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AI COLEGIULUI NAŢIONAL „MATEI BASARAB”
Anul acesta, liceul nostru se
poate mândri că are cei mai mulţi
olimpici naţionali din istoria sa recentă. Am decis să îi prezentăm pe
toţi, în speranţa că vor constitui
un exemplu şi o motivaţie pentru
toţi colegii lor, care vor dori să le
calce pe urme, în contextul în care,
în ultimii ani, tot mai puţini elevi
doresc să participe la olimpiadele
şcolare sau să facă vreun efort suplimentar de pregătire la anumite discipline. Pe cei intervievaţi i-am rugat să răspundă la
aceleaşi trei întrebări:
•
Ce te-a determinat
să participi la aceasta olimpiadă?
•
Cum ai ajuns să faci
performanţă?
•
Cum intenţionezi
să valorifici în viitor
aceste rezultate?
Iată răspunsurile
lor:

•

NEDELEA DARIA, Clasa a XII-a E,
calificată la faza naţională a Olimpiadei de
limba şi literatura română, profesor coordonator - Ramona Lazariuc:
„Ultimul an de liceu mi-a adus cele mai
neașteptate și îmbucurătoare rezultate la Olimpiada de
Limba și Literatura Română. În ciuda profilului urmat,
știinte ale naturii, înclinația
mea a fost întotdeauna înspre
disciplinele umaniste şi, în special, înspre literatura care m-a fascinat și care mi-a oferit libertate
creativă, pentru a mă exprima coerent în eseurile, pe care a trebuit

să le redactez de-a lungul anilor de
liceu. Alături de aceasta, un mare
ajutor mi l-a oferit critica literară
recomandată la ora de limba și literatura română. În clasa a XI-a,
mi-am făcut astfel curaj și am participat la olimpiadă, iar calificarea
până pe etapa municipală a fost o
surpriză, care mi-a dat încrederea
necesară pentru a repeta experienţa și în anul următor. Recomand
mateiștilor creativi să participe
măcar o dată la olimpiadă, pentru
a se obișnui cu structura şi rigorile unui concurs sau examen, iar
cu puțină muncă și imaginație,
rezultatele obținute pot fi întradevăr surprinzătoare. Rolul
esențial în atingerea oricărui tip
de performanță îl au însă profesorii coordonatori care se implică
în evoluția elevilor. De aceea, doresc să-i mulțumesc doamnei profesoare Ramona Lazariuc pentru
strictețea și seriozitatea cu care și-a
ținut orele și pentru recomandările făcute, care m-au ajutat enorm
în scriere și înțelegere. ”

•

TIMOFTE ALEXANDRA
BEATRICE, Clasa a X-a A, calificată la faza naţională a Olimpiadei
de lectură, profesor coordonator Dan Munteanu:
„Calificarea la etapa finală a
olimpiadei de lectură (OLAV) a
fost un moment neașteptat, pasiunea mea pentru scris fiind una destul de veche, însă neexploatată îndeajuns până acum. Nu pot decât
să îmi exprim bucuria cu privire la
semnificativa oportunitate de a reprezenta cu onoare colegiul nostru
naţional la nivelul țării, fapt posibil îndeosebi datorită profesorului
meu de limba și literatura română,
domnului Dan Munteanu, a că-

rui înaltă pregătire a contribuit la
formarea capacității mele de scriere. Pasiunea pentru lectură îşi are
însă rădăcinile de la vârste mai fragede, în anii din școala generală,
sub îndrumarea profesoarei mele
de suflet, predând aceeași materie, doamna Dincă Grațiela, care a
avut un rol important în orientarea mea în acest domeniu al artei,
literatura.
Îmi doresc să obțin rezultate
la fel de mulțumitoare și la etapa
națională și țin să mulțumesc, de
asemenea, CNMB pentru toată
implicarea și străduința în oferirea educației școlare nouă, elevilor săi. Cu stimă sper să pot dărui
bucuria de a avea o „campioană”
națională într-unul dintre cele mai
frumoase domenii posibile, literatura, liceului meu, mie și tuturor
apropiațiilor mei. Cred în această
calificare spre succes și le doresc și
colegilor mei șansa de a-și valorifica talentul, cunoștiințele și curajul
de a reuși.”

•

BURCEA MARTHA ŞTEFANIA, Clasa a X-a E, calificată
la faza naţională a Concursului de
Matematică Aplicată, „Adolf Haimovici”, profesor coordonator –
Daniela Minculeţ:
„Acest concurs reprezintă o
şansă pentru elevii care nu au optat pentru clasa de matematică-informatică de a-şi prezenta omagiile matematicii. Mi-a plăcut mereu
matematica, dar am considerat
că e ceva ce face parte din ADNul meu, bunica dinspre tata fiind
profesoară de matematică. Nu
m-am gândit, atunci când doamna
dirigintă, Daniela Minculeţ, mi-a
propus să particip la acest concurs
că voi ajunge atât de departe. Am
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aplicat tehnica paşilor mărunţi
și m-am bucurat de rezultatul fiecărei etape, care m-a motivat.
După municipiu, faza naţională a
devenit un ţel, greu de atins, dar
nu imposibil. Reţeta este simplă:
perseverenţă, muncă, muncă. Bucuria unei astfel de performanțe o
doresc fiecărui elev!”.

•

m-a împins să îmi descopăr pasiunea. După ce m-am îndrăgostit de
această materie, lucrul individual,
vital pentru o evoluție reală, a devenit o plăcere, iar calificarea un
simplu rezultat al tuturor atributelor prezentate mai sus. În viitor,
mi-ar plăcea să descopăr ceva nou
în domeniu sau poate să dau mai
departe cunoștințele dobândite,
cu aceeași pasiune cu care mi-au
fost transmise mie.”

lă a Olimpiadei de istorie, profesor
coordonator – Iuliana Căplescu:
„În primul moment în care
ți se cere să vorbești despre tine,
inevitabil nu știi ce să spui. Care
este esențialul pe care să-l prezint,
în afară de vârstă (am aproape 18
ani) și de felul cum arăt, care e irelevant? Ador să învăț, dar nu să
tocesc. E o mare diferență. Tocmai
de aceea, mi s-ar fi părut imposibil
să ajung olimpică. Mai ales la istorie! Nu se presupune că trebuie
să tocești o serie interminabilă de
ani? Că e plictisitor și obositor?

BOSTAN ANDREI, clasa a
XII-a A, calificat la faza naţională
a Olimpiadei de Informatică, profesor coordonator – Mihai GabriMARIA STAN, Clasa a X-a
ela:
H, calificată la faza naţională a
Nu. Nu, dacă știi cum să
„Proaspăt intrat în clasa a Olimpiadei de Psihologie, profe- înveți. Am descoperit o altă față a
IX-a, dezamăgit că nu ajunsesem sor coordonator - Ulete Florin:
istoriei. Citesc mult și informațiile
în liceul în care mi-aș fi dorit, urc
„În acest an școlar, 2018-2019, se așază într-o lungă poveste, plină
neîncrezător în laboratorul de in- au fost adăugate noi materii în cu detalii și personaje extraordinaformatică, ca mai apoi situația să orar, printre care și psihologia, care re, și, încet-încet, a devenit povesia o întorsătură radicală. Îmi aduc pe mine m-a fascinat. Informațiile tea mea preferată.
aminte cum m-am întors acasă și pe care le acumulam la orele de psiPentru asta trebuie să-i
le-am spus alor mei că am cea mai hologie erau foarte interesante și
mulțumesc
doamnei profesoare,
tare dirigintă, cea mai tare clasă valoroase, ceea ce m-a determinat
și susținând răspicat că în viitor să particip la Olimpiada de Științe Căplescu Iuliana, care mi-a insuvoi studia informatică. Zi de zi, la Socio-Umane. A urmat o perioa- flat dorința de cunoaștere și mai
orele de informatică, veneam atât dă încărcată, în care am fost ne- ales capacitatea de a gândi logic, de
de entuziasmat, eram fascinat de voită să îmi organizez foarte bine a trata această disciplină ca pe un
fiecare mic detaliu și sorbeam fie- timpul, pentru a reuși să învăț imens puzzle în continuă mișcare.
care cuvânt al doamnei diriginte. întreaga materie pentru olimpi- Și până la urmă, fac parte din el.
Mi-a conturat astfel un nou sis- adă. Nu pot spune că a fost ușor, Continuă și azi pentru că istoria
tem de gândire: mi-a format un erau noțiuni complexe, pe care este scrisă de oameni ca noi.
simț al ordinii logice, fără de care le-am înțeles mai bine cu ajutorul
Se spune că cine nu-și
abordarea unei probleme ar părea domnului profesor Florin Ulete. cunoaște istoria e condamnat să-și
imposibilă, mi-a transmis o doză M-am bucurat nespus de mult repete la nesfârșit greșelile. Sincer,
de perfecționism, o dorință ne- când am aflat că m-am calificat la nu vreau să risc.”
stăvilită de a rezolva problemele etapa națională, pasiunea pentru
într-un mod cât mai eficient, cu- psihologie fiind astfel fructificată.
riozitatea de a descoperi o soluție, Psihologia m-a ajutat să mă cunosc
ALEXANDRA MOLDOperserverența, precum și multe mai bine pe mine, cât și pe cei din VAN, Clasa a XI-a G, calificată la
alte calități. Consider însă că cel jurul meu. În viitor, îmi doresc să faza naţională a Olimpiadei de Ismai important lucru pe care l-am aplic pentru un loc la Facultatea torie, profesor coordonator – Iulipreluat de la doamna dirigintă de Psihologie și să dobândesc un ana Căplescu:
este pasiunea pentru această ma- master în domeniul psihologiei ju„Până acum câteva zile, puterie. Este unul dintre profesorii diciare, interacționând cu oamenii
team
spune că am participat, ca
care iubesc ceea ce fac, acest lucru și făcând ceea ce îmi place.”
majoritatea elevilor, la olimpiade.
reușind să mă inspire să tind către
Ce s-a schimbat de atunci până
un asemenea ideal. Faptul că m-am
astăzi? Participarea mea nu s-a recalificat la olimpiada națională
zumat la o dată, la o a doua oară;
se datorează calităților insuflate
DOINA TUDORAN, Clasa pentru prima dată, ajung însă atât
de către dumneaei și faptului că
a XI-a G, calificată la faza naţiona- de departe... la etapa națională a

•

•

•
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Pentru istorie am avut o slăbiciune dinainte să știu „gustul”
olimpiadelor, datorită familiei
mele. Slăbiciunea (îi zic astfel, dar
nu este altceva decât dragoste) a
prins contur în liceu. De această dată, „vinovată”’ este doamna profesoară de istorie, Iuliana
Căplescu. Este imposibil să nu-ți
dorești să știi totul... Orele de istorie nu se opresc doar la ani și la
grămada de litere de pe foile caietului; totul constă în a înțelege și
a gândi. Pe lângă dragostea pentru ceea ce fac, sprijinul profesoarei și al familiei, perseverența
și orele de somn pierdute au stat
și ele la căpătâiul succesului meu.
Nu am să mint, nu este ușor. Ca
să reușești, trebuie să îți dorești
cu adevărat.
Spuneam că este pentru prima dată când ating acest punct.
Am încercat și anul trecut, dar,
după cum știți deja, nu am reușit
să merg mai departe. Mi-a părut
rău? Da. Mi-am pierdut speranța
și ambiția? Nu, niciodată.

•

REBECA
CRISTIANA
VULPE, Clasa a IX-a G, calificată
la faza naţională a Olimpiadei de
religie, profesor coordonator –
Mihai Oprişa:
„Dat fiind faptul că am
schimbat un ciclu și am început
un nou capitol în viața mea, miam propus să fiu cât mai implicată în activitățile liceului meu.
Astfel, una dintre reuşitele mele
cele mai mari a fost calificarea la
etapa națională a Olimpiadei de
Religie.
Nu pot spune că aș vrea să fac
o carieră din asta, dar este o disciplină la care reușesc să învăț de
drag, datorită domnului profesor
Oprişa Mihai, care totodată îmi
este şi diriginte și pe care nu am
vrut să-l dezamăgesc. Consider că

acest fapt m-a ambiţionat şi mai
mult, singura mea dorinţă fiind
să arăt că pot pune suflet în ceea
ce fac pentru mine, dar şi pentru
persoanele care cred în mine. Mă
bucur enorm pentru tot ce mi se
întâmplă, experienţa aceasta fiind
una dintre cele mai frumoase din
viaţa mea!”

•

MARIA CORNELIA
PEIA, Clasa a X-a G, calificată la
faza naţională a Olimpiadei de
religie, profesor coordonator –
Mihai Oprişa:

o zi fără să învețe ceva nou, care
adoră să citească și care a aflat
că s-a calificat la faza națională a
Olimpiadei de Religie.
Nu pot spune că a fost
greu, dar nici ușor. A necesitat
documentație, câteva ore de studiu suplimentar şi bineînțeles,
îndrumarea domnului profesor
Oprișa Mihai, fără de care nu cred
că aș fi ajuns la asemenea rezultate.

Pot spune că a fost o surpriză calificarea şi acest lucru m-a
determinat să îmi schimb puțin
percepția despre alegerea viitoru„Anul acesta am reuşit
lui, deoarece aș dori să mă înscriu
să mă calific calific la etapa
la Facultatea de Teologie din canațională a Olimpiadei de Relidrul Universității din Bucureşti,
gie. Sper să reuşesc să obţin un
pentru a descoperi nenumăratele
premiu şi la această etapă. Să
amănunte ale acestui domeniu,
auzim numai de bine!”
urmând mai apoi să îmbrățisez cariera de ghid turistic, împărtășind
astfel celor din jurul meu tainele
IOANA MUSTEAŢĂ, Cla- străvechi ale creștinismului.”
sa a XI-a E, calificată la faza naţională a Olimpiadei de religie,
profesor coordonator – Mihai
Prof. Florentina Cristea
Oprişa:

•

„Particip la Olimpiada de
Religie din clasa a IX-a şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta
am reuşit să ajung la etapa naţională. Olimpiada de Religie a
reprezentat un mod prin care fiecare dintre noi şi-a mărturisit credinţa în Dumnezeu şi dorinţa de
a învăţa cât mai mult despre El şi
despre regulile de viaţă pe care ni
le-a lăsat. Indiferent de cariera pe
care o voi alege, consider că fiecare om trebuie să Îl aibă pe Hristos
ca model al vieţii lui.”

•

ANCA-ALEXANDRA
GHEORGHE, Clasa a XII-a F, calificată la faza naţională a Olimpiadei
de religie, profesor coordonator
– Mhai Oprişa:
„Sunt o persoană optimistă,
care încearcă să nu lase să treacă
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Viața

un joc de cuvinte
Viața. Un singur cuvânt ce are atât de multă
însemnătate! Încercăm să îi aflăm definiția, să ajungem în străfundul semnificației, dar abstractizarea
subiectului ne acaparează. Ne pierdem în detalii ce
ne îndepărtează de scopul inițial - definiția vieții.
Viața. Un cuvânt ce începe cu verbul „a (se)
naște” și pleacă, la fel de repede cum a apărut, printr-un alt verb ce produce tristețe, suferință și regrete – „a muri”. Însă și verbul
„a fi”, în viață, se
pierde în vastul șir de cuvinte. Uităm să existăm ca
persoane. Uităm să fim originali. Uităm să fim noi.
Perioada copilăriei ne acaparează toată
imaginația. Visăm la idealuri care pentru noi sunt
și vor fi mereu posibile. Acesta este felul nostru de a
interpreta lumea, un lucru atât de grandios pentru
un copil. Visăm că vom putea cuceri spațiul ceresc.
Visăm că vom putea salva lumea într-o zi sau că vom
fi remarcați pentru ceva, însă suntem doar copii, iar
imaginația depășește meleagurile realității.
Ne gândim deja la viitor și la ceea ce ar trebui
să conțină. Ne educăm și muncim pentru acesta. Începem să luăm decizii ce ne vor afecta mai mult sau
mai puțin viitorul, pe o perioadă nedeterminată.
Hotărâm ce loc vrem să ocupăm în societate, însă
raționamentul trebuie să fie un element de bază în
aceste alegeri. Începem să uităm de copilărie, dar nu
în totalitate. Încă ne putem scuza greșelile prin prisma faptului că suntem doar niște copii, dar trebuie
să ne responsabilizăm într-o perioadă scurtă. Este o
etapă intermediară a vieții.
Traiul în ipostaza adultului este
un lucru dificil. Se presupune că
suntem maturi și că putem face
față diverselor responsabilități.
Ne începem traseul către împlinirea financiară și sufletească.
Ne gândim la o viitoare familie și la un loc de muncă
ce ar putea-o întreține. Ne
căutăm rostul în viață
și începem să călcăm
timid pe căile destinului. Odată cu
înaintarea în
vârstă, griji-
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le se măresc. Avem momente nostalgice, în care medităm asupra simplității vieții de copil și ne dorim
ca acea perioadă să revină. Însă trecerea timpului
este ireversibilă.
Bătrânețea este deznodământul traiului nostru. Mulți oameni văd partea rea a acesteia. Se gândesc deja la moarte sau la potențialele boli, ce le-ar
putea amenința existența. Însă fiecare individ este
diferit, iar ei uită acest lucru. Fiecare are un drum în
viață de urmat și nu trebuie să ne poticnim din cauza micilor impasuri. Este o perioadă în care putem
medita asupra vieții. Ne vedem familia mărindu-se
și nepoții ne bucură existența. Avem libertatea de
a ne întoarce în copilărie și să prelungim acea perioadă împreună cu nepoții și copii, însă, de această
dată, într-o nouă formulă, familia noastră.
Moartea este un lucru inevitabil pentru omenire, dar gândirea noastră nu trebuie să fie îndreptată
asupra acesteia. Trebuie să ne bucurăm de fiecare lucru în parte și să dobândim o învățătură din fiecare
experiență trăită. Însă, cel mai important lucru este
să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima.

ALICE TOADER,
Clasa a X-a B
Profesor coordonator, Iuliana Băiașu

sau despre curajul în artă

Trebuie să ai curaj. Ca scriitor, trebuie să ai
curajul domnitorului deznădăjduit, dar de neînduplecat, care își mână soldații într-o luptă inegală,
învârtindu-și sabia deasupra capului ca pe un bici,
spintecând prin vrăjmași alături de oamenii săi, fără
să-i pese că poate să moară acolo, pe câmpul deja însângerat și, odată cu el, să se aleagă praful de tot ce
voia să apere. E o exagerare, sigur. Și totuși, ca scriitor trebuie să ai curaj. A extrage din tine întreagați ființă și a o pune pe hârtie! Nu există poziție mai
vulnerabilă. Ca scriitor, trebuie să ai curajul să renegi
întreaga moştenire lăsată de cei de dinaintea ta, nu
cu lipsă de respect, dar cu cruzime şi să-ți spui povestea așa cum trebuie ea spusă. Căci întâmplările din
viețile oamenilor nu sunt atât de variate pe cât par.
Variația apare tocmai în felul în care omul vede viața.
Și asta este ceea ce, din punctul meu de vedere, prezintă artistul. Viziunea lui asupra vieţii. Și nimeni
nu-i poate imputa nimic, atâta timp cât este sincer.
Ajungem astfel la Henry Miller. Consider că puţini scriitori americani au avut impactul lui. E greu
de imaginat că „Beat Generation” ar fi existat fără el.
Sau, cel puțin, că ar fi avut succesul pe care l-a avut,
fără ca el să fi deschis cu adevărat drumul acestui tip
de roman semi-autobiografic, o adevărată renaștere a
franțuzescului roman à clef, dar care debordează de
sinceritate și nu urmărește convenții. Fără să fac vreo
comparație, e totuși interesant cum Miller făcea ce
urmau să facă oameni precum Jack Kerouac, William Burroughs, Sylvia Plath sau Charles Bukowski,
cu cel puțin 30 de ani mai devreme decât ei. Ce-a făcut Henry Miller? A avut curaj. Curajul de a pune
realitatea pe hârtie așa cum o vedea, fără să-i fie frică de reacția criticilor, a cititorilor sau a editorilor. E rebeliunea tipică geniilor. Și
reacția a fost interesantă.
Deși criticii i-au
lăudat con-

stant romanele (Samuel Beckett considera „Tropicul Cancerului” un „eveniment important în istoria
literaturii moderne”, iar George Orwell a realizat o
recenzie foarte cuprinzătoare a aceluiași roman în
eseul „Inside a Whale”, în care recomanda cu căldură
cartea, deși la momentul acela ea nu putea fi cumpărată în Anglia și în Statele Unite ale Americii decât pe sub tejghea), acestea au rămas pentru o lungă
perioadă de timp interzise în propria lui țară. Miller
a fost un scriitor renegat. A fost prețul pe care a trebuit să-l plătească pentru că a avut curajul să fie... nu
neapărat original, ci, aș zice, mai realist decât alții. Iar
romanele sale cele mai importante au rămas interzise
în America până în 1961. Atunci, deși în sfârșit Miller își căpăta faima și, pentru prima dată, o anumită siguranță financiară, satisfacțiile nu mai putea fi
extraordinare. Scriitorul se afla în fața unui public
interesat doar de senzațional, de ce era încă tabu, de
sex, orgii și așa mai departe, fără să treacă dincolo de
ele, fără să ajungă la adevăratul mesaj al lui Miller, la
motivul pentru care le-a spus povestea vieții lui.
Ce câștig pentru literatură, cât noroc că în 1930
s-a mutat la Paris! Cine știe ce s-ar fi întâmplat cu
„Tropicul Cancerului”, cu „Tropicul Capricornului”, cu „Primăvara Neagră” și cu întreaga „Răstignire Trandafirie”, dacă ar fi rămas în America. Sigur,
asta nu înseamnă că francezii erau neapărat mai puțin
pudici: un motiv important pentru care romane considerate obscene puteau fi publicate în Franța era
acela că ele erau publicate în engleză, iar autoritățile
considerau că nu puteau fi citite și înțelese de oricine
cu ușurință. Din același motiv a fost publicată aici,
ba chiar la aceeași editură ca „Plexus” și „Nexus”,
prima ediție a „Lolitei”
lui Nabokov.
Dar să trecem
la ce ne interesează,
la
ce am
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„Sexus” sau despre Henry Miller
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anunţat din titlu: „Sexus”. Publicat și el în Franța,
în anul 1949, este primul volum al trilogiei „Răstignirea Trandafirie”, trilogie care urmărește viața lui
Miller în Brooklyn, din anul 1922 până la prima sa
plecare în Paris, în 1928. Scriitorul considera această
perioadă drept cea mai semnifiicativă din viața sa, iar
nevoia de a scrie cartea apăruse încă din 1927. Primind o scrisoare de la bunul său prieten, scriitorul
Lawrence Durell, în care acesta critica vehement romanul, Miller răspundea: „Dacă n-a fost bun, a fost
adevărat; dacă n-a fost artistic, a fost sincer; dacă a
fost de prost gust, a fost asemenea vieții.”
Cum pare romanul lui Miller acum, în anul
2018, prin ochii unu puști de 17 ani? Ca un model a
ceea ce trebuia să fie - şi poate a fost - romanul celei
de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea în literatură. Un model, în continuare, de curaj, deși „Tropicul
Cancerului” apăruse cu 15 ani în urmă. Curaj nu numai în fața criticii și a cititorilor, ci de data aceasta și
în fața oamenilor din viața lui. A recunoscut, de altfel, în 1964, că se teme de publicarea cărții în Statele
Unite ale Americii din cauza fostei sale soții, Beatrice, care l-ar fi putut da în judecată pentru felul în
care a fost schițată în roman. Și totuși, Miller s-a pus
în această poziție extrem de vulnerabilă. A meritat?
Există în cartea asta un mesaj care să poată ajuta pe
cineva? De fapt, altă întrebare e importantă: a vrut
Miller să transmită vreun mesaj?
„Sexus” e un roman aparent fără scop.
Acțiunea nu pleacă dintr-un punct A, ca să ajungă neapărat într-un punct B, și nici nu ilustrează
vreo idee clară. Miller nu poate să respecte astfel de
convenții, tocmai pentru că pe el nu-l interesează nici
destinația, nici călătoria. Îl interesează doar viața.
Viața așa cum o percepe el. Tocmai de aceea romanul abundă în pasaje de meditație filozofică despre
artă, etică, iubire, capitalism sau înțelepciune. Mai
simplu - despre viață. Și aceste pasaje dau formă romanului, nu acțiunea propriu-zisă. Ele leagă episoade care altfel ar părea, poate, disparate. Personajul
principal, Miller însuși, peste care este suflat, probabil, un strat de ficțiune, este mereu prezent și are
o prezență impunătoare, necesară, din punctul meu
de vedere, oricărui roman subiectiv și pe care mulți
scriitori nu reușesc s-o transpună în spatele cuvintelor. Ajungi să vezi, măcar în timp ce citești, fiecare
element al lumii prin ochii săi. Miller are suflu. E viu
prin paginile cărții, aproape îl simți în carne și oase.
Și asta e ce cred eu că a lipsit cel mai mult romanului
clasic, această vitalitate. E motivul pentru care l-aș
considera oricând pe Dostoievski părintele modernismului. Puteai simţi sânge clocotind prin paginile
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cărţilor lui. Și este cunoscut respectul pe care Miller
i-l purta marelui scriitor rus.
Asta este cea mai importantă caracteristică
a prozei lui: vitalitatea. Vitalitatea e cea care oferă
cel mai clar sentimentul de real și ea nu e obținută
prin cuvinte frumoase și descrieri de dealuri și câmpii. Sigur, și ele își au locul și rolul lor. Dar Miller
este direct. Miller scrutează realitatea fără milă și ți-o
aduce în față, parcă scuipată, ar spune unii. Și de ce
ar fi asta ceva greșit? Nu este decât felul lui de a vedea
lumea. Miller nu se folosește degeaba de sex, de acele pasaje de o onestitate brutală, ci pentru că știe că
oferă realitatea așa cum e ea, fără ocolișuri. Faptul că
sexul era un subiect tabu (am putea dezbate dacă mai
este și azi, dar nu aici) nu schimbă cu nimic omul,
omul în sine, în esența lui, iar omul în esența lui va
avea mereu nevoie de el și nu neapărat ca o încununare sau un semn al iubirii, ci ca un proces biologic
sau ca o simplă sursă de satisfacție. Sexul este și va
rămâne același, indiferent că ne va plăcea să vorbim
despre el sau nu, iar un individ nu-și poate limita
viața din cauza tabuurilor și a stupidelor restricții ale
societății în care trăiește. Cum spunea chiar autorul:
„Tabuurile sunt un soi de reziduu al minților bolnave, spectrul celor care nu au avut curajul să trăiască
din plin și care ne-au vârât pe gât aceste interdicții,
deghizate în morală și religie.” Pe lângă asta, chiar și
stilistic, scenele erotice ale lui Miller sunt niște extraordinare capodopere, din punctul meu de vedere, dacă le compari cu ale altor scriitori, mai pudici
poate. Mă ia durerea de cap de fiecare dată când văd
sexul comparat cu un fenomen cosmic sau cu maiștiu-eu-ce.
Există, de altfel, un contrast stilistic foarte interesant la Miller. Ciocnindu-se cu stilul brutal al relatării, în momentele de reflexie se găseşte câteodată
o frumusețe melancolică și parcă poetică. De exemplu, „Mami și tati întorcându-se de la picnic. Dedesubt, orașul se așternea cu o rigiditate geometrică
lipsită de sens, un vis rău care se materializa arhitectonic. Un vis din care e cu neputință să te deștepți.
Domnul și doamna Megalopolitan cu vlăstarul lor.
Cu mâinile și picioarele legate. Suspendați în văzuh ca niște leșuri de animale vânate. Spânzurați de
gleznele picioarelor dindărăt. La un capăt al liniei,
foamea; la celălalt, falimentul. Între stații, cămătarul cu trei globuri de aur semnificând Dumnezeul
triunic al nașterii, sodomiei și năruirii. Zile fericite”.
Asta pentru cine ar crede că un romancier care scrie
despre sex, ca Miller, nu poate fi numit artist... De
asemenea, în multe pasaje se observă și un aer suprarealist. Să nu mai vorbesc de superba poveste a lui

Personajele sunt o altă sursă a vitalității, fiecare părând real tocmai prin faptul că fiecare este profund defect. Mona cu minciunile ei, Maude cu falsa
ei pudibonderie, toți mințindu-se constant pe ei înşişi sau vorbind la nesfârșit despre probleme complet
exterioare lor, evitând cu grijă adevăratele probleme,
cele interioare. Și în fruntea lor stă Miller însuși, mereu observând cu cinism defectele celorlalți, dar și el
însuși plin de ele. Miller care trece de la momente de
aroganță, de superioritate față de întreg restul lumii,
la momente în care se crede ultimul om. Miller care
nici nu mai încearcă să-i fie fidel Monei, deși vrea ca
ea să nu-l înșele. Miller naivul, care se îndrăgosteşte
la început ca un adolescent și care își divnizează autorii preferați, lucru care duce la o mare decepție în
legătură cu Knut Hamsun, autorul norvegian, scriitor al romanului „Foamea”, în momentul în care este
rugat de acesta printr-o scrisoarea să-l ajute să-și vândă cărțile în America.

des ca pe alți autori); Marcel Proust (desigur, se strecoară și aici, cum s-a strecurat în întreaga literatură
modernă; e mai greu să spui cum nu a influențat Proust un scriitor modern); James Joyce și Knut Hamsun (prin dorința lor de realism, de naturalism chiar,
dusă mai departe decât precursorii curentului; Miller
nu se avântă însă la experimente de nivelul lui Joyce,
asta e clar). Influențele sunt însă mereu un lucru greu
de definit pentru un scriitor talentat. Henry Miller
a realizat însă o listă cu cele o sută de cărți care au
avut cel mai mare impact asupra lui. Printre autori se
regăsesc atât cei menționați mai sus, cât și Feodor Mihailovici Dostoievski, Friedrich Nietzsche, Giovanni
Boccaccio, Joseph Conrad, Jean-Arthur Rimbaud,
André Gide și Walt Whitman.
Vă mai întrebați care este mesajul cărții lui,
pe care, se plângea Miller, nu îl înţeleg cei care citesc
cartea? Ca să vă răspund, ar trebui să mai fac un articol de trei pagini (oricum, ăsta are deja patru și o să
trebuiască să mai șterg din el). Pe scurt, ai ce învăța
de la Miller prin simplul fapt că el îți spune tot ce a
înțeles despre viață, dacă e ceva de înțeles. Sigur, „ a
învăța” este mult spus. Cum zice și el: „Cei mai mari
învățători, aș spune cei mai mari tămăduitori, au
stăruit întotdeauna că nu pot decât să indice calea”.
Iar el cu siguranță nu a fost și nu s-ar fi considerat
un „mare învățător”. Nimeni nu ne poate învăța, de
fapt, nimic. Orice idee, orice principiu trebuie să vină
dinăuntrul nostru, să răsară din experiențele pe care
le-am avut noi înșine, să fie parte din ființa noastră.
Scriitorul nu poate decât să ne împărtășească o parte
(infinitezimală, de fapt, pentru că scrisul, la fel ca și
comunicarea verbală, nu e un mijloc perfect de exprimare) din ce a înțeles el din această lume; din, poate,
salvarea sa. Este vorba, de fapt, despre mântuirea, pe
care fiecare nu o poate obține decât în felul său. Dar
cel mai important este să știm că ea există și în asta îşi
au rolul acești învățători. În a ne aminti constant că
ea există, sau că, cel puţin, încă merită să o mai cauţi.

O critică personală asupra cărții ar fi interesul
său pentru rolul artistului și al artei. Am fost mereu
împotriva tendinței sciitorilor moderni de a scrie
despre artă în operele lor. De asemenea, cred că arta
poetică a dăunat mult poeziei. Într-un fel, artiștii au
început să vorbească atât de mult despre menirea lor,
încât au uitat sau n-au mai avut timp să și-o mai îndeplinească. De ce mi-ai spune ce înseamnă să fii artist
și ce ar trebui să faci, când poți să-mi arăți? Lasă-i pe
filozofi să se ocupe de teoretizări. Ei au oricum obiceiul să vorbească despre lucruri de care nu se ocupă și pe care nu le simt (ăsta ar fi, de altfel, motivul
pentru care am renunțat rapid la filozofie, în afară
de doi-trei scriitori pe care îi mai citesc; nu mă interesează o reflecție asupra unor sentimente sau asupra
existenței, dacă ea vine dintr-o poziție de detașare
Cât de mult reușește Henry Miller să ajute?
emoţională, decât dacă este reflecția unui stoic sau a Nu mai este o întrebare la care să pot răspunde. Răunui pustnic; nu mi se pare potrivit să vorbești cu mâne să citiți și să aflați.
detașare decât despre detașarea însăși).
Dar e clar că nici Miller, ca toți cei de dinaintea lui, nu a apărut ca de nicăieri cu un pix în mână,
gata să-și scrie romanele. Ca orice scriitor, este suma
multor influențe bine omogenizate. Cel mai mult
se remarcă, aș zice, Louis-Ferdinand Céline (foarte
influent, de altfel, pentru întreg stilul colocvial ce
a dominat în ce-a de-a doua jumătate a secolului al
XX-lea; este păcat că astăzi nu mai este atât de recunoscut, sau cel puțin eu nu-l aud menționat la fel de

ALEXANDRU BUNICA-MIHAI
Clasa a XII-a D
Prof. coordonator: Florentina Cristea
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Osmanli de la finalul romanului. Foarte des întâlnită e și critica la adresa lumii capitaliste, în special a
oamenilor ce trăiesc în ea, incluzându-se și pe el în
discuţie când spunea că „Zi de zi, ne măcelărim cele
mai nobile impulsuri.”
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HAI SĂ DEZBATEM!

,,Matei Basarab”, liceul cu tradiție și prestigiu.
Cu toții ne cunoaștem mantra de licean, rostită pe
tonuri mai profunde sau cu un sarcasm savuros, cu
accent pe cuvântul tradiție. Aproape că se derulează
în fața noastră, în nuanțe gălbui sau alb-negru, banda de film presărată cu pozele de grup ale bătrânilor
mateiști, pe care i-am privit cândva, pe afișele expuse de către catedra de Educație Vizuală. Neschimbate de zeci de ani, de parcă timpul ar fi înghețat, iar
noi trăim aceeași realitate continuă… Oare fiecare
an din ultimul veac să fi fost la fel? Greu de crezut,
însă percepția noastră asupra vechilor practici ale
colegiului este subțiată până la dimensiunea axei
timpului, ce are originea în anul 1859 și se lungește
până în prezent, 160 de ani învăluiți în ceață. Cu
aproximativ 10 ani în urmă, dezbaterile academice
se concretizau într-o oră de opțional pe săptămână,
la clasele de uman, care, din motive necunoscute
nouă, a dispărut de pe lista opțiunilor.
Recent, un val de entuziasm din partea elevilor
a dat din nou startul acestei inițiative, ce promite
să spulbere orice probabilitate de eșec și să asigure
consistența unei tradiții. Ne-am adunat, inițial, mai
puțin de 10 elevi, dar cu motivația necesară de a ne
transforma ideile în realitate: ne doream un loc în
care să ne putem exprima liber ideile, să aflăm cum
să ne susținem opiniile și să învățăm să ne structurăm argumentele. Așa a apărut ceea ce noi numim
,,Clubul de dezbateri”, o fereastră la mijlocul zilei
de vineri, când ne întâlnim cu profesorii coordonatori, Florentina Cristea și Irina Lemnean, și ținem
discursuri specifice dezbaterilor academice.
Am început prin a ,,fura meserie” de la cei mai
experimentați decât noi. Câțiva elevi din alte cluburi de dezbateri, organizați în două echipe, au vizitat C.N.M.B. pentru a ne oferi un meci demonstra-
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tiv, pornind de la moțiunea: ,,Iron Man ar trebui
să își doneze costumul guvernului Statelor Unite”.
Oricât de solide v-ar fi părerile cu privire la Tony
Stark, vă asigurăm că, la finalul dezbaterii, ați fi rămas cu ușoare dubii.
Din acea zi și până acum, am avut propriile bătălii de purtat, pe teme precum: uniformele trebuie
reintroduse în sistemul de învățământ actual; drogurile ușoare ar trebui legalizate; copiii cu dizabilităţi ar trebui introduși în școlile obișnuite; voluntariatul ar trebui să devină o condiție de absolvire
a liceului. Poate că o altă condiție de absolvire ar
trebui să fie să-ți urmezi pasiunile, indiferent dacă
țin de voluntariat sau dezbateri academice, întrucât
acesta este singurul mod în care poți excela, însă rămâne de argumentat. Cert este că dezbaterile îmbină arta oratoriei cu multe alte abilități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), ne ajută să ne
cunoaștem mai bine sinele (până la punctul în care
ne întrebăm, de ce cred eu în ideea asta?) și aduce
chiar și beneficii profesionale (din atâtea sesiuni de
cercetare, cu siguranță vei acumula cunoștințe din
cele mai populare domenii, iar puterea ta de convingere va crește considerabil).
Clubul vă este adresat și vouă, viitori posibili
membri în această comunitate, elevilor liceului care
vor să se implice în ceva nou, într-un proiect care
își propune să lase ceva în urmă. Moțiunea pentru
astăzi este: credem că este timpul pentru o reinterpretare a tradiției mateiste. Vă rugăm să o votaţi!

RALUCA MIREA, Clasa a XI-a D
RENEE TUDOR, Clasa a XI-a F

România-Franța 2019

Când eram copil, în casa bunicilor din partea
mamei, în serile de iarnă fără program la televizor,
cea mai mare distracție a copiilor era să asculte
niște benzi vechi de magnetofon, care redau, ca de
la mare distanță, vocea bunicii recitând la o petrecere poezii în franceză. Sunetul acelei limbi necunoscute, deformat și de calitatea proastă a benzii
și de zgomotele pe care le scotea bătrânul Naţional
(producție 1964), îmi părea de o frumusețe stranie
și tulburătoare. Mai târziu, mătușa mea îmi aducea
benzi desenate cu Rahan, fils des âges farouches,
pe care le devoram efectiv, compensând lipsa de
cunoștințe de franceză cu sugestivele desene ale lui
André Chéret. Când în sfârșit am început să studiez
franceza la școală, a fost ca o revedere înduioșătoare
cu cineva drag. Fiecare cuvânt, în teorie nou, trezea
în mine ecouri puternice: nu pășeam în necunoscut, mai fusesem acolo, mă întorceam acasă. Cred
că asta înseamnă „să locuiești într-o limbă”, iar din
această perspectivă, de-a lungul secolelor XIX-XX,
românii au avut în Franța o a doua patrie.
Cunoaștem cu toții importanța pe care limba
și cultura franceză, în ansamblul ei, au avut-o în
modernizarea limbii și a societății românești. În
1776, franceza devine disciplină de studiu obligatorie în școlile superioare din București. Ceva mai
târziu, în secolul al XIX-lea, în Franța, și-au făcut
studiile tinerii pașoptiști care, reîntorși în țară,
au promovat ideile generoase ale Revoluției de la
1848, ce au făcut, într-un final, trecerea spre statul
român modern. Dar această apropiere a românilor
de cultura franceză nu a fost întâmplătoare. Originea latină comună a celor două limbi a făcut ca
mai nuanțata și mai bogata franceză să reprezinte
o sursă la îndemână de împrumuturi lexicale, care
au acoperit nevoia tot mai crescută de termeni care
să desemneze noile realități ale României moderne. Modernizarea limbii române s-a făcut astfel
prin intermediul francezei, de unde marea asemănare lexicală a celor două limbi, dar și succesul de
care franceza s-a bucurat multă vreme în rândul
societății înalte din România.
Aderarea
României
la
Organizația
Internațională a Francofoniei, mai întâi ca membru
observator, în 1991, apoi ca membru cu drepturi
depline, în 1993, nu a făcut decât să consfințească
tradiționala apropiere dintre cele două culturi. Cu
toate acestea, începutul de secol XXI a marcat un

ușor regres în relația România-Franța, deși în 2006,
Bucureștiul a găzduit al 11-lea sommet al Francofoniei, eveniment bianual al OIF, ce reunește șefii de
stat și de guvern ai organizației.
Ziua internațională a francofoniei se celebrează în fiecare an, pe 20 martie. Anul acesta,
luna francofoniei este cuprinsă în calendarul evenimentelor prilejuite de Sezonul România-Franța
(27 noiembrie 2018 - 14 iulie 2019). Deschis în mod
simbolic în preajma Centenarului Marii Uniri, ce
coincide cu centenarul sfârșitului Celui de-al Doilea Război Mondial, Sezonul reprezintă prima manifestare de acest tip pe care Franța o organizează
cu o altă țară din Uniunea Europeană și urmărește
promovarea schimburilor culturale între cele două
țări și dezvoltarea relațiilor dintre ele, prin intermediul a 400 de evenimente programate să aibă loc
în Franța (până pe 15 aprilie) și în România (începând cu 18 aprilie).
Dar poate cel mai important obiectiv pe care
Sezonul și-l propune este să schimbe percepția pe
care cele două popoare o au unul față de celălalt.
Câștigul este în primul rând de partea României,
care, dincolo de imaginea negativă cu care s-a asociat în mentalul francezilor, are șansa să facă să se
vorbească despre ea ca țară de origine a unor personalităţi precum Constantin Brâncuși, Eugène Ionesco, Tristan Tzara, Emil Cioran, nume ce aparțin
deja culturii universale. Dar se poate vorbi de un
câștig și pentru Franța, în condițiile unei scăderi, în
ultimul timp, a entuziasmului publicului tânăr din
România pentru cultura franceză. „Franceza era
odată, astăzi s-a cam prăfuit”, este percepția cvasiunanimă a tinerilor. Interesul Franței este deci să
încerce să reînvie gloria apusă, să se reinventeze ca
alternativă culturală și să recâștige terenul pierdut
în fața culturii anglo-saxone.
Ne revine nouă, publicului din ambele țări,
plăcerea de a participa la evenimentele Sezonului
România-Franța și de a judeca în ce măsură acesta
își va atinge obiectivele.

Prof. IRINA LEMNEAN
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Luna francofoniei în Sezonul
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VIRTUTEA CREŞTINISMULUI
Prin credinţă, oamenii Îl pot cunoaşte pe
Dumnezeu, prin nădejde El este înfăţişat ca
bunul cel mai vrednic de dorit, iar prin iubire
putem ajunge încă de aici, de pe pământ, la o
comuniune de viaţă suprafirească cu Dumnezeu. Morala creştină consideră iubirea cea mai
înaltă dintre toate virtuţile, potrivit esenţei
sale. Chiar dacă prin credinţă devenim creştini,
numai prin iubire ne manifestăm cu adevărat
creştini. Dragostea realizează, din punct de vedere psihologic şi moral, cea mai puternică şi
mai intimă legătură cu Dumnezeu. Atât nădejdea, cât şi credinţa devin virtuţi desăvârşite numai când sunt pătrunse şi însufleţite de iubire.
Despre dragoste ca virtute creştină s-a scris
şi se vorbeşte mult, însă puţini sunt cei care o
cunosc cu adevărat. Consider că cei mai îndreptăţiţi să vorbească despre această virtute sunt
cei care „ard” pentru Dumnezeu, ard de dorul
şi dragostea Lui, adică asceţii şi marii rugători.
Iată, de pildă, ce ne îndeamnă Însuşi Domnul
Hristos, prin Apostolul iubirii – Sfântul Ioan:
„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe
altul precum v-am iubit Eu” (Ioan 15, 12). Iar
în altă parte spune că „Mai mare dragoste decât
aceasta nimeni nu are, ca sufletul său să-l pună
pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13), căci „Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El, să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3,16).
Acesta este modelul autentic de iubire – Hristos. Toţi sfinţii, drepţii şi mărturisitorii au
avut acest desăvârşit model.
Toate virtuţile se dobândesc cu multă
osteneală, însă cel care a dobândit dragostea,
se face asemănător lui Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu este iubire, după adevărata mărturisire a Sfântului Ioan Evanghelistul: „Cel ce
nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire” (Ioan 4, 8). Dragostea, ca virtute teologică, este cea mai mare
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dintre toate, deoarece, prin natura sa, le implică pe celelalte virtuţi. Nu poţi să iubeşti, dacă
nu ai credinţă puternică şi statorică, nu poţi să
iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele, dacă nu
ai spirit jertfelnic, nu poţi să iubeşti, dacă nu
ai smerenie, nădejde, supunere, ascultare, îndelungă- răbdare, bărbăţie şi multe altele.
Dragostea este mai mare decât celelalte
virtuţi, în primul rând prin izvorul său, care
este Însuşi Dumnezeu şi apoi prin puterea, roadele şi durata ei, pentru că dragostea „nu piere
niciodată” (I Corinteni 13, 8). Dragostea creştină este de la Dumnezeu şi este dată omului în
dar. Fără puterea dragostei, credinţa slăbeşte,
iar nădejdea se ofileşte şi scade mereu. Virtutea
dragostei se naşte în om din multă nevoinţă,
smerenie şi rugăciune. Dragostea este podoaba
cea mai frumoasă cu care Dumnezeu înveşmântează inima înfrântă şi smerită.
Dacă-L luăm ca model pe Mântuitorul
nostru, Iisus Hristos, vedem că El, ca Dumnezeu adevărat şi ca om adevărat, S-a purtat cu
multă delicateţe şi dragoste faţă de creaţia Sa.
A biciuit viciul, dar nu omul, a mustrat păcatele, dar pe păcătoşi i-a ridicat şi i-a iertat dacă
s-au smerit, dacă i-au cerut ajutorul şi iertarea.
Doar pe făţarnici i-a mustrat aspru şi fără menajamente. În toate poruncile şi legile dumnezeieşti, se vede clar mila şi iubirea de oameni a
lui Dumnezeu, căci toată Legea şi toţi proorocii se rezumă la porunca dragostei: „Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău
şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe
tine însuţi” (Luca 10, 27). Aceasta este dragostea creştină.
Din păcate, omul contemporan este atât
de plin de sine, încât nu mai vede frumuseţea
din jurul său; el se vede doar pe sine, că este nedreptăţit, că nu este iubit sau ajutat şi nu mai
are ochi pentru suferinţele altuia. Foarte puţi-

atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată
avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar
dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare,
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură
Focul dragostei dumnezeieşti se menţine nu- de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le
mai şi numai cu rugăciune multă, făcută cu inima nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade
şi nu numai cu mintea, făcută cu sinceritate, cu niciodată” (I Corinteni 13, 1-8).
generozitate, cu deschidere faţă de Dumnezeu şi
faţă de semeni. Dacă ne-am ruga mai mult şi am
critica mai puţin, atunci vom putea cânta împreProf. MIHAI OPRIȘA
ună cu marele apostol Pavel cel mai frumos imn
de laudă adus acestei măreţe virtuţi: „De aş grăi
în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste
nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval
răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele
toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă şi de aş avea
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nă lume Îi mai mulţumeşte lui Dumnezeu pentru
bune şi pentru rele, cum făcea dreptul Iov. Mereu dorim ca Dumnezeu să ne dea şi cerem multe,
dar când vine vorba să ne dăruim lui Dumnezeu
trup şi suflet, atunci începem să ne scuzăm şi să
aruncăm vina pe societate. Dar de ce nu aruncăm
vina şi pe noi înşine, pentru că şi noi facem parte
din societatea acestui timp? Nimeni nu are dragoste, dacă vede doar răul celor din jur.
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CALCULATORUL

O INFLUENȚĂ BUNĂ SAU REA?

Ești pasionat de jocurile online sau le urăști?
Indiferent de punctul tău de vedere, tu nu ești singur. Unele jocuri oferă senzaţii extreme oamenilor,
făcându-i să se simtă centrul universului. Dar… cum
se poate întâmpla acest lucru? Haideți să descoperim
împreună!

În altă ordine de idei, petrecând foarte mult
timp în fața calculatorului, tânăra generaţie devine
dependentă de el. Cel mai periculos lucru este faptul
că anumite jocuri pot fi accesate doar după ce este
plătită o sumă de bani, iar adolescenții devin atrași
și de jocurile de noroc. Site-urile de socializare repreÎn cazul meu, eu am un calculator acasă și con- zintă un alt pericol din viața copiilor pentru că ei pot
sider că el ne face viețile mult mai ușoare în anumite interacţiona cu diferite persoane care le vor răul și
situații. El ne ajută să descoperim multe informații care îi fac să devină vulnerabili. Fără să își dea seama,
utile într-un timp mult mai scurt, iar jocurile vi- ei își vor crea o lume virtuală în care își expun viața,
deo ne ajută să ne relaxăm în momentele tensiona- fără să se gândească la repercusiuni.
te. Cu ajutorul jocurilor interactive de pe calculator,
Și care este răspunsul în final? Punând în balanță
copiii pot învăța încă de la vârste fragede să citeas- ambele argumente, eu consider că un astfel de gadget
că mult mai repede, tabla înmulțirii si a împărțirii, este necesar nevoilor noastre, dar trebuie să știm cum
dezvoltându-și astfel spiritul de observație. Ei devin să profităm de avantajele pe care ni le oferă pentru a
mult mai competitivi și, de asemenea, pot învăța nu deveni niște mici roboți, dominați de magia virîntr-un mod plăcut o limbă străină, cum ar fi engleza. tuală.
Jocurile interactive dezvoltă modul de a comunica al
copiilor, învățându-i totodată anumite lucruri utile
OBRETIN MIHAELA-DENISA
în viață. Spre exemplu, aceștia pot învăța cum să gătească, cum să se îmbrace, cum să se macheze, cum
Clasa: a XI-a H
să aibă un comportament civilizat în societate, dar și
Prof. coordonator: Dospinescu Monica
cum să-i respecte pe cei din jur.
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ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR MOTRICE
ȘI A CALITĂȚILOR PSIHICE

Jocurile sportive, practicate în școală, în orele de
educație fizică – baschet, volei, fotbal, handbal, oferă
o gamă largă de posibilități de formare și consolidare
a deprinderilor motrice de bază și specifice, acționând
în același timp atât asupra dezvoltării capacităților
motrice – viteză, forță, rezistență, îndemânare, cât și
asupra calităților psihice.

capacităților motrice atât sub aspect general, cât și sub
cel specific. Motricitatea solicitată, necesară acțiunilor
tehnico-tactice din joc, contribuie masiv și la dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, unul dintre obiectivele principale ale educației fizice școlare (alergări,
sărituri, aruncări, prinderi), deoarece aceste deprinderi constituie chiar fondul tehnicii jocurilor sporJocurile sportive se caracterizează prin acte și tive. Valoarea formativă a jocurilor sportive asupra
acțiuni aciclice din punct de vedere tehnic, prin solici- capacităților motrice se exercită astfel prin cultivarea
tări combinate din punct de vedere morfo-funcțional unor abilităţi precum cele detaliate mai jos.
și motric și printr-o intensă participare psihică, soliciCapacitățile coordinative, capacități motrice dotând și dezvoltând în egală măsură întregul potențial minante, se dezvoltă și se educă în mod remarcabil
de calități biomotrice. Ca urmare a caracterului com- datorită dinamismului deprinderilor tehnico-tactiplex, în timpul jocurilor apar permanent conexiuni ce. Aceste deprinderi specifice presupun, între altele,
noi între deprinderi și priceperi motrice, ceea ce con- mișcări relativ autonome în planuri și cu ritmuri diduce la perfecționarea lor. Relațiile complexe dintre ferite ale segmentelor corpului, mișcări care necesită,
deprinderi, priceperi și calități motrice se realizează dar și dezvoltă o coordonare neuromusculară de mare
în condiții variate, determinate de fazele de joc, fiind finețe și precizie, caracteristică acestor capacități cosusținute și prin solicitarea unor calități morale și vo- ordinative. Aplicarea lor în joc, în condiții de luptă,
litive. Caracteristică jocurilor sportive este activitatea viteză, echilibru și forță, foarte diversificate, de putercolectivă, jocul presupunând colaborare cu coechipie- nică încordare fizică și psihică determină, totodată,
rii, concordanța între interese, motivații și eforturi co- creșterea capacității de autoconducere și autoreglare
mune, adaptare în echipă, acceptarea și recunoașterea a jucătorilor, în funcție de situațiile spontane, caracliderului, asumarea tuturor acțiunilor, întrajutorare, teristice oricărui meci. Pentru dezvoltarea tuturor
formarea și promovarea comportamentelor pozi- formelor de manifestare sunt deosebit de eficiente
tive. Situațiile neprevăzute, care apar pe parcursul creșterea dificultăților de execuție, ca și perturbarea
desfășurării tuturor fazelor de joc, solicită în mare mă- informațiilor furnizate de analizatori.
sură componentele personalității elevului, provocând
Viteza se dezvoltă sub toate formele ei de manide multe ori modificări ample, determinate de succe- festare, însă trebuie subliniată influența superioară a
sele sau insucesele personale sau ale echipei. Emoțiile, jocurilor sportive, în comparație cu alte sporturi, pritrăirile, stările afective, întregul proces psihic prezent vind viteza de reacție și cea de execuție. Astfel, aplicaîn timpul desfășurării jocului este propriu fiecărui rea în joc a diferitelor procedee tehnice care necesită
individ, dar, în aceleși timp, și comun echipei din unele forme ale vitezei de reacție, cum sunt: viteza de
care face parte. Jocurile sportive permit manifestarea intrare rapidă în acțiune, oprire bruscă a acțiunii și de
inițiativei și a independenței în acțiuni și în rezolvarea începere, fără pauză, a unei noi acțiuni în continuarea
unor situații de joc, acestea fiind însă posibile numai celei precedente, contribuie semnificativ la dezvoltaîn cazul în care elevul are un bagaj solid de deprinderi rea celor două forme de manifestare a vitezei. Ritmul
și priceperi motrice, un nivel ridicat de dezvoltare a jocului este rapid și variabil, de aceea exercițiile specapacităților motrice, dar pe fondul unor reguli pre- cifice jocurilor trebuie repetate în viteza maximă sau
cise. Decizia proprie în rezolvarea diferitelor sarcini, aproape de nivelul vitezei maxime, cu condiția ca acesdeterminate de derularea jocului la un moment dat, te exerciții să fie foarte bine însușite de elevi și să nu se
contribuie la educarea unor procese intelectuale im- execute pe fondul oboselii.
portante ca: gândirea (compararea, selectarea, analiza,
Forța se manifestă sub forma detentei sau forței
sinteza), inteligența, atenția distributivă, creativitatea
explozive (cuplul viteză-forță) în sărituri sau în
și memoria.
menținerea poziției specifice în apărare. La nivelul
În ceea ce privește motricitatea, practicarea jo- trenului superior și inferior, se manifestă în strânsă
curilor sportive influențează pozitiv dezvoltarea legătură cu precizia și adresa de execuție a servelor și
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atacurilor, a paselor și a aruncărilor la coș sau la poartă, dar și cu majoritatea acțiunilor tehnico-tactice. Săriturile dinamice pentru recuperarea mingii, starturile
bruște, acțiunile dinamice pentru înscrierea punctelor, săriturile bruște pentru aruncarea sau lovirea mingii și în general toate acțiunile dinamice contribuie la
dezvoltarea forței și mai ales a forței în regim de viteză. Dezvoltarea forței prin mijloace specifice din jocuri sportive se poate realiza prin sărituri, joc de brațe
și picioare, schimbări de direcție, opriri, deplasări în
poziție fundamentală, pase cu două mâini de la piept
sau cu o mână, aruncări cu două mâini de deasupra
capului sau cu o mână, aruncări laterale, atacuri, serve,
șuturi spre poartă.

Prin mijloacele pe care le oferă și prin caracteristicile lor, jocurile sportive au o importanță deosebită în educația fizică școlară nu doar asupra dezvoltării capacității motrice, ci și asupra dezvoltării
morfofuncționale și asupra calităților psihice. Contribuie la dezvoltarea armonioasă a corpului și la formarea unei ținute corecte, datorită faptului că mișcările
ce se execută în timpul jocului, cu și fără minge, sunt
variate și complexe, solicitând participarea alternativă
sau simultană, simetrică sau asimetrică a tuturor segmentelor corpului, calitățile biomotrice manifestându-se una în regimul celorlalte. Solicită și dezvoltă, în
același timp, la un nivel superior, marile funcțiuni ale
organismului, atât pe plan somatic, cât și pe plan ve-

Rezistența constituie fondul pe care se manifestă în joc toate celelalte capacități motrice. Din acest
punct de vedere, jocurile sportive dezvoltă în mod
deosebit rezistența în regim de viteză, de detentă și
de forță și, bineînțeles, de îndemânare caracteristică
tehnicii. Trebuie adăugată contribuția jocurilor la dezvoltarea rezistenței, atât pentru condiții aerobe, cât și
anaerobe. Rezistența specifică se obține prin folosirea
exercițiilor specifice jocurilor sportive, care sunt executate într-un ritm rapid cu sau fără minge, cu intensitate aproximativ maximă și cu pauze scurte. Rezistența
poate fi dezvoltată și prin executarea exercițiilor specifice într-un ritm moderat, cu mărirea treptată a duratei sau a distanței, prin efectuarea exercițiului de un
anumit număr de ori, într-un ritm susținut sau moderat, cu acordarea de pauze între reprize sau prin practicarea globală a jocului sub diferite variante.

getativ (circulație, respirație, termoreglare, cheltuieli
energetice).
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Jocurile sportive au influențe deosebite și asupra dezvoltării calităților psihice. Dacă în privința
motricității și dezvoltării fizice, influențele formative
ale jocurilor sportive au multe caractere comune cu
alte sporturi și alte forme de practicare a exercițiului
fizic, în privința calităților de ordin psihic, jocul aduce contribuții deosebit de valoroase în educarea multilaterală a personalității elevilor. Practicarea unui joc
sportiv contribuie la educarea spiritului colectiv, de
echipă, jocul formându-l de timpuriu pe copil și pe tânăr în spiritul subordonării intereselor personale celor
colective, deprinzâdu-l cu ideea că un jucător, oricât
de bun ar fi, câștigă și pierde odată cu echipa sa. De
asemenea, se dezvoltă spiritul de colaborare și întrajutorare, jocul având o contribuție evidentă la unul din-

specific, dar totodată și o ramură sportivă atractivă,
preferată de elevi, fiind practicat cu multă dăruire și
entuziasm. Elevii sunt mai receptivi în cazul unui joc
sportiv, implicarea lor în activitatea fizică este mult mai
mare, progresul fiind evident în nivelul de dezvoltare a
capacităților motrice, spre deosebire de clasele la care
se lucrează clasic pentru dezvoltarea lor. De aceea, se
impune utilizarea într-o măsură mult mai mare a mijloacelor specifice jocurilor sportive. Practicarea jocurilor sportive urmărește realizarea sarcinilor educației fizice, dar și realizarea de performanțe sportive, în cazul
în care devine forma de întrecere și spectacol sportiv,
precum și mijloc de recreere a celor care îl practică, în
afara formelor de organizare menționate mai sus. Iz-

educativă a jocului se datorează și regulilor de joc care
obligă pe jucător la o comportare demnă, la sportivitate și îi creează deprinderi morale de înaltă valoare etică. Regulile jocului exclud aproape total posibilitățile
de brutalizare a adversarului. Finalitatea acțiunilor nu
constituie un act de forță, ci ea se caracterizează printr-un act de îndemânare și gândire, uneori cu aspecte de mare finețe și subtilitate. Contribuția jocurilor
sportive se manifestă și în dezvoltarea gândirii, a unei
gândiri practice cu multe aspecte de creativitate spontană. Activitatea de joc obișnuiește elevul să analizeze
situațiile, să le compare cu experiența lui anterioară și
a altora și să tragă concluzii practice cu maximă rapiditate, concluzii ce se transformă în acțiuni.

vorând din cerințele sociale obiective, jocurile sportive
contribuie evident la stimularea și cultivarea relațiilor
de prietenie și de colaborare, a inițiativei și imaginației
creatoare, la formarea unui fond complex de priceperi,
deprinderi și capacități motrice. Datorită valențelor
sale educative expuse mai sus, jocul sportiv constituie
un mijloc eficient de educație și de cultură sportivă,
caracteristic societății moderne.

Prof. IRINA PETRESCU

În mediul școlar, jocul sportiv reprezintă un instrument ce influențează pozitiv întregul complex
bio-motric atât sub aspect general, cât și sub aspect
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tre aspectele integrării sociale a tânărului, cu transfer
și în alte activități sociale. Spiritul de organizare și de
disciplină conștientă sunt educate prin însăși acceptarea benevolă a subordonării față de regulile de joc și
competiție, de arbitraj, de disciplină tactică și de antrenament. Practicarea jocului presupune o organizare a spațiului, a timpului și a relațiilor interpersonale,
cu excepționale influențe asupra comportamentului
general al copiilor și tinerilor. Jocul sportiv presupune o combativitate bine organizată și sub controlul
rațiunii, atât în atac, cât și în apărare. Voința și dârzenia în a câștiga meciul, respectând limitele regulamentului, contribuie, prin transfer, la dezvoltarea acelorași
calități și pentru viața de toate zilele. Marea valoare
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Jurnal apocrif

Dragă jurnalule, mă numesc Rodion Romanovici.
Comisarul Porfiri Petrovici mi-a descoperit secretul pe
care încerc să îl ascund și să îl fac să dispară. Acest secret este crima pe care am săvârșit-o cu un ideal napoleonian, sedus de teoria omului extraordinar, căruia i se
permite până și crima. Porfiri este martorul chinurilor
mele. Întâlnirile noastre semănau cu o vânătoare mascată, provocându-mă să spun adevarul, reușind să mă
transforme dintr-un simplu suspect într-un om vinovat
de crimă. A țesut în jurul meu plasa în care am căzut
singur cu perfectele lui silogisme.

Crimă și pedeapsă

Tot ce voiam era să îndrăznesc, să îmi depășesc
condiția de om ordinar, să trec peste o crimă pe care o
consider măruntă și să înfăptuiesc lucruri mărețe. Dar
aici apare incertitudinea ca efect al îndoielii...şi eu, care
îmi susțineam punctul de vedere în crima motivată...
Voiam să îmi dovedesc genialitatea prin această crimă,
dar după această faptă, îmi apare în minte ideea că orice
crimă se plătește, indiferent de scopurile acesteia.

Porfiri Petrovici mă lasă să aleg între autodenunț
(susținând cu tărie că este în avantajul meu acest
autodenunț) sau arestarea mea de către el. Timpul în
care pot lua o decizie este scurt. Sunt două zile în care va
trebui să mă gândesc ce este de făcut. Petrovici a spus
că nu voi fugi și nici nu mă voi ascunde. Nu doresc să
îi dau dreptate, dar nu voi fugi, pentru că nu pot trăi
ca un fugar, când vinovăția începe să își pună amprenta asupra mea și nu mai pot gândi limpede. Simt că nu
pot face nimic ca să îndepărtez această vinovăție de pe
conștiință. Am nevoie de aer, căci simt că nu mai pot
face față acestor gânduri și nu mai pot duce această povară. În acest moment, mintea mea este pierdută printre
idealuri și simt cum ard în interiorul meu şi nu din cauza bolii cu care mă confrunt.

putea să îmi refac viața alături de familie. Să îmi petrec
timpul cu familia și cu Sonia care m-a sfătuit să mă predau și știu că ea îmi va fi alături cât timp voi sta închis.
Poate că acolo voi reuși să îmi adun puterile, să mă gândesc la ideile pe care le-am avut într-un anumit moment
și justificarea acestora. Acolo îmi pot schimba gândirea
radical. Dintr-un mare admirator al lui Napoleon, din
cauza numeroaselor regrete şi a sentimente lor de vinovăţie, să mă transform în cel mai dur critic al faptelor
sale și al faptei mele.Toate gândurile și teoriile care iau
Această hotărâre este dificilă, nu pot fugi, dar pot
amploare în mintea mea într-un număr destul de mare
ispăși. Petrovici îmi lasă această posibilitate, dar nu știu
și boala, care are efect asupra mea, nu-mi dau voie să
dacă trebuie să renunț la idealul pe care l-am avut la înmai gândesc rațional.
ceput, chiar dacă în acest moment nu mai cred în acesta
Trebuie să mă calmez, să îmi adun gândurile și să
ca înainte. Am vrut să fac o avere din crimă și bijuterii furate, crezând că orice carieră de succes trebuie să accept că Sonia are dreptate: singura cale de scăpare este
înceapă prin acest prim pas, luând exemplul lui Napo- ispășirea pedepsei pe care o voi primi după ce mă voi
leon. Nu știu dacă acum mai pot fi omul normal din autodenunța. Sunt hotărât și acum știu ce voi face. Ce
trecut din cauza vinovăției, deci nu aș putea să devin îmi mai rămâne de făcut este să anunț și familia, după
supraom, omul superior tuturor, rezultat al crimei mo- ce le voi povesti întâmplările care m-au făcut să recurg la
tivate de această teorie, acest ideal care m-a adus pe o această faptă, chiar dacă, poate, nu mă vor înțelege sau
punte, unde trebuie să decid singur, fără sprijinul fami- să le spun că voi pleca departe pentru o perioadă destul
liei care, pentru moment, nu știe de fapta aceasta pe care de lungă în care, desigur, îmi vor simți lipsa.
am săvârșit-o.
STĂNCUNĂ DANIELA
În acest moment de cumpănă, nu știu care este
Clasa a XI-a H
credința mea concretă. Au început de ceva vreme
Coordonator prof. Iuliana Băiașu
remușcările acestei fapte, dar nu știu dacă aș putea să
mă predau și să fiu închis pentru câțiva ani. Dar apoi aș
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ajuns la hotel, în Praga, unde ne-am odihnit, pregătiți
de noi descoperiri.

O nouă experiență din viața mea a început dis-dedimineață, în jurul orei 5. M-am întâlnit în fața liceului cu toți cei care făceau parte din proiectul „Tradiție
şi istorie în capitalele europene” și am plecat la drum.

Cea de-a treia zi ne-a întâmpinat cu vestea că
vom vizita centrul orașului Praga. Alături de doamnele profesoare, am vizitat majoritatea obiectivelor turistice: Hradul, Catedrala Sf. Vit, Podul Carol, Ceasul
Astronomic, Piata Wenceslas. Ne-a fost prezentată în
detaliu istoria fiecărui obiectiv. După cele două ore de
istorie, pașii noștri ne-au purtat pe cele mai înguste și
nedescoperite străduțe dintr-un oraș străin. Aventura
devenea din ce în ce mai misterioasă, deoarece adrenalina provocată de acea aglomerație se intensifica. La
un moment dat, din depărtare se auzea un zgomot,
care parcă urma o linie melodică. Acel zgomot mi-a îndrumat pașii spre Târgul de Crăciun. Acolo erau puse
la vânzare o mulțime de obiecte lucrate manual şi băuturi specifice. Atmosfera creată în acel loc nu poate
fi descrisă în cuvinte, deoarece sentimentele trăite pe
acele meleaguri au fost unice. Ziua s-a terminat cu un
eveniment surpriză, pregătit de doamnele profesoare,
,,Cina pragheză”. Acolo, însă, nu am fost singuri, ci
am fost întâmpinați de mai mulți oameni de diferite
naționalități. Voia bună a ținut câteva ore, iar după
aceea ne-am luat rămas bun de la cei cu care tocmai făcusem cunostință. De asemenea, cea de-a patra zi ne-a
pregătit noi aventuri. Am pornit în descoperirea unui
nou oraș din Cehia – Cesky Krumlov, iar apoi drumurile ne-au dus din nou către Austria. Oprirea a fost în
Viena, unde am vizitat: Catedrala Sf. Ștefan, Opera,
Ringul vienez şi Piața Primăriei. După ce am luat cina
specifică zonei, ne-am luptat cu picăturile de ploaie ce
ne loveau obrajii înroșiți de emoțiile trăite și am ajuns
la Târgul de Crăciun, renumit în întreaga Europa pentru frumusețea sa. Brațele ne erau pline de suveniruri
pe care le-am achiziționat pentru a împărtăși o parte
din experiență cu cei dragi. După această oprire, a apărut primul semn care ne arăta că aventura noastră se
încheie: înnoptarea în Budapesta, a doua zi urmând să
revenim acasă.

Prima zi, în ciuda faptului că a fost foarte obositoare, ne-a pregătit surpriza de a avea parte de o croazieră pe Dunăre, în Budapesta. În timp ce admiram
peisajul minunat, conturat de valurile Dunării, am
luat cina pe vapor, privind cu interes şi cu admirație
minunatele clădiri ce înconjurau mica parte a Dunării,
descoperită de noi. Ziua s-a încheiat în cel mai deosebit și neașteptat mod. Lista surprizelor nu se încheiase
și mai aveam de vizitat și alte obiective din Budapesta,
capitala Ungariei. Drumul ne-a condus și către Piața
Ultima zi a fost plină de melancolie şi tristețe,
Milenarilor, Palatul Parlamentului, Podul cu Lanțuri pentru că una dintre cele mai frumoase experiențe din
şi Bulevardul Andrassy.
viața mea se încheiase. Această călătorie nu o voi uita
A doua zi, a început călătoria spre ,,țara schiu- prea curând, reprezentând o amintire extraordinară.
lui”, Austria. După un drum de câteva ore, am avut Îmi doresc ca toate excursiile pe care le voi mai avea să
timp liber pentru a ne cumpăra diverse lucruri din fie la fel de uimitoare şi învăluite în mister ca aceasta.
Parndorf, cel mai mare outlet al Europei. Această
oprire a fost așteptată de toată lumea, mai ales de copii. Cele trei ore au trecut, de parcă timpul se grăbea
să descopere ce ne-a mai pregătit călătoria. Ne-am urVASILCA RALUCA-ANDREEA
cat în autocar, mândri de cele cumpărate, şi am ajuns
Clasa a X-a B
în Bratislava, capitala Slovaciei. Acolo ne-am plimbat
prin Târgul de Crăciun, unde am savurat mâncăruri
specifice acelei zone. După această scurtă oprire, am
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Natașa și începuturile

Descompunere

Timpul a început
Când s-a deschis stomacul balenei.
Până atunci însemnam pe burta ei,
Cu un băț,
Câte scoici mâncam în ziua aia...
În timp ce Natașa, lângă mine,
Încerca să-și dea seama
De compoziția chimică a ce găsea pe-acolo,
Prin împrejurimi.
Ne vedeam cum ne-auzeam
În întunericul balenei.
Se mai lumina când căsca,
Și atunci ne jucam puțin leapșa.
Știam că Natașa era brunetă
Și avea ochi căprui.
Apoi, când balena și-a dat ultima suflare
Și-am pus piciorul pe nisip,
Amintindu-ne ce e nisipul,
Dintr-un automatism bizar,
Ca roboții care aveau să vină cândva,
Ne-am pus pe construit și dărâmat,
Și construit și dărâmat,
Și construit...

Cu fiecare pas
Mai lăsam în urmă
Câte-un fir alb de nisip
Și din peniță curgea,
Iar și iar și iar,
Același alb nisip.
Ți se prelingea pe buză
Un fir alb de nisip,
Și-am vrut să-l iau pe-a mea,
Să-ți mai salvez o clipă,
Dar, ca toate celelalte, a căzut,
Pe-același pământ,
Pe-același fund de clepsidră.

Confuzii

Trebuie să-l car cu mine
Și pe eul de acum o secundă,
Și pe ăla de acum două secunde,
Și pe toți ceilalți.
Uite, numai acum au mai apărut vreo șapte.
Și mergem toți, așa,
În șir,
Legați cu funie groasă.
Eu nici nu știu dacă sunt liderul,
Dar așa îmi place să cred.
Ia uite-i, frate,
Ăla de doișpe’ ani
Iar se ceartă cu ăla de șaișpe’,
Pe gusturi muzicale.
Mai tăceți, băi, dracului, din gură!
Că și-așa e obositor să mergi așa,
Ne mai urlați și voi în creieri.
Creieri... creier... mă rog.
Eu nu știam că viața e așa.
Îmi zisese Sfântul Augustin ceva,
Dar nu-l crezusem pe cuvânt,
Eu credeam că glumește.
Făcuse ceva comparație frumoasă, cu versuri.
Ei, da,
Poezia e frumoasă,
Dar mersul ăsta așa, ba!
Poate nu l-am înțeles eu bine.
Nu știu...

Mi-a dat o palmă peste timp
Și brusc s-a pierdut totul.
Nici nu înțelegeți drama!
Să-ți fie mereu ceasul înainte sau în urmă!
Nu neapărat că nu știi cât e ora,
Dar îți stă pe creier!
Ieri am zis că mâine o să mă fac astronaut,
Dar ieri era deja răspoimâine,
Și dacă încep acum să-ți număr
Firele de păr din cap,
S-ar putea să cred că o să termin până marți.
Nici nu înțelegeți ce dramă!
Bucurii și speranțe
Muzele îi fac mereu manichiura lui Cronos
În timp ce mă-nghite.
Măcar satisfacția asta mi-o oferă,
Nu știu dacă intenționat sau nu,
Să apuc să le văd.
Of, ce m-oi face după asta?
Da’ cine știe?
Poate de la mine o să i se facă greață.

BUNICA - MIHAI ALEXANDRU,
Clasa a XII-a D
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DIN CE ÎN CE MAI MARI…

Care este cel mai mare duşman al mediului dar,
Există mai multe metode prin care mediul în
în acelaşi timp şi singurul care îl poate îmbunătăţi? Un care trăim este poluat: cele naturale şi cele artificiale.
singur cuvânt: OMUL.
O primă metodă naturală de poluare a mediului sunt
Una dintre marile probleme ale societăţii noastre erupţiile vulcanice. Ele elimina gaze, vapori, particule
este faptul că, nu doar oamenii simpli, dar şi conducă- solide, care sunt trasportate pe mari distanţe de vânt şi
torii politici ai lumii dovedesc prea puţin interes pen- de curenţii de aer. Reziduurile vegetale şi animale detru mediul înconjurător şi nu acţionează cu tot ce au gajă şi ele, în urma descompunerii, o serie de substanţe
gazoase poluante.
mai bun pentru combaterea distrugerii mediului.
Educaţia ecologică este extrem de importantă,
deoarece cu ajutorul ei înţelegem cum funcţionează
mediul, cum poate fi salvat, refăcut şi îmbunătăţit. De
ce ar trebui să acordăm cât mai multă importanţă mediului? Pentru că noi existăm. Cum susţinem existenţa
noastră? Susţinem existenţa noastră, asigurându-ne că
mediul în care trăim este unul sănătos, deoarece fără
mediu nu există viaţă, iar noi nu am mai exista. Trebuie să conştientizăm că mediul distrus ar putea duce
şi la distrugerea noastră din cauza poluării, a încălzirii
globale, a lipsei de hrană etc.
Fiecare vietate are modul ei de viaţă. Acesta depinde în mare parte de forma sa şi de activităţi,
dar şi de mediul înconjurător. În acelaşi timp, fiecare
organism trăieşte ca parte din comunitate sau grup.
Toate acestea sunt parte din mediul ambiental.
Solul este vital pentru supravieţuire. El
asigură hrana florei, a faunei şi a omului. Mare parte
din hrana noastră o constituie plantele care cresc din
sol. Legumele, fructele, cerealele sunt consumate ca
atare. Dar carnea, laptele, ouăle pe care le mâncăm
vin de la animale ce se hrănesc cu plante, deci, indirect, din sol. Poluarea solului este strâns legată de:
poluarea atmosferei, hidrosferei, din cauza circulației
naturale a materiei în ecosferă.
În zilele noastre, protejarea mediului este esenţială. Trebuie să ne gâdim la generaţiile următoare,
deoarece de acţiunile noastre depinde viitorul lor.
Cei mai mulţi dintre noi trecem cu vederea faptul că
ar trebui să protejăm mediul, inconştienţi de ceea ce
s-ar putea întâmpla într-o zi cu mediul în care trăim.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu
omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura
evoluţiei societăţii umane. Astfel, se poate constata
clar că cea mai mare responsabilitate pentru poluarea
mediului o poartă omul.
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Poluarea aerului a cunoscut o mare amploare,
odată cu creşterea producţiei industriale, intensificarea circulaţiei rutiere şi a incinerării deşeurilor menajere. În mediul urban, transportul este una din principalele cauze de contaminare a aerului cu gaze poluante
şi particule ultrafine, produse de motoarele pe benzină
sau motorină. De asemenea, foarte periculos pentru
sănătate este plumbul degajat în urma procesului de
combustie de la autovehiculele ce utilizează combustibil cu plumb.
Din cauza cantităţilor tot mai mari de ape uza-

ţine reutilizarea şi valorificarea lor sau în scopuri ecologice. Prin intermediul reciclării se reduce consumul
de materie primă nouă şi, de asemenea, se reduce consumul de energie şi nivelul de contaminare a mediului
natural.

Hârtia este cel mai comun şi frecvent deşeu şi provine din toate domeniile de activitate. Ne trece prin
Noi, oamenii, ar trebui să stopăm cât mai rapid mână în fiecare zi, dar nu ne dăm seama cât de irestoate aceste surse de poluare şi să ne gândim la o solu- ponsabil o folosim. Hârtia de calitate (folosită pentru
ţie pentru ca mediul în care trăim să numai fie atât de caiete, pentru copiatoare sau imprimante) este cel mai
poluat. Suntem foarte iresponsabili de tot ceea ce se folosit tip de hârtie, dar în acelaşi timp, tipul de hârîntâmplă în jurul nostru şi de modul în care distrugem tie ce poate fi uşor reciclat. Reciclarea hârtiei rezolvă
mediul. Astfel, trebuie să ne informăm despre câteva foarte multe probleme precum: problema depozitarii
măsuri pe care le putem lua pentru a proteja mediul, deşeurilor (atât din punctul de vedere al costurilor, cât
deoarece el reprezintă pentru noi un factor important şi din punctul de vedere al transporturilor), problema
al menţinerii sănătăţii noastre.
desfrişării, problema utilizării de energie. Reciclarea
În foarte multe şcoli, atât din capitală, cât şi din hârtiei prespune ulilizarea cu până la 65% mai puţină
alte zone ale ţării noastre, este foarte des discutată tema energie.
protejării mediului. Acest lucru este necesar, deoarece
O altă metodă prin care oamenii poluează des
mai ales copiii, care sunt viitorul planetei, trebuie să mediul înconjurător este aruncarea deşeurilor pe strafie informaţii despre cum ar putea ocroti mediul în- dă, în parcuri sau în alte locuri nepermise. Strângerea
conjurător. Câteva metode ar fi reciclarea, reducerea deşeurilor se referă la adunarea în diferite recipiente:
despăduririi, economisirea resurselor finite, strângerea pubele, coşuri de gunoi, containere. Pentru a permite
deşeurilor menajere.
reciclarea, colectarea deşeurilor se face separat, în reciReciclarea reprezintă introducerea unor rezidu- piente de culori diferite. De aceea, ar trebui să ţinem
uri sau deşeuri într-un proces tehnologic pentru a ob- cont de culorile containerelor pentru a uşura munca
celor ce se ocupă de ele mai departe.
Oamenii pot face foarte multe lucruri simple
pentru a proteja mediul, cum ar fi: să economisească
energia, să planteze un copac, să folosească în mod
cumpătat aparatele electrocasnice, să conducă mai puţin etc. Sunt lucruri banale, dar care ne-ar putea îmbunătăţi mediul înconjurător, trebuie doar să vrem.
Aşadar, pe viitor ar trebui să fim mult mai responsabili de toate acţiunile pe care le facem asupra
mediului, gândindu-ne mai serios la riscurile la care
supunem mediul şi totodată pe noi, oamenii. Trebuie
să învăţăm că este foarte important să reciclăm deoarece este necesar să trăim într-un mediu curat şi să avem
grijă de frumoasă natură de care suntem înconjuraţi.
Ocrotirea mediului încojurător ar trebui să ne intre în
modul de viaţă şi să devină o preocupare permanentă.

OLTEANU MARIA ANDREEA,
Clasa a XII-a G
Prof. coordonator: Florentina Cristea
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te, evacuate prin epurare, multe lacuri sau râuri sunt
complet poluate sau calitatea apei lor este departe de a
întruni în totalitate condiţiile de calitate. Întrucât nevoia de consum depăşeşte cu mult sursele existente, cu
toate tratamentele care se fac pentru epurarea apelor
uzate, pe zone întinse sunt folosite ape contaminate,
care afectează sănătatea omului.

Unirea, națiunea a făcut-o!
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160 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

Din cauza împrejurărilor interne şi externe nefavorabile, poporul român a trăit timp de secole în
unităţi statale şi provincii distincte, fiecare cu o viaţă
politică proprie. Nici diviziunea statală, nici stăpânirile străine n-au putut împiedica dezvoltarea unitară
şi continuitatea poporului român pe teritoriul pe care
s-a format. El şi-a păstrat nealterate limba şi portul,
tradiţiile, obiceiurile, fiinţa naţională.
Conştiinţa comunităţii de origine şi limbă a fost
prezentă permanent la români, de o parte şi de alta a
Carpaţilor. Ideea originii romanice a moldovenilor,
muntenilor şi transilvănenilor, a conştiinţei unităţii
teritoriale şi a comunităţii poporului român a fost puternic exprimată de cronicarii şi cărturarii din secolele
XVII-XVIII.
O caracteristică a dezvoltării ţărilor române a
constituit-o permanenţa legăturilor economice, politice, culturale între cele trei provincii.
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Voinţa de unire a fost exprimată clar şi puternic în timpul Revoluţiei din 1848. După revoluţia
pașoptistă, Unirea a devenit problema centrală, dominantă, a vieţii politice româneşti, punând în mişcare
cele mai largi mase ale poporului.
Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii
din 1859 şi care înfăptuise Revoluţia de la 1848 avea în
frunte patrioţi, ca: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile
Mălinescu, Constantin A.Rosetti, fraţii Ion şi Dimitrie Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac,
Nicolae Orăşanu ş.a. Cărturari şi oameni politici de
seamă, animaţi de idei înaintate, au adus o contribuţie preţioasă la progresul general al ţării. Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins o amplă acţiune
de propagandă în favoarea Unirii atât în ţară, cât şi
în străinătate. Răspândiţi în diverse centre europene
(Viena, Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol),
patrioţii au desfăşurat o laborioasă activitate pentru a

Propaganda paşoptiştilor moldo – munteni a
fost bine receptată în cercurile intelectualităţii liberale franceze, unde s-a constituit o influentă politică de
lobby românească: Jules Michelet, Edgar Quinet, Paul
Bataillard şi alţii, care au jucat un rol important în împlinirea aspiraţiilor generaţiei paşoptiste, prin impulsionarea unui curent filoromân în Franţa.
Desfăşurarea evenimentelor revoluţionare reliefase deosebita însemnătate a formării statului naţional
şi emigraţia revoluţionară română trăsese concluziile
impuse de practica din afara graniţelor ţării. Într-o cuvântare rostită la Paris, la sfârşitul anului 1848, moldoveanul Costache Negri exclama: „Trăiască Moldova!
Trăiască Valahia! Dar învrednicească-ne Dumnezeu să
putem striga într-o zi: Trăiască România unită!”. Trebuie subliniat faptul că în perioada imediat de după
revoluţie s-a urmărit, de altfel, nu numai unirea Principatelor, ci şi înfăptuirea statului unitar integral, şi
aceasta pe cale revoluţionară.

Pe temeiul cererilor exprimate în Adunările adhoc şi al constatărilor făcute în Principate de o Comisie Specială Europeană de informare, instituită de
Congres, cu sediul la Bucureşti, urma să se convoace
la Paris o nouă conferinţă a puterilor europene care
să alcătuiască o altă legislaţie, în locul Regulamentului
Organic. Tratatul de la Paris deschisese o poartă, dar
românii erau cei care trebuiau să preia iniţiativa pentru ca problema Unirii Principatelor (năzuinţă fundamentală care devenise pentru ei într-adevăr „cheia
de boltă” a edificiului – potrivit formulei fericite a lui
Mihail Kogălniceanu din 1848 – pe care doreau să-l
construiască) să poată să-şi găsească o rezolvare optimă.

În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii
unionişti, revoluţionari din 1848: Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anastase Panu – în Moldova. C.A.Rosetti, fraţii Ştefan şi Nicolae Golescu, A.G.
Golescu, fraţii Ion şi Dimitrie Brătianu, Christian
Tell, Gheorghe Magheru – în Muntenia. Pentru prima dată, ţărănimea îşi trimitea aleşii săi într-o adunare
O nouă criză internaţională, care a condus la răz- reprezentativă a ţării: Ion Roată, Tănase Constantin,
boiul dintre Rusia şi Turcia în anul 1853 şi la implica- Gheorghe Lupescu, Mircea Mălieru ş.a.
rea Franţei şi Marii Britanii un an mai târziu, a permis
Adunările ad-hoc şi-au început lucrările în sepPrincipatelor să facă noi paşi către unire şi independenţă. Deşi, ca de obicei, marile puteri intenţionau tembrie 1857, la Iaşi şi la Bucureşti. Dezbaterile au
să încheie Războiul din Crimeea conform propriilor prilejuit o manifestare puternică a coeziunii şi a forţei
interese, pentru prima oară, acum, românii înşişi au mişcării unioniste, o impresionantă demonstraţie a voinţei poporului român de a-şi făuri statul său naţional.
jucat un rol crucial în hotărârea propriei soarte.
Într-o atmosferă de mare avânt patriotic, AdunăRăzboiul Crimeii, început de Rusia împotriva
Imperiului Otoman, a fost un eveniment care a adus rile ad-hoc au adoptat, în luna octombrie 1857, rezoluîn prim plan politic internaţional „chestiunea orien- ţii asemănătoare, care cereau cu hotărâre Unirea Printală”, inclusiv situaţia Principatelor dunărene, unirea cipatelor într-un singur stat cu numele de România,
acestora fiind una dintre problemele importante ale respectarea drepturilor Principatelor, a autonomiei şi
a neutralităţii acestui stat şi o Adunare Obştească care
Congresului de Pace de la Paris (martie 1856).
să reprezinte „toate interesele naţiei”. De asemenea, se
Reprezentanţii statelor participante la Congres cerea prinţ străin ales dintr-una dintre familiile domau avut atitudini diferite faţă de viitorul regim al Prin- nitoare ale Europei şi ai cărui moştenitori să fie crescipatelor Române. În sprijinul Unirii s-au pronunţat cuţi în religia ţării.
Franţa, Rusia, Sardinia şi Prusia; o împotrivire netă au
Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc au fost trimise comanifestat Turcia şi Austria; favorabilă Unirii în timmisiei
speciale. Aceasta a trecut la întocmirea raporpul lucrărilor Congresului, Anglia va reveni ulterior
la poziţia sa tradiţională de sprijinitoare a Imperiului tului pe care era însărcinată a-l prezenta Conferinţei
ce urma să se întrunească la Paris, în conformitate cu
Otoman.
hotărârile Congresului din 1856.
Din cauza poziţiilor divergente, Congresul de
La 10/22 mai 1858, s-au deschis la Paris lucrările
Pace de la Paris din anul 1856 nu a putut ajunge la un
Conferinţei
căreia îi revenea sarcina, în conformitaacord asupra Unirii Principatelor. S-a creat însă posibilitatea ca poporul român să se pronunţe în privinţa te cu prevederile Tratatului din 1856, de a elabora o
viitorului lui. Tratatul de Pace prevedea ca populaţia Convenţie privind organizarea „definitivă” a PrinciPrincipatelor să fie consultată prin intermediul unor patelor. Lucrările Conferinţei s-au prelungit până la
Adunări (divanuri) ad-hoc (special constituite în acest mijlocul lunii august 1858.
scop).
La 7/19 august 1858, Puterile Contractante, conform stipulaţiilor Tratatului de la Paris din 30 martie
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crea un puternic curent de opinie în sprijinul cauzei
româneşti.
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1856, au consacrat printr-o Convenţie înţelegătoare, finală, asupra organizării definitive a Principatelor Moldovei şi Valachiei. Aceasta este, după Regulamentele
Organice, care însemnau numai un început de Constituţiune, prima Constituţie completă a Principatelor
Române.

puteri nu era dispusă a risca pentru a ajuta la împlinirea „visului de aur” al poporului român.
Deoarece puterile Europei nu îndepliniseră dorinţa fundamentală a românilor, exprimată prin Adunările ad-hoc, se impunea o acţiune internă a întregului popor, care să realizeze Unirea şi să pună Europa în
faţa unui fapt împlinit.

Aşa cum se precizase prin Tratatul de la Paris din
1856, Convenţia semnată în acelaşi oraş la 7/19 august
Alegerile de deputaţi în Adunările Elective s-au
1858 a stabilit bazele organizării politice a celor două desfăşurat sub semnul unor înverşunate înfruntări înPrincipate Române. Ea a fost însoţită de o anexă, cu- tre forţele partidei naţionale unioniste şi forţele reacţiprinzând noua lege electorală.
onare potrivnice Unirii.
Pe plan extern, Convenţia declara că Moldova şi
În timp ce alegerile din Moldova au adus în AduValahia rămâneau sub suzeranitatea Porţii Otomane, narea Electivă o majoritate a partidei naţionale, în
păstrându-şi autonomia internă şi vechile lor privilegii Ţara Românească reacţiunea a obţinut majoritatea.
şi imunităţi.
În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea Electivă de la
Pe plan intern, fără să dea satisfacţie completă Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei
revendicărilor naţionale ale celor două ţări româneşti, naţionale, Alexandru Ioan Cuza. Noul ales a depus jucare doreau unirea lor, Convenţia de la Paris consacra rământul de rigoare, în care arăta că intenţiona să apetotuşi un început de unire, prin faptul că le dădea or- re „drepturile şi interesele patriei” şi să asigure „binele
gane comune.
şi fericirea naţiei române”. Dupa aceea, Milhail KogălAstfel organizate, cele două ţări urmau să se nu- niceanu a ţinut în numele Adunării un impresionant
mească „Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Ro- discurs. El a precizat că prin alegerea lui Cuza „Moldomâneşti”, deşi această denumire depăşea adevăratele va a reintrat în vechiul său drept” şi că prin aceasta „s-a
intenţii ale Convenţiei, întrucât ea încredinţa activita- reînălţat naţionalitatea română”. Adresându-se noului
tea de guvernare unor organe separate, fiecare Princi- ales, Kogălniceanu i-a declarat: „Alegându-te pe tine
pat trebuind să aibă un domn, numit „hospodar”, un domn în ţara noastră, am vroit să arătăm lumei aceia ce
minister şi o adunare electivă proprie.
toată ţara doreşte: la legi nouă, om nou. O, Doamne!
Puterile garante elaboraseră un act fundamental Mare şi frumoasă îţi este misia. Constituţia din 7/19
pentru Ţările Române, denumit Convenţiunea pen- august ne însemnează o epocă nouă şi Măria-Ta eşti
tru organizarea definitivă a Principatelor Dunărene chemat să o deschizi! Fii dar omul epocei; fă ca legea
ale Moldovei şi Valahiei, care organiza şi puterile în să înlocuiască arbitrariul! Fă ca legea să fie tare, iar tu,
stat şi asigura drepturile cetăţenilor, aşadar era o ade- Măria-Ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales
cu acei cari mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători
vărată constituţie.
sau răi. Nu uita că dacă cincizeci de deputaţi te-au ales
Prin această Convenţie care devine noua consti- Domn, însă ai să domneşti peste două milioane de oatuţie a ţărilor noastre, Regulamentul Organic încetea- meni!”. Satisfacţia publică s-a manifestat puternic la
ză a mai exista ca legiuire fundamentală, continuând Iaşi, supranumit, pe drept, leagăn al Unirii. „Nu am
a se mai aplica temporar numai unele dispoziţii admi- văzut niciodată un entuziasm asemănător – nota Dinistrative şi tehnice la întocmirea noilor legi.
mitrie A.Strurdza, martor ocular – în Piaţa Palatului
În ansamblu, Convenţia de la Paris, deşi nu acor- se aflau, poate 10 000 de oameni (...), toţi veneau să-l
da unirea, apropia pe români de momentul realizării felicite pe Domn”.
unificării celor două Principate. Ultimul act nu era
După alegerea din Moldova, privirile întregului
încă jucat. Convenţia de la Paris reprezenta ceea ce Eu- popor român erau aţintite spre Bucureşti. Adunarea
ropa putuse oferi naţiunii române. Revenea acum ro- Electivă şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859. Încă
mânilor să ducă la capăt procesul de unificare. Româ- din prima zi, mii de oameni, mobilizaţi de tineri uninii trebuiau să acţioneze şi mai direct, dezvoltând, în onişti, se adunaseră în faţa clădirii unde avea loc adusensul aspiraţiilor lor, stipulaţiile favorizante acestora narea. Mulţimea manifesta vehement împotriva pardin Convenţie şi să realizeze statul modern. Sarcina tidei reacţionare, care susţinea alegerea lui Gheorghe
românilor era totuşi grea, mai ales că problema Prin- Bibescu.
cipatelor continua să fie o problemă europeană, deci
În această atmosferă, în noaptea de 23/24 ianuanu în afara controlului puterilor. Unirea, deziderat al
rie,
deputaţii
partidei naţionale au convocat o şedinţă
naţiunii, trebuia realizată, mai ales că niciuna dintre
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dinţe secrete pentru desemnarea candidatului. Vasile
Boerescu a făcut propunerea dublei alegeri a lui Cuza,
observând că prin aceasta se realiza Unirea, „aspiraţiunea generoasă a tuturor generaţiilor” şi nu călcau prevederile Convenţiei de la Paris, întrucât nu era vorba
de o unire politico – administrativă, ci de o unire personală. Această propunere, în persoana lui Alexandru
Ioan Cuza, a fost acceptată în unanimitate, deputaţii
conservatori fiind nevoiţi să cedeze voinţei poporului.
Trecându-se la vot, toate cele 64 de buletine purtau
numele celui ales la 5 ianuarie în Moldova. Se încheia,
astfel, după expresia lui Ion Ghica, „una din cele mai
frumoase pagini ale istoriei noastre”.

Realizată sub semnul ideilor revoluţionare de la
1848, prin lupta poporului român, Unirea de la 1859
a deschis o nouă pagină în istoria patriei, prin formarea statului naţional modern. Unirea Principatelor
Române, realizată prin dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza, a constituit prin ea însăşi un act de curaj
şi de demnitate naţională, românii punând Europa în
faţa „faptului împlinit” – formulă folosită de marele
istoric Nicolae Iorga.

Prin propriile-i forţe, poporul român realizase
Unirea şi întemeiase statul său naţional. ”Unirea, naţiunea a făcut-o!”, avea să declare Mihail Kogălniceanu
în 1863. Ziua de 24 ianuarie 1859 se înscria pentru totLa proclamarea rezultatului votului, deputaţii şi deauna în istoria patriei ca „ziua renaşterii naţionale”.
publicul din tribună au izbucnit în aplauze furtunoa- Punând bazele României moderne, Unirea din 1859 a
se şi în strigăte de bucurie, aclamând Unirea, pe noul însemnat o etapă esenţială pe drumul unităţii naţiodomn şi puterile garante. „Nu se mai auzea în toată nale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în
capitala decât cele mai vii demonstraţii de bucurie. Să anul 1918.
trăiască Cuza! Să trăiască viitorul nostru stăpânitor,
zbura din gură în gură, din inimă în inimă; îmbrăţiProf. IULIANA MARIA CĂPLESCU
şările cele mai cordiale, sărutările cele mai înfocate,
expresia celei mai entuziaste bucurii a ochilor, erau
singurul spectacol ce se vedea pe toate uliţele, pe toate
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la hotelul „Concordia” unde au hotărât să propună răspântiile, pe toate locurile publice ale Bucureştilor.”
Adunării ca domn al Ţării Româneşti tot pe Alexan- – se scria în „Românul”. Entuziasmul în oraş a fost
dru Ioan Cuza – alesul Moldovei.
ca niciodată. Mulţimea imensă, amestecată cu oştirea,
În dimineaţa zilei de 24 ianuarie, ora 11, repre- joacă „la toate răspântiile” Hora Unirii, în sunetele
zentanţii partidei naţionale au propus ţinerea unei şe- muzicilor militare şi la lumina torţelor.

“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”

