de elevi de astăzi.”
Se proiectează filmul omagiu pentru instituția de
învățământ și cultură care este Colegiul Național
„Matei Basarab”, „Mateiști de ieri și de azi. Amintiri
și experiențe care i-au format”. Filmul-omagiu transmite mesaje emoționante din partea unor personalități
din mediul academic, al culturii, științelor, artelor,
foști profesori ai liceului și absolvenți.

Profesor Lidia Maria Șorop:
„- Colegiul Național „Matei Basarab” este o
unitate de învățământ de seamă între colegiile din București prin rezultatele obținute de-a lungul anilor,
pentru profesionalismul dascălilor și pentru meritele
elevilor acestei școli. În fiecare an organizăm activități
pe parcursul întregii săptămâni. Fiecare catedră a organizat, ca în fiecare an, activități specifice disciplinei
respective.
În ziua de Joi, 14 noiembrie, am avut un spectacol dedicat elevilor, zi în care, de obicei, invităm și
elevi din școli gimnaziale, pentru că ne dorim ca ei să
cunoască școala și, ulterior, să fim o opțiune pentru
elevii buni ai Bucureștiului, nu numai ai sectorului 3.
Activitățile au culminat cu ziua de ieri, când
am avut un eveniment festiv – zi în care vin generații
de absolvenți. Au fost în școală absolvenți ai liceului
chiar și din promoția anului 1951. A fost un moment
extrem de emoționant, a fost o activitate desfășurată
pe parcursul a aproape trei ore și, bineînțeles, se încheie cu evenimentul zilei de astăzi, cu simpozionul,
aflat la a doua ediție.
Vă invit în continuare să vedem un moment de
final al evenimentului de ieri și anume urările pe care
noi le-am strâns într-un film. Urări transmise de absol-

Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române,
Rector al Universității Babeș-Bolyai din ClujNapoca

„O efigie a învățământului românesc, deopotrivă prin vechime - întemeiat în anul simbolic al Unirii
Moldovei și Țării Românești - și prin prestigiu și rezultate. Rămâi impresionat pe aceste coridoare care
poartă istorie și pe unde au călcat pașii lui Topîrceanu, Lovinescu, Constantin Moisil, Chirițescu și ai atâtor altora. Rămâi impresionat de deosebita primire,
de căldura umană deosebită și de istoria pe care o
poartă această școală.
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Urez Colegiului Național Matei Basarab, care este
„Din păcate noi nu putem uita arestarea noastră, care
printre cele mai prestigioase la ora actuală – prin re- a avut loc chiar în cadrul liceului. Chiar în
zultate – din țară, ani mulți în continuare, elevi buni – închisoare, noi am continuat și ne-am salvat și am
cum are și acum -, profesori responsabili și cât mai
multe contribuții la istoria culturii românești. La mulți
ani!”
Ion C. Ștefan, scriitor și profesor la Colegiul
Național „Matei Basarab”

supraviețuit învățând. Ăsta a fost crezul nostru, asta
știam să facem foarte bine şi asta am făcut în acele
condiții.”
Irina Cajal Marin, secretar de stat
„În volumul meu, „Observator din banca din spate”
de peste 300 de pagini, foarte dens, în care am povestit toate întâmplările sufletești trăite în Matei Basarab. Amintirile mele sunt multiple, am făcut meseria
aceasta cu atâta dragoste și dăruire și am fost fericit
că am avut elevi foarte buni. Nu e vorba de amintiri, e
vorba de trăiri care se răsfrâng în cărțile și sufletele
noastre…”
Dumitru Bătinețu-Giurgiu, profesor la Colegiul
Național „Matei Basarab”

„Bunicul și tatăl meu au fost elevi la această școală,
ambii au devenit celebri. Bunicul meu a fost șeful Pediatriei din România, a scris prima carte de Pediatrie
din România împreună cu Manicatide. Așa că viața a
fost bună pentru mine și Matei Basarab a avut un
mare rol în viața asta, pentru că a știut să mă
înțeleagă. Am avut profesori extraordinari.”
Voicu Enăchescu, Director artistic al Centrului
Național de Artă „Tinerimea Română”, dirijor și
fondator al corului „Preludiu”

„Am reușit să înființăm o asociație cultural-științifică
care nu mai există și care se numea Asociația cultural
-științifică „Matei Basarab”. Am căutat să propag
Matematica în rândul elevilor și să îndrum pe cât mai
mulți spre studiul acestei științe. Aceasta am făcut-o și
prin propriul exemplu. Așa am văzut activitatea de
profesor: să înveți continuu, pentru că niciodată cineva nu poate să spună că știe tot! Pe lângă că știe
foarte multe, s-ar putea să uite foarte multe. În mod
continuu trebuie să te pregătești! Matei Basarab,
pentru mine, rămâne o a doua biserică. La mulți ani,
Matei Basarab, și să trăiești încă sute și sute de ani!” „Pe vremea când făceam eu liceul la Matei Basarab,
trebuie să vă mărturisesc că m-a ajutat enorm de
mult. Eu am intrat în liceu în calitatea mea de elevAlexandru Teodorescu, profesor, membru în gru- intern, nefiind bucureștean de origine. Cred că liceul
pul de tineri anticomuniști, arestat de Securitate, Matei Basarab mi-a deschis calea pentru devenirea
în 1957
mea ulterioară.
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Adresez un milion de urări instituției în sine cât și
celor care acum își petrec anii de școală la această
instituție de învățământ. Din suflet Colegiului Basarab, cele mai calde urări, instituției cât și celor care
au făcut anii de școală în această instituție de învățământ.”
Iuliana Căplescu, profesor la Colegiul Național
„Matei Basarab”
Engleză ale doamnei Șovu … Cred că încă păstrez
aerul acelui liceu în sufletul meu și tot ce am învățat
eu în liceu. … Dragii mei urmași, vă doresc să nu trăiți la întâmplare, să fiți demni de spiritul Matei Basarab, să îl duceți mai departe pentru că noi vi l-am lăsat puternic și interesant!”

Tomnița Michaela Florescu, arhitect
„Și era un portar (Nenea Tudorică-n.n.) care ne controla de matricolă pe uniformă, matricolă pe pulover,

„E un concept care îmi place mult de tot și anume de
„mateist”, se aplică atât elevilor cât și profesorilor.
Înseamnă tradiție, înseamnă istorie în toți pereții ăștia
pe care îi vedeți aicea, în afară și în interior. Înseamnă performanță, înseamnă spirit liber … Încercați să
duceți mai departe spiritul, voi – elevi, dar și voi –
colegii mei dragi, profesorii din Matei Basarab.”
Roxana Neațu, profesor la Colegiul Național
„Matei Basarab”

matricolă pe haină și matricolă pe basc… Eu aș vrea
ca elevii să fie cum eram noi în școală, când spuneam
că suntem elevi ai liceului Matei Basarab. Când ne
urcam în tramvai sau în autobuz și scria (pe matricolă
-n.n.) Matei Basarab … le urez să fie la fel de
mândri.”
Abdel –Hafil Laila, actriță
„Este și o punte peste ani, de când am descoperit că și
bunicul meu a predat aici și a mers pe aceleași holuri,
a urcat aceleași trepte și a intrat în aceleași săli de
clasă. Dar nicăieri nu m-am simțit ca acasă, așa cum
mă simt aici.”
Puiu Șerban, director artistic la Teatrul Elisabeta
„… Practic, amintindu-mi de liceu, îmi amintesc de o
lume. Matei Basarab era o lume. Aveam alte idealuri
decât cele pe care le au tinerii din ziua de azi. Întâmplări, evenimente, povești cu profesori și colegi care
astăzi au ajuns în funcții mari, directori, au ajuns oameni. Ce pot să-mi amintesc este că în acest liceu mam format, ne-am format și am rămas cu amintiri profunde, care mi-au marcat întreaga existență. . …
când trec prin dreptul liceului îmi vine să intru la orele de Matematică ale profesorului Chițimia sau la
orele de Română ale doamnei Cruceru, la orele de

„Îmi amintesc totul. Parcă nici nu s-a terminat, parcă
nu am plecat de aici niciodată. Mă rog, o să plâng,
probabil … E un aer de acasă. Matei Basarab te iubesc pentru că ești un loc plin de libertate și în același
timp de putere. Clădirea asta e minunată, sper să se
păstreze așa încă mulți ani înainte și să scoți pe bandă rulantă oameni autentici.”
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Adriana Ene, jurnalist

foarte faine. Și niște oameni care au știut să aprecieze. Inclusiv Bătinețu, ”- Bă tu nu ești prost, da’ nu știi
să vorbești Matematica cum trebuie!”. Și avea dreptate! Doresc liceului să reușiți să rămâneți printre
liceele de elită ale învățământului bucureștean! Elevilor, le doresc să fie mândri, căci şi eu sunt mândru,
că au făcut un liceu de elită din București, să-și
trăiască povestea în mijlocul liceului, să fie frumos,
până termină liceul, că după aia văd ei ce se
întâmplă!”
George Chițu, avocat

„Eram conectată cu sala de festivități, pentru că așa
m-am îndrăgostit de acest liceu. Intrând, când eram în
clasa a V-A, în sala de festivități și m-am bucurat în
clasa a IX-a să mă sui pe această scenă, căci am făcut
parte din formația liceului. Faptul că am fost elevă
aici, la Colegiul Matei Basarab a contat foarte mult
pentru formarea mea ulterioară, nu doar din perspectiva pregătirii, pentru că am avut profesori foarte
buni, dar și din perspectiva exemplelor pe care profesorii le-au reprezentat în fața noastră. … Dragă liceu,
îți doresc să atingi bătrânețea, în sensul cel mai frumos al lucrurilor, în sensul în care să se adune pe scena aceasta, din sala de festivități, cât mai mulți mateiști ani lungi de acum încolo care să te sărbătorească
și să se bucure alături de tine, că au făcut parte din
acest colegiu! Iar vouă, mateiştilor, să nu uitați că
este foarte important să știți că reprezentați un liceu
de tradiție, cu istorie și cu valoare de care trebuie să
fiți mândri!”
Mihai Lesaru, medic radiolog

„Un aspect destul de important și o întâmplare care
mie mi-a rămas în minte este aceea când urma să fiu
sancționat pentru că nu am învățat la ora de Fizică,
iar profesorul mi-a spus că îmi acorda o a doua șansă
și să fiu pregătit pentru ora următoare. Din respect
pentru el, am făcut în așa fel încât am învățat toate
lecțiile pentru a-i demonstra că șansa pe care mi-a
dat-o, am meritat-o…. Urez Colegiului Matei Basarab
viață cât mai lungă, să producă elevi care să fie utili
acestei societăți! Le urez tuturor tot binele din lume şi
sper să ne revedem peste 10 sau chiar 20 de ani!”
Florin Chilian, muzician

„În clasele a IX-a, a XI-a şi a XII-a l-am avut la Matematică pe domnul profesor Bătinețu, venit din Universitatea București, foarte exigent. Cine rezolva teza,
era garantat că intra la orice Facultate de Matematică. Liceul, cred că a fost unul dintre cele mai serioase
și chiar acum sunt convins de asta. Cum l-am ales a
fost interesant. L-am ales citind „Cișmigiu
&Company”. Eu stăteam foarte departe de liceul ăsta. Toți colegii mei se duceau la Lazăr. Ce mi-am zis,
ce mai erau ăia? Erau lăptari !(uniforma liceului Lazăr era albă-n.n.)... După cum am spus, convins că eu
nu sunt de Matematică. Că îmi place Matematica e
una, dar existau niște limite și atunci a trebuit să virăm. Și am intrat la Medicină într-un târziu și iată-mă
acum medic. Liceul chiar m-a influențat destul de
mult. Și în altă ordine de idei, mi-a dat niște amintiri

„Amintiri despre dascăli și despre ce sunt eu acum se
leagă… Doamna Cruceru, profesoara mea de Limba
română, un alt om absolut fabulos este domnul Chițimia Viorel, pe care niciun absolvent de 40, 50 de ani
nu poate să nu-l cunoască. Doamna Șovu, doamna
Viorica Popa pe care o salut – un om absolut fabulos.
Oameni cărora le datorez mult din ce sunt eu acum și
care m-au format. Formația liceului, nu știu dacă mai
există (formația Rubin-n.n.), multe locuri I-îi la
”Cântarea României”, la fel cu brigada artistică a
liceului – lucruri care, așa cum spuneam continuă să
mă definească.
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M-a definit și mă definește, sper că vă place asta, sper ”Liceul a fost un pas mare pentru mine. Eram în clasa
că Colegiul Matei Basarab să aibă parte de cât mai
a IX-a un elev foarte imatur, eram un copil, nu ştiam
mulți dascăli pasionați!”
ce înseamnă viaţa. Cei patru ani m-au maturizat foarte mult, din punct de vedere profesional dar şi persoKarina Caramihai, elevă clasa a XI-a, președintele nal. Am întâlnit persoane foarte importante în viaţa
Consiliului Municipal al Elevilor București
mea, prieteni şi profesori care m-au călăuzit. Ei m-au
ajutat să ajung un om mai bun şi o versiune mai bună
a mea. Ceea ce vă doresc eu este să rămâneţi la fel,
toţi, inclusiv profesori şi elevi! Să ajungem la 260-360
de ani cu aceeaşi bucurie pe care o avem şi acum!”
Nelu Preda, clasa a XII-a

„Am optat pentru acest liceu pentru oportunitățile pe
care mi le-ar fi putut oferi. Acum, în clasa a XI-a, datorită lui m-am descoperit în mișcarea de reprezentare a elevilor bucureșteni, unica structură care apară
interesele elevilor și militează pentru reprezentarea
acestora!”

„Am venit în Matei Basarab cu dorinţa de a învăţa şi
de a mă implica în activităţi extraşcolare care să îmi
Dan Munteanu, profesor la Colegiul Național dezvolte caracterul şi aptitudinile. Dacă mi s-a
„Matei Basarab”
îndeplinit dorinţa, cu siguranţă dar chiar mi-au fost
depăşite aşteptările. Între pereţii liceului am descoperit că pot sa fiu actor. Pe scena liceului mi-am depăşit
unele frici pe care le aveam de mai mult timp. Iar în
băncile liceului, datorită unei profesoare extraodinare, chiar am descoperit că îmi place foarte mult Istoria”.

„Vreau să vorbesc despre momentul în care m-am
întâlnit cu acest liceu. Pe vremea aceea liceul era în
reparaţii capitale, clădirea se consolida, şi corpul A
era aşa, ca un imens schelet de balaur. Cu timpul corpul a primit un veşmânt frumos, o frumoasă îmbinare
între nou şi vechi. După care m-am întâlnit cu sufletul
acestui liceu, reprezentat în primul rând de elevi, pe
care îi asteptăm în fiecare an cu mare bucurie.”
Nicola Andrei, clasa a IX-a
Alexandru Cristian Barbu, absolvent, student „Acum oportunităţile sunt multe, poţi să te implici în
Facultatea de Istorie
BHM-revista liceului, în The Change hub, în trupa de
teatru. Oportunităţile sunt multe dar devotamentul
trebuie să fie pe măsură!”
Cu emoție, s-au adresat urări colectivului didactic și elevilor din partea profesorilor Mihai Oprișa,
absolvent Rareș Colceru-student Facultatea de Medicină, din partea elevei Cătălina Ifrim-clasa a X-a.
A consemnat pentru voi, profesor Aurelian Ene,
cu sprijinul lui David Piuaru, editor video, clasa a X-a
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Senatorii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
faţă în faţă cu ,,Senatul tinerilor"
„Senatorii mateişti”

Foto senator George Edward Dirca
În data de 25 februarie 2020, la invitația senatorului Liviu-Marian Pop, elevi din Colegiul Național
„Gheorghe Șincai”, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Colegiul Național „Matei Basarab”, Colegiul
Național „Grigore Moisil” și Liceul Teoretic „Nicolae
Iorga” din București, însoțiți de profesorii coordonatori au participat la lucrările Comisiei permanente
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Lucrările „Senatului tinerilor” au fost prezidate
de Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, au mai
fost prezenți Robert Cazanciuc-vicepreședinte al Senatului, Marian Pavel-secretar al Senatului, George
Edward Dircă-secretar al Senatului, senatorii Ecaterina Andronescu, Lavinia Craioveanu și Liviu Pop,
membri în Comisia pentru învățământ, tineret și sport,
Radu Oprea-membru în Comisia pentru drepturile

omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Lucian
Romașcanu-membru în Comisia pentru cultură și media și Izabela Chencian-secretarul general al Senatului. De asemenea, din partea Inspectoratului Școlar al
Municipiului București a participat Larisa Gojnete,
inspector școlar pentru educație permanentă.
(www.senat.ro)
Întâlnirea reprezintă o continuare a programului
educațional „Senatul tinerilor”, organizat de Senatul
României în data de 11 februarie 2020, care are ca
obiectiv familiarizarea elevilor cu modul de legiferare
și cu interacțiunea directă între reprezentanții forului
legislativ și tineri.
Elevii au analizat și dezbătut inițiative legislative proprii pe tema ,,Bullying-ul în școli și massmedia” alături de senatori din comisiile parlamentare,
8

respectiv: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și
sport (comisie raportoare) și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru
drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Comisia pentru cultură și media - în calitate de
comisii avizatoare.
În deschiderea evenimentului, senatorul Titus Corlățean a precizat:,,E o șansă de a avea acces la structuri, proceduri, mecanisme și la infrastructura Parlamentului României, mai ales a Senatului. Este o șansă
de a înțelege mai bine ce înseamnă instituția Parlamentului, este cea mai democratică instituție, este fundamentul oricărei democrații de tip occidental, de tip
european. Este foarte important să vedeţi care sunt
procedurile, cum se lucrează în Senatul României, în
comisiile de specialitate. Vă încurajez să fiți foarte
activi. Veţi lucra cu senatorii veterani, titulari în aceste comisii, veţi avea o sesiune de plen”…„În dezbaterea politică nu toate sunt alb şi negru” şi a dat un sfat
pentru tinerii participanţi, îndemnându-i ''să fie curajoşi în dezbateri, dar numai cu argumente'', declaraţie
consemnată de trimisul Agerpres.

mare de implicare și avem nevoie să creștem tineri
implicați care să-și dorească să schimbe atunci când
este de schimbat”, a precizat Larisa Gojnete, inspector
școlar.
In alocuţiunea sa, Daria Mușat, președintele Senatului Tinerilor a spus printre altele:„Suntem foarte hotărâți să schimbăm ceva. Noi toți, de aici, din această
sală, știm cum stau lucrurile în școli și aș vrea ca după ziua de astăzi să putem ajuta și mai mulți colegi,

Foto MIHAI POZIUMSCHI AGERPRES
așa că vă invit să uităm de diferențele dintre licee și
să lucrăm împreună pentru un proiect legislativ care
va ajuta cât mai multe generații”-a consemnat reporterul Radio România Actualităţi.

Foto senator Liviu Marian Pop
Cu privire la tema aleasă, vicepreședintele Senatului, Robert Cazanciuc, a subliniat: ,,În 2018 a fost depus un proiect legislativ pentru a adopta, pentru prima oară, în România definiția legală, juridică a fenomenului de „bullying”, consecințele care decurg și
măsurile care trebuie adoptate. Este și obligația voastră să înțelegeți, ca viitori legiuitori, faptul că va trebui să combatem foarte serios prin politici publice,
legislative, instituțional și prin atitudini individuale
acest fenomen care poate avea consecințe pe termen
lung și asupra victimei și asupra agresorului.”
Vicepreședintele Senatului i-a încurajat pe tineri
să-și urmeze de fiecare dată visul în alegerile pe care
le fac. ,,Sper să folosiți această mică experiență să vă
ajute să vă urmați calea. Cel mai important lucru,
cred, la această vârstă, este să știți pe ce drum să
mergeți și atunci când ați hotărât să mergeți pe un
anumit drum, mergeți cu toate forțele”.
Implicarea activă a tinerilor în astfel de proiecte
educaționale se poate dovedi foarte utilă atât pentru
viitorul lor, cât și pentru viitorul societății, în ansamblu. ,,Sunt convinsă că pentru ei este o oportunitate,
este o ocazie să aibă o mai bună înțelegere a lucrurilor pentru că asta duce, întotdeauna, la o dorință mai

Foto profesor Florin Ulete

După dezbaterile din comisii, în cadrul unei
şedinţe de plen simulate, condusă de un preşedinte al
Senatului Tinerilor, în persoana Dariei Mușat, şi doi
secretari, aleşi prin tragere la sorţi din rândul tinerilor.
Pentru desfășurarea activităților, care care au avut
loc în sala Senatului, s-au confruntat politic 45 de tineri organizaţi în cinci "grupuri parlamentare"(Agerpres).
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Grupurile de câte 11 elevi pentru fiecare comisie
cu rol avizator, o echipă formată din 13 tineri a lucrat
în cadrul Comisiei pentru învățământ în vederea elaborării rapoartelor pentru fiecare inițiativă legislativă,
iar cinci elevi (câte unul de la fiecare liceu) a avut rolul de reprezentant mass-media.
Ulterior, respectând procedura legislativului naţional,
şase iniţiative legislative au fost dezbătute și votate în
ședința de plen, din care s-au respins patru şi au fost
adoptate două.(Agerpres)

că tinerii elevi şi-au luat foarte în serios rolul, competenţele de legiferare. Au fost discuţii vii în comisiile
senatoriale, atât în cele sesizate la aviz, cât şi la cele
sesizate de fond, şi, mai ales, în plenul Senatului, acolo unde, printr-un efort de compromis, la final s-a
reuşit găsirea unei majorităţi care să permită adoptarea a două proiecte legislative".
Pe contul său de Facebook, senatorul George Dircă a scris „Azi am primit cu bucurie în Senatul României vizita elevilor a cinci licee de renume din București cu ocazia primei ediții a programului “Senatul
Tinerilor” organizat în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar al Municipiului București. Am fost emoționat
când am aflat că la acest program au participat alături de reprezentanții Colegiului Național „Gheorghe
Șincai”, Colegiului Național „Grigore Moisil”, Colegiului Național „Mihai Viteazul”, Liceului „Nicolae
Iorga” și elevii Colegiului Național „Matei Basarab”
ale cărui cursuri le-am absolvit în urmă cu 21 de ani.

Foto George Dircă
Iniţiativa privind modificarea Legii educaţiei, în
sensul introducerii obligativităţii unor vizite periodice
la cabinetul de psihologie al instituţiei de învăţământ,
precum şi propunerea legislativă referitoare la reglementarea metodelor de combatere a comportamentului
de tip violenţă psihologică - bullying au fost adoptate
cu o largă majoritate de voturi. (Agerpres)
Pe durata mai multor ore, elevii au dezbătut și votat în ședința plenului propuneri precum: cursuri pentru gestionarea situațiilor de „bullying”, măsuri pentru
educarea împotriva „bullying”-în mediul online, măsuri pentru sancționarea tuturor formelor de discriminare precum și suplimentarea cabinetelor școlare cu
voluntari de la facultățile de psihologie.
În încheierea lucrărilor a luat cuvântul senatorul
Liviu Marian Pop, preşedintele comisiei care a concluzionat:„Am certitudinea că implicarea activă a tinerilor în astfel de proiecte educaționale se poate dovedi foarte utilă atât pentru viitorul lor cât, mai ales,
pentru viitorul societății. Cu siguranță, Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului a reuşit
să ofere elevilor ocazia unei mai bune înțelegeri a aspectelor ce țin de legiferare, mecanisme, proceduri,
ceea ce sper că va conduce la o implicare mai mare a
acestora. Avem nevoie să creștem tineri implicați care
să-și dorească să schimbe legislația atunci când se
impune o schimbare”.(Comunicat de presa al Parlamentului Romaniei)
La finalul primei ediții a proiectului ,,Senatul Tinerilor” elevii și profesorii coordonatori au primit diplome de participare.
Reporterul Agerpres a mai consemnat si declaratia
preşedintelui interimar al Senatului, Titus Corlăţean
"Pentru noi, senatorii seniori, a fost foarte important

Foto George Dircă
Tinerii participanți au avut ocazia de a se familiariza cu procesul de legiferare dar și cu procedurile de
lucru din cadrul Senatului, au dezbătut în cadrul ședințelor de comisie proiecte de lege, pentru ca în final
să supună la vot și să adopte, în plenul Senatului, legile aflate pe ordinea de zi. Astfel de inițiative sunt
binevenite și trebuie extinse la nivel național pentru a
familiariza adolescenții cu rolul și importanța forului
legislativ dar și pentru a reduce, cât mai mult posibil,
procentul de neîncredere în instituțiile statului”.
Graţiela Ion, elevă din clasa a XI-a, a solicitat
opinia unui participant la „Senatul tinerilor”, Matei
Andrei, din clasa a XI-a H, care a declarat:
„Organizarea a fost foarte bună, nu a fost genul acela
de eveniment prin care au vrut să-și facă reclamă,
folosindu-se de imaginea elevilor. …. Proiectul a fost
destul de obositor, trebuind să luăm parte la mai multe întâlniri care au ținut de dimineața până seara.
Singurul lucru care nu mi-a plăcut a fost
colaborarea cu celelalte licee. Au existat licee care sau abținut să voteze o propunere pentru că aceasta
era propusă de un liceu rival sau care, la respingerea
amendamentelor, nu dădeau nici măcar motivare.
Multe propuneri bune au fost respinse din cauza
acestor incidente.
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S-a propus reluarea votului, dar acest lucru nu s-a
mai întâmplat.
În final au fost votate două propuneri doar de dragul de a spune că am făcut și noi, prin prisma acestui
proiect, ceva productiv. Cert este că nu a fost vina
organizatorilor, ci vina copiilor care nu au știut să
joace fairplay și au pus interesele personale mai presus de cauza pentru care noi ne-am întâlnit.
Inițiativa a fost foarte bună, doar că participanții
nu au știut să aprecieze acest lucru. Aceeași oameni
alături de care îți petreceai pauza râzând și glumind,
veneau și îți spuneau mai apoi că ai lacune.”

Foto George Dircă

Din Colegiul Național „Matei Basarab” au participat Matei Andrei-Nicolae(Preşedinte), Ionescu Letiția
Antonia(Vicepreşedinte), Cazacu Andreea Bianca
(Secretar general), Tudoran Petru-Cezar(Jurnalist),
Andrei Diana-Maria, Bezvolev Roksana- Maria,
Gîdea-Sănduțu Ştefan, Grămadă Ramona Mihaela,
Niță Ioana Alexandra şi Vişan Mihail Daniel.

Domnul profesor Florin Ulete a avut amabilitatea
să răspundă la câteva întrebări în legătură cu activitatea de la Parlament României.
A. Ene: „-Doamna Director m-a numit coordonatorul
la nivel de şcoală al acestei acţiuni, în vederea formulării unor iniţiative legislative la Legea
învăţământului pe problematica „bulling”-ului. …Am
selectat 10 elevi care să formuleze cele trei iniţiative
legislative, iar apoi aceştia au avut şi amendamente la
iniţiativele celorlalte licee. …Elevii au lucrat mai
întâi pe comisii şi după ce s-au pus de acord au venit
în plenul „Senatului tinerilor”, cu amendamentele de
rigoare. La şedinţa din plen au participat elevii
însoţiţi de senatori.…Senatorii au interacţionat foarte
bine cu elevii, care au fost foarte apreciaţi.…Elevii au
muncit foarte mult, i-am coordonat, i-am ajutat şi eu,
am lucrat la Legea învăţământului formularea iniţiativelor la pe problematica „bulling”-ului. Am avut de
adăugat, de schimbat unele articole. Elevii noştri s-au
mobilizat, au colaborat şi au formulat aceste iniţiative, care au fost prezentate la timp. Elevii au fost la
înălţime şi au fost foarte apreciaţi de catre senatoriiseniori.
A.Ene: – Discuţiile cu d-na Andronescu, cu dl. Liviu
Pop, foşti miniştri au fost legate doar de problematica
„bulling”-ului sau lărgit sfera discuţiilor şi au abordat problema numărului de ore, despre programă?
- Discuţiile cu senatorii s-au canalizat doar pe
problematica „bulling”-ului.…Nu a existat nici timp
pentru aşa ceva. A fost şi un protocol, o secvenţialitate de la care nu am putut să ne abatem.…Elevii au
fost foarte apreciaţi şi, drept urmare, au fost invitaţi
să participe la şedinţa senatorilor.…Să ştiţi că senatorii nu au intervenit în Parlamentul tinerilor, doar au
asistat, dar au ajutat foarte mult în formularea iniţiativelor. Ei au vrut să
obţină de la elevi
puncte de vedere,
chiar au vrut să ţină
cont de părerile elevilor, pe care sa le
introducă în noua
Lege
a
învăţământului, cele
care se consideră că
se justifică şi asta a
fost un lucru foarte
bun. …Scopul acţiunii nu a fost să câştige un liceu, nu a fost
o atmosferă concurenţială, important a
fost ca fiecare să aibă acest exercitiu, să
se implice. …”
Au consemnat pentru dumneavoastra,
Graţiela Ion, cls.a
XI-a G si profesor
Aurelian Ene

Foto profesor Florin Ulete
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DE DRAGOBETE SE SĂRUTĂ FETE…
LA SPECTACOLELE DIN BASARAB

În ultima vineri dinaintea zilei de Dragobete,
ușile sălii de festivități s-au deschis larg, anunțând un
alt spectacol memorabil din cadrul colegiului nostru
plin de tradiție. Mateiștii au așteptat nerăbdători, înca
din decembrie, pretextul potrivit pentru organizarea
unui nou spectacol și iată că acesta s-a ivit în luna
februarie - luna iubirii.
Precum ne-au obișnuit și la celelalte spectacole marca CNMB, atât organizatorii, Teodora
Moldovan și Tudor Pungulescu, cât și elevii dornici să-și etaleze talentele, au cules roadele lucrului
în echipă. S-au dedicat, organizat, zbătut, au
muncit şi promovat proiectul, au lipsit de la ore, au
găsit și au îmbinat toate elementele necesare
pentru crearea unui spectacol pe care l-au dedicat
colegilor lor.
„Da… și elevii din Basarab chiulesc!”, a
afirmat Florin Dobre, coordonatorul trupei de
teatru a liceului „Ingenio Art”… dar la noi nu se
chiulește la fel ca în celelalte licee. Elevii își fac
timp ca să poată realiza toate proiectele acestea
minunate.
Despre repetiții și baza organizării spectacolelor am aflat mai multe de la Tudor, coordonatorul echipei tehnice și actualul James Radu
(absolvent, sufletul unor astfel de spectacole) al
liceului nostru:
,,În momentul în care calci în sala de festivități cu scopul de a organiza ceva, de a vrea să faci
ceva, ai o imensă responsabilitate pe umeri. Nu există
un adult care să-ți spună ,,nu mai face asta”, ,,nu mai
face astalaltă”. Trebuie eu să le-o spun… sau Teo…și
e destul de nașpa pentru că elevii de-a XI-a sau de-a
XII-a mă iau de multe ori peste picior și fac mișto de
mine...dar mă impun! Fără a mă impune nu cred că
am reuși să facem ceva.
N-aș fi putut organiza spectacolul fără ajutorul lui Teo. Teo este partenera mea în tot ceea ce
înseamnă organizare de spectacole. Totul a ieșit bine.
Evident că se putea și mai bine, dar chiar mi-a plăcut
și m-am simțit super!”
Cum spectacolul a fost anunțat că începe la
13.15, iar eu fiind o persoană extrem de punctuală,
am pășit în sala de festivități cu aparatul de fotografiat
pe umăr la 13.30. Sala era aproape plină (doar primele
două rânduri din față se mai puteau ocupa), dar foarte
liniștită.
Mereu am simțit o aură aparte când pășesc în
sala de festivități. Nu știu dacă datorită aspectului
unic, care știu că nu se mai regăsește în alte licee sau
a zâmbetelor colegilor mei, care mereu mă întâmpină
cu îmbrățișări. Cert e că te simți ca acasă!

Prezentatorii se sprijineau de treptele scenei, repetându-și pentru ultima dată textul, colegele mele de la
fotografie mișunau încântate în jurul scaunelor, iar
stimatul domn director, Nicolae Diță, ne susținea, ca
de fiecare data, cu zâmbetul pe buze.

În backstage (adică în sala de sport din spatele
sălii de festivități) artiștii se pregăteau. Incepând cu
membrii corului, care își lipeau inimioare colorate pe
piept, cântăreți și dansatori care încingeau un joc de
volei (având grijă să nu lovească instrumentele muzicale), trecând la exercițiile ciudate de coordonare și
dicție ale celor de la teatru și până la ultimele retușuri
în ceea ce privește machiajul fetelor din trupa de
dans.
Totul era o mare harababură, o adevărată
nebunie, care nu poate fi înțeleasă prea bine de cei din
afară. E interesant să observi cum fiecare are propriul
ritual de pregătire înainte de a urca pe scenă.
Unii sunt super energici, vorbesc mult, vor să
ia contact cu cât mai multe persoane, să povestească
cu ei, să-i îmbrățișeze, în timp ce alții preferă să se
izoleze, să se rupă de tot și de toate, ascultând muzica
preferată în căști, dansând, vorbind singuri sau pur si
simplu stând ghemuiți într-un colț și privind în gol.
Spre exemplu, trupa de teatru obișnuiește să
rostească „Tatăl nostru” înainte de fiecare spectacol,
acest lucru purtându-le noroc.
Toate momentele au fost frumoase în felul lor.
Laura Lazăr ne-a încântat, și de această dată, cu glasul
ei, interpretând piesa „Ce are ea?”. Momentul a fost
acompaniat de luminile telefoanelor publicului, care
pluteau lent, pe ritmul melodiei și învăluiau întreaga
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sală cu o atmosferă feerică.

sibil să nu ai emoții. Cel mai stresant lucru e să aștepți replica care te anunță că trebuie să intri pe scenă. Mi se pare mai ușor să intri pe scenă și să rămâi
acolo decât să trebuiască să ai mai multe intrări și
ieșiri. Sincer, eu nu am crezut că m-am descurcat bine
și am avut foarte multe emoții, dar mi s-a spus că am
jucat bine. Pentru un prim spectacol la care am parti-

Fetele energice din trupa de dans „MB
Crew” au făcut furori, ca de fiecare dată.
Mama lui Radu Mocanu a urmărit atentă și
emoționată (probabil la fel de emoționată ca cel de
pe scenă) monologul fiului ei. A filmat cu camera
telefonului întreg momentul, neasteptându-se ca
Radu să coboare, la final, de pe scenă. Băiatul i-a
mărturisit, plângând, în fața întregii săli, că e singura femeie din viața lui pe care o iubește, i-a oferit un trandafir roșu și a cuprins-o în brațe. Sentimentul a copleșit toți spectatorii, reușind să-i emoțio- cipat, a fost foarte distractiv și într-un fel mi-a deschis
mintea: m-a scos din monotonia școlii”.- Florin Ioniţă
- Trupa de teatru ,,IngenioArt”
Spectacolul a fost încheiat de ,,Corul Matei
Basarab” cu piesa ,,Let it be”, coordonați cu sârguință
de profesor Gabriela Ieșean.
Pe lângă devotamentul și pasiunea remarcabilă
demonstrată, doamna profesoară de muzică este specială pentru că își privește elevii ca pe adevărați prieteni. S-a implicat împreună cu noi și ne-a ajutat cu
fiecare repetiție.
Și ce poate fi mai frumos la sfârșitul spectacolului decât să primești mesaj de la doamna, pe grupul
de What’s up al corului cu ,,Foarte frumos a ieșit, felicitări! Vă iubesc și vă îmbrățișez!”, urmat de 9
emoticoane cu inimioare?
neze până la lacrimi.
Trupa de teatru
„IngenioArt” ne-a făcut
o surpriză plăcută, prezentându-ne o lecție clasică de agățat.
„A fost foarte
interesant, mi-a plăcut
agitația
și
minipregătirea
dinaintea
spectacolului pe care
am făcut-o cu colegii
mei de la teatru. Mi-a
plăcut să-i văd pe fiecare cum se descurcă cu
emoțiile, să văd cum fiecare are o personalitate
diferită, să-i văd cum
reacționează… E impo13

„Nu am cuvinte, este o senzație unică să știi că
peste puțin timp vei fi pe scenă în fața a zeci de persoane, care se întâmplă să fie și colegii tăi. Dăm tot
ce e mai bun la fiecare repetiție. Doar noi știm de câte
ori s-a întâmplat să ne chinuim, să reluăm aceeași
parte dintr-o melodie, iar la final doamna profesoară

de muzică să ne spună „a fost foarte bine, mai facem
așa de 5 ori!”… Bineînțeles că nu a existat repetiție la
care unul dintre cei trei Andrei chitariști „să nu se
rupă în figuri” cu cel mai bun solo, unde doamna să
nu se enerveze. Recunosc că există o oarecare competiție între noi. În ziua spectacolului, realizezi cât de
mult au evoluat lucrurile într-un timp atât de scurt.
Cu toate astea cele mai frumoase momente sunt cele
din backstage, unde artiștii își ocupă timpul ca să mai
uite de emoții. Spre exemplu, eu împreună cu cei doi
Andrei, ne ascundem pe unde apucăm pentru a cânta
„În umbra marelui urs” sau „Perfect fără tine”, până
în momentul în care vin coordonatorii și ne ceartă că
facem gălăgie. Atmosfera din timpul repetițiilor și mai
apoi din timpul spectacolului este una magică care nu
poate fi explicată în cuvinte, este ceva care trebuie
neapărat trăit și simțit…”-Dan Cristea- chitarist și
voce în ,,Corul Matei Basarab”
„Spectacolul a fost incredibil,
scena a fost plină numa’ de oameni
talentați și pasionați. Se vede că există multă muncă în spate. Cel mai
important este să fii dedicat și serios,
iar pornind de aici se produce magia
pe care noi, spectatorii, o vedem pe
scenă”- Larisa Munteanu - spectator
Pe scenă toată lumea se descurcă minunat, își prezintă momentul
muncit mult și captează atenția spectactorilor, dar unul dintre cei mai importanți factori ai pregătirii unui spectacol reușit se regăsește pe partea cealaltă a cortinei, unde nu poate vedea
nimeni: echipa tehnică.
Bianca ne-a împărtășit experiența sa, de dată acesta nu de pe scenă,

ci din spatele ei:„Ne-am apucat de repetiții fix cu o
săptămână înainte și îți dai seama că imediat s-a instalat panica (râde). La decor rămăsesem cu un om
mai puțin pentru că Adi, unul dintre colegi, s-a mutat
în alt liceu, dar ne-a făcut o surpriză și a venit să ne
ajute! Tudor era stresat pentru că aflase că de data
asta avem tobe și nu știa cum o să le
amplifice împreună cu cele 3 chitare,
dar până la urmă a scos-o la capăt.
Având în vedere numărul scăzut de
repetiții, a ieșit bine. Mă bucur că au
venit să ne vadă copiii de la mai toate
clasele.”- Bianca Paisu- echipa tehnică
Până la urmă munca nu se resimte atunci când o faci cu pasiune,
alături de prieteni dragi. Nouă, mateiștilor, ne place să ne mobilizăm, să ne
organizăm, să ne implicăm în crearea
acestor spectacole. Sunt foarte mulți
oameni care iau parte la ele: cântăreți,
dansatori, actori, echipa tehnică, fotografi, redactori și reporteri de la revista
liceului. Le facem pentru public, pentru profesori, dar tind să cred că le facem, în primul rând, pentru noi. Pentru
sufletul nostru. Pentru a petrece timp cu cei dragi.
Pentru a simți mirosul și atmosfera din sala de festivități. Pentru a ne face auziți și remarcați. Pentru a ne
ferici împreună. Pentru story-uri. Pentru a împărți ultimul Speedy din partea casei. Pentru a asculta muzica
noastră preferată în timpul pauzelor de la repetiții.
Pentru mici escapade în podul liceului. Pentru a ne
distra. Pentru a ne cunoaște mai bine. Pentru amintiri…
Îmi amintesc ce ne-a mărturisit domnul profesor Aurelian Ene, în prima oră de geografie din clasa a
IX- a : „ … trebuie să-ți fi dorit cu inima să calci pe
holurile Basarab-ului, ca să poți să simți cu adevărat
spiritul și unitatea acestui colectiv, acestei… familii”.
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Alexia Negoiță, clasa a X-a A &
Grațiela Ion clasa a XI-a G

DIN LITERATURA UNIVERSALĂ
Căi moderne ale romanului
Eseu

F

ruct al unei tumultuoase existenţe şi al
unui nou “modus vivendi”, romanul sec. al XX-lea
este deosebit de cel al secolului al XIX-lea. Realismul
lui se manifestă pe cu totul alte planuri, sintetizând
trăiri şi reprezentări proprii unor perpetue căutări de
soluţii ideale sau numai dorite.
Astfel, se conturează treptat siluetele celor trei
pionieri ai noului roman: Marcel Proust, James Joyce,
Franz Kafka.
Ce aduce fiecare:
- Ineditul, noutatea lui Marcel Proust constă în dorinţa
lui de autenticitate, adică de a face romanul cu adevărat expresia vieţii.
Pentru aceasta el anulează prejudecata literară
a autorului omniscient în gen Balzac (a romancierului
care să ştie totul despre toate).
Secolul al XX-lea stă sub semnul specializării
în ştiinţă, nu al îmbrăţişării tuturor domeniilor ştiinţei.
În analogie cu aceasta, romanul sec. al XX-lea pierde
din extindere, nu îmbrăţişează multe domenii, în
schimb câştigă în profunzime.
Proust nu mai susţine că ştie totul despre toţi,
el vrea să ştie cât mai mult posibil mai întâi despre
sine, aşa încât, mai întâi se introspectează, se analizează pe sine, şi numai punându-i pe ceilalţi în analogie
cu sine, poate afla adevărul despre ei.
Din aceeaşi dorinţă de a face romanul expresia
vieţii si a realităţii, Proust se face pe el însuşi personaj
al romanului, lucru mai rar întâlnit până la el şi relatează totul la persoana I. În felul acesta, din dorinţa
mai circumscrisă de autenticitate, subiectivitatea pătrunde în roman.
Experienţa lui Proust va fi preluată; cele mai
multe romane ale sec. al XX-lea vor fi scrise la persoana I sau vor include scriitorul ca personaj al romanului.
- James Joyce modernizează şi el romanul din sec. al
XX-lea, astfel că în romanul lui cel mai semnificativ,
,,Ulyses”, el foloseşte în măsură aproape exagerată
monologul interior, descriind pe sute de pagini douăzeci şi patru de ore din viaţa unor irlandezi cărora vrea
să le surprindă reacţia interioară, asociaţiile spontane
la toate semnalizările realităţii.
- Al treilea mare promotor al romanului din sec. al XX
-lea este Franz Kafka. Franz Kafka modernizează romanul în alt sens, dându-i implicaţii de parabolă şi
alegorie.
Toate acţiunile romanelor şi nuvelelor lui Kafka sunt alegorice şi dacă naraţiunea la Proust şi Joyce
presupunea o subrealitate, o realitate interioară, naraţiunea la Kafka presupune o suprarealitate: o realitate metafizică.

Profesor Florin - Irescu Iaru
(foto din arhiva personala)

Dacă Proust şi Joyce erau preocupaţi mai ales
de condiţia umană raportată la existenţial, Kafka o
raportează la metafizic, adică este preocupat de situarea omului în univers.
Aceştia sunt înaintaşii.
La dezvoltarea romanului modern în secolul al
XX-lea, a contribuit global şi alt fenomen: influenţa
simbolismului chiar în momentul în care simbolismul
murise de mult.
Simbolismul modernizează romanul prin faptul că cere romancierului să-şi mărească capacitatea
de sugestie, deci să sugereze mai degrabă decât să explice lucrurile, şi pentru că impune pe aceeaşi linie, o
colaborare între autor şi cititori.
Fără îndoială, specia literară cea mai caracteristică secolului nostru este romanul. Romanul modern depăşeşte mult cadrele unei specii literare, pentru
a acoperi întregul gen epic şi a împleti în sine, elementele caracteristice fiecăruia dintre cele trei genuri
literare.
Fiind reprezentativ secolului, romanul s-a dezvoltat în toate direcţiile şi s-a bucurat de atenţia marilor critici şi eseişti ai secolului: Georg Lucacs, Gaetan
Picon, Georg Keiser, George Călinescu.
Deci principalele direcţii de dezvoltare ale romanului converg către romanul autentic, realist.
Urmaşii lui Proust au mers mult mai departe:
este vorba de Andre Gide în ,,Falsificatorii de bani” şi

15

Nostalgie. Sur sa www.flickr .com

(,,Contrapunct”), W. Faulkner (tot ciclul simbolic al
comitatului Mississippi),
Thomas Mann (romanele
sale de început: ,,Casa
Buddenbrook”
şi ,,Muntele Vrăjit” la care
adăugăm subtila analiză
din ,,Lothe la Weimar”).
Un alt tip de roman
caracteristic secolului al
XX-lea
este
romanul ,,condiţiei umane”.
Reprezentantul prin excelenţă al lui este A. Malraux cu ,,Condiţia umană” şi
L. Pirandello cu ,,Răposatul Matei Pascal”. Am putea
considera că precursorul acestui gen este R.M. Rilke
cu magistralul roman liric autobiografic: ,,Însemnările
lui Malte Laurids Brigge”.
Un alt roman ilustrativ este romanul condiţiei
metafizice, romanul parabolic iniţiat de Franz Kafka
(,,Metamorfoza” în care comis-voiajorul Gregor Samsa este transformat într-o neputincioasă gânganie care
ne sugerează plastic sentimentul de inferioritate al
autorului faţă de societate, sentiment sub care a stat
întreaga lui existenţă).
Reprezentativ aici este de asemenea Thomas
Mann cu ,,Doctor Faustus”, care pune condiţia metafizică a creatorului în înfruntarea divinităţii prin pactul
cu diavolul.
Această fructuoasă dezvoltare a romanului continuă
să dea rezultate până astăzi. Marele roman de după al
doilea război mondial s-a dezvoltat pe fundalul acesta
şi se poate spune pe drept cuvânt că expresia artistică
cea mai grăitoare a secolului este romanul.

Miguel de Unamundo în ,,Niebla”, unde ei prezintă
câte un personaj-scriitor care mărturiseşte că este pe
cale să creeze un roman ce poartă chiar titlul real:
,,Falsificatorii de bani” şi ,,Niebla”.
Al doilea mod: un personaj al romanului se
mărturiseşte cronicarul vieţii eroului, mulţumindu-se
să relateze aproape incolor o mare dramă: Serenus
Zeitblom din ,,Doctor Faustus” de Thomas Mann, povesteşte viaţa lui Adrian Leverkűhn; acelaşi procedeu
îl foloseşte şi Hermann Hesse în ,,Jocul cu mărgele de
sticlă”.
În ceea ce priveşte personajul, viziunea asupra
lui suferă o ,,Gőtterdämmerung”*. De multe ori personajul este un om absolut obişnuit, aproape cenuşiu,
aşa cum sunt eroii lui Kafka.
În acest sens exemplele sunt numeroase:
,,Străinul” lui Camus, ,,Greaţa” lui Sartre,
,,Jedermann” de Hugo von Hofmannstahl, ,,Omul fără
calităţi” de Robert Musil.
Acum se dezvoltă mult romanul de analiză,
reprezentanţi mai importanţi fiind: Andre Gide, François Mauriac, Sartre (,,Drumurile Libertăţii”), Simone *)germ. – amurgul zeilor; aici figurat.
de Beauvoire (,,Memoriile unei fete cuminţi”), Virginia Wolf (,,Orlando” şi ,,Spre far”), A. Huxley
Profesor FLORIN IRESCU-IARU

Simetrii lacustre. Sur sa www.flickr .com
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Aș spune că unde nu este muzică, Universul se
transformă în alb și negru. Ce pot face deci niște simple note înșirate pe un portativ? Chiar și cele mai de
gheață inimi pot fi topite la auzul clapelor unui pian,
ori a ciupiturii corzilor de chitară. Muzica a făcut, dea lungul secolelor, să se descopere artiști desăvârșiți,
ce au încântat mulțimi întregi de oameni cu talentul
lor.
Mateiștii se pot bucura de un astfel de stăpân
al muzicii, Voicu Enăchescu, creatorul corului de cameră “Preludiu”. Maestrul s-a născut în Brănești, în
1943, într-o familie modestă, dar înzestrată sufletește,
tatăl său fiind parohul Bisericii. Voicu Enăchescu și-a
descoperit pasiunea prin cântatul la strană, dezvoltându-și abilitățile înnăscute în următorii ani din viață,
când, în timpul gimnaziului, studia vioara cu învățătorul Dumitru Bendic.
Odată cu intrarea la un liceu din Capitală renumit, chiar și în acea vreme, “Matei Basarab”, maestrul
părăsește meleagurile natale, fiind convins de faptul
că trebuie să își urmeze marea pasiune a sufletului,
muzica. Începe studiul muzicii corale, devenind membru al Corului de copii “Radio”, fapt ce i-a călăuzit
poate următoarele alegeri. Alegeri care l-au făcut astăzi atât de cunoscut, rămânând devotat muzicii vocale, pe care o va considera drept orizont al intrării sale
în universul artei.
Ajungând, în timpul universității, asistent în
conducerea corului C.F.R., iar mai apoi dirijor secund
al Corului Universităţii, Voicu Enăchescu, un fost mateist ce a învățat să lupte pentru idealurile sale, se pre-

gătește pentru măreața carieră pe care o va avea în
continuare. „Voicu Enăchescu este… muzica sau muzica este… Voicu Enăchescu!”, spunea profesorul
universitar Dan Buciu.
Voicu Enăchescu este creatorul Corului
„Preludiu”, al cărui prim concert a avut loc la 1 noiembrie 1972, care, reprezentație după reprezentație, a
uimit publicul prin măreția interpretărilor. De la
apariţia sa, Corul „Preludiu” a realizat peste 300 de
înregistrări radio şi TV, un disc „Electrecord” şi trei
CD-uri (cu muzică bizantină, cu colinde, cântece de
Crăciun şi cu creaţii ale compozitorilor români). Formaţia a prezentat mai mult de 1500 de concerte pe
marile scene din România şi din Europa, America şi
Asia, fiind laureată la mai multe festivaluri internaţionale.
Acum, la vârsta de 77 de ani, maestrul Voicu
Enăchescu a rămas la fel de devotat muzicii, fiind prezent, zi de zi, la repetiții, coordonând activitatea corului pe care îl iubește atât de mult, “Preludiu”.
Cu toate acestea, nu a uitat niciodată frumoșii
ani din timpul adolescenței, când a studiat la instituția
numită atunci Liceul “Matei Basarab”. În fiecare an,
în luna noiembrie, atunci când sărbătorim cu bucurie
în suflet ziua liceului, Voicu Enăchescu se întoarce pe
holurile unde fredona unele dintre cele mai grele piese, fiind aproape de noile generații, pe care le încurajează să muncească din greu pentru a-și împlini visul.
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Karina Caramihai,
Clasa a XI-a G

Liceul reprezintă una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții și, totodată, o călătorie
de inițiere atât în plan personal, cât și în plan profesional. Apogeul vieții de licean este reprezentat
chiar de clasa a XII-a, moment de maturizare și
conștientizare al viitorului nostru. Un liant între
persoana care suntem în prezent, impulsivă, rebelă
și câteodata și cea mai bună variantă a noastra la
care aspirăm să ajungem.
Majoritatea dintre noi, în clasa a XII-a, își
încep drumul spre maturitate. Acest lucru ne acordă o nouă perspectivă asupra vieții, deoarece ne
luăm soarta în propriile mâini și decidem pentru
noi înșine, aruncându-ne cu capul înainte în marele necunoscut.
Viața din ultimul an de liceu ne marchează
trecutul, prezentul cât și viitorul, formându-ne personalitatea. Deși pare sumbru, avem parte și de
încercari dificile care ne pregătesc și ne întăresc
pentru diferitele experiențe pe care le vom acumula odată ce vom trece de pragul liceului într-o lume mult mai dură. De cele mai multe ori ne simțim copleșiți, deoarece stresul începe să își spună
cuvântul, iar presiunea examenului de bacalaureat
sau alegerea facultății ne pot provoca teama de
nereușită. De aceea cu cât dorințele noastre sunt
mai aproape de realizare, cu atât frica de eșec este
mai puternică. Aceste sentimente, care sunt adeseori înspăimântătoare pentru noi, ca tineri, provin
din dorința de a nu dezamăgi persoanele care ne susțin. De a nu ne dezamăgi pe noi înșine.

Cum să ne gestionăm timpul?
1. Nu-ți mai pierde timpul uitându-te nopți întregi la seriale! ( în a XII-a nu ai timp de Netflix &
Chill)
2. În loc să pierzi timp plângându-te că ai multe de făcut, mai bine înveți!
3. Învață să deosebești lucrurile importante pe
care le ai de făcut de cele inutile!
4. Mai puține ieșiri cu prietenii, mai mult învățat! (cum zicea preacunoscutul Lenin ,,Învățați, învățați și iar învățați!”)

Se știe că viața unui licean este pur și simplu
un tumult de evenimente, în care tindem deseori să ne
pierdem. Cu toate că suntem tineri, timpul pare a fi cel
mai mare inamic al nostru, iar veșnicele întrebări:
,,Cum să fac atât de multe teme pentru mâine?”,
,,Cum să învăț toată materia într-o zi?’’, ,,Am timp în
pauză să rezolv tema!’’ sau ,,Hai să chiulim!” „Mai
bine primim o absență decât nota 3…” ne urmăresc
neîncetat și ne caracterizează cel mai bine perioada
liceului. Desigur că tinerețea și răzvrătirea noastră își
Chiar dacă sună clișeic, sperăm ca experiențele
spun cuvântul, iar tot ceea ce ni se pare dificil la liceu noastre și sfaturile noastre vor fi utile pentru a depăși
sau imposibil de realizat, cu siguranță poate fi îndepli- acest prag al maturității, pentru a vă orienta mai ușor
nit. Pentru că problema timpului este destul de contro- spre drumul potrivit pentru voi.
versată, noi vă propunem câteva sfaturi utile pe care și
noi încercăm să le urmăm (chiar dacă nu reușim de
Pantazi Adriana & Penciu Raluca,
fiecare dată).
clasa a XII-a G
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În dragoste nu există frică,
ci dragostea desăvârşită alungă frica
Ioan 4:18

Iubirea - Fericire sau Teamă?
Cum putem ști ce e dragostea?
Este un subiect întâlnit atât de des în viața cotidiană, încât își pierde înțelesul inițial. În fond, ce este dragostea și cum o putem defini? Este greu... Poate
chiar imposibil. E un sentiment interesant, dacă ar fi
analizat la persoanele ce ne înconjoară, dar și la noi
înșine, însă în acest caz avem un raționament subiectiv. Iubirea este însoțită de trăiri unice, căci dragostea
este aceeași, dar se manifestă diferit în funcție de persoană. Noi alegem cum să ne comportăm în relația cu
aceasta.
Iubirea este precum o rază de lumină în negura și abstractul minții.
Ne îndreaptă către pacea interioară, înconjurată de grijile cotidiene și nesiguranță, având un singur
obiectiv final, fericirea.
Iubirea este cea mai frumoasă muzică din
partitura vieții.
Fără ea, am fi niște afoni în corul imens al
omenirii. Noi alegem notele care formează cântecul.
Ne asumăm etapele scrierii dragostei, căci aceasta este
o melodie al cărei sfârșit este un mister și pentru cei
ce o interpretează și o compun.
Iubirea este centrul existenței.
Fără dragoste, lumea ar fi un loc apăsător, unde tristețea ar trona, iar fericirea ar fi un sentiment uitat în meleagurile gândirii noastre.
Iubirea înseamnă iertare.
Ne sacrificăm pentru fericirea provocată de
dragoste. Preferăm să iertăm micile greșeli deoarece
nimeni nu este perfect. Cu toții ne naștem învățând și
învățăm până la ultima suflare. O lecție ce își mărește
orizonturile odată cu înaintarea în vârstă, lecția vieții.
Alegem să uităm certurile nesemnificative în favoarea
zâmbetului adus de simpla prezență a persoanei iubite,
alegem fericirea.
Unii oameni neagă existența iubirii în viața
lor și în contextul personalității lor.
Ei îi impun o gândire eronată despre iubire.
Doresc să alunge sentimentul în relația cu unele persoane și își creează anumite bariere în jurul sufletului,
deoarece se tem de respingere și de faptul că iubirea
va lua sfârșit la un moment dat. Se tem să fie alungați
de persoana iubită, chiar dacă ei încă iubesc. Dragostea constă în sacrificii și riscuri, iar, dacă noi alegem
să ne ascundem, nu vom afla niciodată ce înseamnă să
fii iubit sau să iubești, astfel încât să pui pe primul

plan persoana de lângă tine. Rostul acestor bariere este nul, deoarece dragostea nu poate fi impusă, refuzată
sau trecută cu vederea. Fiind evitată, își găsește momentul cel mai îndoielnic al existenței noastre pentru a
-și face simțită prezența. Nu alege o modalitate brutală, însă nici subtilitatea nu îi este cunoscută.
Conștientizarea iubirii necesită timp.
Se spune că anii decid acest lucru, însă cred că
toată lumea a auzit de dragoste la prima vedere. Acest
„tip” de iubire e brusc. Te lovește imprevizibil și iremediabil. Te propulsează într-un univers al melancoliei asemenea unei rachete în spațiu, într-un neant de
întrebări precum abstractul ceresc. Fie că ne referim la
animalul de companie preferat sau la persoana iubită,
dragostea vine la pachet cu fericirea. Este sentimentul
primar al existenței. Dacă nu suntem fericiți și optimiști, cum putem afla tainele iubirii?
Iubirea este un sentiment pe care îl dobândim
din naștere
Iubirea, este influențată de prezența părinților.
Ne ghidăm după dragostea oferită necondiționat de familie, aceasta fiind, pentru fiecare, definiția
perfectă a dragostei. Însă, iubirea își manifestă amploarea în momentul în care viața noastră își deschide
porțile către societate și către evoluțiația personalității
noastre ca ființe în căutarea necunoscutului. Nu conștientizăm că dragostea familiei ne ghidează în viață și
ne susține în momentele de cumpănă ce se ivesc în
drumul vieții.
Uităm să le spunem părinților, în primul rând,
că apreciem eforturile suportate de aceștia pentru a ne
crește. Uităm să le spunem „Mulțumesc!” și „Vă iubesc!”, deoarece societatea ne transformă. Mecanicismul acesteia ne metamorfozează. Uităm de micile gesturi care denotă iubirea fiindcă suntem presați de trecerea ireversibilă a timpului.
Iubirea este un sentiment ce stă la baza personalității noastre.
Nu avem de ce să ne temem de iubire deoarece aceasta ne îndrumă către noi meleaguri, nedescoperite încă.
Iubirea ne aduce într-un alt plan de existență,
unic pentru fiecare persoană…
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Alice Ștefania Toader, clasa a XI-a B

Sancționarea abaterilor de la firesc
Enkidu şi Gilgamesh ucid Taurul Ceresc
https://peterkenny.co.uk

În „Epopeea lui Ghilgameș”, personajul principal trebuie să îndeplinească o condiție aparent banală: să aibă grijă de buruiana care face posibilă nemurirea. Prin această plantă îl poate aduce la viață pe prietenul său, animalul cu chip omenesc, Enkidu, și îi poate ajuta pe localnicii din Urukul-cel-Împrejmuit. Cum
se întâmplă și în alte două opere, „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”și „Metamorfoze” de
Ovidiu, Ghilgameș pierde leacul nemuririi din neatenție, în timp ce se scălda în apele unui râu. Forța destinului care intervine asupra acțiunilor exercitate de
personaj în scopul păstrării ordinii firești a lucrurilor
este elementul comun care „înrudește” cele trei opere.
O dată anulat principiul de muritor, toate aspectele naturale ale lumii ar fi dispărut. Așadar, destinul nu reprezintă o forță vitregă, de neînvins, cu care
umanitatea se află în conflict, ci o putere exterioară,
supraumană, care dorește împlinirea firească a lucrurilor cu orice preț, curgerea continuă a lucrurilor despre
care vorbea Heraclit în Antichitate, singurul concept
neîndoielnic și permanent fiind schimbarea, absolutizarea mișcării („Panta rei”- Totul curge, nimic nu rămâne la fel, și doar schimbarea este reală).
În „Metamorfoze, cartea a X-a, Coborârea lui
Orfeu în Infern” de Ovidiu, legendarul poet prehomeric ajunge în Infern pentru a cere zeilor să o învie pe Eurydice, soția acestuia, care murise „fiind rănită la călcâi de dintele unui șarpe”. Bărbatul reușește
să îi înduplece pe zei și pe celelalte suflete („Tantalus
nu mai încercă să prindă umbre înșelătoare. Roata lui
Ixion se opri înmărmurită. Vulturii nu mai sfâșâiară
ficatul lui Tytos. Urmașele lui Belus stătură lângă vasele lor și tu, Sisif, ai șezut pe piatra ta. Se spune că
atunci, pentru prima dată, genele Eumenidelor s-au
umezit de lacrimi, învinse de cântec. Nici regeasca
soție, nici regele Infernului nu pot respinge rugămințile.”), și urmează împreună cu Eurydice drumul spre
tărâmul oamenilor. Ajuns aproape de suprafața pământului, Orfeu este dornic să își vadă nevasta se întoarce cu fața spre ea, ignorând astfel condiția dată de
zei. Eurydice alunecă imediat înapoi, rostogolindu-se
în Infern. De asemenea, la fel ca în cazul lui Ghilgameș, aducerea înapoi la viață a unei persoane însemna
dezarmonizarea totală a lumii și geneza dezastrului.
Poetul a crezut, asemenea celorlaltor personaje, că
poate schimba destinul, însă s-a înșelat.
În „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte”, destinul intervine, de asemenea, în viața per-

sonajului principal. Pentru a rămâne pe veșnicie în
locul ce părea Paradisul, Făt-Frumos trebuie să nu
treacă prin locul numit „Valea Plângerii”, altfel „nu va
fi bine de el”. Într-o zi, pe când vâna un iepure cu arcul, prins în luptă, trece prin locul interzis. Începe să i
se facă dor de părinții săi și hotărăște să meargă să îi
viziteze, în pofida rugăminților fierbinți de a rămâne.
Pe drum, tânărul observă schimbările care s-au produs
în lume și, coborând în pivnița casei în care copilărise,
„o palmă îi trase lui moartea”. Astfel, viața fiului de
împărat își încheie cursul firesc, acesta nemaifiind
„ostatic” în Paradis, unde nu trăia cu adevărat, ci doar
era prins înafara timpului, încercând la nesfârșit să
evite moartea.
Deși finalurile celor trei opere sunt în aparență
triste, ele reflectă realitatea și în același timp o respectă. Cum spunea și Heraclit, „Deoarece pacea este divină, nu înseamnă că războiul nu este divin.”( referindu-se aici la războiul dintre elemente și la necesara
tensiune care trebuie să existe între ele). Deoarece nemurirea, în cazul celor trei opere, este dorită cu ardoare, nu înseamnă că moartea este finalul sufletului, o
etapă urâtă, care trebuie evitată cu orice preț. Dimpotrivă, în majoritatea concepțiilor finalul vieții reprezintă un loc liniștit, paradisiac, sau o stare, momentul
prin care toți oamenii trebuie să treacă pentru a desăvârși armonia lumii. De exemplu, o parte din gânditorii filosofiei presocratice, de exemplu Heraclit, considera că un foc eteric înconjura universul, iar sufletul,
terminându-și misiunea pe Pământ, avea să se unească, pierzându-și individualitatea, cu acesta, concepție
aflată în opoziție cu ideile lui Platon și ale lui Socrate,
care considerau sufletul nemuritor. De asemenea, în
religia creștin ortodoxă sufletul ajunge în Paradis, dacă a respectat anumite principii morale, iar în alte religii acesta se reîncarnează prin metempsihoză, condițiile vieții curente depinzând de deciziile luate în viața
anterioară. În unele credințe, după șapte vieți, omul își
încheie procesul de reîncarnare și trece mai departe,
concepție prezentată și în romanul „Adam și Eva” de
Liviu Rebreanu.
În concluzie, deși aparținând unor culturi diferite, din perioade și medii diferite, prin comparație,
operele se aseamănă foarte mult, datorită prezenței
destinului care „veghează” asupra vieții și
„sancționează” fiecare abatere de la firesc.
Ana –Maria Chiţu,
Clasa a XI-A G
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Despre maglavaisuri și alte treburi

In loc de moto:
tul în care o fac văd o diferență prea mare. Mi se pare
maglaváis, maglavaisuri, s.n. – (reg.) Amestec, mix- că sunt mai puțin frumoasă când port machiaj.”(Anca)
tură. Din germ. mackelweiβ (Țurcanu, 2005),
Dexonline
A
Aspectul fizic contează, credeți-mă pe cuvânt!
În momentul în care luăm contact pentru prima dată
cu o persoană, primul lucru pe care îl vedem este (ce
să vedeți!) aspectul fizic. Mai departe vocea persoanei, gesturile și mai apoi sufletul acesteia ies la
iveală. Dar totuși, felul în care ne afișăm în fața celorlalți spune foarte multe despre noi și cu toții știm că
prima impresie contează. Trecând de această parte
introductivă, lucrul la care voiam eu să ajung și subiectul următoarelor paragrafe este machiajul și modul
Makeup de zi sursa: https://www.reddit.com
în care tinerele din ziua de azi aleg să-și pună în
„Efectiv ador să mă machez, chiar dacă există
valoare trăsăturile.
momente
în care pot ieși din casă fără să port vreo
Am reușit să stau de vorbă cu mai mulți oameni
urmă
de
machiaj
pe față… e o pasiune de-a mea!
referitor la acest subiect. Iată ce mi-au împărtășit:
„Machiajul e artă. Ce poate face o fată pe fața ei Când merg și văd oameni pe stradă, le observ
poate fi asemănat cu un tablou, asta în cazul în care trăsăturile și mă gândesc cum s-ar putea transforma ei
prin puterea machiajului.”(Miruna)
are talent și se pricepe.”(Andreea)
„Fiecare percepe machiajul într-un mod diferit.
Bineînțeles că machiajul este o formă de artă,
Spre exemplu, mie îmi place machiajul, dar nu îmi
deoarece
presupune creativitate, talent și imaginație.
place să mă machiez pentru că am impresia că nu mă
Reprezentantele sexului frumos apelează la make-up
reprezintă.” (Alexia)
pentru a-și scoate în evidență trăsăturile sau a ascunde
unele imperfecțiuni ale tenului. Din dorința de a arăta
bine și de a atrage privirile tuturor, fete cu vârste din
ce în ce mai fragede încep să folosească astfel de produse. Doar că în unele cazuri, folosirea
necorespunzătoare și în exces, poate avea chiar un
efect negativ pentru că dăunează tenului și oferă un
aspect neîngrijit. De aceea profesioniștii în domeniu
recomandă adoptarea unui look cât mai natural și luminos cu putință. Uneori ce e prea mult, strică!
„Eu nu știu să mă machiez și chiar le respect pe
domnișoarele care știu să facă asta… dar totodată, folosirea în exces a acestor produse, arată și o nesiguranță, arată că nu se simt bine în pielea lor.” (Anca)
Makeup dacă porţi ochelari
„Cred că uneori fetele care folosesc prea mult
Sursa:http://www.frmheadtotoe.com
machiaj, nu realizează că fac chestia asta și ar trebui
„Depinde de fiecare și de cum se simte. Dacă o să le spunem pentru a le face un bine.
persoană se simte mai confortabil purtând machiaj, e
Uneori nu îți dai seama că ai exagerat pentru că
total în regulă. Eu spre exemplu nu mă simt bine, nu e lumina proasta sau nu te vezi bine în oglindă. La
îmi place cum îmi stă. Nu sunt obișnuită cu mine așa liceu aleg să port rimmel și fond de ten. Prefer luciul
pentru că nu mă machiez aproape deloc și în momen- de buze.” (Cornelia)
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„Machiajul e okay, atâta timp cât îl folosești în
cantități decente și nu exagerezi, nu îți cade de pe față
în straturi. (râde) Ca băiat, prefer ca fetele să adopte
un look cât mai natural și să nu folosească foarte mult
machiaj.” (Mihai)
„Nu îmi place să mă machiez la fel în fiecare zi,
întotdeauna îmi place să încerc tehnici noi, culori noi,
să-mi alungesc ochii într-o zi, sau să-mi conturez mai
bine fața, în alta. Să știți ca nu întotdeauna produsele

Makeup pentru evenimente
Sursa http://fr.weddbook.com/

scumpe funcționează! Îmi corectez spâncenele, apoi
aplic fondul de ten și îmi conturez fața, iar la final
aplic un ruj mat pe buze. Nu folosesc rimmel pentru
că port gene false.”(Miruna)
În cazul în care folosim astfel de produse,
tenul nostru necesită și el o îngrijire mai atentă. Pe
piață există o multitudine de braduri a căror produseminune oferă îngrijire și hidratare. Folosirea acestor
produse nu este neapărat necesară, unele dintre ele
conținând foarte multe chimicale și având și un preț
piperat.
De aceea, sunt de părere că simpla spălare a
tenului cu apă și săpun și menținerea curată a acestuia
este de ajuns pentru îngrijirea lui. Totuși, există cazuri
în care este nevoie de o vizită la medicul dermatolog,
el fiind cel mai în măsură să ne sfătuiască despre ce e
bine și ce nu e bine să facem, când vine vorba de tenul
nostru.

dacă poți să dormi cu eyeliner sau să-ți tatuezi eyelinerul pe față, ar fi perfect!”-râde! (Andreea)
„Mărturisesc că la un eveniment mă machiez
pentru că trebuie, pentru ca ceilalți să vadă că am
depus un minimum de efort. Îmi place să folosesc iluminatorul, îmi place să-mi strălucească obrajii!” (Anca)
„Eu nu mă pricep să mă pregătesc acasă, dar
am o prietenă foarte bună care a făcut școală și când
am nevoie de un machiaj mai sofisticat, apelez la
ea.” (Cornelia)
Așadar, fiecare e liber să se machieze sau să se
demacheze când, cum și cât de mult sau de puțin vrea
el. Machiajul este atât o formă de exprimare, cât și o
fomă de artă, implicând până la urmă o paletă și o
pensulă. În acest caz, genul artistului contează mai
puțin, fiind vorba mai degraba de priceperea și motivația fiecăruia. Eyelinerul merge oricum foarte bine
pe oricine, iar talentul poate veni din locuri neașteptate. De asemenea, practica și exercițiul te vor duce
mai aproape de rezultatul dorit, chiar dacă pe moment
pare dificil să înfrunți privirile de la metrou cu o
„codiță” mai strâmbă, dacă tu ești mândru de muncă
ta, părerile celorlați nu ar trebui să te demoralizeze.
Orice se învață și orice necesită timp pentru a
fi perfecționat.
Dar și mai important de reținut, ai grijă de
tenul tău! Prima impresie contează, de aceea e important să avem cel puțin un aspect îngrijit. Tind să
cred că a fi muncitor, a avea bun simț și a fi curat reprezintă trei aspecte esențiale pentru fiecare dintre noi.
Tu ce părere ai?
Grațiela Ion & Andreea Delcea,
clasa a XI-a G

„Folosesc un gel de curățare a feței și aloe vera, planta, e cea mai bună!” (Cornelia)

„Mă dau câteodată cu cremă când simt că am fața
uscată.”(Anca)
„Mă șterg pe față după ce mă spăl cu apă rece.
(râde) Nu fac nimic special.” (Andreea)
Când vine vorba de evenimente, de cele mai
multe ori se renunță la look-ul natural și se optează
pentru culori vibrante, sclipici și muuuult ruj roșu. Hai
să vedem ce au spus gagicile intervievate despre acest
subiect!
„Pentru un machiaj de seară, la o petrecere, aș
alege să port ruj roșu și eyeliner. Cred că eyelinerul
merge peste tot și seara, și la prânz, și dimineața și
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Te iubesc pentru că eşti frumoasă sau eşti frumoasă
pentru că te iubesc?
– Richard Rodgers şi Oscar Hammerstein II
Sursa:www.womangettingmarried.com/

Ștefan Luchian. Mahalaua Dracului (1898)

Poveşti din Bucureştii care s-au dus …
Mahalaua Dracului
Locuiesc din 1982 pe mîna stîngă a bulevardului
Filantropia, cum vii din Piaţa Victoriei, la doi pași de
Cimitirul Evreiesc. E al treilea cartier de veche tradiție
bucureșteană în care trăiesc după Obor și Bariera Vergului. În capătul vestic al străzii mele se găseşte o grădiniţă care a fost o şcoală cîndva celebră, „Şcoala din
mahalaua Dracului”. Am regăsit-o în cărţi de memorialistică. Bulevardul nu mai are aspectul vechi – cu cinematografe, prăvălii, restaurante faimoase, ateliere de
reparaţii. Odată a fost un cartier eminamente negustoresc, dar și cu funcționărime și profesori etc. Trăia aici
o mică burghezie harnică și prosperă.
În anii ’80, Ceauşescu a dat ordin ca imobilele
antebelice de pe bulevard să fie demolate şi s-au ridicat în loc blocuri urîte, cu aspect postapocaliptic. Cartierul a apărut în forma lui consacrată (între Hanul galben şi groapa lui Oautu) încă înainte de Primul Război
Mondial. Apariția și dezvoltarea zonei Gării de Nord a
fost sursa creșterii sale. El s-a întins peste arături, culturi de porumb, grădini şi livezi, chiar dacă începuturile lui se găsesc undeva la începutul secolului al XlXlea, cînd aici se afla una din barierele oraşului fixată
de nebunul Vodă Mavrogheni. El a ridicat un foişor,
palat domnesc, cişmea, monetărie, grădini, un spital
precum şi frumoasa ctitorie cunoscută şi azi cu numele de Biserica Mavrogheni cu hramul Izvorul Tămăduirii, în curtea căreia sunt îngropaţi Ion Heliade Rădulescu şi Horia Bernea. Aici a cîntat în corul bisericii şi
Brâncuși cînd era student pînă cînd a fost dat afară de
paroh care l-a surprins furînd din cutia milei, firește de
foame. Și tot aici, în 1821, Tudor Vladimirescu s-a
întîlnit în taină cu Alexandru Ipsilanti încercînd o împăcare între panduri și Eteria. Cîțiva ani mai tîrziu, Ion
Eliade Rădulescu a tipărit prima gazetă românească
numită „Curierul românesc”, într-o tipografie pe care
o cumpărase. Asta a fost înainte să se mute la Obor,
într-un loc întins care îi poartă amintirea – Cîmpul lui
Eliade (unde m-am născut).

La intersecția Calea Filantropia cu Banu Manta, se găsea odată bariera de N-V a Bucureştilor, o barieră destul de turbulentă (de unde numele mahalalei),
populată de ţărani, negustori, dar şi de hoţi şi tîlhari
veniţi după pradă. Hanul Galben marca locul. În aceste locuri a pictat Ion Luchian. Se păstrează un peisaj
superb prins într-o iarnă. Hanul (interesecția str. Banul
Manta cu str. dr Felix) a rezistat pînă în 1985, cînd
Ceauşescu a dat ordin să fie demolat pentru a face loc
unei parcări. Asta ca să nu rivalizeze casa modestă,
păstrată miraculos peste timp, cu blocurile proletare
din spate. Motivul – strica peisajul! Memoriile, protestele, articolele din presa literară nu au putut salva hanul. Păcat, mare păcat.

Hanul Galben. Sursa foto: www.stelian-tanase.ro/

Pe aici pe undeva venea Nicolae Filimon, autorul de început al romanului românesc cu „Ciocoii
vechi şi noi”, dar şi meloman şi eminent cronicar muzical (care-l aduce aproape de sufletul meu).

23

Ștefan Luchian. Iarna_la_Bariera_Filantropia (1907)

Venea aici să se odihnească, să citească şi să
scrie. O făcea mai ales vara, într-o livadă şi o căsuţă
ce le moştenise. Era gospodar, strîngea fructele și le
vindea, din struguri făcea vin, tot pentru comercializare.
Mai încolo e și azi piața 1 Mai, Filantropia pe
vremuri. A fost prima piață naționalizată de comuniști
în 1948. Constantin Doncea viceprimar, liderul grevei
de la Grivița din februarie 1933 - avînd trista notorietate dată de faptul că a demolat într-o noapte statuile
din București (Carol, Ferdinand , I.C. Brătianu, Ionel
Brătianu, Lascăr Catargiu etc) – a participat la inaugurare. Păstrez o pagină de ziar cu un reportaj de la trista
festivitate. Vizavi erau restaurantul și grădina ”Parcul
Millea” (Poiana, mai târziu) unde venea prin 1945, pe
jos, Gheorghiu Dej care locuia pe strada Cîmpina, două stații mai la nord într-o vilă nu prea arătoasă, în
curtea căreia pusese să se sape un adăpost antiaerian
din beton ca să nu-l lovească americanii dacă ar fi
bombardat Bucureștiul. Pînă în anii `90 casa și adăpostul s-au păstrat în spatele pieței Domenii. Azi nu
mai există. Clădirea restaurantului Parcul Millea se
păstrează și azi, dar folosește doar ca depozit. Literele
vechii firme se pot citi încă la etajul unu vizavi de piață. Gheorghiu Dej venea însoțit de cîțiva complici cu
care făcuse pușcărie (Chivu Stoica, Teohari Georgescu, Iosif Chișinevschi). Veneau să îi asculte cîntînd
romanțe pe Dorina Drăghici și Nicu Stoenescu.
Între cel două piețe 1 Mai - 7 Noiembrie
(Filantropia- respectiv Domenii) existau mai multe
cinematografe şi grădini de vară, între timp dispărute
toate. Existau şi o puzderie de cîrciumi unde se strîngeau chibiții – fanii curselor de cai de la Hipodrom
care era în apropiere, pe unde este azi Romexpo.
Se discutau cu pasiune cursele, jocheii, se paria.
Erau și cîteva agenții celebre de pariuri. Cartierul era
vestit şi pentru acești pasionații de curse care se strîngeau aici.
La extrema vestică a mahalalei, azi se ridică podul Basarab. Aici odată era Podul Grant care unea
Griviţa cu Giuleştiul – pod demolat fără rost de zelul
destructiv al lui Ceaușescu, pentru că vechiul şi fru-

mosul pod Grant putea rămîne pentru pietoni. Azi se
vede bine că lipseşte unul; trecerea cu piciorul peste
actualul pod Grant este o aventură care te poate costa
viaţa.
Dacă podul a scăpat neatins de covorul de bombe anglo-american la 4 aprilie 1944, el nu a reuşit să
supravieţuiască teribililor ani’80. Aici era şi graniţa
Mahalalei Dracului – pe aliniamentul Gropii lui Ouatu
– care nu vine de la numele unui tîlhar, ci de la
„fabrica lui Watt” – tradus astfel pe limba bucureşteană. Unii confundă locul cu groapa Cuțarida (lumea
din romanul lui Eugen Barbu, „Groapa”) care este
cîteva stații mai departe.
Locul fostei gropi Cuțarida este azi Parcul Copilului. În anii ´30 groapa de gunoi s-a acoperit și s-au
construit de către ceferiști cîteva blocuri frumoase și
un teren unde se juca rugby. După 1944 a jucat aici
echipa Grivița Roșie. Pe locul gropii lui Ouautu s-a
facut un parc și biserica Sfânta Maria.
Biserica face pandant cu cealaltă biserică, mai
veche, Mavrogheni. În spatele bisericii Sfânta Maria
vine strada Carol Knappe, unde a locuit într-o casă
conspirativă Ștefan Foris, șeful PCR. Aici a fost arestat în 4 aprile 1944 (ziua marelui bombardament anglo
-american la Gara de Nord/Grivița ) de un comando
condus de Emil Bodnăraș și Iosif Rangheț și sechestrat în altă casă conspirativă din cartierul Vatra Luminoasă, unde la 23 august va fi ținut sub arest și mareșalul Antonescu înainte de a fi predat rușilor o săptămînă mai tîrziu.
Bulevardul Filantropia e intitulat din anii ’90 Bdul Ion Mihalache, (Ion Mihalache a locuit în zonă pe
strada Sfânta Maria cred) după ce s-a chemat B-dul 1
Mai sub vechiul regim. Ar fi timpul ca Primăria să
dea vechiul şi frumosul nume de bulevardul Filantropia (iubirea de oameni) – cu mult mai multă încărcătură istorică, păstrător mai corect al memoriei acestolocuri.
Stelian Tănase
https://www.stelian-tanase.ro/o-mahala-bucuresteana
Articol cules de profesor Aurelian Ene
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„Schimbarea lumii vine din schimbarea perspectivei”
Cred că toți ne-am pus întrebarea măcar o dată
„Ce este viața?”. Fie că a fost analizată din punct de
vedere universal sau raportându-se strict la experiența
personală. În ciuda eforturilor, până acum nu s-a putut defini o explicație clară, deoarece viața este plină
de surprize. Niciodată nu poți știi ce se va întâmpla
de-a lungul timpului.
Din categoria celor „surprinși” face parte și Rico,
un pescăruș tare simpatic de la malul mării. Din păcate, pe când era doar un puișor, cineva a încercat să îl
răpească, însă din greșeală l-a rănit la o aripioară, iar
acum acesta nu mai poate zbura la fel de bine ca ceilalți pescăruşi, fiind nevoit să rămână pe țărm de fiecare dată când semenii săi decid să înfrunte vânturile
şi valurile spumoase ale mării pentru a se distra.
Izolat de cei din jurul său, Rico devine din ce în
ce mai trist. Zilele treceau cu amărăciune, iar micul
pescăruș știind că nu va putea pleca niciodată de pe
mal, s-a resemnat și așteaptă ca cineva să se joace și
cu el. Dar ceva uimitor era pe cale să se întâmple...
Într-o zi, pe când se plimba pe lângă resturile
aruncate de oameni pe nisip, a zărit un mic ghemotoc
de pluș rătăcit printre ele. Rico zări printre grămezile
de gunoi un ursuleț maro, cu ochii mari, ca două mărgele, şi un mic papion roșu frumos brodat. Lui Rico i
se păru foarte interesantă situația, deoarece în toată
învălmășeala aia, ursulețul părea că se afla într-un
castel al lucrurilor nefolositoare, ținut parcă captiv de
oamenii cei răi. Momentele petrecute lângă noua apariție îl făcu pe micul pescăruș să uite de noțiunea timpului, astfel încât noaptea și-a făcut pe nesimțite prezența. După o analiză completă a situației, pescărușul
a decis să îl ia pe noul amic în cuibul său, deoarece sa lăsat foarte frig afară.
În compania ursulețului, zilele au trecut ca o adiere ușoară de vânt și Rico a devenit din ce în ce mai
vesel. Ușor, ușor, micul pescăruș începuse să îl îndrăgească din ce în ce mai tare și a decis să îi pună numele Tiki. I se părea că în sfârșit și-a găsit un prieten
care îl însoțea mereu, fie că era vorba de o plimbare
pe plajă, sau să meargă la masă, noul său prieten de
pluș se afla mereu în dreapta lui.
Cei doi amici au devenit de nedespărțit. Curând,
ceilalți pescăruși au observat legătura dintre Rico și
micul obiect, așa că au decis să îl întrebe:
- Rico, ce este lucrul pe care îl ai mereu sub aripioara ta? Întrebă un pescăruș curios.
- El este Tiki, noul meu prieten! Răspunse Rico
fericit.
- Păi și unde l-ai găsit? Se miră un alt pescăruș.
- Printre resturile de pe plajă, părea așa de singur
și trist.., încât mi s-a făcut milă de el și am decis să îl
salvez, afirmă Rico cu o urmă de amărăciune în glas.
- Ce gest curajos, dragul nostru frate ! Crezi că
vom putea găsi și noi un companion așa minunat ca al
tău?

Spuseră toți pescărușii în cor.
- Puteți încerca. În urma acestei întâmplări, eu și Tiki
ne-am decis să eliberăm din acest loc plin de acești
monștrii cât mai mulți prieteni, zise Rico entuziasmat.
-Atunci ne vom alătura și noi ! Haideți dragi pescăruși, să îi ajutăm să găsească noi amici, și poate...ne
vom face și noi alți tovarăși, declară șeful grupului
vijelios.
Zis și făcut. Stoluri, stoluri, mii de pescăruși se
adunaseră pe nisipurile aurii și împrăștiau dintr-o parte într-alta toate lucrurile lăsate de oameni. Păreau
foarte hotărâți în ceea ce făceau. Lucrau sârguincios
de dimineața până seara, și au lăsat cu mult în urmă
vremurile când zburdau prin valurile mării.
Trecu o zi, trecură două, iar oamenii au început să
observe schimbarea. La început nu înțelegeau ce făceau acele mici ființe ale cerului, însă într-un final șiau dat seama de scopul micilor pescăruși. Chiar dacă
inițial părea ceva pueril, cu cât priveai mai atent cu
atât te minunai… Părea ceva inofensiv, niște pescăruși care doar mutau dintr-o parte în alta diferite deșeuri, subtilitatea acțiunii consta tocmai în schimbare,
micile zburătoare erau în căutarea unor noi „prieteni”,
pe când oamenii credeau că păsările încearcă să curețe plaja. Chiar dacă oamenii de pe plajă care priveau
uimiţi nu a înțeles pe deplin mesajul, ideea de bază
era aceeași. O schimbare întotdeauna poate benefică.
Părea a fi o lecție pentru oameni. ….
… Singurul lucru care ne rămâne de făcut este să ne
bucurăm de clipele petrecute alături de cei dragi, și de
fiecare moment de fericire, deoarece viața reprezintă
o împletire a tuturor deciziilor ce ne definesc ca persoană!
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Micul erou al poveștii părea uimit de atitudinea oamenilor. I se părea că și ei s-au strâns în „stoluri” și îi ajută la
căutări. Pentru o clipă, inimioara i s-a cutremurat. Nu îi mai
privea ca pe niște prădători dornici să îl răpună, ci ca pe noi
amici dispuși să îl ajute.
Ulterior, Rico a devenit simbolul organizațiilor pentru
protecția plajelor, iar viața lui s-a schimbat radical. Acesta a
fost martor la activitatea oamenilor și a înțeles că nu toți
oamenii sunt răi, și că destinul lui a fost mult mai măreț decât și-ar fi putut închipui.
Astfel, nu trebuie să ne gândim întotdeauna la sensul
vieții. Ci să lăsăm faptele să vorbească în locul nostru, iar
acțiunile să ne călăuzească pașii pe calea cea bună. Nu putem defini viața, cum de altfel nu putem știi nici ce se va
schimba în viața noastră.
Singurul lucru care ne rămâne de făcut este să ne bucurăm de clipele petrecute alături de cei dragi, și de fiecare
moment de fericire, deoarece viața reprezintă o împletire a
tuturor deciziilor ce ne definesc ca persoană!
Aldea Ana-Nicoleta-Adriana,
elevă clasa a XII-a G

Era vara anului 2017.
Eram în vacanță cu părinții mei în Roma. În cele cinci zile cât am stat
acolo am văzut atât de multe muzee si opere de artă încât abia dacă îmi mai
amintesc concret ceva în afară de lucrurile importante. Din cauza oboselii, a
soarelui şi a căldurii eram mereu bosumflată şi mă aşezam pe fiecare bordură
a drumurilor, refuzând să mă mai ridic.
Într-una din zile am aflat că urma să vizităm muzeul de artă modernă
a secolului XXI.
Artă modernă? Ce treabă aveam eu cu acele linii şi curbe puse haotic
pe o pânză? O, dar cât aveam să mă înşel… Urma să descopăr ceva uluitor,
care avea să schimbe într-un fel sau altul principiile unei fetițe de 14 ani.
Muzeul, o clădire imensă de beton şi sticlă, era sustinută de nişte piloni uriaşi. Dar altceva m-a uimit: interiorul. În mijlocul unei încăperi uriaşe,
deasupra capetelor oamenilor “plutea” o scară desprinsă parcă dintr-un film
SF. Pe un perete scria cu litere mari şi negre un nume: ZAHA HADID.
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Am căutat imediat numele pe Google şi am
aflat povestea unei personalități unice.
Născută în Irak, denumită de ziarul britanic The
Guardian „regina curbelor”, Zaha Hadid (1950-2016)
a fost probabil cel mai mare arhitect al secolului al
XX-lea. A fost prima femeie care a obținut Premiul
Pritzker (2004). Premiul pentru Arhitectură Pritzker se
acordă anual „pentru a onora un arhitect în viaţă a
cărui operă demonstreză o combinare de calităţi, talent, visiune şi devotament”.

la ce ar putea face un computer.
Este unică în lumea arhitecturii, şi cuvântul care îi defineşte creațiile este „curaj”. Curajul de a inova, de a gândi forme şi unghiuri nemaiîntâlnite în arhitectură. Clădirile sale nu îşi au locul pe Pământ, ci mai
degrabă pe oricare altă planetă din Univers. Pe Marte,
pe Jupiter, pe Venus, oriunde, dar nu aici unde, în Orient, majoritatea fetelor nu au voie să meargă la şcoală
şi nu au voie să viseze că într-o zi îşi vor hotărî singure destinul.
Este unică în lumea arhitecturii, şi cuvântul care îi defineşte creațiile este “curaj”. Curajul
de a inova, de a gândi forme şi unghiuri nemaiîntâlnite în arhitectură. Clădirile sale nu îşi au locul
pe Pământ, ci mai degrabă pe oricare altă planetă
din Univers. Pe Marte, pe Jupiter, pe Venus, oriunde, dar nu aici unde, în Orient, majoritatea fetelor nu au voie să meargă la şcoală şi nu au voie să
viseze că într-o zi îşi vor hotărî singure destinul.
Sunt în muzeu. Prin fața ochilor mei se
derulează imaginile uluitoarelor sale construcții.
Muzeul Național de Artă a secolului
XXI (MAXXI) Pr incipala temă a ar hitectur ii
este simțul mişcării. Toată structura pare că se
mişcă şi că pluteşte.
Opera din Guangzou, China SURSA: www.archdaily
Clădirea Operei din Guangzhou - Proiect ale cărui costuri de construcție au depășit 160
de euro. Designul clădirii imită două pietre de râu, în
Zaha Hadid a fost și prima şi singura femeie
perfectă armonie cu mediul înconjurător (clădirea ficare a primit medalia de aur decernată de Institutul
Regal al Arhitecților Britanici (RIBA). A fost și lau- ind amplasată pe malul Râului Perelor).
Mall-ul Galaxy Soho Consider at a fi pr oiecreată cu Premiul Sterling în 2005, cel mai prestigios
tul cu cel mai „spațial” design al arhitectei Zaha Hapremiu arhitectural al UK.
În 1972 se mută la Londra şi îşi continuă studii- did, Mallul Galaxy Soho este format din patru clădiri
le la Architectural Association School of Architecture, bombate, conectate prin platforme cu podele curbate,
unde îşi uimeşte profesorii, mari arhitecți la rândul lor. ce oferă senzația de fluiditate. Galaxy Soho este cel
La absolvire, unul dintre aceştia o numeşte „o planetă mai mare mall din Beijing.
Port Authority Building – Clădirea seamănă
pe propria orbită”. Un altul spunea că „o numim inca formă cu coca unei corăbii poziționată către docul
ventatoarea unghiului de 89”. Nimic nu era la 90˚.
Attendee, însă învelişul imită fețele unui diamant.
Avea o viziune spectaculoasă, toate clădirile
explodau în mici bucăți. Nu îi păsa de detalii, mintea Astfel, edificiul îmbină tradițiile de mare port al Anei depăşea imaginea de ansamblu. Stilul ei nu poate fi twerpen-ului şi principală piaţă de diamante.
Din păcate, viața ei a luat sfârşit în urma unui
uşor categorisit, ea însăşi descriindu-se ca un arhitect
infarct la data de 31 martie 2016, în spitalul din Micare nu a urmat nici un stil sau persoană. Odată cu
tehnologia, Zaha continuă să îsi facă desenele de mâ- ami, unde se trata de bronşită. A lăsat în urmă clădiri
nă întrucât nu vrea să se limiteze pe ea şi arta sa doar de o frumusețe unică.
Din punctul meu de
vedere, reprezintă un model
pentru oricine.
Cu o poveste uluitoare, Zaha Hadid îndeamnă
oamenii de pretutindeni să
viseze, să aibă curaj şi să nu
le fie frică de lucrurile noi.

Adriana Stănescu,
clasa a X-a H
Soho Galaxy Mega Mall , Beijing, China SURSA: pinterest.com
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Macro,

Foto: Mihai Ene, clasa a X-a

Lumină şi un obiectiv dedicat
Macro fotografia fiind o fotografie de prim-plan
extrem, subiecţii pot fi foarte diferiţi. De la insecte la
baloane de săpun sau de la verighete la gheaţa din
congelator, toate au nevoie de aceleaşi lucruri: lumină
şi un obiectiv dedicat macro, de preferat cu stabilizare
optică. Eu sunt fotograf profesionist de vreo 15 ani,
dar fac fotografie de peste 20 de ani. În toţi aceşti ani
am trecut prin toate tipurile de fotografie ca amator şi
am devenit profesionist dedicat pe eveniment, adică
din asta îmi câştig existenţa!
Fotografia macro de eveniment
Fotografia de eveniment, nunta în particular, are câteva momente unde un obiectiv macro este bine-venit,
iar eu îl folosesc cu drag. Atunci când vrei să redai
textura sau detaliile rochiei de mireasă. Când vrei să
imortalizezi mesajul scris pe verighete, sau chiar şi un
portret foarte apropiat, ai nevoie de un obiectiv macro.
Detalii tehnice, dar importante

Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro NIKKOR

Nu am să intru foarte adânc în detalii tehnice, dar vă
spun că ideal, pentru început, este bine să achiziţionaţi
un obiectiv de aproximativ 100mm (pentru full frame)
cu funcţia macro şi stabilizare. În funcţie de producător (Nikon, Canon, Sony, Pentax, etc) poate fi de
90mm, 100mm, 105mm sau alte focale în apropiere de
acestea. În general, aceste obiective au o diafragmă
minimă de 2.8, lucru neimportant pentru funcţia de
macro, întrucât punctul de staţie este fix şi foarte apropiat în majoritatea cazurilor.
Regula de baza: apropierea de subiectul fotografiei
Apropiindu-ne foarte mult de subiect, datorită focalei
de aproximativ 100mm dar şi ca poziţie fizică, câmpul
de profunzime va fi extrem de mic. Asta înseamnă că

sau
lumea în detalii

vom folosi oricum o diafragmă cât mai închisă, între
11-32 probabil, pentru ca subiectul să fie în focus. Astfel, suntem nevoiţi să folosim lumina externă (flash
sau lumina continuă) şi, de asemenea, să folosim un
stativ pe cat posibil, atât pentru a putea obţine focusul,
cât şi pentru a putea folosi un timp de expunere mai
lung pentru o expunere corectă şi nemişcată. Când
folosim camera fixată pe un tripod e de preferat să utilizaţi un cablu pentru declaşator, orice deplasare a
obictivului camerei ratează captura.
Textura cromatică din fundal
Dacă subiectul are culori închise, un fundal mai deschis îl va pune în evidenţă în comparaţie cu mediul.
Lumina
Altă tehnică ţine de poziţia camerei asupra unui subiect intens luminat contra fundalului mai întunecos, ori
mai saturat cromatic. Expus în plină lumină de zi sau
în full-flash, un subiect va determina un background
subexpus care se apropie de negru. Acest efect scoate
subiectul în evidenţă prin detalii, culori şi nuanţe.
Simplitate
Alege subiectul unui macro în manieră simplă şi vei
obţine rezultate spectaculoase. Nu te complica.
Răbdarea şi perseverenţa te vor răsplăti
Focalizare bună şi alegerea subiectului singular ar putea fi două ponturi de ţinut minte.
Învaţă
Sunt multe tehnici de fotografiere macro, pe care în
zilele noastre le poţi găsi şi învăţa, sub forma de tutoriale pe YouTube, de exemplu. Cel mai important este
să dai frâu liber imaginaţiei şi să pui mana pe aparat,
"să-ţi faci mâna", dacă îţi place fotografia!
Din fotografia macro, îţi poţi câştiga existenţa!
Din fotografia macro, îţi poţi câştiga existenţa! Fotografia de produs de exemplu, foarte căutată în mediul
online, foloseşte mult "Macro". Aceasta, făcută de un
profesionist, cu echipament dedicat şi know-how va fi
întotdeauna o meserie!
Orice alegi să faci în viaţă, fă-o cu plăcere!
Orice alegi să faci în viaţă, fă-o cu plăcere şi atunci
vei putea ajunge cel mai bun, sau printre cei mai buni,
fără prea mari eforturi, dar cu satisfacţie maximă!
Fii un profesionist, nu un superficial!
Asta nu înseamnă să nu înveţi, ci doar că vei învăţa
mai uşor, dacă alegi ceva ce îţi place! Fă-te
"măturător" dacă asta îţi place, dar să fii cel mai bun!
Studiază şi să devii un profesionist, nu fi superficial!
Lumină bună!
Robert Weiss
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Înainte de a vă prezenta un model clasic italie- Lambda în 1922. Lansat la Salonul Auto de la Paris
nesc, anume LANCIA Fulvia, aş vrea să vă înfăţişez o
scurtă istorie a mărcii LANCIA, cunoscută pentru producerea maşinilor sport de curse şi raliuri.

LANCIA Lambda. 1922
Sursa: https://revivaler.com

Compania a fost fondată în anul 1906 de către
pilotul şi inginerul italian Vincenzo Lancia.
La vârsta de 18 ani, Vincenzo împreună cu
amicul său de aceeași vârstă, Felice Nazzaro, se angajează la FIAT în calitate de piloți de încercări iar ulterior și ca piloți de curse.
Acesta era, la vârsta de doar 19 ani, inspector
principal la FIAT. Calităţile sale de pilot i-au impresionat pe şefii săi şi a fost invitat să piloteze maşinile
lor în curse. Primul lui succes a venit în 1900, odată
cu a doua participare a celor de la Fiat. Peste 6 ani a
demisionat de la FIAT, deoarece voia să îşi urmeze
visul, să construiască maşini de foarte bună calitate,
cu soluţii tehnice avansate. Puțini sunt constructorii
auto care au contribuit decisiv la progresul automobilului, precum V. Lancia sau André Citröen.
Prima maşină a lui a fost produsă în anul 1907
– Lancia Alfa 12 HP, care a fost prezenată la Salonul
Auto de la Torino. Modelul a impresionat datorită soluțiilor tehnice avansate aplicate în premieră, precumː
transmisia mecanică prin ax cardanic, șasiului realizat
din materiale ușoare monococă, avănd o înalțime redusă sau prin regimul ridicat de rotații al motorului.
Au urmat modele inovatoare, cum ar fi LANCIA

din 1922, revoluționar și emblematic pentru filozofia
LANCIA, modelul Lambda beneficia de soluții tehnice avansate aplicate în premieră și în același timp fundamentale în evoluția automobilului: caroseria portantă, suspensiile față semi-independente, tunelul de transmisie integrat în structura șasiului și portbagajul integrat. De asemenea, avea frâne pe tambur la toate patru
roţi, iar propulsorul cu 4 cilindri în V – o premieră,
avea capacitatea de 2.1L și dezvolta 49 CP la 3250
rpm, o valoare înaltă pentru acea perioadă.
În iunie 1915, Vincenzo Lancia brevetează
două motore cu 8 și 12 cilindri dispuși în V având unghiul între cele două rânduri de cilindri de 45° și respectiv la 30°, dezvoltate special pentru a echipa avioanele Caproni. Această soluție tehnică cu cilindri în V
și cu diverse grade de deschidere va caracteriza de-a
lungul multor ani producția LANCIA, ultimul motor
cu o astfel de structură va fi montat pe Fulvia Coupe
în 1976.
În anul 1930, alături de Gaspare Bona, Battista
„Pinin” Farina, Giovanni Battista Devalle, Pietro Monateri şi Arrigo De Angeli au fondat Pininfarina.
Vincenzo Lancia a murit în urma unui infarct
miocardic pe 15 februarie 1937, chiar înainte de punerea spre producţie în serie a modelului Aprilia.
Constructorul LANCIA a observat o creștere
importantă a vânzărilor modelelor de lux pe piața din
Statele Unite ale Americii și a continuat dezvoltarea
modelelor de lux pentru clienții americani. Clienţii
europeni, spre deosebire de cei nord-americani, preferau modele economice, astfel încât Vincenzo a cerut
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inginerilor săi să demareze dezvoltarea unor modele
conforme cu pretențiile europenilor. Rezultatul au fost
trei noi modele economice: Augusta, Aprilia şi Ardea.
Pionieri ai grijii pentru confort, tehnicienii de
la LANCIA brevetează în 1931 sistemul de frânare
servoasistat și nou sistem de răcire a motorului. Avangardista Aprilia, pe care o gândise în cele mai mici
detalii: prima caroserie autoportantă închisă și aerodinamică (CX:0,47), cu motor având camere de ardere

ros, performanțele peste medie, confortul ridicat la
rulare dar și soluțiile tehnice avansate. Varianta Coupe
a fost desenată de Pininfarina, iar odată cu aceasta sau pus bazele Gran Turismelor moderne-GT.
Cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles din
1955 este lansată varianta de caroserie cabrio-spider
cu două locuri a modelului Aurelia„ și care a fost denumită „una bella figura”B24. Proiectată și construită
de Pininfarna, Aurelia B24 dispunea de un design elegant cu proporții armonioase și era oferită în două versiuni: Spider cu acoperiș textil și Convertible cu hard
top detașabil.

LANCIA Aprilia
Sursa: pinterest.co.kr

semisferice, suspensie independentă pe ambele punți
și mânerele portierelor ascunse în caroserie. Modelul a
fost considerat de specialiști ca unul revoluționar, inventat cu 30 de ani înainte ca aceste inovaţii să devină
un standard pe automobilele moderne. LANCIA
Aprilia a fost prima caroserie din lume care s-a testat
in tunel aerodinamic. Se spune că Henri Ford a preferat să rămână până seara târziu la Salonul Auto de la
Paris din 1936, unde a fost lansată Aprilia, pentru a
examina pe îndelete modelul, spunând, atunci când a
fost surprins de gardieni, că „este singura maşină de
la salon pe care merită să o admire, după foarte mulţi
ani”.
LANCIA continua să inoveze şi să dea noi
standarde în construcţia de automobile. Modelul
LANCIA Ardea are, începând cu seria a treia, în premieră mondială ca opțiune cutia de viteze manuală cu
5 trepte și instalația electrică de 12 Volți.
La ediția din 1950 a Salonului Auto de la Torino este lansat modelul Aurelia ca succesor al modelului Aprilia. De la debut, Aurelia a impresionat prin:
design-ul elegant, postul de conducere atent studiat
din punct de vedere ergonomic, spațiul interior gene-

Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din
1963 este lansat modelul Fulvia care beneficia de o
elegantă caroserie de dimensiuni compacte și dispunea
de soluții tehnice avansate precum: transmisie pe roțile din față, grupul motor – cutie de viteze fixat pe un
șasiu auxiliar, distribuție cu ax cu came în chiulasă și
sistem de frânare servoasistat prevăzut cu discuri. Motorul oferit era unul cu 4 cilindri dispuși în V la 12°
având cilindreea de 1.091 cmc. Încă de la debut modelul s-a impus repede pe piață mulțumită: soluțiilor tehnice avansate, raportului calitate – preț atractiv, finisărilor de calitate, habitaclul și portbagajul atent configurate, în primul an fiind comercializate 32.200 de
unități. Tot în primăvara anului 1963, producția modelelor Lancia este transferată la noua fabrica da la Chivasso de lângă Torino.
Lancia Fulvia (Tipo 818) a fost produs între anii 1963
şi 1976. Numită după Via Fulvia, drumul roman dinspre Tortona spre Torino şi a fost fabricată în 3 variante: berlină – 4 uşi, coupé – 2 uşi şi sport, o alternativă fastback la coupé, proiectată şi concepută de
Zagato.

LANCIA Appia seria 3
Sursa https://fahrzeuge.dorotheum.com

LANCIA fulviaBerlina. 1973
Sursa https://fahrzeuge.dorotheum.com/
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Modelele Fulvia sunt cunoscute pentru rolul
lor în industria sporturilor cu motor, un eveniment notabil fiind câştigarea Campionatului Internaţional de
Raliuri din 1972. De asemenea, modelele Fulvia
aveau motoare V4, motoare destul de rare pentru aceea vreme, Lancia fiind cunoscută pentru introducerea
lor în domeniul automobilelor, alături de alte inovaţii,
spre exemplu, cutia de viteze în 5 trepte, motoarele
V6, V8, V12. Un alt element destul de rar pentru vremea aceea, îl constituia tracţiunea faţă de care dispunea Fulvia.
Până în anul 1965, au fost realizate doar
maşini de tip berlină. Acestea erau nişte maşini compacte, cu un motor de 1091 de cm3 şi un carburator
dublu-corp ce producea 58 de cai putere. Ulterior, spre
finele anului 1964, apare Lancia Fulvia Berlina 2C cu
un motor alcătuit din 2 carburatoare dublu-corp Solex
ce produceau 71 de cai putere, anvelope radiale de la
Michelin.
Automobilul este recunoscut prin inscripţia
„2C” pe grila radiatorului şi pe spatele maşinii. Din
anul 1965, până în 1969, Lancia continuă producţia
modelului Fulvia cu apariţia a doua noi opţiuni: Coupé şi Sport, dar şi prin dezvoltarea modelului clasic.
Fulvia Coupé a fost o maşină compactă în 2 uşi. A
fost proiectată de Piero Castagnero. Acesta era echipat
cu un motor de 1216 cm3, producând 80 de cai putere.
Un an mai târziu apare şi varianta pentru competiţii a
Coupé-ului, cu motorul anterior de 1216 cm3 tunat,
producând 88 de cai putere. Maşina a devenit mai
uşoară prin eliminarea bărilor de pe faţă, schimbarea
capotei cu una din aluminiu şi a geamurilor laterale şi
a lunetei cu Plexiglas. În următorii 3 ani, Lancia Coupé devine Lancia Rallye. Maşina va ajunge să aibă un
motor 1.6 ce produce 118 cai putere şi o cutie de viteze în 5 trepte. Fulvia Sport a fost varianta fastback a
Coupé-ului, construită de Zagato pentru Lancia cu
ajutorul designerului Ercole Spada. Aceasta era considerată mai aerodinamică decât Coupé-ul. Până în anii
1970, însă, a dezvoltat doar un motor 1.3 cu 93 de cai
putere. Între timp, Berlina ajunge şi ea să adăposteas-

că un motor 1.3 cu 87 de cai putere şi cauciucuri radiale.
În octombrie 1969, Fiat a pornit o ofertă de a cumpăra
Lancia, aceasta fiind acceptată de către aceştia datorită
sumelor importante de bani pe care compania le
pierdea.
Acesta nu a fost sfârşitul distinctivei mărci Lancia,
deşi Fulvia fiind ultimul model de Lancia propriu-zis.

LANCIA Fulvia Coupé
Sursa https://www.turbosquid.com/

Multe modele au apărut, totuşi, după şi pe lângă acestea, o nouă serie de automobile Lancia Fulvia a
fost începută odată cu acest an. Cei de la Fiat au redus
cheltuielile, fapt ce s-a văzut în maşinile lor. Fulvia a
mai apărut în doar două modele: 1.3 S-ul cu 90 de cai
putere şi 1600 HF cu 115 cai putere. Numele „Rallye”
s-a evaporat şi Fiat a început să folosească piese interioare mai ieftine. Până şi ediţiile speciale de abia erau
recunoscute, cum ar fi Lusso, Safari sau Montecarlo şi
se părea că sfârşitul Fulviei era aproape. Producerea
modelelor Berlina şi Sport s-a oprit în 1972 şi 4 ani
mai târziu, producţia Fulviei a încetat.
Chiar şi aşa, Lancia Fulvia este şi astăzi considerat unul dintre cei mai importanţi clasici italieni,
datorită importanţei sale în domeniul raliurilor, mai
ales prin victoria de la Campionatul Internaţional de
Raliuri din 1972.
Andrei Doicu, clasa a XI-a

Cum să ai grijă

de mintea ta?!

Ce să facem? Uite stăm. Cam asta e tot. Și nu
știm; doar așa ne definim: un neant de necunoscut, de
"nu știu". Și de ce?! Pentru ce?! Pentru că așa e secolul, așa vor ei, iar manipularea în masă e dinaintea ideii de tehnologie; fiind din ce în ce mai accentuată și
mai greu de observat.
Ne sunt spălate creierele fără să știm și da, deși e
un aspect prea auzit, nimeni nu-l bagă în seamă. Ne
lăsăm mintea să zboare pe unde o fi; căci ni se permite, iar orizontul e larg, însă nu distingem cușca cu pereți de sticlă în care intrăm de bună-voie și suntem
prinși. Suntem amețiți constant de ritmurile zilnice și
uităm să avem grijă de noi înșine, de noi ca indivizi,
suflete și trup. De la creier și inconștient pornește to-

tul, deci îi trebuie o îngrijire specială. Cum o putem
face, însă? Rămâneți aici și nu vă vom dezamăgi.
Începând cu micile detalii zilnice ce fac diferența și
până la adevăratele lucrări mentale, ai putea:
1. Rostește în gând afirmații legate de ceea ce ai vrea
să simți sau să deții. Deşi neuromitul conform căruia
ne folosim doar 10% din capacitatea creierului rămâne
ceea ce este și la origine, doar un mit, este complet
adevărat faptul că majoritatea populației nu știe cum
să-l folosească pe deplin conștient. Mintea ne creează
universul, astfel că fiecare mic detaliu ne poate defini
întreaga zi, perspectivă și chiar gândire. De ce nu neam juca cu propria minte, ci doar îi lăsăm pe ceilalți să
se joace cu ea?
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Haideți să ne manipulăm pe noi înșine către cele
mai pozitive sau necesare căi. Iar un prim pas către
acest lucru e conștientizarea și știința de cum mintea
umană funcționează, ceea ce va fi subiectul altui articol, așa că fiți pe fază. O metodă simplă și rapidă, însă, este rostirea în minte a unor afirmații de care ai
nevoie. Cu verbele puse mereu la prezent, deși știi că
nu sunt reale, odată ce crezi în ele și ajungi să-ți convingi subconștientul de realismul lor, reale vor deveni.
Atât de puternică e mintea noastră! Doar încearcă-le
pe o perioadă mai lungă de timp, crezând în puterea
lor, iar rezultatele nu vor ezita să apară.
2. Fii conștient, dar lasă totul să treacă pe lângă tine
și ia doar ce îți este necesar. Uşor de zis, greu de pus
în practică, știu. Dar revenind tot la punctul anterior,
vei vedea cum totul se simplifică semnificativ doar cu
puțină muncă interioară. Asemenea meditației, despre
care vom vorbi ceva mai jos, realizează tot ce te înconjoară, rău și bine, lasă totul să plutească între ei și
tine, fără să te atingă ceva. Iar aceasta se poate realiza
tot prin afirmații spuse la prezent și lăsate să fie în jurul tău. De asemenea realizarea faptului că unii oameni doar atâta sunt, cât îi vezi și câte le auzi scoase
pe gură, și nu pot vedea printre rânduri, dincolo de
copertă.

afecta mai mult și pe o durată mai lungă de timp anumite părți ale creierului, căci auzindu-le iar și iar îți
intră în cap și pot dezvolta anumite gusturi sau percepții de care habar n-aveai.
7. Închide telefonul din când în când. Deconectează-te
și imediat după primele ore vei observa cum mintea
începe să iasă din peștera ei și îți vei descoperi gânduri și realități la a căror existență nici nu te așteptai.
8. Îngrijirea fizică merge mână în mână cu cea a minții, dovedindu-se științific și experimentat pe mine însămi că poate fi un inamic propice al depresiei sau
anxietății,
așa
că
ai
putea
încerca:
– plimbarea în aer liber sau, măcar, în loc de două stații de mers cu transportul public, parcurge-le pe jos;
– plecarea în excursii, detașarea;
– curățenia în cameră și reorganizarea lucrurilor;
– băile calde cu spumă.
9. Conform experților, necesarul de somn trebuie întotdeauna respectat, astfel încât în adolescență (14-17
ani) durata de odihnă ar trebui să fie între 8 și 10 ore,
iar pentru tineri și adulți de 7-9 ore.

10. Accepta ajutorul, căci uneori, oricât de orgolioși
am fi, ceilalți pot veni cu soluții mult mai ușoare și
3. Meditația sau practicarea constantă a unei religii rapide, ce pot fi aplicate şi în viitor, dar care ne scusau a unor ritualuri. „Ugh, meditație!!” Alt termen tesc de timp, energie și nervi pierduți aiurea.
pompos pentru gânditul iar la tot ce s-a întâmplat, de
parcă nu mi-ar fi de ajuns fiecare noapte. Apoi venim 11. Notează ceea ce te deranjează. Scriind ceea ce ne
noi și vă zicem că nu despre asta e meditația, ci e doar calcă pe nervi, dezamăgirile, detaliile, totul, creierul
faimosul "overthinking". Meditând nu faci altceva de- se eliberează de un surplus și de un stres în plus, deoacât să te relaxezi, să te apropii de tine însuți, de gân- rece nu va trebui să consume energie, încercând să-și
durile tale, prin tăcere, negândind. Pur și simplu te amintească micile umbre.
întinzi pe pat, într-o poziție confortabilă, îți ațintești
privirea asupra unui punct fix al tavanului, iar pe mă- 12. Trăiește acum, lasă clipele să se scurgă trăindusură ce te invadează gândurile, le mături, le cureți, pâ- le.
nă când ajungi să nu te mai gândești la nimic. Dar nu
te gândi că nu gândești nimic, căci astfel continui s-o 13. Evită mentalitatea "voi fi fericit când se întâmplă
faci. Apoi închizi ochii, continuând nimicul anterior, x,y,z" și înlocuiește-o cu "Sunt fericit acum, orice ar
și începi să te concentrezi asupra respirației. Cu cât fi".
mai grea devine, cu atât te simți mai relaxat. Devii
apoi conștient de sunetele din jurul tău, dar nu le dai 14. Nu amâna activitățile neplăcute, fă-le acum și
importanță, nu le auzi. De exemplu, dacă trece o mași- treci mai departe.
nă, nu te întrebi cine e în ea, unde se duce sau ce fel
de mașină o fi trecând. O lași pur și simplu să treacă 15. Evită excesele de orice fel sau pe cât e posibil.
pe lângă urechea ta. În primele zile acest exercițiu
poate dura doar câteva minute, dar încearcă să mărăști
Acestea sunt doar câteva trucuri mici pentru îngritot mai mult durata. Exact la fel e și cu religia, cu ru- jirea minții, însă nu se compară cu ce poate mintea ta
găciunea, cu crezul tău, căci te relaxează, te curăță și să facă și nici nu știi.
te umple de energie.
Căci tot ce ne înconjoară a pornit de la o idee din
mintea cuiva, Monalisa, Sagrada Familia, Declarația
4. Învață ceva nou, util, pe lângă școală și programul de Independență a SUA, revista aceasta, chiar și tot
zilnic, precum teatrul, "Ingenio Art", echipele de dans universul tău. Așa că de ce nu primești tot ce ai nevoie
și sport, revista școlii-BHM, club de robotică și tot și dorești?
felul de activități ce te-ar putea dezvolta pe orice plan.
Dar totuși... acestea se vor regăsi în alt articol, iar
până atunci bucură-te de cele din prezent, ce te așteap5. Citește o carte.
tă pe site gata să fie citite.
6. Evită reclamele cât mai mult posibil, căci mesajele
subliminale ce te determină să cumperi produsul, pot
Maria Rotaru, clasa a X-a D
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