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Probleme reale ‐ soluţii artificiale? 
Inteligența a fost mereu considerată 

un instrument de măsurare a capacității 
de adaptare la mediu, o unealtă care per-
mite unui individ sau unui grup de indi-
vizi, indiferent de specie, să găsească 
soluția optimă la problema 
supraviețuirii. Pentru specia umană, dez-
voltarea tehnologică din ultimele decenii 
a creat însă un mediu ale cărui reguli se 
schimbă uneori mult prea brusc pentru a permite 
generațiilor să găsească soluții durabile pentru proble-
mele existențiale. Viteza cu care  apar schimbările - și, 
inevitabil, problemele - pare să nu lase vreun răgaz 
minții umane; schimbările sociale, la fel de fulgerătoare 
precum cele ale decorurilor dintr-o piesă de teatru ab-
surd, încearcă să își deslușească sensurile în oglinda cio-
bită a digitalizării și a exploziei informaționale. Însuși 
conceptul de inteligență artificială pare unul desprins 
dintr-o contradicție logică, opusul ideii de autenticitate 
în descifrarea codurilor de reglaj fin al activității umane. 
Capacitatea unui computer a depășit-o de mult pe cea 
a unui om în atât de multe privințe, încât omenirea 
pare că face eforturi pentru a ține pasul. Când în ecuația 
om - calculator intervine și factorul “educație”, soluțiile 
par a fi simple desene pe nisipul unui peisaj contempo-
ran care, în mod paradoxal, nu are destul timp pentru 
a-și putea defini în mod coerent prezentul.  

 
Pericolele folosirii inteligenţei artificiale  

în educaţie 
Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în 

educație este astfel un subiect complex și din ce în ce 
mai controversat, deoarece chiar dacă are beneficii 
neașteptate, pericolele pe care le aduce cu sine  sunt 
reale și cu consecințe pe termen lung . 

Un prim pericol major al utilizării instrumentelor de 
inteligență artificială în educație este reprezentat de pro-
blema confidențialității, deoarece acestea implică adesea 
colectarea și prelucrarea unor cantități mari de date, in-
clusiv a datelor personale ale elevilor și profesorilor. Este 
important să ne asigurăm că aceste date sunt culese, sto-
cate și utilizate într-un mod care respectă legile și regle-
mentările relevante privind confidențialitatea și care 
respectă viața privată a persoanelor. Au existat cazuri în 
care instrumentele de inteligență artificială au fost uti-
lizate într-un mod care a încălcat viața privată a elevilor 

și a profesorilor și este esențial să fim 
vigilenți pentru a preveni apariția unor 
astfel de abuzuri. 

Un alt pericol posibil al utilizării in-
strumentelor de IA în educație este ris-
cul de discriminare. Algoritmii de 
inteligență artificială pot prezenta 
uneori prejudecăți, de exemplu, în 
modul în care evaluează sau notează lu-

crările elevilor sau în recomandările pe care le fac pen-
tru învățarea ulterioară. Aceste prejudecăți pot perpetua 
și amplifica inegalitățile existente în sistemul 
educațional și este important să le cunoaștem și să în-
cercăm să le atenuăm acolo unde este posibil. La fel ca 
în cazul oricărei tehnologii, există de asemenea riscul 
ca instrumentele de IA să fie utilizate în mod abuziv de 
către elevi sau profesori, de exemplu, pentru a trișa la 
teste sau teme, sau pentru a intimida sau hărțui alte per-
soane. Este important să existe măsuri de protecție 
adecvate pentru a preveni o astfel de utilizare. 

Un al treilea pericol pe care îl poate reprezenta utili-
zarea instrumentelor de inteligență artificială în 
educație este riscul de dependență. Instrumentele de 
acest fel pot fi foarte utile pentru a-i ajuta pe profesori 
să planifice și să ofere lecții și pentru a-i ajuta pe elevi 
să învețe. Cu toate acestea, există riscul ca școlile și elevii 
să devină excesiv de dependenți de această tehnologie 
și să își piardă capacitatea de a gândi singuri și de a 
învăța în alte moduri. Este important să se găsească un 
echilibru și să se asigure că instrumentele de inteligență 
artificială sunt utilizate pentru a completa, și nu pentru 
a înlocui, metodele tradiționale de predare și învățare. 

În concluzie, poate că adevărata soluție la problema 
gestionării corecte a inteligenței artificiale este nu vali-
darea sau condamnarea acesteia, ci introducerea unor 
norme cu adevărat etice atât în programele derulate de 
computere, cât și în cele derulate de conștiința colectivă 
a umanității. Rigoarea științifică ar trebui secondată de 
una morală, pentru că, în cele din urmă, inteligența ar-
tificială este rezultatul - nu neapărat final - al minții 
umane. Rămâne de văzut cât din subconștientul aces-
teia din urmă se va reflecta în evoluția - impusă sau 
poate chiar auto-impusă - a inteligenței artificiale, și 
dacă inteligența artificială ne va oferi soluții mai rapide 
la probleme sau va deveni noua culegere de probleme a 
omenirii, o temă acasă pentru generațiile care vor veni. 

Prof. Adriana Athes, prof. Mihaela Pasciuc 
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Regina Elisabeta a II‐a ‐ 
La revedere, Majestate! 

Regina Elisabeta a II-a, născută la 21 aprilie 1926, a fost regina 
Regatului Unit și a celorlalte regate din Commonwealth. A fost cel 
mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, urcând pe tron la 6 
februarie 1952, după moartea tatălui său, regele George al VI-lea. 

Elisabeta s-a născut la Londra, fiind primul copil al Ducelui și Du-
cesei de York (ulterior Regele George al VI-lea și Regina Elisabeta). 
A fost educată în privat, acasă, iar în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial a servit în Serviciul teritorial auxiliar, unde a fost pregătită 
ca șofer și mecanic. 

În 1947, Elisabeta s-a căsătorit cu Prințul Philip, Duce de Edin-
burgh, cu care a avut patru copii: Charles, Prinț de Wales (actualul 
Rege Charles III); Prințul Andrew, Duce de York; Prințul Edward, 
Conte de Wessex; și Prințesa Anne, Prințesă Regală. 

În timpul domniei Elisabetei au avut loc multe evenimente sem-
nificative în istoria Marii Britanii, inclusiv decolonizarea Africii și a 
Caraibelor, apariția Regatului Unit ca putere economică și politică 
majoră, precum și ascensiunea și decăderea mai multor prim-
miniștri. De asemenea, a văzut Regatul Unit trecând prin numeroase 
crize, inclusiv Războiul din Insulele Falklands, destrămarea Uniunii 
Sovietice și conflictul actual din Orientul Mijlociu.Elisabeta a II-a 
și-a îndeplinit în mod constant îndatoririle cu demnitate și grație și 
a rămas o figură populară atât în Regatul Unit, cât și în întreaga lume. 
A fost cunoscută pentru simțul puternic al datoriei și pentru angaja-
mentul său față de serviciul public. 

A împlinit 96 de ani în aprilie 2022 și nu a dat niciun semn de 
încetinire. În ciuda vârstei sale înaintate, a rămas activă și a continuat 
să își îndeplinească îndatoririle de regină, inclusiv să se întâlnească 
cu lideri mondiali, să găzduiască dineuri de stat și să reprezinte Re-
gatul Unit la evenimente oficiale până înainte moartea sa, la 8 sep-
tembrie 2022. 

Domnia Reginei Elisabeta a II-a a avut un impact semnificativ 
asupra Regatului Unit și a lumii, iar ea va continua să fie amintită ca 
un lider respectat și influent și în anii ce vor urma. 

Prof. Mihaela Pasciuc  

Outdoor Classroom 
În luna mai 2022 a avut loc în cadrul 

colegiului nostru un concurs de idei de 
amenajare a unui spațiu de clasă outdoor 
- în aer liber, acesta urmând a fi amenajat 
în zona din spatele chioșcului și până la 
nuc - cu posibilitatea a trei clase de a 
susține ore simultan. Spațiul a fost deja  
inaugurat, numeroase clase profitând de 
vremea frumoasă din toamna lui 2022 
pentru diferite activități în aer liber.  

Prof. Adriana Athes 
 

Model NATO 2022 
În perioada 23-25 septembrie s-a 

desfășurat la Iași conferința Model 
NATO, ce constă într-o simulare a dezba-
terilor și deciziilor luate de țările membre 
NATO pe diferite subiecte, elevii 
participanți reprezentând diferite țări. 
Cele două locații au fost Biblioteca Cen-
trală Universitară ”Mihai Eminescu” și 
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”.  

Redactor-șef, Iustina-Adriana Suciu, 
clasa a XI-a D 

 
Festivalul Art East Fashion  
Weekend 

În perioada 30 septembrie - 2 octom-
brie 2022 s-a desfășurat la Iași festivalul 
Art East Fashion Weekend. Designerii, 
atât tineri, cât și de renume, și-au prezen-
tat creațiile în grădina Palas, în cadrul eve-
nimentului organizat de Casa de Cultură 
a Studenților. 

Gafița Maria, clasa a X-a E 
 

Scriitori printre liceeni  
Ediția a 10-a a Festivalului 

Internațional de Literatură și Traducere 
din Iași (FILIT) a avut loc în perioada 19-
23 octombrie 2022 și, ca în fiecare an, în 
programul festivalului s-au regăsit și o 
serie de întâlniri cu scriitori dedicate strict 
liceenilor. Acestea s-au desfășurat înce-
pând de miercuri până vineri (primele trei 
zile de festival) și au fost găzduite de mai 
multe licee din oraș, inclusiv Colegiul 
Național „Mihai Eminescu”.   

Ioana Zaharia, clasa a X-a E 
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Criza energetică 
europeană 

Sistemul energetic european se confruntă cu o criză fără pre-
cedent. Livrările de gaz rusesc, esențiale pentru încălzire, procese 
industriale și electricitate, au fost reduse cu peste 80% în acest 
an. Prețurile en-gros la energie și gaze au crescut de 15 ori de la 
începutul anului 2021, afectând grav locuințele și întreprinde-
rile, și se mai poate agrava problema. Europa a intrat în prima 
sa iarnă fără gaz rusesc, riscând noi creșteri de prețuri, penurii 
de gaz și o recesiune majoră. Guvernele europene încep să pună 
în aplicare o serie de politici. O clasă de politici are ca scop ate-
nuarea impactului creșterii costurilor asupra consumatorilor și 
întreprinderilor. Printre acestea se numără plafoanele prețurilor 
cu amănuntul, tarifele reglementate, programele de subvenții 
pentru companiile mari consumatoare de energie și acoperirea 
cu lichidități sau capital a companiilor energetice, inclusiv 
naționalizarea. Un alt tip de măsuri vizează stabilizarea și redu-
cerea prețurilor en-gros și asigurarea securității energetice. Acesta 
include măsuri de promovare a economiilor de energie și de 
creștere a ofertei, dar și măsuri de limitare a costurilor energiei, 
în special a prețurilor en-gros la gaze. 

Moisă Codrin, clasa a XI-a E 

“Lost in translation“ 
În cadrul Festivalului Internațional de 

Literatură și Traducere de anul acesta, pe 
data de 24 octombrie, catedra de limba 
engleză a Colegiului Național “Mihai 
Eminescu“ a organizat o întâlnire cu tra-
ducători din Grecia, Norvegia, România 
și Țările de Jos pentru a împărtăși din 
experiența lor și pentru a convinge spre 
urmarea acestei cariere pe pasionații de 
limbi străine. 

Raluca Cebere, clasa a XI-a E 
 

Târgul de oferte educaționale IUF 
Pe data de 6 octombrie 2022, la Palas, 

a avut loc cea de a XXIX-a ediție a Festi-
valului Internațional al Universităților. Au 
fost prezente unele dintre cele mai presti-
gioase universități din Belgia, Germania, 
Franța, Finlanda, Olanda, Elveția și Ro-
mânia, iar doritorii au putut participa, de 
asemenea, la workshopuri și seminare pe 
diferite subiecte și teme. 

Raluca Cebere, clasa a XI-a E 
 

Conferințele Dilema Veche 
Iașul a fost gazda unor evenimente spe-

ciale în perioada 6-8 octombrie 2022! Re-
vista Dilema Veche a avut un nou proiect 
ce s-a desfășurat timp de 3 zile în capitala 
culturală a României. Conferințele Di-
lema Veche au avut loc în Sala Henri 
Coandă a Palatului Culturii, începând cu 
ora 18. Acestea au abordat teme diverse 
precum: ,,Cui folosește privatizarea războ-
iului?’’, ,,Război și (mai puțină) pace la 
Shakespeare’’ ,,Despre claritatea morală și 
despre ce ne strâmbă mințile’’ și multe al-
tele. Conferințele au fost prezentate de 
către Sever Voinescu, George Volceanov, 
Codrin Liviu Cuțitaru, Anton Breiner, 
Cosmin Popa și Andrei Cornea. De ase-
menea, au mai existat și alte câteva eveni-
mente dedicate tinerilor care s-au 
desfășurat în numeroase licee din Iași. 

Denisa-Elena Crețu, clasa a X-a E 
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Lansare de carte cu Lili Crăciun  
Marți, 18 octombrie Clubul Logos a 

luat parte la lansarea de carte a scriitoarei 
Lili Crăciun. Aceasta le-a propus tinerilor 
cititori două dintre cele mai „proaspete” 
romane ale sale - „Ancora” și „Din colțul 
prispei”- și un volum în versuri -„Ultima 
cântare”- al cărui autor este fiul ei, Vlad 
Ardelean. 

Ioana Zaharia, clasa a X-a E 
 

Ziua verde a ECO-Școlilor 
Anul acesta, în luna noiembrie, școala 

noastră a luat parte din nou la proiectul 
Ziua Verde a ECO-Școlilor din România 
prin plantarea de arbori, pomi fructiferi și 
flori. La finalul zilei elevii au împărtășit 
gânduri și păreri cu privire la activitățile 
desfășurate. Activitatea din școală a fost 
coordonată de doamna profesoară de bio-
logie Oana Sardariu.  

Ioana Zaharia, clasa a X-a E 
 

Proiectul “Valori culturale 
românești“ 

În perioada 4-6 noiembrie 2022, a avut 
loc cea de-a XXIII-a ediție a unuia dintre 
cele mai longevive proiecte școlare, orga-
nizat atât pe plan local, cât și național. 
Anul acesta, principala temă a fost “Un 
secol de la încoronare“, reunind aproxi-
mativ 200 de elevi și profesori de la Cole-
giul Național “Mihai Eminescu“ Iași și de 
la Seminarul Teologic Ortodox “Veniamin 
Costachi“ din Tg. Neamț. 

Sub îndrumarea domnului profesor coor-
donator Sorin Sitea, programul a fost com-
pletat și de o dezbatere religioasă, o seară de 
teatru, tradiționala competiție sportivă, pre-
cum și participarea la Sfânta Liturghie.  

Următoarea ediție se va desfășura la Tg. 
Neamț, cu ajutorul elevilor și al directo-
rului Seminarului, părintele profesor Vio-
rel Romus Laiu.  

Raluca Cebere, clasa a XI-a E 

Teoriile conspirației
Teoriile conspirației au existat de-a lungul istoriei, dar au de-

venit din ce în ce mai răspândite în secolul 21 datorită dezvoltării 
tehnologiei și a accesului la informații prin intermediul interne-
tului. Aceste teorii sugerează că există puteri ascunse care lucrează 
în secret pentru a-și atinge scopurile, fie că acestea sunt legate de 
controlul mondial, de controlul asupra informațiilor sau de aco-
perirea unor evenimente reale. 

Unele teorii ale conspirației sunt mai puțin plauzibile, în timp 
ce altele sunt susținute de dovezi solide. De exemplu, teoria 
conspirației care sugerează că terorismul din 11 septembrie a fost 
orchestrat de guvernul SUA a fost respinsă de majoritatea 
experților, în timp ce teoria care sugerează că guvernele ascund 
informații despre obiectele zburătoare neidentificate (UFO-uri) 
a fost susținută de anumite dovezi. 

Un alt exemplu de teorie a conspirației populară în secolul 21 
este cea conform căreia vaccinurile sunt periculoase și sunt utili-
zate pentru a controla populația. Această teorie a fost respinsă de 
majoritatea experților în domeniu, care au arătat că vaccinurile 
sunt sigure și eficiente în prevenirea bolilor. 

Există mai multe motive pentru care oamenii pot să cadă pradă 
teoriilor conspirației. Unul dintre acestea este dorința de a avea 
un sens și de a înțelege lumea care ne înconjoară. Atunci când 
suntem confruntați  cu necunoscutul, ne putem simți 
neputincioși și fără control. Teoriile de acest fel ne oferă posibi-
litatea de a explica evenimentele și de a ne simți mai puternici și 
mai în control. 

De asemenea, oamenii pot să creadă în teorii ale conspirației 
datorită dorinței lor de a găsi vinovați pentru problemele din 
lume. Atunci când avem de-a face cu probleme complexe și dificil 
de rezolvat, ne putem simți frustrați și să căutăm un vinovat ușor 
de identificat. Teoriile conspirației ne oferă acest vinovat,  
dându-ne posibilitatea de a ne concentra atenția asupra unei sin-
gure persoane sau grupuri de persoane. 

În cele din urmă, oamenii pot să creadă în teorii ale 
conspirației datorită faptului că acestea sunt promovate de către 
lideri puternici sau de către grupuri care împărtășesc aceleași 
credințe. Atunci când suntem înconjurați de alți oameni care 
cred în aceleași lucruri ca noi, ne putem simți mai puternici și 
mai siguri pe noi înșine și putem să avem mai puțină îndoială în 
ceea ce credem. 

Mara STECLARU, clasa a XI-a E



Decăderea Facebook‐ului 
Facebook a fost una dintre rețelele sociale cele mai populare  

pentru o perioadă lungă de timp, dar în ultimii ani a început să 
piardă teren în favoarea altor platforme, mai ales în rândul tine-
rilor. Iată câteva dintre motivele pentru care Facebook nu mai 
este atât de popular printre tineri: 
n Facebook a devenit prea mainstream: Unii tineri au simțit 

că Facebook a devenit prea comun și că nu mai este la fel de cool 
ca în trecut. 
n Există alternative mai moderne: Alte platforme, cum ar fi 

TikTok și Instagram, au devenit mai populare printre tineri de-
oarece oferă caracteristici și opțiuni mai moderne și interesante. 
n Facebook a devenit prea încărcat: Multe reclame și spam-

uri au început să apară pe Facebook, ceea ce a îngreunat 
experiența utilizatorilor. 
n Preocupări privind securitatea: Există preocupări privind se-

curitatea datelor pe Facebook și mulți tineri s-au săturat să își 
împărtășească informațiile personale pe această platformă. 
n Facebook nu mai este la fel de relevant: Mulți tineri au 

simțit că Facebook nu mai este la fel de relevant pentru ei și că 
au găsit alte modalități de a se conecta și de a comunica cu prie-
tenii lor. 

Din aceste motive, Facebook nu mai este la fel de popular 
printre tineri ca în trecut și nu se întrezărește o revenire a sa prea 
curând. 

Mara Pavel, clasa a IX-a A 
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IașiMUN 2022 
IașiMUN este o simulare a Națiunilor 

Unite, ce aduce laolaltă liceeni din toată 
țara și chiar de peste hotare pentru a dis-
cuta, a dezbate și a găsi soluții pentru pro-
blemele de la nivel mondial, prin prisma 
țării și comitetului din care fac parte. 
Ediția a XIV-a a avut loc în perioada 17-
20 noiembrie, la Colegiul Național ”Emil 
Racoviță” și a reprezentat cel mai mare 
eveniment de tip Model United Nations 
din toată țara, unde a fost realizată prima 
Adunare Generală completă.  

Redactor-șef, Iustina-Adriana SUCIU, 
clasa a XI-a D 

 
Concursul de creație Mental 
Health for Romania 

Organizația non-guvernamentală 
,,Mental Health for Romania’’ a organizat 
în luna noiembrie a 3-a ediție a ,,Concur-
sului de Creație’’. Concursul a cuprins 
patru categorii: proză, poezie, fotografie și 
desen, pictură, colaj și ilustrații. 
Participanții s-au putut înscrie la fiecare 
categorie cu maximum 2 lucrări, prin 
completarea unui formular de înscriere. 
Singura condiție pentru participare a fost 
ca lucrările să aibă tema ,,Mental Health’’.  

Denisa-Elena Crețu, clasa a X-a E 
 

Concursul regional Spoken English 
Cea de a 30-a ediție a Concursului Re-

gional „Alexandru Vornicu” (Spoken En-
glish), organizat de Asociația profesorilor 
de limba engleză din Moldova (MATE)  s-
a desfășurat pe 12 noiembrie 2022 la Co-
legiul Național ,,Mihai Eminescu din 
Iași’’, după o pauză de doi ani cauzată de 
pandemie. Aproximativ 1200 de elevi din 
clasele VII-XII, de la școlile din zona Mol-
dovei au participat la cele două categorii: 
Prepared Speech și Impromptu Speech, 
dornici să își demonstreze cunoștințele de 
limba engleză.  

Denisa-Elena Crețu, clasa a X-a E 
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Concursul de creație literară 

Winter Wonderland 
Biblioteca Județeană ,,Gheorghe 

Asachi’’ din Iași a organizat în luna de-
cembrie, ca în fiecare an, concursul de 
creație literară ,,Winter Wonderland’’, 
adresat elevilor din ciclul primar, gimna-
zial și liceal. Participarea a fost gratuită și 
singura condiție a fost aceea de a deține 
un permis la această bibliotecă. Juriul a 
fost format din profesori de engleză de la 
școli partenere, iar premiile au fost diverse.  

Denisa-Elena Crețu, clasa a X-a E 

 

Concursul de traducere și retro-

versiune Teodorenii 
Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Asachi 

din Iași’’ a organizat a opta ediție a ,,Con-
cursului de traducere și retroversiune’’ 
pentru elevi, proiect ce face parte din 
ediția a IX-a a Festivalului ,,Teodorenii’’. 
Manifestarea a avut două probe prin care 
participanții au trebuit să treacă: traduce-
rea unui fragment din ,,Cișmigiu et 
Comp’’ de Grigore Băjenaru din română 
în engleză și traducerea unui fragment din 
volumul ,,The Adventures of Huckleberry 
Finn’’ de Mark Twain din engleză în ro-
mână. Premierea a avut loc pe 14 decem-
brie 2022, la ora 14, în sala de lectură a 
Bibliotecii Județene Iași. 

Denisa-Elena Crețu, clasa a X-a E 

 

Ghid de supraviețuire 
într‐o meserie 

Zilele trecute eram într-un mall, așezat la coadă la casă. Când 
mi-a venit rândul, casierița, o tânără la vreo 20 de ani, a împietrit 
cu pistolul îndreptat spre mine. Cu pistolul de citit codul de bare. 
„Știu cine sunteți!”, mi-a spus pe tonul cu care un polițist ar zice: 
„Mâinile sus!”. Apoi continuă: „Și eu am vrut să dau la Facultatea 
de Jurnalism, dar nu m-a lăsat mami!”. Am întrebat-o la ce fa-
cultate a dat până la urmă. „Eh, la ceva inginerie!”, mi-a răspuns 
cu dezgust, lovind cu mâna aerul de parcă ar da un dos de palmă 
unei muște. 

Aș fi vrut să pot să o întâlnesc pe mama acelei fete și să îi zic 
așa: „Bună, mami. Ai cumva de gând să muncești tu în locul 
fetei? Să faci tu  „ceva inginerie” timp de 40 de ani, cam cât du-
rează cariera unui om de la debut până iese la pensie?”. Mamele 
ar trebui să viseze visele copiilor lor.  

Numele meu este Alex Nedea, sunt jurnalist de investigații la  
București la publicația Recorder. Am o meserie pe care o fac cu 
drag și la care visam când eram de vârsta voastră, elev la același 
Colegiu Național „Mihai Eminescu” din Iași. Scriu acest text 
pentru că îmi doresc ca toți elevii care citesc revista în care și eu 
am scris în urmă cu două decenii să poată spune același lucru 
peste douăzeci de ani: „Am o meserie pe care o iubesc, nu una în 
care încerc să supraviețuiesc”. Iată ce ați avea de făcut pentru asta: 

În primul rând, dacă vreți să aveți jobul visurilor, asigurați-vă 
că e cu adevărat meseria pe care voi o visați, nu e doar în visurile 
„lui mami”.  

Apoi vine partea mai grea: ești sigur că ceea ce visezi e cu ade-
vărat ceea ce urmează să se întâmple? Ești convins că imaginea 
pe care o ai tu despre acea profesie corespunde cu realitatea? Ați 
fi surprinși câți absolvenți de jurnalism am întâlnit în redacții, 
tineri care intră într-o depresie profundă când realizează că me-
seria pe care au ales-o cu ani în urmă nu e chiar așa cum sperau 
ei. Unii credeau că a fi jurnalist înseamnă să fii faimos, alții că 
vei face bani. Să le luăm pe rând. 

Da, poate că meseria asta ar fi o cale bunicică să îi facă faimoși 
pe unii dintre jurnaliști. Dar doar pe o mică parte dintre ei. Și 
cei mai mulți dintre puținii care ajung la faimă, nu sunt foarte 
încântați de ce li se întâmplă. Nu e chiar cool să fii faimos. Nu e 
cool când oamenii nu se mai uită la tine sau prin tine pe stradă, 
ci se holbează și devii obiect de studiu. Nu e nimic cool în a te 
duce să îți cumperi lenjerie intimă din mall și casierița să înlem-



nească cu lenjeria ta în mână, fluturând-o și strigând în gura 
mare: „Știu cine sunteți!”. Nu, nu e cool să fii faimos.  

Să fii jurnalist nu e nici o meserie care te umple de bani. În 
general, e o meserie din care nu mori de foame, dar care e mai 
prost plătită decât s-ar aștepta unii. Ajungi să ai un salariu decent 
după mulți ani de muncă și pentru debutanți prima leafă chiar 
poate fi un șoc real. Primii bani pe care i-am câștigat ca jurnalist 
au fost ăștia: un leu. În primul an de facultate am făcut practică 
în redacția ziarului „Adevărul”. Pentru că eram mai implicat 
decât media studenților care se perindau în practică pe acolo, am 
fost remarcat. Șefa de departament mi-a zis că ar avea nevoie de 
mine, dar că nu mă poate plăti. Nu are buget. Dacă vreau, pot 
să muncesc pentru ei, dar gratis. Atunci mi s-a părut cea mai 
bună afacere pe care puteam să o fac. Căci câștigam altceva decât 
bani. Câștigam o experiență unică. Aceea de a lucra în una din 
cele mai mari redacții din țară la acea vreme. După trei luni de 
voluntariat mi s-a pus în față în sfârșit o ofertă. „Ofertă!”, am 
strigat. Oferta era așa: nu mă puteau angaja cu carte de muncă, 
tot nu aveau buget, dar mă puteau plăti pe moment la bucată: 5 
lei reportajul, 4 lei ancheta, 1 leu știrea. Și am scris o știre și-am 
luat un leu. Iar pentru știrea aia a trebuit să ajung la o conferință 
de presă schimbând trei autobuze. Cost total bilete: 3 lei. Venit: 
1 leu. Tot mi s-a părut o afacere bună, chiar dacă îmi dădea cu 
minus. 

 Dar eu am hotărât să fiu jurnalist nu pentru că voiam să fiu 
faimos, nici pentru bani. În liceu m-am hotărât să fiu jurnalist 
pentru că am înțeles repede ce înseamnă exact să faci presă. La 
început nu știam. În clasa a IX-a eram într-o mare eroare. Aveam 
o impresie greșită despre meseria asta. Credeam că a fi jurnalist 
înseamnă să fii bun la scris poezii. Nimic mai greșit. Cum am 
aflat ce înseamnă cu adevărat să fii jurnalist? Simplu: m-am făcut 
jurnalist, în limita priceperii mele, la o revistă editată chiar în 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Se numea „Temperatura 
Adolescenței” și era coordonată de profesoara de chimie Luminița 
Grădinariu. Atunci mi s-a pus în brațe primul manual de jurna-
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Prezentare MIP și IDD 
Pe data de 12 ianuarie 2023 a avut loc 

prezentarea parcursului proiectelor IDD 
pentru elevii din clasa a X-a și MIP pentru 
elevii din clasa a XI-a, care lucrează încă 
de la începutul anului pentru a finaliza 
propria lor cercetare, în cazul celor din pe-
nultimul an de liceu aceasta fiind notată 
în luna mai, reprezentând una dintre pro-
bele pentru diploma de bacalaureat cu 
mențiune francofonă. Aceste proiecte sunt 
exclusiv dedicate claselor ce sunt pe filiera 
bilingv franceză din cadrul colegiului.  

Redactor-șef, Iustina-Adriana Suciu, 
clasa a XI-a D 

 

Balul Bilingvilor 2023 
Anul acesta, tradiționalul Bal al Biling-

vilor are loc pe data de 13 ianuarie, în sala 
de sport a colegiului. Acesta este format 
din două părți, evenimentele din cursul 
dimineții, unde elevii dornici să își pună 
în valoare talentele au o ocazie inedită de 
a o face în limbile învățate în școală: fran-
ceză, engleză și germană. Eveniment ce 
promovează multilingvismul dar și inter-
culturalitatea, în partea a doua, seara, are 
loc petrecerea mult așteptată, cu multe 
surprize pregătite de către organizatori, 
printre care concursul de cultură generală, 
karaoke și o tombolă cu premii. Tema ba-
lului este Las Vegas.  

Redactor-șef, Iustina-Adriana Suciu, 
clasa a XI-a D 
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Cursurile CEX în colegiul nostru 
Centrul de Excelență Iași își continuă 

activitatea în fiecare an, punând la 
dispoziție elevilor din județul Iași cursuri 
la o bună parte din materii pentru a supli-
menta informațiile și activitățile din ca-
drul școlii pentru copiii pasionați, 
participanți la olimpiade, curioși și dornici 
să afle lucruri noi. Dacă anul trecut, aceste 
cursuri au avut loc exclusiv online, anul 
acesta majoritatea se desfășoară fizic iar co-
legiul nostru găzduiește cursuri pentru 
anumite clase precum cele de română, is-
torie, geografie, franceză și engleză până la 
încheierea acestora, în luna aprilie. În 
funcție de numărul de participanți înscriși 
se poate desfășura o probă de selecție, sub 
forma unui test la materia respectivă. Nu-
mărul total de cursuri este de 20, au loc 
în fiecare săptămână cu excepția 
vacanțelor și primesc diplomă de absolvire 
elevii care participă la minim 80% dintre 
cursuri.  

Redactor-șef, Iustina-Adriana Suciu, 
clasa a XI-a D 

 

A XL-a Adunare Generală a CNE  
A patruzecea Adunare Generală a Con-

siliului Național al Elevilor a avut loc în 
perioada 5-7 ianuarie 2023, în Municipiul 
Timiș, județul Timișoara și a reunit peste 
90 de participanți, dintre care aproximativ 
jumătate cu drept de vot în cadrul adună-
rii. Locația ce a găzduit adunarea a fost 
Universitatea de Vest din Timișoara, unde 
au avut loc și alegerile pentru componența 
Biroului Executiv al CNE, fiind aleși în 
funcție un secretar, trei vicepreședinți și 
președintele Consiliului Național al Ele-
vilor.  

Redactor-șef, Iustina-Adriana Suciu, 
clasa a XI-a D

lism. Acolo am aflat că a fi ziarist nu are nicio treabă cu poezia. 
Și am descoperit că presa era, pentru mine, ceva mult mai tare 
decât scrisul poeziilor. Găsisem cea mai frumoasă meserie din 
lume. Pentru că ea îți dă posibilitatea să descoperi lumea cum 
alții nu au ocazia să o vadă. De exemplu, dacă societatea ar fi 
ceasul „Big Ben”, ca jurnalist nu îl vezi doar din stradă ca restul 
oamenilor, ci ai ocazia să îl vezi și pe dinăuntru, ai acces la me-
canisme. Poate nu vi se pare mare brânză, dar pentru unii 
construiți ca mine, născuți să fie jurnaliști, este un  lucru ex-
traordinar. Dar voi s-ar putea să fiți născuți să fiți medici, 
arhitecți, IT-iști. Ascultați sfatul unui jurnalist de investigații, 
colegul vostru de liceu puțin mai mare: porniți în investigația 
vieții voastre și aflați până la finalul liceului pentru ce ați fost 
născuți. 

E incredibil cât de puțin timp alocă astăzi un tânăr în ale-
gerea viitoarei lui profesii. Prinde un zvon din zbor despre nu-
știu-ce ocupație și, fără prea multe întrebări, se duce și se 
înscrie la nu-știu-care facultate. Sunt tineri care stau și se do-
cumentează mai mult în legătură cu telefonul pe care să și-l 
cumpere, decât în legătură cu viitorul lor. Ce diagonală să aibă 
display-ul, cât rezistă ecranul la zgârieturi, câte grame are, ce 
procesor, cât de repede se încarcă Youtube-ul pe el. Iar la me-
serie aleg cel mult ce le pune mami în brațe, fără să întrebe de 
ce.  

Începeți cercetarea vieții voastre: ce urmează să faceți cea 
mai mare parte din viața voastră? Propun să vă puneți pe hârtie 
nu una, ci cinci profesii la care să vă gândiți. Alegeți-le în 
funcție de abilitățile pe care le aveți. De pildă, nu vă treceți pe 
listă inginer IT, dacă sunteți un dezastru la matematică. Apoi 
începeți o documentare amănunțită a ceea ce înseamnă fiecare 
meserie în parte de pe lista voastră. Cercetarea nu înseamnă 
doar Google. Înseamnă mult mai mult, inclusiv observație di-
rectă.  Vrei să te faci medic? Du-te pentru o zi și vezi cum 
muncește un medic. Vrei să fii pompier? Stai o zi mai aproape 
de  pompieri (dar ține-te departe de foc). De ce e important? 
Pentru că multe meserii sunt complet altceva decât ce se vede 
din afară. 

În final, secretul este să vă decideți asupra unei profesii care 
vă place atât de mult, încât ați face-o și dacă nu ați fi plătiți. 
Sau ați fi plătiți cu un leu. Cineva spunea că, dacă îți găsești o 
profesie care îți e atât de dragă încât ai face-o și gratis, nu va 
mai trebui să muncești niciodată. 

Alex Nedea, jurnalist, absolvent al Colegiului Național  
„Mihai Eminescu” din Iași, promoția 2002 
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Halloween 2022 
Ca in fiecare an, cu ocazia Halloween-ului, Colegiul 

Național “Mihai Eminescu” a organizat, sub coordo-
narea doamnei profesor Ana Maria Rață, o serie de 
activități de decorare a sălilor de clasă. Elevii au fost 
încântați să participe la aceste activități și au arătat crea-
tivitate și imaginație în decorarea claselor. Unii dintre 
elevi au ales să decoreze sălile cu pânze colorate, bostani, 
globuri și farfurii pline cu dulciuri, în timp ce alții au 
optat pentru decorațiuni mai elaborate, cum ar fi sche-
lete, păianjeni și fantome. Fiecare clasă a avut o temă 
specifică, iar elevii au făcut eforturi considerabile pentru 
a o respecta. 

În plus, au fost organizate diferite concursuri, pre-
cum cel mai bun costum de Halloween, care au încân-
tat și mai mult elevii. Clasele a Va C și D au avut chiar 
și o paradă a costumelor în nou-înființata clasă outdoor.  

Activitățile de decorare a sălilor de clasă cu ocazia 
Halloween-ului au fost o modalitate excelentă de a-i în-
curaja pe elevi să își arate creativitatea și au contribuit 
la crearea unei atmosfere de sărbătoare în întreaga 
școală. 

Prof. Ana-Maria Rață 

„TRUST ME!” 
- un documentar de impact, lansat la Colegiul 

Național „ Mihai Eminescu” 
În data de 26 septembrie 2022, la „Colegiul Național 

Mihai Eminescu”, în sala de festivități, a avut loc 
proiecția filmului documentar „Trust Me!”, în regia lui 
Roko Belic (Președintele Wadi Rum Films), producător 
executiv Joe Phelps (CEO-ul Getting Better Founda-
tion). 

Evenimentul a fost organizat de  Getting Better 
Foundation, reprezentat de dna Rosemary Smith, di-
rector executiv, în parteneriat cu Ambasada S.U.A. în 
România, Forum Apulum, DCN Global și American 
Corner. 

Filmul a fost lansat anterior la Constanța, Craiova și 
Bacău, problematizând subiecte de maximă actualitate, 
precum dezinformarea, fake news, manipularea, la 
intersecția dintre natura umană și tehnologia 
informației, precum și modalitățile prin care aceste as-
pecte afectează viața cotidiană a fiecăruia.  

Documentarul oferă publicului o imagine a efortu-
rilor făcute de persoane civile, profesori și autorități 
pentru a promova integritatea jurnalistică și alfabetiza-
rea media la nivel mondial. Bazându-se pe întâmplări 
reale, adunate de la profesori și elevi din școlile din Ca-
lifornia, Colorado și Nevada, părinți din Chicago, forțe 
de ordine din India, antivaxxeri din Noua Zeelandă, 
experții împărtășesc modul în care alfabetizarea media 
poate promova încrederea și poate ajuta la depășirea 
anxietății, depresiei, violenței și criminalității. 

Proiecția filmului documentar a fost urmată de 
discuții despre dezinformare și modul în care aceasta 
ne afectează acum mai mult decât oricând. Această dez-
batere a fost  moderată de Rosemary Smith,  director 
executiv, cu participarea celorlalți invitați : Diana Fili-
mon – președinte Forum Apulum,  jurnalistul Teodor 
Tiță, catedra de limba engleză , dar și câțiva colegi de 
la alte departamente, precum și elevi din clasele 10A, 
10 E, 10F, 11A, 11 E, 12A, 12  E, 12F. 

Prof. Camelia Arhip 
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Examenele Cambridge ‐ O coordonată 
esențială a catedrei de limba engleză      

Colegiul Național “Mihai Eminescu” cola-
borează cu British Council de aproape 2 dece-
nii iar din 2010 a devenit centru de pregătire 
și examinare. Acest lucru îi permite să înscrie 
candidați doritori să susțină examenele Cam-
bridge English Qualifications și IELTS în fie-
care an, în fiecare sesiune. În acest fel, 
motivăm și încurajăm elevii din școala noastră 
să se pregătească temeinic la limba engleză, în 
calitatea noastră de centru de pregătire și exa-
minare pentru aceste examene oferind multe 
beneficii atractive. Faptul că am câștigat statu-
tul de membru în programul Advantage ne 
asigură o varietate de suport pentru pregătirea 
necesară acestor examene și acces la tot ceea ce British 
Council oferă - o bază solidă de materiale calitative de 
pregătire pentru învățarea, predarea și evaluarea limbii 
engleze. 

Calitatea de membru în programul Advantage pre-
supune servicii de asistență din partea British Council 
pentru susținerea examenelor în cele mai bune condiții, 
precum și avantaje care vin în ajutorul candidaților și 
părinților acestora, cum ar fi: 

Acces complet pe platforma  LearnEnglish Exams   
pentru a ajuta candidații în vederea pregătirii pentru 
examenele B2 First și C1 Advanced; 

Înscrierea în sistem block entry, ceea ce presupune că 
părinții nu mai trebuie să se implice personal în înscrie-
rea copiilor lor la examene, de acest aspect ocupându-
se exclusiv profesorii de engleză de la fiecare clasă, 
coordonați de dna profesor Camelia Arhip; 

Oportunitatea de a participa la competiţia anuală 
"OUR FUTURE" organizată pentru candidații din Eu-
ropa; 

La cerere, prezentări  pentru candidați și părinți (efec-
tuate fie de coordonatorul acestui proiect, profesor Ca-
melia Arhip, fie de reprezentanți British Council sau 
Cambridge Assessment English); 

Pregătire complexă gratuită, în cadrul orelor de limba 
engleză de la clase, atât în cele din trunchiul comun, cât 
și în cele din Curriculumul la decizia școlii; 

La cerere, simulări pentru familiarizarea cu formatul 

și tipul de evaluare specifice acestui tip de examene; 
Un sistem riguros și profesionist de predare care se 

ridică la standarde de calitate, permițându-le multora 
dintre cei care susțin aceste examene și intră în posesia 
unui certificat de nivel C1 sau C2 să devină studenți în 
facultăți din Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Sue-
dia sau Norvegia. 

Îmbunătățirea oportunităților de angajare și mărirea 
șanselor de a continua studiile academice, masterale sau 
doctorale în străinătate, 

Candidații  din clasele cu profil bilingv sau 
intensiv beneficiază de 10% reducere din taxa de exa-
men CAE dacă sunt înscriși din partea școlii; 

Cu certificatele IELTS sau Cambridge English elevii 
își pot pot echivala proba de limba engleză la examenul 
de Bacalaureat Bacalaureat,  examenul de admitere 
la clase cu profil blingv sau intensiv din licee  sau exa-
menul de admitere în clasa a 5-a cu profil intensiv; 

Experiență pozitivă și examinare corectă pentru toți 
candidații. 

 
Ținând cont de faptul că în ultimii 8 ani am obținut 

constant nivelul silver, gold sau platinum, profesiona-
lismul investit în acest tip de activitate este implicit, ceea 
ce a asigurat eficiența și rezultatele dorite. Totul, însă, 
cu mult timp și efort, atât din partea elevilor, cât și a 
profesorilor. 

Prof. Camelia Arhip 
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Într-un efort de a veni în ajutorul liceenilor din 
Ucraina, din punct de vedere educațional, și dorind să 
promoveze valorile adoptate în cadrul Uniunii Euro-
pene, în frunte cu respectarea Drepturilor Omului, Co-
legiul Național „Mihai Eminescu”, prin intermediul 
doamnei profesor Doina Calistru, a realizat un proiect 
prin care elevii români pot comunica și sprijini pe co-
legii lor ucraineni. Astfel, la clasa a XI-a E, în luna no-
iembrie, a avut loc o prezentare on-line, în limba 
engleză, concepută și susținută de către copiii din co-
lectivul în cauză pentru cei de peste graniță, pe subiec-
tul Uniunii Europene. S-au analizat aspecte ce țin de 

economia, poziția politică, drepturile omului și prote-
jarea mediului, așa cum sunt ele susținute în Uniune, 
iar, spre final, o sesiune de întrebări și răspunsuri a 
completat activitatea în mod interactiv. Tinerii colegiu-
lui nostru și-au exprimat, în încheiere, solidaritatea față 
de poporul acum aflat în suferință, iar experiența a fost 
percepută de ambele părți ca fiind deosebit de valo-
roasă, potrivit feedback-ului primit. Colaborarea 
CNME cu elevii ucraineni de-abia a început. Nume-
roase proiecte urmează a fi desfășurate în continuare în 
acest sens.  

Andreea CUCU, clasa a XI-a E

CNME și colaborarea cu Ucraina

Fiind orientat spre profiluri de filologie-bilingv 
ca instituție de învățământ liceal, Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” profită de toate activitățile culturale 
desfășurate în orașul Iași pentru a-și expune elevii me-
diului academic și a-i iniția în acest domeniu. O opor-
tunitate în acest sens s-a ivit în cadrul Simpozionului 
internațional Interculturalia, care a avut, în ediția refe-
rentă, tema Humanities. Cu mândrie afirmăm că, la 
secțiunea pentru liceeni, participanții au fost în între-
gime școlari CNME. Astfel, în data de 14 octombrie, 
șapte elevi „de-ai noștri” (Ingryd Radu, Mara Graur, 
Dimitrie Damian, Andreea Cucu, Andreea Teleagă și 

Darius Oprea, Rareș Mancea și Codrin Moisă), sub co-
ordonarea profesorilor Adriana Athes și Mihaela Pas-
ciuc au vorbit cu pasiune despre subiectele alese, acestea 

fiind: adevărul din spatele indus-
triei produselor de 
înfrumusețare; mitologia; umo-
rul; mecanisme psihologice de 
apărare; faima în raport cu 
rețelele de socializare; tehnologia 
și societatea, respectiv proiectele 
umanitare. Cu toții au fost 
apreciați de public (care a constat 
în studenți și profesori universi-
tari) iar elevii au considerat Inter-
culturalia un bun prilej pentru 
a-și îmbunătăți abilitățile de 
conferențiari și de a afla mai 
multe despre subiectele abordate.  

Andreea CUCU, clasa a X-a E 

Interculturalia 
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 Toamna lui 2022 a adus odată cu culorile vii ale na-
turii ce ne încântă sufletele și ne inspiră, multe proiecte 
pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu”. Unul dintre 
aceste evenimente a fost schimbul de experienţă cu li-
ceeni de la Școala Jeanne d’Arc din Gourin, din regiu-
nea Bretagne, Franţa. Acest parteneriat, semnat în 2019, 
a fost coordonat de doamna profesoară Letiţia Aghion, 
iar delegaţia română a fost alcătuită din 10 eleve din cla-
sele a 12-a A, C și D. Din această delegaţie am avut și 
eu onoarea să fac parte. 

La începutul lunii aprilie a anului școlar trecut noi 
am fost găzduiţi de elevii francezi și am avut plăcerea de 
a descoperi mai bine cultura acestei ţări: am învăţat dan-
suri specifice bretone, am gustat din preparate tradiţ-
ionale, am participat la ateliere de teatru și am 
descoperit partimoniul cultural prin vizite la diverse 
monumente și locaţii de o valoare inestimabilă: Mont 
Saint Michel, Lorient, Port Louis, și chiar capitala ţării, 
Paris.  

Pot să spun cu mâna pe inimă că am fost surprinsă 
încă din primul moment de regiunea care era mult mai 
liniștită decât Iași, de casele distanţate, multe familii 
ocupându-se printre altele și cu agricultura și creșterea 
animalelor. O altă sursă de uimire au fost temperaturile 
scăzute având parte chiar și de dimineţi cu zăpadă. Cel 
mai mult mi-a plăcut în schimb faptul că am descoperit 
cultura bretonă (căci locuitorii din Bretagne se con-
sideră mai degrabă bretoni decât francezi), iar peisajele 
pe care le-am văzut au fost superbe. 

În luna oc-
tombrie a 
acestui an șco-
lar a fost însă 
rândul nostru 
să-i primim pe 
elevii de la li-
ceul din Gou-
rin la Iași. 
Aceștia au par-
ticipat la acti-
v i t ă ţ i 
împărţite pe 
zile tematice: 
ziua dedicată 

descoperirii școlii care a constat în turul școlii și diverse 
prezentări făcute atât de delegaţia română cât și de cea 
franceză, ziua dedicată tradiţiei și culturii române care 
a cuprins un atelier de limba română, un atelier de gătit 
tradiţional, un atelier de pictat și vizită ghidată prin cen-
trul orașului. Această zi a reușit, din spusele lor, să îi 
atragă cel mai mult, fascinându-i prin complexitatea ci-
vilizaţiei române, atât de diferită de a lor. O altă zi a fost 
dedicată unei excursii în judeţul Neamţ unde francezii 
au avut ocazia să cunoască mai bine istoria și cultura 
ţării, iar ultima zi a stat sub semnul spectacolului, mu-
safirii fiind încântaţi de spectacolul de talente pus la cale 
de elevii colegiului și de piesa de teatru „Et toi?” a trupei 
de teatru francofon Mooz. 

Acest schimb de experienţă a fost unic pentru mine, 
căci pe lângă beneficiile lingvistice evidente, am avut 
ocazia să cunosc oameni noi cu care am creat legături 
de lungă durată, am cunoscut cultura, dar și mentalita-
tea franceză și simt că m-am redesoperit. 

Teodora Mazga, clasa a XII-a D

Schimbul de experienţă, o ocazie unică 
de a cunoaşte cultura franceză 
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SPELL IT RIGHT! 

În data de 26 noiembrie 2022, la Colegiul Naţional 
"Mihai Eminescu" din Iași a avut loc prima ediție a 
Concursului Județean SPELL IT RIGHT!, concurs 
realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean 
Iași, British Council, American Corner, MATE (Aso-
ciaţia Profesorilor de Engleză din Moldova), Centrul 
Educațional Re-Mind Center, Cărturești și editura PO-
LIROM.  

Concursul SPELL IT RIGHT, inspirat de binecu-
noscutul concurs american SPELLING BEE, a avut ca 
activitate principală pronunţia corectă și scrierea con-
form normelor limbii engleze, două componente de 
bază în demersul învăţării și exersării unei limbi străine. 
Iniţiat în 2018 printr-o ediţie pilot, concursul a fost 
organizat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevi-
lor din clasele III-IV și V-VI, încurajând astfel consoli-
darea unei ortografii și pronunţii corecte și stimulând 
interesul elevilor pentru învăţarea limbii engleze prin 
alte mijloace focalizate pe aplicarea practică a cunoști-
nţelor dobândite. 

La concurs au participat 370 de elevi din judeţul Iași, 
aceștia având alături 50 de cadre didactice, profesori de 
limba engleză din judeţ, care i-au ajutat cu entuziasm 
și dăruire să îndeplinească cu bine cerinţele acestei ac-

tivităţi. Proiectul s-a bucurat de un real succes, astfel 
că organizatorii acestuia, catedra de limba engleză de 
la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Iași abia as-
teaptă ediţia următoare.  

 
Prof. Andreea Jijie 

Prof. Camelia Mancea 



URME                                           Despre noi                                                  15 

22 octombrie 2022. 
O sâmbătă de toamnă cu tot buchetului de culori 

conform perioadei. 
Pentru mine, Mihai, o sâmbătă alTfEL pentru că 

aveam un Țel. Țelul meu era să mă întâlnesc cu cât mai 
mulți colegi. 

Ce poate fi diferit la o întâlnire cu colegii e poate că 
nu vineri era ultima zi în care ne văzusem, sau faptul că 
luni sigur nu ne vom vedea. 

Motivul poate fi intrigant, dar nu are legătură cu 
chiulitul de la școală. Acum trăiam toți o experiență 
unică, întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. 

Buchetul de culori a fost asortat cu cel de emoții, va-
riate deoarece am fost și printre cei implicați în organi-
zare, iar provocările și-au făcut apariția. 

În vara lui 2002 nu aș fi crezut că momentul de reîn-
tâlnire cu profesorii și colegii va fi atât de intens. 

În toamna lui 2022, am reintrat pe porțile școlii și 
am văzut băncile din curte pe care stăteam în pauze și 
am auzit cântecul frunzelor într-o liniște pe care de mult 
nu o mai auzisem, iar grupul de elevi pe care l-am găsit 
în sală, mi-a creat o senzație ce mi-a trecut prin tot cor-
pul. 

Bucuria revederii profesorilor, care nu s-au schimbat 
deloc, ce au intrat cu zâmbetul pe buze și care au po-
vestit de fiecare dintre noi ce au văzut în noi, a comple-
tat buchetul de emoții și a întărit puterea regăsirii 
grupului. 

După ce fiecare dintre noi a povestit ce a simțit de 
cuviință, care o amintire, care o snoavă despre un coleg, 
am conștientizat că au trecut acele ore și parcă nu prea 
voiam să se termine. 

Dacă la școală, poveștile au fost limitate de context și 
de timp, ieșirea de la terasă a umplut fiecare colț al tru-
pului cu râsete și voie bună cu amintirile din perioada 
liceului. 

Această zi de sâmbătă a fost o călătorie în timp din 
care am plecat mai bogat emoțional și cu o mai strânsă 
legătură cu colegii de clasă cu care doresc să ne revedem 
cat de curând vom putea. 

Te invit, elev de Eminescu, să te bucuri de fiecare zi 
pe care o petreci cu colegii tăi și să o petreci ca și cum 
ai vrea să o povestești și peste 20 de ani. 

Pentru noi a fost o zi peste 20 de ani, ca la 20 de ani. 
Mihai  Cazan, absolvent  promoția 2002

Revedere ‐ întâlnire de promoție 
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Eveniment școlar la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași 

 “Valori Culturale Românești”‐ ediția XIII 
- Interviu cu profesorul coordonator Sorin Sitea -

“Acest proiect nu va schimba lumea, dar ne 
poate schimba pe noi” 

 
Cum v-a venit ideea proiectului “Valori Culturale 

Românești”? 
În urmă cu mai bine de 13 ani, într-o primăvară fru-

moasă petrecută la Mănăstirea Neamț, m-am gândit să 
îi propun părintelui profesor Viorel Romus Laiu, ac-
tualul director al Seminarului Teologic Ortodox „Ve-
niamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, să realizăm 
o întâlnire între elevi și profesori. Ideea avea ca obiectiv 
revitalizarea unei acțiuni la care am participat în timpul 
facultății, când anual, studenții din Iași, București și 
Cluj, se întâlneau într-un triunghiular care cuprindea 
activități științifice, culturale și sportive. Prin urmare, 
excelenta idee din perioada facultății, a fost preluată, și 
în anul 2009, împreună cu părintele profesor Viorel 
Laiu, am pus-o în aplicare. A fost o întâlnire cu 
siguranță memorabilă pentru că am avut primul con-
tact real cu o școală teologică. Ceea ce părea a fi inițial 
o simplă provocare, a devenit în timp o manifestare și 
întâlnire de tradiție așteptată cu interes la Iași și Mă-
năstirea Neamț, care a evoluat remarcabil pe parcursul 
anilor, ajungând în 2022 la cea de a XXIII-a ediție. 
Această împlinire nu ar fi fost posibilă fără sprijinul 
prietenului meu, profesorul și părintele Viorel Romus 
Laiu, care cu generozitate și pasiune s-a implicat în 
acest proiect de suflet al celor două instituții școlare. 

Proiectul „Valori Culturale Românești” este unic la 
nivel național deoarece reunește două școli diferite, dar 
care au descoperit numeroase elemente comune.  

 
Cum se desfășoară acest proiect și care sunt 

activitățile la care participă elevii și profesorii? 
Orice început este bântuit de ezitări și îndoieli. Va-

lorile nu se rezumă doar la o întâlnire și o serie de 
conferințe. Cele două școli se întâlnesc timp de 3 zile, 
fapt care necesită asigurarea unui cadru potrivit: asigu-
rarea cazării, a organizării evenimentelor și pregătirea 
materialelor publicitare. În culisele acestor evenimente 
se află foarte multă muncă, dar răsplata pe măsură este 
reușita. Ea se bazează atât pe invitații deosebiți, temele 

abordate, cât și pe modul în care elevii receptează me-
sajele și se implică în organizarea și desfășurarea eveni-
mentelor. Prin urmare, consider că încrederea în acest 
proiect a fost câștigată în urma unor ediții de succes 
prin diversitatea manifestărilor din program și prin ca-
litatea acestora. 

De-a lungul timpului, au fost create condițiile abso-
lut necesare pentru ca acest proiect să aibă continuitate: 
încredere și dorința de a ne revedea atât la Iași, cât și la 
Neamț. Fiecare ediție este diferită. Dacă nu ar fi nou-
tatea, probabil ar interveni plictiseala, iar valorile nu ar 
mai produce emoțiile pe care elevii le mărturisesc de 
fiecare dată, la finalul unei ediții. 

Ca orice proiect, și acesta are câteva puncte de spri-
jin. Elevii pot participa la orele deschise, pot observa 
modul de predare a profesorilor din Iași și din Neamț 
și sunt încurajați să relaționeze, să-și exprime opiniile. 
Acestea reprezintă esența învățământului secolului 
XXI. 

Datorită faptului că există o oră dedicată întrebărilor 
adresate teologilor, elevii se dovedesc a fi interesați de 
a afla despre problematica religioasă și cea socială, așa 
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cum este privită de Biserica Ortodoxă. De asemenea, 
un alt punct foarte important este reprezentat de mo-
mentele artistice care se organizează cu prilejul 
festivității de deschidere și care evidențiază foarte multe 
talente. Pe parcursul anilor au fost puse în scenă piese 
de teatru, formații muzicale și formații instrumentale. 
Faptul că există invitați, atât din mediul teologic, cât și 
istoric, dă o foarte mare consistență proiectului. Atunci 
când oameni recunoscuți în mediul academic acceptă 
să conferențieze și să discute cu elevii pe teme de actua-
litate, reprezintă o recunoaștere a valorii și calității aces-
tui proiect. Pentru că educația este vitală în evoluția spre 
maturitate, elevii participă la o seară dedicată teatrului, 
organizată în parteneriat cu Teatrul Național ”Vasile 
Alecsandri” Iași. Această opțiune a fost o idee inspirată 
și plină de satisfacții, fiind foarte apreciată de 
participanți. 

Programul este întregit de meciul de fotbal în care 
învingătorii sunt recompensați cu tradiționala  ”Cupă 
a Prieteniei”. Este o competiție sportivă care dinami-
zează atmosfera, iar elevii participă cu mare entuziasm. 

Programul nu putea fi completat mai fericit, decât 
printr-o participare la o sărbătoare a credinței care are 
loc în fiecare zi de Duminică: Sfânta Liturghie. Elevii 
au putut descoperi importanța credinței, a bisericii și a 
spiritualității în viața cotidiană. 

 
Având în vedere provocările întâlnite, ați întâmpi-

nat și dificultăți pe parcursul anilor ? 
Indiscutabil, orice proiect presupune câteva condiții 

necesare și obligatorii. Este nevoie de foarte multă im-
plicare. Pregătirea unei ediții începe odată cu terminarea 
ediției anterioare, reunind atât componentele pozitive, 
cât și cele negative, astfel încât părțile bune să se poată 
consolida, iar cele negative să se diminueze. Este nevoie 
de o echipă de profesori și elevi care să participe la or-
ganizarea evenimentelor. Prin urmare, organizarea în-
seamnă timp, împărțirea unor sarcini, asumarea și 
finalizarea acestora.  

Așadar, organizarea, logistica, pregătirea materialelor, 
prezența invitaților, reprezintă problemele care trebuie 
rezolvate până la momentul deschiderii. Timpul a de-
monstrat că există oameni generoși, cu ajutorul cărora 
am reușit să organizăm, în condiții excelente, acest pro-
iect. Alături de colegii mei, Lăcrămioara Iordăchescu, 
Daniela Pleșca, Lucian Trandafir, Andreea Gabor, am 
dovedit că printr-o bună colaborare se pot realiza lucruri 
de calitate. 

Considerați că ați reușit să vă atingeți obiectivele 
propuse de la debutul acestui proiect? 

Acest proiect a fost creat pentru elevi, pentru profe-
sori și pentru nevoia de dialog. Sunt absolut convins că 
oamenii pot deveni mai buni în măsura în care sunt 
toleranți. Bunătatea, toleranța, respectul reciproc se ar-
monizează cu patriotismul și cu valorile autentice. Un 
om activ și implicat în viața socială reprezintă tipul 
cetățeanului civic și responsabil. Proiectul urmărește, în 
special, valorificarea potențialului elevilor, încurajarea 
dezbaterii, a dialogului, opțiunile liber exprimate, dar 
și posibilitatea elevilor de a ajunge, cu ajutorul temelor 
prezentate, precum și a personalităților invitate, la 
cunoașterea adevărului istoric, la contribuția 
personalităților care au ilustrat cultura românească. 
Aceștia se pot regăsi într-un spațiu în care părerile dife-
rite, polemica, dialogul intercultural și religios sunt în-
curajate.  

Reușita proiectului poate fi sintetizată în faptul că la 
cele 23 de ediții, peste trei mii de elevi au participat, 
fiecare dintre ei rămânând cu experiențe memorabile. 
Oamenii au devenit mai buni, mai generoși, mai 
deschiși și mai toleranți. Așadar, ”Valorile Culturale 
Românești” și-au atins obiectivul. Acest proiect nu va 
schimba lumea, dar ne poate schimba pe noi. În socie-
tatea românească este nevoie de un număr mai mare de 
oameni care să susțină modernizarea și reformarea atât 
de necesare. Proiectul ”Valori Culturale Romanești” și-
a propus să contribuie la realizarea acestui deziderat.  

 
Cum va arăta următoarea ediție a proiectului ”Va-

lori Culturale Românești”? 
Valorile, așa cum este numit de elevi acest proiect, 

sunt orientate spre viitor. La Neamț, în primăvara anu-
lui 2023, va fi o ediție în care, cu certitudine, se vor re-
găsi momente reprezentative din istoria națională, iar 
dimensiunea națională a ortodoxiei va ocupa un loc 
central. Un loc important, va fi ocupat de promovarea 
unor valori autentice în care credem cu toată tăria: res-
pectul față de înaintași, toleranța, iubirea și deschiderea 
spre modernitate.  

Valorile își vor continua drumul atâta vreme cât elevii 
și profesorii vor simți că el îi face mai buni, mai deschiși 
și mai generoși. 

Redactor,  
Raluca Cebere, clasa a XI-a E
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Întrucât interesul pentru domeniul psihologiei 
continuă să crească, iar sintagma „mecanism psiho-
logic de apărare” devine, de acum, uzuală, am cerut 
ajutor, în numele tuturor,  doamnei psiholog Ga-
briella Losonczy, pentru a înțelege fenomenul refe-
rent și a îmbunătăți, implicit, și abilitățile de 
cunoaștere de sine.  

 
Reporter (R): Propun să începem acest interviu 

cu definirea conceptului pe baza căruia vom purta 
discuția: ce este un mecanism de apărare? 

Psiholog (P): Ca să pot să dau o definiție, trebuie să 
precizez de ce se dezvoltă un mecanism de apărare: în 
momentul în care psihicul nostru se confruntă cu un 
aspect pe care îl consideră greu sau imposibil de gestio-
nat, cum ar fi stresul sau trauma, apelează la o gamă de 
mecanisme „preinstalate” care să îl ajută să facă față ace-
lui moment sau eveniment. El face asta cu scopul de a 
putea supraviețui și de a rămâne funcțional. Pentru psi-
hic, există două mari priorități: supraviețuirea și inte-
gritatea, și de aceea dezvoltă mecanisme de apărare.  

 
R: Cum se dezvoltă mecanismele de apărare? Ce 

face „click” în creier atunci când creează automatis-
mul? 

P: În primul rând, „click-ul” din creier care dă sem-
nalul că trebuie creat un mecanism poate fi produs de 
orice problemă căruia se simte incapabil să îi facă față. 
De exemplu, în situații de stres, când există senzația de 
imposibilitate de reușită, sau în cazuri în care s-a pro-
dus un consum psihic foarte mare, se face apel la me-
canisme. Am putea vorbi de „triggers”, dar factorul 
declanșator nu este mereu conștientizat. Dacă ne gân-
dim la un trigger serios, cum ar fi mirosul de gaz, este 
evident că sunt justificate dubiile și o ușoară panică le-
gată de propria siguranță (și atunci luăm măsuri astfel 
încât să fim în siguranță), dar factorii aceștia sunt, de 
cele mai mult ori, inconștienți. Fiecare are triggers aso-
ciate cu evenimente stresante, traumatizante și, ori de 
câte ori  avem de-a face cu ele, vom avea reacția tipică, 
uneori fără să ne dăm seama, pentru că reacția a devenit 

un automatism care ne protejează psihicul, dar, în 
același timp, acest proces va duce la reacții 
disfuncționale. De pildă, dacă îți este frică de întuneric 
pentru că ai o experiență neplăcută care s-a petrecut pe 
timp de noapte (e.g.: te-ai întâlnit cu un câine agresiv), 
este justificat să fii mai atent noaptea. Însă, dacă devii 
incapabil să ieși din casă noaptea, sau să stai singur pe 
timpul nopții, înseamnă că dezvolți comportamente 
disfuncționale. În mod paradoxal, deși mecanismele de 
apărare au ca rol conservarea integrității psihicului, ac-
tivarea lor fiind subconștientă, ele pot deveni, de foarte 
multe ori, nocive, iar reacțiile față de stimuli pot fi exa-
gerate. 

 
R: Un mod popular de a clasifica mecanismele de 

apărare este categorisirea lor în: sănătoase (în care 
se încadrează cele mature) și nesănătoase (care cu-
prind mecanismele imature și primitive). Există po-
sibilitatea ca o persoană să reușească să folosească 
mecanisme mature după ce a făcut uz exclusiv de re-
flexe primitive sau imature? 

P: Absolut! Cele primitive sunt existente în creierul 
fiecărui om, ele sunt „soft-ul preinstalat”, cele imature 
sunt dezvoltate în copilărie, cu resursele de care dispu-
nem la momentul respectiv, pe care le folosesc uneori 
și adulții, argumentând, de exemplu, cât de benefică 
este raționalizarea unei situații neplăcute. Ca și proces 
cognitiv, raționalizarea este, evident, superioară proce-
selor primitive, declanșate în subconștient, dar mijloa-
cele imature te împiedică să procesezi informațiile pe 
plan emoțional, rezultând în imaturitate emoțională și, 
așa cum am mai spus, capacitate redusă de procesare a 
informației. Un alt exemplu de mecanism imatur este 
evitarea. Lucrez cu foarte mulți copii care au 10-11 ani, 
care îmi spun că pe ei nu îi mai afectează nimic, că sunt 
obișnuiți cu problemele. Cei mai mulți dintre ei îmi 
zic asta atunci când îi întreb dacă i-a afectat divorțul 
părinților, deoarece un număr mare din ei sunt în 
situația asta, în contextul în care divorțul s-a întâmplat 
când ei erau și mai mici: 5 sau 6 ani. Mi se pare normal 
pentru un copil de clasa I să dezvolte acest mecanism, 
pentru că nu are resurse prin care să gestioneze în alt 

Interviu – mecanisme psihologice  
de apărare 
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fel acest eveniment, mai ales fără ajutor din partea unui 
adult. Dar când cresc, ei devin anesteziați, inerți 
emoțional, lipsiți de empatie, nu mai au reacții normale 
la ce se întâmplă în jurul lor. Iar când se confruntă din 
nou cu greutăți, dintre care unele sunt șocante chiar și 
pentru mine ca adult și consilier atunci când îmi po-
vestesc, ei îmi spun că nu îi afectează, că sunt ok. Este 
o reacție disfuncțională, prin care ei nu își procesează 
emoțiile, deși ele există în continuare; sunt doar repri-
mate sau negate. Ei își creează o altă realitate, în care 
nimic nu îi afectează, dar, pe termen lung, îi va fi afec-
tată capacitatea de a avea relații interumane de calitate 
și satisfăcătoare.  

 
 Cu răspunsurile doamnei Losonczy mai mult decât 

sugestive pentru înțelegerea conceptului abordat și cu 
speranța că ai noștri cititori au parcurs cu plăcere arti-
colul, vă invităm să citiți și următoarele pagini din re-
vistă! 

Cucu Andreea, clasa a XI-a E, redactor
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Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri Iași 
este cu adevărat unul dintre cele mai reușite și mai pres-
tigioase festivaluri de literatură și traduceri din lume, 
și nu o spun doar eu. O spun scriitorii pe care i-am în-
tâlnit și în această ediție, mai ofertantă ca niciodată, 
care, participând și la alte festivaluri de această anver-
gură, au declarat convinși și înduioșați că nu au mai re-
găsit nicăieri atmosfera și emoția resimțită la acest 
festival. 

A X-a ediție s-a remarcat, mai mult ca niciodată, cu 
peste 100 de evenimente în cadrul cărora au fost 
invitați 250 de invitați, scriitori, oameni de seamă, tra-
ducători, critici literari, jurnaliști, librari care au lăsat 
câte puțin din ce au acumulat de-a lungul vieții în 
mințile fiecărui ascultător, împărtășind un strop din 
înțelesurile tăinuite ale existenței. Acest festival a fost 
cu adevărat un maraton, reușind să desfășoare un 
număr imens de întruniri de pe 19 pe 23 octombrie iar 
cuvântul care a caracterizat FILIT-ul în acest an a fost 
diversitate, tocmai prin prisma nenumăratelor activități 
diverse, pornind de la clasicele și mult iubitele întâlniri 
cu scriitori și continuând cu concerte, mese rotunde, 
interviuri, nopți albe ale poeziei. 

Apogeul acestor activități a fost reprezentat de serile 
de la Teatrul Național, la fiecare dintre ele participând 
figuri consacrate. În primele trei seri au avut loc întâl-
niri cu Manuel Vilas, Boualem Sansal și John Boyne 
iar în a patra seara accentul a fost pus pe situația din 
Ucraina, în concordanță cu tematica serii "Focus 
Ucraina", alături de invitații Sofia Andruhovici, Evghe-
nia Lopata și Iuri Viniciuc. Totuși, seara despre care vă 
voi vorbi este chiar ultima, cea care încununează între-
gul festival prin decernarea Premiului Institutului Cul-
tural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărți 
din literatura română în anul 2021 și a Premiului li-
ceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2021, 
iar evenimentul care încheie o călătorie nespus de bo-
gată, cum rar avem ocazia să vedem este intitulat "Fi-
losofie și literatură în vreme de război" alături de 
invitații Alexandru Călinescu și Andrei Pleșu. 

Una din experiențele de care îmi voi aminti cu nos-
talgie și cu zâmbetul pe buze, cu frânturi de replici din 
culise și cu aplauze pierdute în fundalul unei săli uriașe, 

este seara în care am avut o ocazie unică, cu adevărat 
onorantă, aceea de a păși pe scena Teatrului Național, 
în văzul unei săli pline de spectatori, pentru a prezenta 
cele 5 cărți nominalizate la Premiul liceenilor pentru 
cea mai îndrăgită carte a anului 2021. Nu mai e o sur-
priză pentru nimeni, așa că voi menționa aici cartea 
câștigătoare, și anume "un nor în formă de cămilă" de 
Alina Nelega, continuând să vi le prezint pe fiecare în 
parte. 

Am citit cu drag cele 5 cărți propuse pentru concurs 
și am învățat ce înseamnă iubirea, tăcerea, fericirea, des-
trămarea unor relații, familia și am fost martora unei 
călătorii în adevăratul sens al cuvântului prin istorie, 
cu fețele ei pe care le numim trecut, prezent și viitor, 
iar atunci când acestea se răsfrâng în noi se numesc ine-
fabil cântece ale vârstelor, articulând viziuni estetice di-
ferite, cu înțelesuri profunde, cu roluri și personaje 
inedite.  

La finalul călătoriei, aceste 5 universuri ficționale și-
au găsit ecou în lumea mea deschisă metamorfozelor 
lăuntrice. 

Scena Teatrului Național, o înălțime 
demnă de atins  
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”Multă forță și un dram de gingășie”, de Andrei Dósa 
este un roman realizat în formulă autoreferențială, ce 
surprinde procesul de maturizare de la adolescență la 
maturitate, prietenii și conflicte, tipologii de personaje 
atent construite. Citind această carte, m-am identificat 
adeseori cu protagonistul, reînviind amintiri aproape 
pierdute în străfundul propriei mele minți. Autorul re-
compune vizionar adolescența, acel timp interior cu 
provocări la nivel ontologic, oferind totodată o analiză 
fidelă a spațiului transilvănean. 

"un nor în formă de cămilă" de Alina Nelega este car-
tea care evidențiază cu o luciditate exacerbată lupta ne-
miloasă, care se desfășoară în spatele cortinelor, 
ambițiile, compromisurile, jocul de putere dintre actori 
și regizor, un loc unde teatrul se întrepătrunde cu reali-
tatea, iar rolul jucat cu viața. Lumea teatrului este dez-
brăcată sub ochii cititorului de orice ideal, iluzie și   
așteptare, unde sistemul și renumele dictează.  De cea-
laltă parte, înstrăinarea, suferința, disperarea, măcinarea 
constantă, lipsa de empatie, sentimentele de ostilitate și 
dorința de răzvrătire caracterizează relația dintre mamă 
și fiu. Aici iubirea este manifestată prin manipulare, 
control, neputință și egoism, iar în fiu se oglindește 
eșecul mamei, care nu îl mai recunoaște și se află în im-
posibilitatea de a-l apropia de sine, experiență ce poate 
fi ușor replicată la nivel lectorial.  

Cele 10 proze scurte din cartea "August", a Elenei 
Vlădăreanu prezintă vacanța ca un prilej eșuat de evadare 
din problemele apăsătoare și situațiile ignorate, un mod 
temporar de eliberare a tensiunilor, care dimpotrivă nu 
face altceva decât să le adâncească, transformându-le 
într-un izvor de nemulțumiri și frustrări care iau diferite 
forme. Textele prezintă situații amuzante dar și povestiri 
ce se termină tragic, cu personaje ce resimt un gol lăun-
tric provocat de lipsa afectivității și a suportului celuilalt, 
resimțită în special de femeile care sunt afectate de inca-
pacitatea bărbaților de a le înțelege, de a le respecta li-
mitele și de a le împărtăși responsabilitățile. 

Am simțit această lectură ca pe un îndemn subtil spre 
acceptarea, conștientizarea și rezolvarea problemelor, o 
încurajare spre a înfrunta aspectele imperfecte pe care 
dorim să le evităm cu orice preț, chiar dacă fac parte din 
noi și din realitatea noastră. 

În cartea Laviniei Braniște, "Mă găsești când vrei", 
protagonista este prezentată în incipit ca o persoană 
competitivă, cu potențial în perioada liceului, care 
eșuează ulterior atât pe plan afectiv cât și pe plan pro-
fesional. 

Relația dintre părinții ei este disfuncțională, aceștia 
sunt blocați într-o căsătorie nefericită, marcată de criza 
vârstei. Apropiată mai mult de tatăl infidel, protagonista 
încearcă să le salveze relația, însă realizează că îi cunoaște 
mult prea puțin pentru a o face.  

În romanul "Ioșca", de Cristian Fulaș, acțiunea se 
desfășoară predominant într-o vale izolată de lume, 
unde timpul devine mitic, unde libertatea este înțeleasă 
diferit și liniștea este adevărata fericire. Autorul creează 
un univers în care sunt evidențiate simplitatea trăirii și 
adevărata profunzime a relațiilor autentice. 

Ioșca dă coerență acestui univers, reprezintă temelia, 
fără de care valea și-ar pierde farmecul. Povestea 
înduioșătoare de dragoste, cu sfârșit tragic, nu este ex-
primată prin cuvinte neînsemnate, ce anulează esența 
trăirii, ci prin tăcere, ce amplifică iubirea dintre prota-
gonist și femeia de care este îndrăgostit. 

Voi încheia descrierea cu un citat care m-a impresio-
nat: 

"ceva de început de lume ce nu trebuia și nici nu 
putea fi spus, o formă a adevărului de dinainte de ade-
văr, o formă a nemuririi, în fond, pentru că lucrurile 
care nu se spun nu mor niciodată și doar cuvintele au 
puterea năucitoare de a ucide ființele și lucrurile, de a 
le șterge din lume și a le face să fie uitate." 

A X-a ediție a Festivalului FILIT, ce reprezintă o em-
blemă a culturii și a literaturii la nivel internațional, mi-
a oferit nu doar o experiență lectorială complexă și o 
multitudine de întâlniri cu oameni cu adevărat speciali, 
ci și o lume magică, pe care merită să o descoperim cu 
toții. 

Redactor-șef 
Iustina-Adriana SUCIU 

Clasa a XI-a D 



Howl’s Moving Castle
Recenzie 
 
Howl’s Moving Castle este un film animat realizat 

de regizorul japonez Hayao Miyazaki și produs de Stu-
dio Ghibli în anul 2004. Acțiunea se petrece într-un 
tărâm magic și urmărește povestea lui Sophie, o tânără 
fără prea multă încredere în sine, care este transformată 
într-o bătrână de către o vrăjitoare malefică, Witch of 
the Waste. În timpul călătoriei ei pentru a-și găsi o cale 
de a-și recăpăta tinerețea, Sophie întâlnește un vrăjitor 
tânăr și atrăgător, Howl, care locuiește într-un castel ce 
se poate muta în orice loc. Povestea filmului este plină 
de aventură, magie și personaje interesante, iar animația 
este impecabilă. Muzica este, de asemenea, un punct 
forte al filmului și se potrivește perfect cu acțiunea de 
pe ecran. 

Tema principală este puterea iubirii și a acceptării de 
sine. Sophie începe filmul cu o încredere scăzută în sine 
și, mai mult decât atât,  este transformată într-o bătrână 
de către Vrăjitoarea Pustiului. După ce îl întâlnește pe 
Howl și începe să-l cunoască mai bine, descoperă că 

acesta este un vrăjitor talentat, dar și un om complex 
și vulnerabil. În cele din urmă, Sophie înțelege că 
frumusețea și puterea vin din interior și că iubirea poate 
face minuni. 

Un simbol important din film este castelul care se 
poate muta al lui Howl, fiind văzut ca o imagine a 
protecției și a siguranței, dar care de asemenea poate 
reprezenta izolarea și dificultatea de a se conecta cu 
ceilalți. În plus, Witch of the Waste este văzută ca un 
simbol al fricii și a neacceptării de sine, în timp ce Sop-
hie și Howl sunt simboluri ale acceptării de sine și ale 
puterii iubirii. 

Howl’s Moving Castle este un film extraordinar des-
tinat atât adulților, cât și copiilor. Dacă sunteți fan al 
anime-ului sau pur și simplu doriți să vă bucurați de o 
poveste captivantă și de o animație de calitate, diferită 
de clișeele Disney, atunci acest film este o alegere exce-
lentă. 

 
Antonia Budeanu, clasa a XII-a E 
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Băiatul cu pijamale în dungi – diferențe 
dintre carte și film  

Romanul lui John Boyne “Băiatul cu pi-
jamale în dungi”   spune povestea lui 
Bruno, un băiețel în vârstă de doar nouă 
ani, născut în Berlin, dornic de a explora 
multe locuri, tocmai pentru a-și îndeplini 
marele vis de a deveni explorator. Plasată în 
timpul celui De-al Doilea Război Mondial, 
acțiunea este relatată chiar din perspectiva 
acestui copil, nevoit să se mute la Auschwitz 
alături de familia sa, lucrul acesta dato-
rându-se faptului că tatălui său îi fusese dată 
responsabilitatea pentru lagărul de evrei din 
acea zonă.  

Prima mică diferență care apare între 
carte și film este reprezentată chiar de 
pronunțarea numelui localității în care fa-
milia a fost nevoită să se mute. În timp ce 
în carte Bruno pare să nu fie capabil de a 
pronunța corect, spunând „Out-With”, în 
cadrul filmului nu apar niciodată modificări 
în numele localității Auschwitz.  

În același timp, comportamentul tatălui 
pare mult mai dur în carte, unde se observă 
faptul că nu îi oferă niciodată atenția nece-
sară lui Bruno, chiar dacă băiatul încearcă 
în mai multe ipostaze să se apropie de pă-
rintele său. În film, pe de altă parte, tatăl 
pare a avea câteva momente de afecțiune, 
arătându-și în câteva scene interesul pentru 
fiul său. Acesta este dornic să afle părerea lui 
Bruno asupra mai multor evenimente și 
face tot ceea ce este posibil pentru a-l ajuta 
să se acomodeze în noul cămin. 

Cea mai mare diferență dintre romanul 
lui John Boyne și filmul regizat de către 
Mark Herman este, cu siguranță, sfârșitul. În cadrul 
deznodământului romanului, părinții lui Bruno nu 
reușesc să înțeleagă unde a dispărut băiatul lor, astfel 
încât mama și Gretel pleacă din Auschwitz către noua 
lor casă, abia luni mai târziu găsind hainele lui Bruno 
lângă gardul lagărului. Pe de altă parte, în film, toată fa-
milia își dă seama de cele întâmplate, căutându-l frene-

tic pe Bruno. Astfel, mama găsește hainele fiului său 
lângă gard, în timp ce tatăl face tot ceea ce îi stă în pu-
tere pentru a-și salva fiul. Din nefericire, mama reali-
zează faptul că totul este acum pierdut, și alături de 
Gretel se afundă într-o suferință nemaiîntâlnită până în 
acea clipă.  

Popescu Alexandra 



   În prezent, din ce în ce mai multe 
cărți sunt transpuse în filme datorită suc-
cesului de care au parte. Există persoane, 
în fiecare colț al lumii, care își descoperă 
pasiunea pentru literatură din ce în ce 
mai des, astfel cărțile devenind tot mai 
populare. Bine-înțeles că bookstagramul 
sau booktokul ajută la această populari-
tate a cărților, dar filmele aduc și mai 
multă faimă prin fiecare adaptare. Există 
însă anumite întrebări în legătură cu acest 
subiect: Sunt filmele la fel de bune? Poate 
deveni filmul mai popular decât cartea? 
Trebuie mai întâi citită cartea sau văzut filmul? 

O carte pe care am citit-o recent se numește: „Acolo 
unde cântă racii”, scrisă de Delia Owens. Aceasta m-a 
impresionat enorm prin mesajul pe care îl transmite. 
Cum afectează izolarea socială ființa umană? Care este 
efectul respingerii asupra oamenilor? Kya, o adoles-
centă părăsită de familie, încercă să intre în comunita-
tea din satul de lângă zona în care trăiește. Oamenii 
care o întâlnesc încep să spună lucruri urâte despre ea, 
râzând și fugind de ea. Fata nu poate să meargă în oraș 
pentru a-și cumpăra cele necesare din cauza acestor 
comportamente nepotrivite. Singura persoană care 
dorește să o ajute este Săltărețul, care îi aduce provizii 
sau haine. Romanul se bazează pe două povești de dra-
goste diferite, cu finaluri tragice, în ambele fiind im-

plicată Kya. Situația este dată peste cap de 
decesul subit a celui mai iubit băiat din 
sat: Chase Andrews. O investigație are loc 
pentru a găsi făptașul și toată vina cade pe 
fata singuratică, ciudată, exteriorizată de 
lume. Dar oare ea este cea care a comis cu 
adevărat crima sau este totul doar o însce-
nare? 

La scurt timp după ce am citit cartea 
am vizionat filmul, o adaptare de Olivia 
Newman. Am intrat în sala cinematogra-
fului pregătită să văd romanul 

desfășurându-se chiar în fața ochilor mei. Spre marea 
mea surprindere, filmul m-a dezamăgit. Nu era deloc 
ceea ce mă așteptam să fie, dar a avut și unele aspecte 
bune, chiar dacă lipseau părți importante din carte care 
ajută la conturarea vieții pe care o trăiește Kya. Unul 
dintre acestea este faptul că spusele personajelor au fost 
la fel ca în carte, schimbate doar foarte puțin. Desigur, 
mi-au plăcut și actorii, în ciuda faptului că cel care l-a 
jucat pe Chase Andrew nu semăna cu personajul din 
carte. Lucrul care m-a uimit cel mai mult este schim-
barea finalului de către regizor. Consider că finalul din 
roman ar fi fost mult mai potrivit deoarece are o legă-
tură mai strânsă cu restul poveștii. Prietenilor mei le-a 
plăcut extraordinar de mult filmul, uimiți de părerea 
mea când s-a terminat. În acel moment le-am sugerat 
cartea, spunându-le că nu pot să le dau explicații pen-

tru că totul este mai ușor atunci când ai 
avut parte de ambele experiențe. 

În concluzie, a fost filmul mai bun 
decât cartea? Pentru mine, nu. Poate pen-
tru cei care au văzut doar filmul, părerea 
este alta. Personal, consider că filmul nu 
a intrat suficient în descrierea spațiului și 
a vieții tinerei, ceea ce nu m-a făcut să 
simt aceleași sentimente ca cele pe care le-
am avut citind romanul. Sugestia mea 
este ca mai întâi sa fie citită cartea, deși, 
dacă deja ați vizionat filmul, merită o 
șansă și povestea de pe hârtie. 

Gafița Maria 
Clasa a X-a E
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Cartea bate filmul? 
“Acolo unde cântă racii” de Delia Owens
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"GAUDEAMUS înglobează ca o instituţie tot ceea 
ce este seducător, incitant și pragmatic, într-un cuvânt: 
tânar în slova românească de azi." (Mircea Sântim-
breanu, noiembrie 1994 ) 

În perioada 21-25 septembrie 2022 a avut loc la Iași 
cea de-a șaptea ediţie a Târgului de carte Gaudeamus, 
organizat de Radio România. 

Evenimentele care s-au desfășurat cu această ocazie 
au fost transmise live, înregistrările fiind publicate ul-
terior și în arhiva online a ediției. 

La ora 12.00 a avut loc deschiderea oficială a mani-
festării. La ediţia din acest an, președinte de onoare al 
târgului a fost Cassian Maria Spridon, președinte al fi-
lialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Eveni-
mentul, organizat de Radio România, prin Echipa 
Gaudeamus și Radio România Iași, cu sprijinul Primă-
riei Municipiului Iași, s-a desfășurat în incinta unui an-
samblu de pavilioane expoziţionale mobile, amplasate 
in  Piaţa Unirii. 

Târgul de Carte Gaudeamus de la Iași a propus pu-
blicului cele mai recente apariţii editoriale, publicate 
de peste 30 dintre cele mai cunoscute edituri din ţară, 
prezentate în cadrul a 24 de standuri; o bogată selecţie 
de carte în limbi de circulaţie internaţională; o gamă 
largă de jocuri și alte materiale educaţionale. Au avut 
loc prezentări, lansări de cărți,  dezbateri si evenimente 
organizate de Radio România Cultural.  

Organizat  cu doar câteva zile înainte de începutul 
anului universitar și la câteva zile după începerea anului 
școlar , Târgul de carte Gaudeamus a oferit o excelentă 
oportunitate de selecţie și achiziţie atât a materialelor 

necesare elevilor și studenţilor, cât și a titlurilor căutate 
exclusiv pentru plăcerea lecturii. 

Prezent la evenimentul de deschidere a târgului de 
carte, primarul Iașului, Mihai Chirica a subliniat ne-
cesitatea introducerii lecturii în programul România 
Educată. 

 
Poetul Cassian Maria Spiridon, președintele Uniunii 

Scriitorilor din România – Filiala Iași, a declarat, în 
timpul deschiderii evenimentului: 
‚,Faptul că avem la Iași un astfel de 
târg de carte este admirabil. Iașul este 
un oraș al culturii și implicit un oraș 
al cărţii. Pe la 1650 Miron Costin spu-
nea că 'nu e mai frumoasă și de folos 
zăbavă decât cetitul cărţilor'. Sunt 
convins că un târg la care avem șansa 
ca editorul, scriitorul și cititorul să fie 
împreună este o necesitate și va chema 
lumea la citit’’.  

 
Mara Evelina BALAN, clasa a X-a 

A

Târgul de carte Gaudeamus 



Ce este genul fantasy? Dacă este sa ne luăm după 
DEX, „Literatura fantastică este un gen de literatură 
bazată pe convenția agresiunii iraționalului și suprana-
turalului în lumea reală”. Genul fantasy este prezent în 
mai multe domenii precum pictura și cinematografia, 
prin urmare această definiţie se aplică și acestor arte. 
Acesta a creat mai multe controverse atât din punct de 
vedere religios cât și din punct de vedere psihologic, 
lumea considerând că deconectează oamenii de reali-
tate, creând o iluzie.  Eu însă consider că acest tip de 
gândire este nefondat, acesta nefiind un motiv pentru 
a desconsidera acest gen, singurul lucru acceptabil pen-
tru a nu îl agrea fiind pur și simplu gustul personal. 

Pentru mine acest gen este o adevărată plăcere deoa-
rece îmi oferă ocazia ca pentru câteva momente să nu 
mă mai gândesc la problemele mele, ci să pătrund într-
o lume care mă încarcă cu optimism pentru că acolo 
orice este posibil, neuitând totuși care este realitatea. 
Răsturnările de situaţie, specifice acestui gen, nu îţi dau 
ocazia să te plictisești nici măcar o clipă. La un moment 
dat toţi suntem fascinaţi de aceste universuri, încă din 
copilărie prin prisma basmelor, care reușesc nu numai 
să ne farmece prin povestea lor, dar reușesc să transmită 

un mesaj moralizator. Pe măsură ce ne maturizăm însă, 
uităm de bucuria pe care ne-o oferă o carte sau un film 
fantasy, lucru ce mi se pare cu adevărat trist. Consider 
că, din când în când, este indicat chiar să ne relaxam 
pierzându-ne în aceste universuri pline de magie. Eu 
recomand alternarea de exemplu a unui serial de acţ-
iune sau romantic cu un serial fantasy, astfel nu există 
pericolul de a pierde simţul realităţii, deși acest lucru 
se poate întâmpla foarte ușor și prin lectura și viziona-
rea altor genuri. 

Nu aș vrea totuși să închei fără a vă oferi câteva re-
comandări: pentru cei care abia descoperă acest gen, 
seriile clasice precum: „Harry Potter”, „Cronicile din 
Narnia”, sau pentru fanii mitologiei, „Percy Jackson și 
Olimpienii” sunt perfecte. Pentru cei mai experimen-
taţi, recomand cu căldură seria „ Cartea pierdută a vră-
jitoarelor” și seria „Miss Peregrine”.  

În concluzie, genul fantastic este cu adevărat impre-
sionant și cred că mai multă lume ar trebui să îi acorde 
măcar o șansă deoarece acesta este foarte relaxant și îţi 
poate oferi un sentiment plăcut de speranţă.  

Teodora Mazga, clasa a XII-a D
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Genul fantasy 
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În 1984, țara africană Etiopia a fost afectată de cea 
mai gravă foamete de peste 100 de ani care a rezultat 
în milioane de victime și peste 600.000 de morți. 
Autoritățile naționale nu reușiseră să salveze populația 
săracă de la primejdie.  

În același an, o echipă de la BBC condusă de Mi-
chael Buerk a făcut un reportaj despre această criză 
umanitară. Filmările au ajuns peste tot în lume și au 
dezvăluit dezastrul din Africa oamenilor din toate 
părțile globului.   

Știrea a ajuns și în Anglia, unde artistul irlandez Bob 
Geldof a urmărit reportajul fiind profund afectat de 
realitatea din Etiopia.  Împreună cu prietenii săi din 
domeniul muzical au creat super-grupul muzical “Band 
Aid” și au lansat albumul “Știu ei că e Crăciunul?” (Do 
they know it’s Christmas) cu scopul de a aduna fonduri 
pentru ajutorarea victimelor secetei. Super-grupul și-a 
îndeplinit misiunea cu succes și a reușit să strângă peste 
8 milioane de lire sterline.  

La scurt timp după, Geldof a fost inspirat de succe-
sul Band Aid și a propus organizarea unui concert în 
două locuri diferite, Londra respectiv Philadelphia, care 
urma să fie filmat și televizat la nivel mondial. Oameni 
din ambele părți ale Atlanticului s-au străduit să atragă 
nume celebre din industria muzicală și acoperire cu sa- telit pentru toate țările. Avea să fie cel mai mare concert 

organizat vreodată până atunci.  
Peste 75 de artiști și formații au încântat mulțimile, 

precum și telespectatorii, prin cântecele lor. Printre 
aceștia s-au numărat formația Queen, U2, David 
Bowie, the Rolling Stones, the Who, Bob Dylan, Joan 
Baez, etc. Concertul a avut o audiență combinată de 
peste 1.9 miliarde și a strâns peste 150 de milioane de 
lire pentru scopuri caritabile. Mai mult, concertul a în-
curajat guvernele din Vest să pună capăt crizei, care au 
trimis grâne teritoriilor afectate. Cauzele umanitare au 
devenit astfel centrul multor politici externe, până și în 
ziua de azi. De asemenea, a inspirat milioane de oameni 
simpli să se implice în astfel de evenimente care se în-
tâmplau departe de casă, dovedind, așa cum spunea 
Helen Keller, că “singuri putem face puțin, împreună 
putem face atât de mult”. 

 
Moisă Codrin, clasa a XIa E 

Concertul caritabil “Live Aid” ‐ ziua în 
care muzica a schimbat lumea 
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 Iașul, capitala Moldovei 
Orașul Iași se deosebește prin profilul său unic, fiind 

fosta reședință domnească principală și capitală a Țării 
Moldovei timp de aproape trei secole (1564-1862). 
Acesta a inspirat credința, civilizația și cultura pe tot 
spațiul românesc, dar s-a făcut cunoscut și în Europa. 
Mulțumită palatelor, cât și muzeelor, orașul este văzut 
ca un “muzeu în aer liber� în care vizitatorii și turiștii 
se pot simți liberi în a descoperi micile secrete și 
frumusețile aparte, făcându-l pe acesta unic și nemăr-
ginit. 

Iașul este și va rămâne �Capitala culturală a 
Moldovei�, inima istorică, precum și un ospitalier al 
“valorilor românești�, atât istorice, cât și educaționale. 

Din primarii care au fost la cârmuirea orașului, doi 
- Constantin Toma și Osvald Racoviță - au avut reali-
zări admirabile în ceea ce privește urbanismul și au avut 
o mare contribuție la dezvoltarea orașului. 

Din anul 1922 până în 1926, Constantin Toma a 
fost la conducerea administrației locale, a conceput 
“Programul de refacere a Iașului�, fiind parțial finalizat. 

Din cauza impactului major al războiului asupra 
orașului, a fost nevoie să se restaureze mare parte din 
acesta, inclusiv clădiri, proprietăți și drumuri. În pe-
rioada interbelică, de altfel, s-a alocat cel mai mare 
buget din Istoria Iașului de până atunci pentru repara-
rea străzilor. În 1925 a fost creată “Fundația Ferdinand 
I� la Iași. Clădirea spectaculoasă a fostei fundații repre-
zintă spațiul Bibliotecii Centrale Universitare de astăzi. 

Osvald Racoviță se numără printre cei mai longevivi 
primari ai Iașului din perioada  (1927-1929 și 1934-
1938). În anul 1935 s-a organizat “Luna Iașilor�, un 
program divers și interactiv cu scop de valorificare a 
orașului și de atracție a numeroși turiști. Deschiderea 
acestui eveniment a avut loc în parcul “Regele Carol al 
II�, pe data de 29 septembrie. Însă, din cauza stării mo-
notone apărută odată cu lăsarea serii, conform spuselor 
ziariștilor, și a stagnării festivalului, manifestarea artis-
tică a fost restrânsă la expoziția din Copou. 

Osvald Racoviță a fost primul organizator al sărbă-
torilor Iașului cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Pa-
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rascheva, dar a și restructurat Parcul Expoziției din Iași. 
Totodată, orașul este remarcabil și grație sistemului 

educațional de mare succes. În anul 1933, Universita-
tea din Iași este supranumită Universitatea Mihăileană, 
iar mai apoi Universitatea “Cuza-Vodă�, în anul 1942. 
De asemenea, o altă ocazie memorabilă a fost extinde-
rea Palatului, în anul 1929, iar construcția clădirii “Re-
gele Ferdinand I�, a anexat și Biblioteca Universitară, 
în 1930. 

O publicație cu un impact considerabil asupra 
orașului, precum și a țării, este revista “Însemnări 
Ieșene�, apărută în 1936. Printre coordonatorii prin-
cipali ai acesteia se numără și George Topîrceanu, Mi-
hail Sadoveanu și Grigore T. Popa. 

Cu toate acestea, nu putem omite viața cotidiană și 
modul de recreere a persoanelor. 

Mai de mult caracterizată ca și “cea mai veche cale a 
Iașului�, precum și “centrul divertismentului ieșean�, 
Strada Lăpușneanu reprezenta bulevardul neobosit, al 
hotelurilor vestite, al restaurantele renumite, magazi-
nele și cinematografele fiind și ele participante la cadrul 
panoramic al orașului. 

Conform prezentării din introducere, Iașul este cu-
noscut pentru importanța sa spirituală, oferind 
turiștilor săi posibilitatea de a descoperi unele dintre 
cele mai importante lăcașuri de cult din Moldova, prin-
tre care Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cu arhitec-
tură inspirată din stilul baroc, situată în zona centrală 
a capitalei Moldovei. 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei este renumită 
pentru că adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Paras-
cheva, ocrotitoarea Moldovei.  Sute de mii de 
credincioși merg anual, cu ocazia sărbătoririi zilelor 
orașului pentru a se ruga la moaștele Sfintei, despre care 
se spune că au făcut multe minuni în rândul 
credincioșilor. Istoria acesteia a început încă din anul 
1641, când Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, a adus 
moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Constanti-
nopol (Istanbul) la Iași, cu scopul de a transforma 
orașul într-un puternic centru al ortodoxiei. Astfel, pe 
data de 14 octombrie, peste 85% din populația orto-
doxă sărbătorește hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva, 
iar în Moldova și Bucovina acest fapt a determinat 
credința în ocrotirea acestei regiuni, fiind recunoscută 
de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române printre 
cele mai importante pelerinaje din Europa. 

Sărbătoarea Iașului este o sărbătoare laică, iar Primă-
ria organizează Concertul Aniversar și focul de artificii 
tradițional, Târgul de toamnă, Masa pelerinilor, pre-
cum și Parcul de distracție nelipsit. 

Alte evenimente semnificative ieșene sunt �Seara 
Valorilor�, activitate organizată în Sala Mare a Teatru-
lui Național de către Primăria Municipiului Iași, în-
tâmpinând personalități politice, academice și directorii 
instituțiilor și punând în scenă momente artistice ale 
Operei și Filarmonicii ieșene. 

De asemenea, alt eveniment cultural în care dornicii 
vizitatori pot “cerceta� bogata istorie a clădirilor și mu-
zeelor din secolul al XIX-lea, este �Noaptea Albă� a 
Iașului. 

Așadar, orașul Iași este pe locul doi, după București, 
din perspectiva numărului de locuitori, dar și unul din-
tre cele mai bogate orașe din punct de vedere istoric și 
cultural din țară. 

 
Redactor 

Raluca CEBERE 
Clasa a XI-a E 

Colaborator - Prof. Lucian TRANDAFIR
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The K‐pop Wave 
Muzica K-Pop (Korean pop) este un fenomen global 

care a câștigat o mulțime de fani în toată lumea în ul-
timii ani. Cu toate acestea, puțini oameni știu că acesta 
este de fapt un amalgam de diferite stiluri și tendințe 
care au evoluat de-a lungul anilor. 

Prima generație este, desigur, marcată de nașterea 
grupurilor de idoli K-pop. H.O.T., primul “boy group” 
coreean produs de SM Entertainment, a stabilit genuri 
și o cultură bazată pe conceptul de boy band american 
și idoli japonezi. După H.O.T., alte agenții nou 
înființate, cum ar fi DSP Media, au început să producă 
grupuri de idoli rivale. Aceste grupuri deschizatoare de 
drumuri (Sechs Kies, S.E.S., Fin.K.L) alcătuiesc toate 
prima generație. 

Genul a cunoscut o scurtă perioadă de  generație 1.5 
înainte ca a doua generație K-pop să ia avânt.  Artiști 
precum Myth, Click-B, God, Chakra, Jewelry și BoA 
se încadrează aici. Generația 1.5 este epoca în care K-
pop a câștigat popularitate ca gen și cultură în China, 
Japonia și alte țări din Asia de Est, și acum a fost in-
ventat termenul “Hallyu”, când anumite agenții de 
presă internaționale au început să relateze în mod activ 
despre K-pop și idolii coreeni. 

Cea de-a doua generație de K-pop s-a născut pe fon-
dul crizei economice din Coreea de Sud. Cu toate aces-
tea, K-pop-ul în sine a devenit foarte comercializat,  
cimentându-l ca fiind una dintre cele mai profitabile 
industrii ale țării. O mare parte din ceea ce definește 
modelul de afaceri al idolilor, așa cum îl cunoaștem as-
tăzi, a evoluat în cea de-a doua generație. Grupuri pre-
cum TVXQ, SS501, BIGBANG, Super Junior, Girls’ 
Generation, KARA și Wonder Girls au devenit celebre 
în această perioadă. În cea de-a doua generație de K-
POP, lucrurile au început cu adevărat să se extindă din-
colo de Coreea de Sud. Tot în această perioadă s-a 
născut și ideea ca un grup de idoli să facă un turneu 
mondial. Spre deosebire de  generația anterioară, gru-
purile masculine și feminine din a doua generație au 
renunțat la rolul   “misterios și de neatins” și au pro-
movat conceptul de “vedetă prietenoasă de cartier”. 
Idolii K-Pop au început să apară în emisiuni TV, să-și 
creeze propriile reality show-uri și chiar să prindă roluri 
în K-drame. 

Alte  grupuri majore, cum ar fi SHINee, 2PM, IN-
FINITE, f(x), 2NE1, Miss A și SISTAR s-au grăbit să 
apară. Pe măsură ce fanii au început să se aștepte la mai 
mult decât abilități de cântat și dansat din partea aces-
tor grupuri, au început să debuteze idoli tot mai 

diverși. 
Apoi, la începutul anului 2010, YouTube a devenit 

platforma de neînlocuit care este astăzi.  Mulți idoli din 
Generația a doua au avut ocazia de a ajunge la fanii de 
peste hotare prin intermediul YouTube. Acestea fiind 
spuse, platforma a expus K-pop-ul unor oameni care 
altfel nu l-ar fi cunoscut. Până în 2012, când “Gan-
gnam Style” al lui PSY a schimbat paradigma pentru 
totdeauna. 

Astfel s-a născut o a treia generație care a aruncat cu 
adevărat în aer genul și cultura K-pop în întreaga lume. 
Cea mai proeminentă caracteristică a grupurilor de 
băieți și fete din a 3-a generație este că grupul lor țintă 
este internațional. Platformele de socializare precum 
Twitter și Instagram și platformele de streaming pre-
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cum YouTube și Naver accelerează globalizarea K-POP. 
În plus, Idolii din a 3-a generație au investit mai mult 
în dezvoltarea și povestirea conceptului și a “universu-
lui” grupului pentru a atrage fanii care aveau nevoie de 
mai mult decât de muzică. K-pop-ul, ca gen, a cunos-
cut o creștere fără precedent nu numai în ceea ce 
privește calitatea cântecelor în sine, ci și în ceea ce 
privește coregrafia, videoclipurile, conținutul 

promoțional și multe altele. Grupuri precum EXO, 
NU'EST, VIXX, BTS, GOT7, Red Velvet, TWICE, 
BLACKPINK și GFRIEND sunt pionieri ai acestei 
generații. 

În 2016, K-POP a întâmpinat generația 3.5 centrată 
pe seria PRODUCE 101 și a devenit un mare succes 
atât în țară, cât și în străinătate. Grupuri precum SE-
VENTEEN, MONSTA X, NCT, Wanna One, I.O.I 

și Cosmic Girls cuprind generația 3.5. 
 
K-POP a intrat în sfârșit în cea de-a 4-a 

generație. În ultimele trei generații, genul și 
cultura au atins noi culmi. Acum, în această 
nouă eră a K-pop-ului, toate granițele sunt 
șterse, iar K-pop nu mai este un gen sau o 
cultură exclusiv coreeană. La numai un an 
de la începerea acestei generații, grupuri pre-
cum TXT, ITZY, Stray Kids, ATEEZ, EN-
HYPEN, IVE, Le Sserafim, Aespa și New 
Jeans sunt deja în frunte. 

 
Prof. Adriana Athes 
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Generation 
Gap?  

În ultima perioadă, discuţiile des-
pre generation gap sunt peste tot in 
media - mai ales in opoziție cu 
“învechiții” Boomers. Cât de clar de-
limitate sunt ele și, mai ales, există 
motive pentru un conflict între ge-
neraţii?  

Generația Z este o generație de oa-
meni născuți între 1997 și 2012. Ei 
sunt cunoscuți și sub denumirea de 
"iGen" sau "Centenari" și sunt 
prima generație care a crescut cu teh-
nologia digitală omniprezentă. Tine-
rii din Generația Z sunt foarte 
asemănători cu Millennials (născuți 
între 1981 și 1996) în ceea ce 
privește utilizarea tehnologiei, dar 
există câteva diferențe semnificative 
între cele două generații. 

Una dintre cele mai mari deosebiri 
între Generația Z și Millennials este 
că tinerii din Generația Z sunt mai 
puțin interesați de politică și de so-
cial media. Deși Millennials au fost 
întotdeauna conectați prin interme-
diul rețelelor sociale, tinerii din Generația Z par să fie 
mai puțin interesați de aceasta și preferă să se concen-
treze mai mult pe experiențele personale și pe conexiu-
nile reale. 

Generația X (născuți între 1965 și 1980) este o 
generație mai mică decât Millennials și Generația Z, 
dar este totuși importantă din punct de vedere cultural 
și economic. Oamenii din Generația X sunt cunoscuți 
pentru munca lor asiduă și pentru faptul că sunt capa-
bili să se adapteze rapid la schimbări. Ei sunt, de ase-
menea, cunoscuți pentru faptul că sunt mai puțin 
interesați de social media decât tinerii și sunt mai puțin 
probabil să fie influențați de tendințe. 

Xennials este un termen interesant folosit pentru a 
descrie o generație de oameni care se află între 
Generația X (născuți între 1965 și 1980) și Millennials 
(născuți între 1981 și 1996). Xennials au crescut  
înainte de apariția tehnologiei moderne, dar totuși  

într-o perioadă în care tehnologia a devenit mai acce-
sibilă și au trăit o parte din viețile lor înainte și după 
apariția internetului. 

Oamenii din Generația Xennials au crescut într-o 
perioadă de tranziție între perioada analogică și cea di-
gitală și au fost marcați de ambele lumi. Ei au trăit o 
parte din copilăria lor fără tehnologie modernă, dar au 
început să o utilizeze în timpul adolescenței și tinereții 
lor.  Sunt o generație între două lumi și au trăsături care 
îi fac să fie asemănători atât cu Generația X, cât și cu 
Millennials.  

Este evident astfel că Generația Z, Millennials și 
Generația X sunt toate generații distincte, cu caracte-
ristici unice și influențe diferite, fiecare  având impactul 
său asupra societății și  contribuind la formarea culturii 
moderne. 

 
Ingryd Radu, clasa a XII-a E  
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Spotify Wrapped 
Câţi dintre prietenii voștri au postat la 

story retrospectiva anului lor pe Spotify? 
Probabil că mulţi. Tocmai pentru că, 
încet-încet, a devenit o tradiţie, pentru că 
aplicaţia știe că ne place să fim definiţi de 
muzica ascultată. 

Spotify Wrapped este o caracteristică 
anuală a aplicației Spotify, care oferă uti-
lizatorilor o privire retrospectivă asupra 
muzicii pe care au ascultat-o în ultimul 
an. Acest lucru poate include statistici 
precum cele mai ascultate cântece, al-
bume și artiști, precum și orele totale de 
muzică ascultată. 

Există mai multe motive pentru care 
Spotify Wrapped este important pentru 
mulți utilizatori. În primul rând,  le per-
mite acestora să își revadă anul muzical și 

să își amintească cântecele și artiștii pe 
care i-au ascultat cu plăcere. De ase-
menea, Spotify Wrapped poate oferi o 
privire în gusturile muzicale ale utili-
zatorilor și poate funcționa ca o sursă 
de inspirație pentru a descoperi mu-
zică nouă. 

În plus, Spotify Wrapped poate fi o 
modalitate amuzantă de a se conecta 
cu prietenii și de a împărtăși statisticile 
personale prin intermediul rețelelor 
sociale ca Instagram sau Tiktok. Acest 
lucru poate duce la discuții interesante 
despre muzică și poate ajuta la des-
coperirea de noi artiști și cântece. 

 
Ana-Maria Pâslaru, clasa aXIIa E

Parfumul, un lucru nelipsit din viața 
oamenilor 

Un lucru sigur este că nu ne putem imagina viața 
fără parfumul nostru preferat. Parfumul e primul lucru 
pe care îl punem în trusa de cosmetice atunci când ple-
căm în vacanță și fiecărei arome care ne-a însoțit, de-a 
lungul anilor, îi asociem un eveniment semnificativ. 

Istoria antică a parfumurilor începe cu Mesopotamia 
și Egipt, urmate îndeaproape de cultura indiană, chi-
neză, greacă, romană. Însă cuvântul ca atare, folosit în 
diferite forme în toate limbile, provine din latinescul 
„per fumus” (prin fum).  

 Unul dintre primele și cele mai utilizate parfumuri 
a fost tămâia (substanță rășinoasă), produsă la început 
în Oman, considerată la un moment dat mai prețioasă 
chiar decât aurul și care a avut o contribuție importantă 
la crearea regatelor arabe. Tămâia este adesea 
menționată și în Biblie. De 113 ori numai în Vechiul 
Testament, dar, cu diverse ocazii, se fac referiri și la 
scorțioșoară, acantă, mir, nard, aloe, șofran, etc.  

Un grup de arheologi a descoperit, în Cipru, un re-
cipient cu ceea ce pare a fi cel mai vechi parfum din 
lume (datând de acum 4000 de ani), iar o tăbliță în 

scriere cuneiformă din Mesopotamia identifica o fe-
meie numită Tapputi-Belatekallim ca fiind primul par-
fumier din lume. Cu toate acestea, prima utilizare a 
parfumurilor datează din  anii 1.000 î.e.n în Egipt. 

Cercetările arată că primul parfum în forma în care 
îl știm noi astăzi se numea Eau de Hongrie, care era un 
amestec de uleiuri esențiale de trandafir, cimbru, floare 
de portocal și lămâie, într-o soluție cu alcool, și a fost 
realizat la cererea reginei Elisabeta a Ungariei, la înce-
putul anilor 1300. 

Arta fabricării parfumurilor a prosperat în perioada 
Renașterii în Italia, asta pentru că alchimiștii vremuri-
lor foloseau tot mai des condimentele orientale impor-
tate în Europa. Caterina de Medici avea deja un 
parfumier personal care îi pregătea esențele favorite, 
Napoleon a fost un mare fan al parfumurilor (legendele 
spun că acesta consuma săptămânal doi litri de colonie 
de violete și folosea în fiecare lună 60 de sticluțe cu ex-
tract de iasomie). Astfel, Franța capătă rapid renumele 
de țară a parfumurilor. 

De altfel, se spune că 4711 Eau De Cologne este cel 
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mai vechi parfum din lume care se fabrică și astăzi, iar 
rețeta acestuia încă include, ca odinioară, esențe de ber-
gamotă, lămâie, portocală amară, levănțică și rozmarin. 
În secolul 19, în timpul Erei Victoriene, parfumul de-
vine accesibil și oamenilor mai simpli. 

De-a lungul vremurilor s-au descoperit multe arome 
și esenţe, însă marea artă a parfumeriei s-a dezvoltat 
mult în secolul al XIX-lea, când parfumurile încep să 
se realizeze cu ajutorul ingredientelor chimice. Aimé 
Guerlain, concepe în 1889 primul parfum care alătura 
elemente naturale și elemente de sinteză, acesta fiind 
practic momentul care marchează nașterea parfumeriei 
moderne. Lista parfumurilor epocii includea Guerlain 
(Jicky 1889), Houbigant (Fougère Royale 1882), Pen-
haligon (Hammam Bouquet 1872). 

Primul designer care a avut intuiţia să pună îm-
preună hainele și parfumul a fost Paul Poiret, la înce-
putul secolului 20. 

Istoria parfumeriei moderne începe cu adevărat la 
sfârșitul secolului 20, cu dezvoltarea parfumeriilor din 
Grasse. Parfumierii epocii sunt în același timp proprie-
tari, directori și creatori: Guerlain, Caron, Coty, Moli-
nard. 

La începutul secolului XX istoria parfumeriei este le-
gată de cea a modei: marii creatori de modă împreună 
cu marii parfumieri contribuind la industrializarea par-
fumului:  

- Coco Chanel (Ernest Beaux Chanel No.5, 1921) 
- Jeanne Lanvin (Andre Frayse – Arpege 1927) 
- Jean Patou (Henri Almeras – Joy 1929) 

- Marcel Rochas (Edmons Roudnitska, Femme 1947) 
- Pierre Balmain (Germaine Cellier, Vent vert, 1947) 
- Christian Dior (Edmond Roudnitska, Eau sauvage, 

1966)  
- Yves Saint Laurent (Jean-Louis Sieuzac, Opium, 1977) 
 
Caracteristici ale parfumurilor: 
Eau de parfum: are o concentrație între 15 și 19%. 
Eau de toilette: are între 6 si 10% concentrație și aici 

predomină doar notele de vârf. 
Eau de Cologne: Este mai răcoritor decât parfumul. 
Există multe caracteristici care trebuie luate în con-

siderare atunci când alegeți un parfum nou, iar una este 
fără îndoială propriul gust. Dar, de asemenea, trebuie 
să vă gândiți, de exemplu, la aromele care merg bine 
cu climatul vremii în care ne regăsim. Pentru vară, cele 
mai proaspete și fructate sunt cele mai bune. Toamna 
putem profita să purtăm un parfum mai intens și so-
fisticat . Iarna este cu siguranță timpul de a utiliza  
arome puternice. 

Ca orice artă, evoluția parfumeriei este legată de 
mode și de evoluția mentalităților, însă mai presus de 
toate, a fost marcată de personalități, artiști care s-au 
impus creând tendințe si impunând idei noi. 

 
Popană Dariana-Elena,  

Clasa a X-a B



URME                                          Caleidoscop                                                35

Goblin Mode  

Este  felul tău de a te uita orbește la seriale fără să te 
preocupe trecerea timpului. Este a lua gustări în pat fără 
să te îngrijorezi de firimiturile care pot rămâne. Și să lu-
crezi de acasă în timp ce porți aceeași pereche de pija-
male toată săptămâna. Salutări din “modul 
spiriduș/goblin” sau goblin mode. 

Ce înseamnă asta? O formă de comportament domi-
nat de auto-indulgență, lene, neglijență sau lăcomie, 
care sfidează în general standardele sau așteptările sociale 
- iată cum este definită această expresie nouă. 

Prima înregistrare a modului goblin a avut loc în 
2009, când cineva a scris pe Twitter: “X a fost în modul 
goblin hiperactiv aseară. Parcă ar fi mâncat o pungă de 
bomboane cu zahăr, iar apoi a băut câteva Red Bulls.”  
Goblin mode a fost ales apoi drept Cuvântul anului 
2022 de către Oxford Languages, compania care a creat 
Dicționarul Oxford English, deoarece a surprins cel mai 
bine spiritul  celor 12 luni anterioare. Potrivit 
președintelui Oxford Languages, Casper Grathwohl, 
“oamenii își îmbrățișează spiridușul interior”. 

Cei care s-au simțit înfrânți de cel de-al treilea an al 
pandemiei și de tulburările politice care au însoțit-o în 
lume au fost deosebit de afectați. Ca urmare, ei au res-
pins normele tradiționale și și-au stabilit propriul set de 

orientări pentru viață. O abatere de la respectabilitate 
și estetică este în esență ceea ce caracterizează această 
tendință, dar ea îi și  încurajează pe indivizi să își 
îmbrățișeze pornirile neîmblânzite, egoiste și, poate, 
chiar  răutăcioase. 

 
Mara Pavel, clasa a IX-a A 

Consumul energizantelor și impactul lor 
asupra sănătății  

   Stiați că energizantele sunt consumate încă din an-
tichitate? Dar că cele care se consumă în zilele noastre 
au apărut în Japonia? 

   În antichitate, energizantele erau sută la sută natu-
rale. Energizantul grecilor se numea oxymel și era for-
mat dintr-un amestec de apă sau vin cu miere, oțet și 
ierburi. Cel al perșilor se chema sekanjabin și era făcut 
dintr-o combinație de miere cu oțet și alte ingrediente 
necunoscute în prezent. Dintre toate energizantele exis-
tente în acea perioadă, cel al romanilor, cu numele de 
posca era cel mai faimos. Acesta era format dintr-un 
amestec de vin amar, oțet si coriandru. Energizantele 
din acea perioadă erau consumate în special de către 

gladiatori și soldați, oferind efecte precum creșterea ni-
velului de concentrare și energie. 

   Energizantele consumate în prezent provin dintr-
un produs japonez pe nume Lipovitan D, apărut în 
anul 1962 în timpul marii reconstrucții economice 
după Al Doilea Război Mondial. Acesta era consumat 
în principal de muncitori cu scopul de a face față orelor 
lungi de muncă. La fel ca în prezent, Lipovitan D 
conținea foarte multă taurină. 

   În prezent, energizantele se numără printre cele 
mai consumate lichide, aflându-se pe locul 5 în topul 
celor mai populare băuturi din lume. Un studiu efec-
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tuat în anul 2013 arată că 30% dintre adulți, 69% din-
tre adolescenți și 18% dintre copiii sub vârsta de 10 ani 
consumă energizante. Acestea au crescut în populari-
tate datorită rolului lor de a oferi mai multă rezistență, 
energie și putere de concentrare. Însă, cu toate acestea, 
componentele energizantelor le fac niște produse peri-
culoase pentru sănătatea consumatorului. 

   Drept ingrediente principale, energizantele conțin 
cafeină, vitamine, taurină, carnitină, extracte din 
plante, creatină, zaharuri, guarana și glucuronolactonă. 
Cafeina este cel mai utilizat stimulant din care sunt for-
mate băuturi precum cafeaua, ceaiul sau energizantele. 
Atunci când intră în corpul uman, cafeina crește pulsul 
și tensiunea arterială, având ca rol îmbunătățirea stării 
de spirit și sporirea nivelului de energie. Printre efectele 
negative pe care le oferă cofeina se numără și inducerea 
axietății, insomnia și durerile de cap, acestea fiind un 
simbol al sevrajului. Taurina este un aminoacid cu un 
rol foarte important în procese metabolice ale organis-
mului care are și proprietăți antioxidante. Efecte nega-
tive ale taurinei le reprezintă agravarea simptomelor 
tulburării bipolare și, la persoane însărcinate, creșterea 
riscului de a pierde sarcina. Zahărul este cunoscut pen-
tru efectele negative pe care le are, putând duce la 
apariția cariilor, boala ficatului gras, cancer pancreatic, 
boli renale, hipertensiune, boli de inimă sau creșterea 
în greutate, rezultat care poate veni și de la creatina din 

energizant. 
   Astfel, numeroasele studii făcute au arătat că con-

sumul energizantelor poate avea foarte multe efecte ne-
gative asupra organismului uman cum ar fi: inducerea 
de anxietate, insomnia, palpitațiile și creșterea tensiunii 
arteriale, cauzate în principal de cofeină; amețeli, stare 
de greață, erodarea smalțului dentar, favorizarea diabe-
tului, cauzate de zahăr. În cazuri extreme,  consumul 
de energizante în exces poate cauza și moartea, mai ales 
datorită combinației alcool-energizant.  

Ce spun experții? 
Nutriționiștii sunt de părere că accesul minorilor la 

aceste băuturi energizante ar trebui reglementat în sen-
sul restricţionării totale, pe considerentul că un copil 
nu poate să facă o alegere informată, atât timp cât so-
cietatea nu-i aduce la cunoștinţă care sunt riscurile reale 
asociate deciziei de achiziţie a unor băuturi care conţin 
substanţe posibil nocive. Ei consideră că promovarea 
consumului băuturilor energizante ar trebui interzisă 
în spaţiile publice intens frecventate de către copii și 
adolescenţi.  

Cea mai bună soluție rămâne însă organizarea cam-
paniilor de informare în scopul conștientizării tuturor 
riscurilor legate de consumul acestor băuturi. 

Ema Teodora COJOCARIU 
Clasa a X-a B
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Zodiacul a avut o influență puternică asupra oameni-
lor de-a lungul istoriei, iar acest lucru nu s-a schimbat 
în secolul 21. Multe persoane continuă să se bazeze pe 
zodiac pentru a înțelege mai bine personalitatea lor și a 
altor persoane, pentru a face previziuni despre viitor și 
chiar pentru a-și alege partenerii de viață. 

Unul dintre modurile în care zodiacul continuă să aibă 
o influență în secolul 21 este prin intermediul diferitelor 
modele de horoscop - clasic, chinezesc, aztec și asa mai 
departe, care sunt publicate în reviste și sunt disponibile 
online, iar mulți oameni le citesc în fiecare zi pentru a 
obține sfaturi și previziuni despre viitorul lor. 

De asemenea, zodiacul este prezent în multe aspecte 
ale vieții de zi cu zi. De exemplu, unii oameni aleg să 
poarte bijuterii sau să aibă obiecte de decor care repre-
zintă semnul lor zodiacal, iar alții aleg să se concentreze 
pe caracteristicile specifice ale zodiei lor atunci când își 
aleg culorile sau stilul de viață. 

În ciuda controverselor care au înconjurat zodiacul în 
trecut, acesta continuă să aibă o influență puternică asu-
pra oamenilor din secolul 21, și e este clar că indiferent 
dacă mai credem sau nu în puterea horoscopului, acesta 
continuă să fie un subiect fascinant care atrage atenția și 
inspiră imaginația multora. 

Fiecare zodie are propriile sale caracteristici unice și 
calități care definesc personalitatea unei persoane. Iată o 
listă a unora dintre cele mai importante calități ale fie-
cărei zodii: 

Berbecul este cunoscut pentru puterea sa de luptă și 
pentru ambiția sa de a își atinge scopurile. Este o per-
soană curajoasă și întotdeauna dispusă să ia riscuri pen-
tru a atinge succesul. De asemenea, este cunoscut pentru 
încrederea sa în sine și pentru puterea sa de lider. 

Taurii sunt loiali, stabili și muncitori, dar și buni la a 
face față presiunilor. 

Gemenii sunt foarte inteligenți, comunicativi și se 
adaptează ușor la schimbări, fiind  buni la a găsi soluții 
la probleme. 

Racii sunt sensibili, creativi și intuitivi. De asemenea, 
sunt buni la a simți nevoile altora și la a oferi sprijin 
emoțional. 

 Leii sunt puternici, onorați și le place să fie în centrul 
atenției. Ei sunt lideri naturali și au un spirit de aventură 
puternic. 

Fecioarele sunt metodice, atente la detalii și analitice, 

precum și sunt bune la a face față provocărilor și la a găsi 
soluții la probleme. 

Balanța este cunoscută pentru echilibrul și tactul său. 
Este o persoană diplomatică și este capabilă să împace 
conflictele cu grație și răbdare. De asemenea, este cunos-
cută pentru sensibilitatea sa și pentru faptul că este ca-
pabilă să înțeleagă perspectivele altora. 

Scorpionul este cunoscut pentru puterea sa de a lua 
decizii dificile și pentru determinarea sa de a atinge sco-
purile sale. Este o persoană pasionată și are o puternică 
determinare interioară.  

Săgetătorul este cunoscut pentru spiritul său aventuros 
și pentru dorința sa de a explora noi idei și experiențe. 
Este o persoană curajoasă și este întotdeauna dispusă să 
ia riscuri pentru a atinge scopurile sale.  

Capricornul este cunoscut pentru ambiția sa și pentru 
abilitatea sa de a își atinge scopurile prin muncă dură și 
perseverență. Este o persoană responsabilă și este capabilă 
să ia decizii dificile cu înțelepciune și tact.  

Vărsătorul este cunoscut pentru gândirea sa indepen-
dentă și pentru dorința sa de a face lucrurile diferit. Este 
o persoană creativă și este întotdeauna în căutarea noilor 
moduri de a aborda problemele.  

Peștii sunt cunoscuți pentru empatia lor și pentru ca-
pacitatea lor de a înțelege emoțiile altora. Sunt oameni 
sensibili și au o inimă mare, fiind întotdeauna dispuși să 
ajute și să ofere sprijin celor din jur. 

 
Prof. Mihaela Pasciuc

Zodiile în secolul XXI
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Impresii de călătorie ‐ 
Insula Thassos, Grecia. 
Vara anului 2022 

Misterioasa Insula Thassos…,,Insula sirenelor” în 
Odiseea lui Homer. 

Din depărtare, dinspre mare, pare inabordabilă căci 
are aparența unui masiv montan scufundat în albastrul 
Mării Egee. Dar, apropiindu-te de ea cu feribotul, im-
presia se schimbă. Litoralul, îngust și pietros în cea mai 
mare parte, e mărginit de o lizieră de pini și tuia dintre 
care răsar albe și delicate vilele  de vacanță în stil medi-
teraneean. Invariabil, sunt zugrăvite în culori deschise, 
de alb și crem, arareori albastru deschis și cu acoperișuri 
din țiglă maronie. 

Sunt înconjurate de grădini în care leandrii răsfiră în 
aer mirosuri  suave și culorile vii dar și de măslini cu 
rod neobișnuit de bogat. Ici, colo, răsare câte o vilă 
somptuoasă cu două nivele care păstrează în coloanele 
sale de la fațada principală ecouri ale antichității 
grecești. 

Șoseaua șerpuiește de-a lungul litoralului, mai sus, 
spre muntele abrupt, nefiind îngăduit decât măslinilor 
să crească. Până la destinație (Plaja Trypithi), priveliștea 
sclipitoare a Mării Egee te copleșește. Așezările de pe 
insulă, majoritatea amplasate în apropierea țărmului, 
sunt mici, compuse din vile de vacanță, cu acoperișuri 
în două ape. Toate au mici marcheturi, două, trei 
fourno (cuptoare) de unde poți cumpăra pâine proas-
pătă, coaptă dis-de-dimineață, celebrele koulourakia, 
baclavale și nuci verzi însiropate, prăjituri de ciocolată 
aromată asortate cu fistic după rețete vechi de familie, 

oacheșe aprozare unde găsești toate legumele și fructele 
pământului îmbietor așezate. Spre seară, tavernele dins-
pre țărm, răspândesc miros de pește, caracatițe și cala-
mari așezați la grătar cu mirodenii din belșug asortate 
și…muzică grecească picurată în lumina orbitoare a 
zilei ce se stinge încet, încet. 

Plaja Trypithi se deschide spre mare într-un se-
micerc amplu acoperit cu nisipuri fine și curate. Tala-
zurile mării se sfarmă spumoase de pietrele vulcanice 
ce formează sub apă platouri înverzite de alge. Departe, 
pe cer, într-o linie fină, sinuoasă, se desenează profilul 
Muntelui Athos. Încremenit în veșnicie, muntele parcă 
revarsă o liniște solemnă ce nu poate fi tulburată de 
nimic. Pașii nu mi-i aud  în nisipul răcoros al dimineții. 
Doar valurile lovesc sacadat , în ritmurile unei melodii 
repetate la nesfârșit, țărmul luminat peste măsură. 

Prof. Pădurariu Violeta

Deja Vu 
Deja vu-ul este o experiență 

ciudată în care o persoană are 
senzația că a mai trăit sau văzut 
în trecut anumite evenimente 
sau locuri, iar acest fenomen 
poate fi descris și ca o formă de amintire falsă. 

Un deja vu poate fi cauzat de o serie de factori, in-
clusiv stresul, oboseala, consumul de droguri sau al-
cool, sau probleme medicale, cum ar fi migrenele sau 
sindromul temporal. Totuși, în cele mai multe cazuri, 
cauza exactă a unui deja vu nu este înțeleasă, și de 

aceea este perceput ca un lucru misterios, care nu ţine 
de lumea reală. 

Unii cercetători sugerează că deja vu-ul poate fi legat 
de modul în care creierul procesează informațiile noi 
și le compară cu amintirile existente. În acest caz, el 
ar putea fi rezultatul unui proces normal al creierului 
de a face legături între informațiile noi și amintirile 
noastre.  Este astfel un fenomen comun, care poate 
afecta oamenii de toate vârstele. În general, este o 
experiență neobișnuită, dar nu periculoasă. Dacă un 
deja vu devine prea frecvent sau dacă îți face probleme, 
ar trebui să vorbești cu un medic sau cu un psiholog. 

Mara Pavel, clasa a IX-a A
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De-a lungul timpului, ființa umană a traversat dife-
rite etape de metamorfozare în ceea ce privește spiri-
tualitatea ei. În timpul preistoriei, oamenii vibrau 
puternic la o cultură religioasă politeistă, preaslăvind o 
conduită axată pe închinarea plurivalentă. În epoca ele-
nistă, grecii, deși succesori ai caracterului ancestral și 
păstrători de datină, își nuanțau și întăreau credința 
prin dezvoltarea filosofiei. Unii se angajau în polemici 
cu miez divin, susținând că partea metafizică își are 
sălașul în fiecare individ prin prisma înzestrării de către 
o minte superioară cu conștiință. Alții mai categorici, 
acizi, își impuneau punctul de vedere apelând la pal-
pabil, la ceea ce în teorie păreau că știu. Astfel, rațiunea 
le servea drept criteriu de dezaprobare în ceea ce vizează 
transcedentul. În virtutea acestor aspecte, se observă 
scindarea, divizarea unei lumii care era înainte de toate, 
predominant încununată cu credință. Conflictul dintre 
sacru și profan își află astfel sorgintele într-o vreme în 
care distincția dintre cele două noțiuni era pedepsită 
cu excluderea din societate, îndeosebi prin exilare. 
Ideea de agnosticism a fost perpetuată, iar în termenii 
de astăzi se regăsește în opiniile ateiștilor și nihiliștilor. 

În această notă tematică, Evul Mediu este evocator 
pentru tot ce avea să urmeze (pe plan religios), fiind 
însuși promotorul scindării adevărului (atât individual, 
cât și colectiv) și al ideii de aparență. O dată cu nașterea 
lui Iisus, lumea s-a divizat, simțindu-se pierdută din 
cauza obligației morale de a crede în ceva. Se poate 
afirma că "păcatul originar" își află forma autentică abia 
din acest moment, conceptele de bine și de rău fiind 
mai prezente ca niciodată. În acest sens, pentru a păstra 
o ordine de esență autoritară, monarhiile și imperiile 
au considerat că orice element care ar putea periclita 
liniștea trebuie îndepărtat. Cu alte cuvinte, revoluția 
este oprimată din fașă pentru menținerea aparențelor. 
Cel mai bun exemplu, este întrunit de ocultele ori sec-
tele. Acestea demonstrează o credință ce se apropie de 
misticism. Erezia este un alt element care relevă faptul 
că oamenii erau în stare să moară (pe rug adesea) pen-
tru a-și menține cauza și pentru a-și susține credința. 
Cei ce nu se conformau tainei bisericești, ponegrind 
ceea ce mai mulți defineau "sfânt", erau adesea reduși 
la tăcere prin moarte. Natura relativă a credinței și a 
adevărului e consemnată așadar, în istorie prin 
acuratețea subiectivității. 

În Renaștere, religia nu mai are aceeași substanță, 
fiind percepută ca încetinire a progresului. Omul nou 

aspiră la cunoaștere, nicidecum la stagnare spirituală. 
În interior încolțesc gânduri ce se vor a fi materializate. 
Noua spiritualitate e de factură rațională, e tangibilă cu 
divinul ce își află expresia prin artă. Printr-o artă ce își 
află seva în partea imanentă a omului, care prin 
conștentizarea plenară a ființei sale extrage din sine 
măreția înzestrării și o conservă, oferindu-i-o exterio-
rului. Interiorul devine exterior și vice versa. 

În Iluminism, ideea de religie se metamorfozează. 
Omul, ieșit de sub pecetea doctrinei și rigidității, își 
creionează propria credință. În acest sens, omul nu mai 
este religios, ci e mai degrabă credincios prin crearea 
propriei credințe. Ființa luminată consideră că o enti-
tate absolută ori o minte superioară acestei lumii există, 
neacordându-i mereu titlul de  „Dumnezeu". Pentru 
aceasta, totul devine îndumnezeire datorită instanței, a 
lăuntrului, care rezonează cu acest concept. Credința 
se disecă, devenind graduală. 

În ceea ce îl privește pe omul secolului XXI, credința 
e mai degrabă o idee, iar Biblia, un soi de dicton etic 
din care se poate extrage esențialul ce se potrivește cu 
actualitatea.  

Deși războaiele au amprentat dezvoltarea normală a 
firii umane, deposedând-o ori întărindu-i convingerea 
în legătură cu existența unei instanțe ce ne veghează, 
omul secolului XXI are în cea mai pare parte libertate 
de expresie - referință la spațiile democratice, neopri-
mate și nevătămate în totalitate de propagandă și ma-
nipulare . Prin această libertate, omul poate învăța să 
cugete în chipul corespunzător. Și, în definitiv, care e 
maniera " corespunzătoare" de gândire? Cu pertinență, 
cea care ne lasă să fim noi, să ne exprimăm în manifes-
tarea noastră pură, autentică. Credința " corectă" e cea 
care ne arată pe noi, ne portretizează cu acuratețe și în-
deosebi, cea care o respectă și pe a celui de lângă noi, 
arătându-i bunăvoință și neîncercând să îl convertească 
ori să îl contamineze cu o alta. 

În concluzie, omul pendulează între sacru și profan 
pe toată durata existenței sale, aspirând la aproprierea 
de divinitate în maniera proprie. Însă fiind pervertit și 
sedus de viciile epocii în care trăiește nu reușește să 
atingă culmile succesului râvnit. Noul sacru e doar un 
ideal profan. 

Redactor șef-adjunct, 
Anastasia-Ioana DOMINTE 

Clasa a XI-a E 

Caracterul profan ori sacru al ființei umane 
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Module versus elevi 
   Majoritatea elevilor au fost uimiți de schimbarea 

care a avut loc în cadrul anului școlar 2022-2023. Se-
mestrele au fost înlocuite cu module, tezele au dispărut, 
iar sistemul de notare este cu totul diferit, catalogul fizic 
fiind înlocuit cu cel electronic. Există multe păreri pro, 
dar și contra, legate de această modificare, dar, în final, 
este o variantă mai bună a sistemului de învățământ 
sau nu? 

   Prima dată când am auzit vestea, am fost bucuroasă 
pentru că m-am gândit la faptul că anul acesta va fi 
unul mult mai ușor, considerând schimbările făcute. Pe 
parcurs, însă, am realizat că anul școlar nu a devenit 
mai ușor, ci este la fel ca până acum. Acest lucru se în-
tâmplă deoarece testele nu au dispărut și lecțiile tot tre-
buie învățate. Dar, pentru mine, nivelul de stres a mai 
scăzut datorită faptului că nu se mai dau teze la finalul 
fiecărui semestru. Acestea erau un stres pentru o mare 
parte dintre elevi, deoarece media respectivelor materii 
depindea și de nota luată în cadrul tezelor.  

   Catalogul electronic a fost implementat pentru ca 
notarea să fie mai ușoară. Din nefericire, nu consider 
că procesul de notare a devenit mai ușor. Catalogul on-
line are nevoie de internet, care lipsește din unele clase, 
site-ul pe care se află este unul greu de accesat și care 
nu funcționează de fiecare dată. Atunci când elevii do-

resc să își vadă notele din josul paginii, aceasta se reia 
de la început, neputând fi văzute toate notele. 
Absențele, notele, motivările sunt puse în aceeași cate-
gorie, amestecate. O soluție ar fi introducerea mai mul-
tor secțiuni pentru a fi mai ușor de găsit ceea ce ne 
interesează. 

   Structura nouă a anului școlar este una care ne 
ajută să ne relaxăm mai mult, dedicând timp 
activităților pe care vrem să le facem în afara școlii. 
Atunci când te afli într-un singur loc timp de 6-7 ore, 
devii foarte obosit, dorința cea mai mare fiind să ajungi 
acasă și să dormi, dar nu mereu este așa. De cele mai 
mute ori, fiecare copil are câte o activitate extrașcolară 
după ce își termină orele. Astfel, elevii ajung foarte târ-
ziu acasă, trebuind să se apuce imediat de teme pentru 
a le termina în timp util și pentru a nu fi obosiți a doua 
zi la ore. Datorită modulelor și a vacanțelor apărute, 
copiii se pot odihni mai mult și pot petrece mai mult 
timp făcând ceea ce le place. 

   În concluzie, a fost aceasta o decizie bună sau nu? 
Cred că depinde de fiecare persoană ce crede și ce simte, 
deoarece nimeni nu este la fel. Din punctul meu de ve-
dere, a fost o mică schimbare în învățământ, dar îmi 
doresc, ca pe viitor, să fie mai multe și mai semnifica-
tive. 

Gafița Maria 
Clasa a X-a E
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Ce înseamnă succesul? 
 
Ce este succesul? 
Succesul este o realizare. Este o împlinire a 

dorințelor. Deși termenul ,,succes” este un cuvânt sim-
plu, este foarte dificil să atribuim o definiție punctuală 
succesului, deoarece este o noțiune de multe ori subiec-
tivă.  

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, succe-
sul este definit ca fiind: ,,rezultat favorabil, pozitiv al 
unei acțiuni; reușită, izbândă”. Totuși, pentru fiecare 
dintre noi succesul înseamnă altceva. Oamenii definesc 
succesul în moduri diferite: noroc, recunoaștere, bani, 
faimă, sa fie cei mai buni în meseria lor, sa aibă o viaţă 
și o familie împlinită, sa aibă prieteni, să fie realizați 
întru-un domeniu. 

Imaginea succesului este extrem de personală. Fiecare 
persoană are scopuri și dorinţe pe care vrea sa le reali-
zeze în viaţă. Este inutil să comparăm realizările noastre 
cu ale altora sau să credem că anumiţi oameni nu au 
succes doar pentru că nu au obţinut ceea ce noi con-
siderăm că reprezintă succesul în viaţă. De asemenea, 
oricâte realizări ar avea alţii în viaţă sau în carieră, nu 
putem ști cu siguranță dacă ei se considera persoane de 
succes. 

 
Succesul în raport cu genul 
Oamenii au diferite opinii despre ceea ce societatea 

apreciază cel mai mult la bărbați și ce prețuiește la 
femei. În timp ce mulți spun că societatea prețuiește 
onestitatea, moralitatea și succesul profesional la 
bărbați, calitățile de vârf ale femeilor sunt atractivitatea 
fizică și empatia.  

Ținând cont de această accepțiune largă a noțiunii 
de succes, ar fi prea ușor să tragem concluzii greșite pro-
venite din stereotipuri. Un exemplu este presupunerea 
eronată că femeile au o lipsă de încredere și preferă să 
renunțe într-un mediu competitiv. Această idee că 
bărbații și femeile au capacități diferite provine din 
ideologia inspirată de darwinism, care consideră că 
diferențele de comportament, atitudini și aptitudini 
dintre sexe sunt rezultatul unui proces îndelungat al 
speciei umane de adaptare din punct de vedere social, 
precum și biologic. Aparent, bărbații și femeile ar fi 
dezvoltat abilități diferite de-a lungul anilor, deoarece 
adaptarea fiecărui gen ar fi necesitat aptitudini semni-
ficativ diferite.  

Însă, atitudinea, onestitatea și perseverența nu sunt 
specifice unui sex. Eșecurile pot fi comune și descura-
jatoare de-a lungul călătoriei cuiva, dar depinde de acel 
individ, fie că este bărbat sau femeie, să persevereze, să 
rămână dedicat și să păstreze o atitudine pozitivă pen-
tru a-și atinge obiectivele.  

 
Succesul și eșecul 
Oare eșecurile și succesele cuiva dau seamă cu ade-

vărat de valoarea acelui om? Sunt ele în măsură să 
spună dacă o viață a fost sau nu reușită? Și de ce vorbim 
despre eșec, câtă vreme pare opus succesului? 

Pentru că, de fapt, ele sunt legate și fac parte din 
experiența umană... 

Succesul și eșecul ne pun problema dependenței 
noastre de normele sociale, de părerile și de judecățile 
formulate față de eforturile noastre; problema 
capacității noastre de a face deosebirea între ceea ce este 
important și ceea ce este secundar. 

Un eșec? Trebuie să înțelegem de ce l-am avut și, 
bineînțeles, să tragem învățăminte. Orice eșec este o 
suferință, o decepție, o deziluzie. Dar și o experiență 
universală: toți oamenii i-au simțit gustul amar, de 
foarte multe ori în viață.  

Omul ocupat este asociat cu succesul, pe când  ar 
trebui să se întâmple exact contrariul. La ce folosesc 
succesul și banii dacă nu ai timp să savurezi o ceașcă de 
ceai? Efectul banilor se simte foarte puțin atunci când 
îi întrebi pe oameni cât de mulțumiți sunt. Oare banii 
ameliorează starea de spirit? Această întrebare se pune 
în toate societățile capitaliste; sociologii au depus efor-
turi enorme pentru a studia problema. Toate sondajele 
au ajuns la același rezultat: banii aduc o stare de 
mulțumire, dar efectul lor este minim. 

 
Diana MANEA, 

Clasa a XI-a E
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De ce nu există o educație a gestionării emoțiilor?  
E o întrebare care în ultimul timp capată din ce în 

ce mai multă notorietate, pertinență. E interogația do-
minantă a secolului XXI.  

La o analiză minuțioasă, se observă cum încă de la 
origini conceptul de emoție a fost pus sub semnul 
inconsistenței. În vremea preistorică, emoția era de na-
tură fiziologică. Oamenii aveau nevoi fundamentale, 
vitale precum: procurarea hranei, găsirea unei surse de 
apă și construirea unui adăpost. Trăind în grupuri, 
aceste aspecte cruciale pentru conservarea, întreținerea 
stării de satisfacere perpetuă se scindează. Fiecărui in-
divid îi reveneau anumite sarcini pe care le îndeplinea 
acompaniat de alții. De obicei, bărbații mergeau la vâ-
nătoare, iar femeile aveau grijă de copii și de casă. Ne-
cesitatea imperioasă de adaptare în contextul unui 
mediu mai mult sau mai puțin favorabil a impulsionat, 
totodată și evoluția frământării interioare (stresului). 
Încă din această vreme dateză cunoscutele reacții: luptă 
sau fugi. Aceste reacții au rămas adânc înrădăcinate în 
subconștientul colectiv.  

Stagnarea în care oamenii se complăceau în acel timp 
e un alt element ce oferă dovezi imuabile în ceea ce 
privește dezicerea inconștientă de sentimente. 
Ocurența în care aceștia conviețuiau le conferea prilejul 
activării potențialului doar unei anumite zone din cre-
ier. Nefiind necesar să se confrunte cu situații cu un ca-
racter deosebit, constanta de funcționare a creierului 
lor era de ordin minim. Mergând pe această linie, 
evoluția creierului e în strânsă corelație cu cea a 
emoțiilor, inimii. Cu cât simțirea crește în intensitate, 
cu atât anumite părți îmbrățișează trascendența, încer-
când să intelectualizeze, exteriorizeze emoția. În raport 
cu aceste aspecte, nu este de mirare că stomacul mai 
este supranumit și "cel de-al doilea creier". Dacă în-
ainte de toate, emoția a fost pur primară, instinctuală, 
traiectoria sa se nuanțează în clipa în care apare con-
ceptul de dorință, aspirație. Descoperirea închinată lui 
Prometeu, a facilitat multe beneficii. Focul este cel care 
aduce revelație și chiar o primă revoluție, fiind asociat 
cu ideea de suflet, renaștere, căldură, vitalitate. De la 
nevoile de bază, ființa cutează să cugete dincolo de sfera 
culinară. E pentru prima dată în istorie când, înainte 
de sacralitatea acordată zeilor ce sorb cu nesăț din cupa 
plină cu nectar solar, înainte de preaslăvirea 
creștinismului, înainte de renașterea umană ori de ilu-
minarea plenară a secolui XVIII, omul își remarcă pro-

pria plenitudine. Treptat, spectrul afectiv accede prin 
prisma credințelor inoculate, închegate în cadrul unor 
experiențe. Lăuntrul își cere dreptul la conturare și glo-
rificare. Esența a fost, este și va fi un proces îndelungat, 
traversat de supliciu pe alocuri, dar și de desfătare, iar 
la final, de acalmie, liniște, serenitate. 

 
Deși parcursul "așa-zisei" treziri spirituale pare a fi luat 
o turnură de bun-agur, lucrurile nu au stat mereu în 
acest fel. Martoră la acest amănunt este pretinsa armo-
nie din secolele ce par a fi cunoscut fiorul, măreția re-
nascentistă ori prelungirea acesteia, Iluminismul. Deși 
societatea pleda asiduu că politețea, complezența, civi-
lizarea sunt primordiale unei societății prolifice, aceste 
reguli de conduită nu par a fi aplicate și în întocmirea 
unei căsătoriei ce se învoia întotdeuna la tocmire/ne-
gociere și nu ținea cont de valoarea adevărului. Carac-
terul afabil și manierele erau uitate pe dată, atunci când 
abnegația financiară părea a fi litera de lege impreg-
nantă în inima unui părinte. Sensibilitatea fetelor mă-
ritate cu forța era astfel, viciată pe vecie, prinsă în 
mrejele scepticismului și ostracizării, fiind schimbată 
cu deziluzii, ori în limbajul de specialitate, cu traume. 
Și în definitiv, de ce recurgeau acești părinți la aceste 
gesturi? De ce își supunea fetele la un astfel de trata-
ment intrinsec, subjugându-le? Cu ce preț ? Exact, cu 
preț... luând în considerare că uneori totul pare a fi 
deșărtăciune, vid. Asta era forma lor alterată de a-și 
arătă iubirea, fiind la rândul lor victimele unor com-
portamente îndoielnice? Să fi fost mecanismul lor de 
apărare? Da, posibil. Cuviința la aceea vreme era văzută 
prin ochiul rigidității, stabilită și asigurată prin astfel 
de aranjamente. Polemicile erau de neîngăduit. 
Democrația a adus mai târziu, prilejul articulării opi-
niei, spiritul cinic și liberal. 

Pe de altă parte, "pretinsa" educație promovată în 
raport cu greșeala, eroarea echivalează de asemenea, cu 
o crudă mentalitate care a fost și încă este răspândită la 
scară largă. Deși "etica" dusă la extrem pare cea care 
face ca societatea să-și trădeze adevărata fațetă, de cele 
mai multe ori, aceasta nu ia în calcul simțirea celuilalt. 
Spre exemplu, prin conceptul de moralitate, părinții 
proiectează asupra copiilor lor propriile idei rigide, în 
vederea stabilirii unui destin ideal, neținând cont de 
factorii externi. Blamarea celui ce întreprinde ceva care 
nu este în conformitate cu normele sociale nu repre-
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zintă o soluție. Dezechilibrul ce se poate produce în 
aceste circumstanțe este proporțional cu pierderea sti-
mei de sine. Iar, odată pierdut, recuperea este de factură 
anevoioasă. 

În plus, planul politic elogiază de cele mai multe cu-
sururi, evocând doar pe alocuri grația virtuții. În 
schimb, conceptul de diplomație, de soldare a diferen-
delor, animozităților, divergențelor, disonanțelor relevă 
o educație a gestionării emoțiilor și cultivarea unei vaze 
solemne ce nu se întrepătrunde cu mimetismul 
aparențelor. E un registru ce presupune onestitate, 
toleranță și conciliere înainte de toate, pentru și cu pro-
pria persoană. Diplomația în sine are ca premisă grija 
pentru păstrarea umanității. Un aforism dintre ale lui 
Aristotel spune că educația cognitivă, a raționalului fără 
cea a inimii, sufletului nu este deloc educație. 
Conchizând, cu acestă maximă grăitoare, plămădirea 

unei educații stă în primă instanță, în înțelegerea, 
autocunoașterea, măsura autonomiei și puterea solitu-
dinii, în cadența conștentizării plenare a realității ce ne 
definește și nu în distorsionarea acesteia. De asemenea, 
înțelegerea cauzelor, motivelor din pricina cărora ome-
nirea a avut parte atât de înălțare, cât și de regres sau 
declin sunt esențiale. Căutarea unui algoritm 
emoțional atât cu miez singular, cât și cu sorginte co-
lectivă e la fel de importantă. Iar împletirea celor două 
dimensiuni din urmă într-un singur element e pură tre-
săltare, reverberație metafizică. Nevoia cotidiană de 
dezvoltare, de cizelare a laturii imanente pretinde o 
educație corespunzătoare a gestionării emoțiilor. 

 
Redactor șef-adjunct, 

Anastasia-Ioana DOMINTE 
Clasa a XI-a E 

Ce lăsăm în URMĂ…?  
Fiecare om are un parcurs unic, individual, ireversi-

bil, viața sa fiind alcătuită din momente definitorii, care 
îi formează personalitatea, caracterul, opiniile despre 
viață și moarte, despre „bine” și „rău”, o anumită per-
spectivă asupra trecutului, prezentului și a viitorului. 
Ființa umană se află într-o continuă dezvoltare, asupra 
căreia valorile morale, normele sociale și legale cu care 
interacționăm au un impact covârșitor. Purtăm cu noi 
pretutindeni, conștient ori inconștient, bagajul de 
amintiri fundamentale care a contribuit la conturarea 
sinelui nostru sub forma sa "desăvârșită" din prezent. 

Pe de o parte, tot ceea ce suntem capabili să lăsăm 
în urma noastră depinde strict de ceea ce suntem (ca 
entități). În aceeași măsură în care actorii transpun 
valențe ale sinelui lor prin piesele de teatru și la fel cum 
operele artiștilor surprind emoțiile acestora, orice formă 
prin care o persoană își manifestă abilitățile geniale va 
reflecta esența acesteia, sentimentele și convingerile ei 
înrădăcinate, aduse la suprafață și astfel eternizate. 
Apare totuși o altă întrebare fără răspuns care l-a urmă-
rit pe om încă din Antichitate, de pe vremea marilor 
filosofi preocupați de evoluția spirituală și de posteri-
tate, de-a lungul tuturor epocilor, prin Renaștere, 
Revoluția Industrială și ulterior celor două Războaie 
Mondiale, care încă macină omul modern. Dacă am 
stabilit că toți lăsăm în urmă părți din noi înșine, prin 
artă, muzică, descoperiri și inovații sau pur și simplu 
prin memoria colectivă, atunci ce luăm cu noi? 

Din perspectivă personală, consider că a lăsa o 
„urmă” constă în a aduce un aport pozitiv asupra celor 
cu care interacționăm și a societății din care facem 
parte. Pentru unii, nu este suficient să ducă un trai îm-
plinit, ci își construiesc întreaga existență în jurul ideii 
că este necesar să atingă măreția pentru a-și putea în-
deplini scopul vieții. Însă viața ar trebui să fie despre 
mai mult de atât, despre bucuria de a trăi, de a crea le-
gături interumane profunde, de a face mereu ceea ce 
îți place cel mai mult. 

Astfel, pentru a conchide, conștientizarea 
interferențelor dintre ariile vieții umane, care se între-
pătrund pentru binele nostru suprem, este esențială în 
stabilirea sensului și împlinirea scopului existențial 
(pentru a lăsa o URMĂ). 

 
Mara STECLARU, clasa a XI-a E 

 
Ce lăsăm în urmă?... E o interogație pertinentă, no-

torie, care cere indulgență, rigoare și putere de 
introspecție. De multe ori în plină vivacitate, tinerețe 
manifestăm indiferență, neglijență,  tratând acest su-
biect cu mai multă emfază decât este cazul. În acest 
sens, consider că este crucial să ne luăm puțin timp 
pentru a reflecta și analiza în profunzime acest aspect. 
Cred că a lăsa urme înseamnă la nivel uman să simți, 
în ultimă instanță, plenitudine. Nu toturor ni se oferă 
prilejul schimbării lumii în diferite dimensiuni, pla-



nuri. Nu toți reușim să ne impunem în chip extins, glo-
bal. În schimb, e de ajuns să le dăruim celor din viața 
noastră ce e mai bun. Urmele ar trebui să fie, înainte 
de toate, de ordin spiritual, închinându-se spectrului 
ontologic. Sfera afectivă, rațională, psihologică, im-
anentă ar trebui să domine înaintea aspectelor fizice, 
materiale, financiare. Consider că fiecare om ar trebui 
să își cultive partea metafizică, existentă încă de la ori-
gini, din clipa cosmogoniei prin intelectualizarea 
emoțiilor. Premisa de la care ar trebui să plece e cea a 
cizelării interiorului. 

Viața e pe alocuri plină de nostalgie olfactivă, de me-
lancolie retrospectivă, de lâncezirea unei întrepătrun-
deri de priviri ce nu vor a-și mai da drumul, de vibrația 
intensității unei emoții plenare, de laconicul glas al 
mamei ce pare a tăinui notele unei solemne și ancestrale 
cântări, dar și de extazul ascensiunii. Împletindu-le și 
încercând să extragem esența din toate evenimentele 
întâmpinate obținem și ajungem la acalmie, liniște. 
Dualitatea modelează firea prin prisma contemplării la 
care invită. Ne învârtim într-un noian, vid, care în mod 
paradoxal e plin de vitalitate. Suntem aruncați, 
expluzați încă din fașă într-o lume ce pare să-și fi con-
semnat dictonul, deviza dintr-o societate răvășită, des-
compusă, covârșită, sfârșită. Concesii, sacrificii, regrete, 
remușcării, norme, reguli... și într-un sfârșit, dacă am 
fi să le însumăm pe toate cele enumerate, doar vanitate. 
Și toate acestea pentru ce? Conștiinta ne dictează res-
pectarea acestor concepte de natură ereditară, dar voia, 

aspirația noastră tânjește după nevăzut, transcedent, 
descoperirea sacralității. În definitiv, orice curs pe care 
alegem să-l urmăm în viață sau orice decizie pe care ne-
o însușim nu pot fi greșite, deoarece repercursiunile 
survin în orice ocurență. Debarasându-mă de prejudi-
ciul ori elogierea adusă lamentării, care are și părțile ei 
fastuoase, ceea ce vreau să subliniez e faptul că ritmul, 
cadența lăuntrică e deosebit de importantă, dincolo de 
domeniul cognitiv, intelectual, în conturarea unui pro-
fil uman. 

Un om poate lăsa în urmă ori transmite modul său 
de a vedea lumea. Sensibilitatea ceremonioasă, nobilă 
e înclinată spre minuțiozitate. Să știi să acorzi atenția 
potrivită, să te bucuri de înflorirea unui ram (care și-a 
așteptat în surdină schimbarea), de susurul unui izvor 
de munte, de verdele crud ori de galbenul solar a lanu-
lui de grâu, de arșită, de plimbările nocturne prin ză-
padă, de ternul ori fadul unei ore care te încălzește prin 
moliciunea ei și îți conferă într-un sfârșit echilibru, ar-
monie, elan e crucial. Așa cum degustarea, plăcerea de 
a simți aromele unei mâncări se poate numi artă, 
simțirea razelor soarelui și umplerea ființei cu duioșia 
încărcăturii sale evidențiază un mod de trai – de a trăi. 

Ce lăsăm în urmă, e mai ales despre a simți și a fi, și 
mai apoi despre a avea. 

 
Redactor șef-adjunct, 

Anastasia-Ioana DOMINTE 
Clasa a XI-a E

URME                                             Reflecții                                                    44

Despre ignoranță 
Ignoranța reprezintă lipsa de cunoștințe elementare, 

derivând din lipsa de învățătură, noțiunea fiind sino-
nimă cu incultura. Conform articolului publicat in 
2001 de către Roger D. Congleton, există două tipuri 
de ignoranță: rațională si naturală/irațională. Ignoranța 
rațională presupune ca individul să aleagă în mod 
intenționat să rămână neinformat asupra unui subiect. 
Pe cealaltă parte se află ignoranța irațională/naturală, 
ce presupune că această stare nu este o alegere pe care 
individul a făcut-o inițial. 

   Din punctul meu de vedere, efectele ignoranței 
asupra sieși, dar și asupra celor din jur, se aseamănă 
unui război psihologic în care simți, uneori, că te lupți 
“cu morile de vânt”. Acestea apar, în mare parte, din 
cauza lipsei de activitate a persoanei, intervenind 
ignoranța, și se agravează cu cât această perioadă este 
mai lungă. În schimb, consider incorect comportamen-
tul discriminatoriu al unor persoane față de cei care 

sunt ignoranți irațional. Spre exemplu, suntem reticenți 
și tindem să judecăm persoanele de etnie romă sau pe 
cei care aparțin mediului rural și care, din păcate, nu 
au avut șansa la o educație propice. 

   Un argument referitor la tema propusă este repre-
zentat de indivizii ignoranți, care însă nu au capacitatea 
de a gândi în mod corespunzător. Aceștia sunt incapa-
bili, astfel, de a-și schimba linia destinului, prezentând 
ignoranța naturală/irațională. Situațiile în care astfel de 
indivizi încearcă să fie ajutați, însă fără succes, nu sunt 
deloc puține, ajungând la concluzia că aceștia nu au ca-
pacitatea de a se adapta și de a evolua. Cei ignoranți în 
mod rațional, însă, vor avea întodeauna de suportat 
consecințele, chiar dacă acestea vor apărea mai târziu. 
În operele lui Ion Creangă sunt prezente persoanaje 
care dau dovadă de ignoranță, mai târziu fiind relatate 
și efectele. Spre exemplu, în basmul “Povestea lui 
Harap-Alb”, băiatul cel mai mic al craiului este 
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conștient de faptul că ignoră sfatul tatălui său atunci 
când se apropie de omul spân. Acesta alege să se în-
creadă în “drumeț”, efectele deciziei sale apărând nu-
maidecât, în momentul în care este păcălit. Astfel, 
tânărul ajunge să fie sclavul omului spân, care își dez-
văluie adevărata identitate în momentul în care îl în-
chide pe tânăr în fântână. Un alt exemplu este Bruno, 
personajul central al romanului “Băiatul cu pijamale în 
dungi” scris de John Boyne. Având doar vârsta de nouă 
ani, acesta a dat dovadă de ignoranță irațională deoa-
rece, cuprins de curiozitatea de a descoperi o lume 
nouă, nu înțelege din povestirile prietenului său, 
Shmuel, faptul că în spatele gardului de sârmă ghim-
pată se află o lume a terorii. Acesta, incapabil de a ana-
liza situația în mod corect, acceptă chiar să renunțe la 
hainele sale frumoase pentru a purta “pijamaua văr-
gată”, nerealizând că se îmbracă în hainele morții.  

   În concluzie, ignoranța este, de cele mai multe ori, 
o particularitate negativă a oamenilor, iar efectele aces-
teia sunt de o gravitate enormă, uneori chiar iremedia-
bile, atât pentru sieși, cât și pentru cei din jur. Adesea, 
oamenii uită care sunt cele mai importante valori pre-
zente în viețile lor, tinzând să aprecieze mai mult partea 
materială (“a avea”) și uitând de cea sufletească (“a fi”).   

Popescu Alexandra 
 
Ignoranța - maladia tuturor persoanelor din ziua de 

astăzi. Se spune că omul se naște ignorant, dar că pe 
parcursul vieții deciziile pe care le ia îi conturează ca-
racterul. Acest tip de ignoranță din naștere, este numită 
de specialiști„ ignoranță naturală”. Cu toate acestea, in-
diferent de ce-ar face, omul rămâne în continuare ig-
norant, pentru că „nimeni nu le știe pe toate” și „ce nu 
știi nu te doare”. Totuși, deși prezentă în fiecare dintre 
noi, ignoranța nu ne afectează pe toți. Trebuie, într-
adevăr, să posezi acel ceva pentru a fi caracterizat de 
ignoranță. În acest caz, ceva-ul de care vorbim este 
aroganța, un sindrom ce nu poate fi tratat. 

Din punctul meu de vedere, ceea ce numim 
„ignoranță”  este, de fapt, rezultatul superficialității, dar 
și al competitivității duse la extrem, de care populația 
suferă. Cu alte cuvinte, am uitat cum să fim oameni. 
Câștigul și lupta pentru admirația celor din jur au de-
venit principalele aspirații ale noastre. Astfel, uităm să 
mai empatizăm cu cei din jur și nici vorbă să ne bucu-
răm pentru reușita altuia. La urma urmei, iarba din 
curtea vecinului este mereu mai verde, așa că este ab-
solut firesc să ne dorim mai mult. Dar cât de mult este 
de ajuns?  

Luând în considerare aspectele menționate, putem 
spune că ignoranța este un drum cu un singur sens: 
odată ce pornești pe acest drum poți doar să te afunzi 
din ce în ce mai tare sau, în cazurile fericite, să 
staționezi. Chiar și așa, ignoranța a fost prezentă din-
totdeauna. Dovada? Proza lui Ion Creangă, care tra-
tează acest subiect în multe dintre poveștile și 
povestirile sale. Vă mai aduceți aminte de Păcală? Cel 
care l-a lăsat pe negustor cu impresia că e slab de minte, 
dat fiind faptul ca nu i-a putut răspunde la câteva în-
trebări simple sau, mai bine zis, nu i-a dat răspunsurile 
pe care le căuta. În tot acest timp, Păcală îl umilește, 
de fapt, pe negustor în cel mai inteligent (și aspru) 
mod. Din cauza a cât de plin de sine este - așadar ig-
norant - , acesta din urmă nici măcar nu realizează. Cu 
siguranță Păcală ar fi făcut ravagii în vremurile noastre.  

Un alt domeniu în care problema ignoranței este 
dezbătută încă de la începutul secolului trecut este cel 
muzical. Artiști precum Bob Dylan, Elvis Presley sau 
John Lennon au tratat adesea în cântecele lor această 
temă, care, deși prezentă de la începuturile timpului, 
pare să fi zguduit lumea din ce în ce mai tare în ultima 
sută de ani. În piesa „Nobody told me”(„Nimeni nu 
mi-a spus”), lansată în anul 1984, John Lennon este 
foarte dur în ceea ce privește ignoranța, caracteristica 
de care începe să fie dominată populația. Ritmul alert 
și nuanțele jucăușe din piesă, pe de-o parte, camuflează 
satira versurilor: „toată lumea vorbește, dar nimeni nu 
spune nimic”. La fel ca Păcală, interpretul pare chiar să 
își însușească rolul unei persoane credule și aeriene. 

În concluzie, ignoranța este un morb care se 
răspândește ușor, mai ales când tot ceea ce contează este 
puterea. Mai mult decât atât, dorința de a le demonstra 
celor din jur că suntem capabili lasă cicatrici mari asu-
pra psihicului, dar și asupra caracterului, ajungând 
chiar să transforme iremediabil o persoană. 

Ioana Zaharia, clasa a X-a E 
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Morala e izvorâtă din rațiunea simțirii
Morala e un subiect cu precădere greu de digerat în 

cercurile concentrice ale societății. Secolul XXI pare a 
suferi de o maladie acută ce s-ar transpune prin 
neprețuirea manierelor. Cei mai mulți nu mai pun ac-
cent pe studierea îndeaproape, amănunțită a acestui su-
biect dintr-o lipsă de interes îngemănată cu pierderea 
răbdării, disciplinei. În schimb, cultivarea câtorva 
noțiuni elementare, de bun-simț sunt esențiale, în opi-
nia mea,  oricărei conduite cu dorințe fierbinți de 
erudiție.  Desigur, o comunitate aflată sub semnul con-
servatorismului e mai degrabă încorsetată decât vivace 
și prosperă. Cu toate acestea, linia delimitării dintre 
indiferență și întrunirea, respectarea unor principii cu 
miez sentimental este pentru mulți de prisos, în 
condițiile în care virtutea modelării firii și-a pierdut din 
substanță. În această notă critică,  consider că politețea 
ar trebui din nou instaurată printre materiile școlare, 
dintr-o nevoie de renaștere a raționamentului estetic de 
factură francă. În pofida faptului că între caracterul 
plastic și particularitatea ascensiunii amabilităților a 
avut loc dintotdeauna un duel crâncen, din care nu 
putea să iasă biruitor decât unul, eu nu sunt întrutotul 
de părere că așa este. În viziunea mea, înălțarea spiri-
tului nu se poate produce decât atunci când între inimă 
și intelect se instalează o armonie cu sâmbure divin, 
producând astfel, o fuziune de ordin metafizic. Dacă, 
de exemplu, o operă de artă este închinată frumosului, 
ea educă prin dimensiunea entuziasmului pe care cel 
ce o admiră și-o făurește în raport cu creația. Acea bu-
curie instantanee pe care privitorul o resimte încă din 
prima clipă are menirea de a-l modela lăuntric, în așa 
manieră încât să-i confere prilejul adâncirii în propria(-
i) ființă detestată și adorată deopotrivă, deci dincolo de 
infinitul efemerității și nemărginirii. Această metamor-
foză va avea reverberații puternice în comportamentul 
său. Atunci când are parte de această întrepătrundere 
cu universul, omul e împins înapoi spre începuturi prin 
introspecție. Brusc, este prins în mrejele timpului pri-
mordial, înțelegând mai bine ca oricând, cosmogonia, 
pentru că stimulii devin de-o realitate izbitoare, provo-
când pentru prima dată, îndestulare, suficiență. (În psi-
hologie, transferarea exteriorului în interior aduce 
vindecare.) Astfel, individul mânat de singularitatea la 
care a fost condamnat pe vecie, e eliberat de 
plurivalența disparată a izolării prin faptul că nu mai 
este subjugat de aceea temporalitate și limitare spațială 
omenești. În sfârșit, individul înțelege că nu e singur, 
ci că are nevoie de solitudine. Ființa umană devine 
așadar, simțire prin intelectualizarea emoției și prin sa-

cralitatea pe care o înmânează momentului în cauză, 
într-un mod ce debordează de plinătatea 
conștientizării. Etica individuală e închinată 
autocunoașterii, iar prin această descoperire interioară 
are loc sfințirea omului. Totodată, discernământul este 
prezent în orice acțiune întreprinsă. În concordanță cu 
acest aspect este citatul lui Aristotel: Educating the 
mind without educating the heart is no education at 
all. Cu alte cuvinte, educarea minții este în zadar, dacă 
înainte de toate nu se educă simțirea, prin plămădirea 
unor valori ceremoniale, solemne în toată regula. Cutez 
să exprim în continuare, următoarea observație care se 
sprijină pe argumentația anterioară. Morala nu provine 
dintr-o obiectivitate cizelată, ci din căldura sufletească, 
din studierea minuțioasă a naturii inimii, din gradul 
toleranței și a deschiderii față de tot și în special, din 
bunătatea expresă arătată cu putință, în orice 
circumstanță, în ciuda reacțiilor opuse. Iar mai apoi, 
după această introspecție revelatoare, luciditatea devine 
pură și nevătămată de discordia exterioară, ovaționând, 
preaslăvind trăsături ori calități ca: blândețea, concilie-
rea, îngăduința, onestitatea, loialitatea. În acest chip, 
infirm afirmația conform căreia etica are doar 
constituție rațională, ea fiind cu certitudine, produsul, 
rezultatul ori împletirea cordială dintre vibrația 
aspirației inimii și a grației reci a minții. 

Un alt aspect de consemnat ce vizează tema propusă 
este criteriul ridicolului, penibilului. Mulți se folosesc 
de etică pentru a menține aparențele, pentru a-și asi-
gura poziția în ierarhia societății, neținând cont de pre-
misa de la care a plecat concepția sedimentării acestui 
rafinament. Aceștia uită că morala este înainte de toate, 
nobilă și că nu ar trebui să abuzeze de acest principiu 
pentru a se face plăcuți, pentru a minți și a se preface 
de dragul conjuncturii ori pentru că le este oferită opor-
tunitatea manipulării. Perfiditatea, ipocrizia, infatuarea, 
mândria vor ieși în cele din urmă la suprafață și situația 
nu le va mai surâde. Așadar, etica trebuie să fie întot-
deauna din suflet, să curgă în mod natural. 

În concluzie, ar trebui să revenim la originile 
învățării acestei taine, a gentileții, a curtoaziei, deoarece 
politețea nu este un gest formal de remarcare în socie-
tate, ci însăși forma ideală pe care orice om ar trebui să 
o revendice, măcar prin aspirația cugetului, fiind o do-
vadă clară a maturității spre care tinde. 

Redactor șef-adjunct, 
Anastasia-Ioana DOMINTE 

Clasa a XI-a E
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Tratat de bunăvoință revelatoare 
Am denumit acest eseu “Tratat de bunăvoință reve-

latoare”, deoarece izvorăște din cele mai calde convin-
geri individuale de care dispun la clipa scrierii și 
totodată, dintr-o sensibilitate a inimii, poate plină pe 
alocuri de emfază retorică, ce își dorește sa înmâneze 
progresiv și tăinuit din substanța sa categorică. De ase-
menea, nu îmi doresc să iscodesc o revoluție a limbaju-
lui și a problematicii filosofice, ci aș vrea să îmi îngăduiți 
prilejul desfătării prin delectarea cu conținutul propus. 
Totodată,  extragerea rezonanțelor ce se pliază întrutotul 
cu formarea și construcția interiorului celui ce își acordă 
liniștea necesară în a înțelege firul pe care eu am vrut să 
îl țes și să îl descos deopotrivă, de paloarea adevărului, 
m-ar bucura nespus. Dezideratul meu constă în înve-
derarea și luminarea minților ce semnează cu mine un 
pact al deschiderii spirituale. Aș ruga a se ține cont de 
cerința conform căreia vreau doar să vă aduc la 
cunoștiință un aspect de care eu însămi am devenit 
conștientă și nimic mai mult, neavând pretenția educării 
dacă nu se simte trebuința. 

După acest incipit închinat descoperii sinelui meu, o 
idee destul de abstractă, pe care totodată, am impresia 
ca unii dintre voi o vor adora, revendicând această for-
mulă de adresare în scrierile lor, și pe care alții o vor de-
testa și desconsidera, aș dori să aștern o frază de tranziție 
între început și silueta elaborării temei. Frământată fiind 
de condiția veridică a omului, îmi voi exprima punctul 
de vedere ca martor contaminat de stimulii secolului 
XXI. 

Așadar, natura umană e, cu certitudine, greu de pă-
truns. Dat fiind faptul că pare o manifestare 
inconștientă a unui model arhietipal înrădăcinat pe 
vecie în parcursul și evoluția ființei umane, se poate ex-
prima următoarea îngrijorare: e oare indiferența con-
stanta adoptată de cei mai mulți indivizi ca un 
mecanism de apărare, în detrimentul unei comunicării 
îndreptate, cu prudența simțirii spre sinceritate? Sunt 
încredințată să cred că așa este. Datorită ori din cauza 
că linia delimitării și deliberării acestei funcții cognitive 
este cu prisosință dificil de aflat, esența omul pare a fi 
condamnată la respectarea succesiunii psihologice ere-
ditare. De la începuturi omul a fost nevoit să găsească 
soluții și să se adapteze în diferite circumstanțe pentru 
a supraviețui. Mergând pe linie cronologică, următoa-
rele reacții de ordin structural uman s-au evidențiat: 
fuga, înlemnitul/ înghețarea, ripostarea și în ultima 
vreme, dirijarea emoțională, după bunul-plac pentru a 
atinge țelul personal și confesiunea, mai ales în ceea ce 
le privește pe femei. În acest chip, este oare înghețarea 
simțămintelor autentice o nouă manieră de autoapărare, 
autoconservare a bunăstării îndeosebi în rândul 

bărbaților? E oare metoda prielnică și revelatoare prin 
care  generațiile tinere se țin la distanță de maladia se-
colului XXI, care vrând-nevrând a pus stăpânire pe 
acțiunile întreprinse de aceștia? Sunt oare infatuarea, 
aroganța, mândria repercusiunile directe ale cutezanței 
revoluției intrinseci pe care a adus-o digitalizarea? Sunt 
toate aceste notații, motivul primordial pentru care bă-
tălia dintre sexe este încă prezentă, în pofida faptului că 
pledăm pentru modernizarea lumii? Implicațiile 
modernității sunt însă, greu de atins atunci când 
neînțelegerile creează sentimente și emoții contradicto-
rii, inoculând angoase și distorsionând starea de echili-
bru la care aspiră fiecare persoană. În această notă, sunt 
oare instinctele primare perfide, abjecte, abominabile, 
necioplite și nesimțitoare, prin prisma faptului că par 
a-l face pe om pur-afectiv și aproape deloc rațional? E 
bizar cum nivelul adrenalinei dictează într-o conjunc-
tură limită și cum pulsiunea rațiunii este vătămată, le-
zată și spintecată. Deși pertinența observațiilor mele 
poate fi subjugată de puterea intelectualizării emoției 
resimțite și traversate de mine în raport cu acest subiect, 
sunt convinsă că mulți îmi împărtășesc opinia și și-ar 
dori să o exploreze, analizând-o în profunzime. Prin 
simplu fapt că omul e produsul efemerității și supusul 
credincios al temporalității, autoconservarea dispoziției 
de bine se accentuează. Născut sub semnul unei 
suferințe promise încă din momentul conceperii, indi-
vidul se simte răvășit, copleșit de un chin ce nu are în 
tocmai cauză, dar cu siguranță are efect, rezultat în abor-
darea sa cotidiană. Dualitatea expresă pe care și-o 
însușește ca fiindu-i de referință fără voia sa îi submi-
nează și ulterior compromite reprezentarea idilică. Ac-
ceptarea acestei duplicități a firii este un prim pas spre 
îndepărtarea trufiei. Un al doilea pas este în viziunea 
mea, înfățișat de un dialog ce izvorăște din cele mai 
oneste cugetări în care toate părțile cuprinse în animo-
zitate, dispută se ascultă treptat, pe rând și  încearcă să 
se pună în postura celuilalt prin înțelegere. De aseme-
nea, cei angajați într-o asemenea conversație ar trebui 
să țină cont că fiecare dintre ei, la rândul său, are un 
bagaj emoțional alcătuit din traume complexe, temeri 
care prin ochi străini nu au niciun temei verosimil și 
opinii dintre cele mai diverse extrase din experiențele 
întâmpinate anterior. 

Conchizând, cred că putem combate această „boală” 
ce ne-a înlănțuit pretutindeni prin puterea ce izvorăște 
din comunicare. 

 
Redactor șef-adjunct, 

Anastasia-Ioana DOMINTE 
Clasa a XI-a E 
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Școala omoară creativitatea 
Ce este creativitatea? 
,,Creativitatea” este un termen abstract și are mai 

multe semnificații. Cuvântul “creativitate” derivă din 
latinescul ,,creare” (a crea) și grecescul ,,Krainein”(a îm-
plini).  

Este ceea ce persoanele creative realizează sau născo-
cesc. Ne folosim imaginația pentru a ,,inventa” ceva 
nou și valoros, îmbunătățind vechiul și transformându-
l în nou. Prin creativitate ne adăugăm contribuția  
unică în orice facem, depășim tradiționalul cu inovația, 
demodatul cu actualul. Creativitatea este mai mult 
decât munca într-un domeniu artistic, de cercetare sau 
inventare. Este actualizarea potențialului nostru, expre-
sia noastră în procesul de devenire, aventura noastră în 
necunoscut. Acest concept reprezintă asimilarea și in-
tegrarea ideilor pentru a găsi noi direcții, noi soluții, 
un punct nou de vedere. Este încorporarea laturii noas-
tre logice cu latura intuitivă, creierul stâng cu creierul 
drept.  

Unii consideră că creativitatea este un dar pe care ori 
îl ai, ori nu. Dacă îl ai, îl fructifici. Dacă nu, îi angajezi 
pe cei care îl au și îi încurajezi să-și folosească aptitudi-
nile. De fapt, creativitatea poate fi cultivată de oricine, 
iar procesul începe din copilărie.  

 

Importanța creativității în educație 
Ființele umane se nasc creative și după sunt dezvățate 

pe măsură ce cresc. Sir Ken Robinson în cel mai popu-
lar TEDX Talk din toate timpurile a afirmat: ,,Creati-
vitatea nu este dobândită pe măsură ce creștem, ci 
pierdută. Suntem învățați să o pierdem”. În copilărie 
suntem încurajați să ne dezvoltăm latura artistică, dar 
cu cât creștem, ni se spune să fim realiști, să ne alegem 
o carieră stabilă, și să ne plătim facturile. Dezvoltarea 
potențialului nostru creativ tinde să devină un obstacol 
atunci când creștem. Când vorbim despre importanța 
creativității în educație este clar că ea este pusă pe ulti-
mul loc. În toate sistemele de învățământ din lume 
există o ierarhie a materiilor: accentul cade pe matema-
tică, științe, limbi străine, iar la polul opus pot fi găsite 
artele. Sistemele de educație nu valorifică talentul in-
dividual, ele par să promoveze o matriță în care trebuie 
să se încadreze toată lumea.  

Ce contează cel mai mult este ca fiecare elev să aibă 
șansa să-și aprofundeze propriul potențial creativ. Elevii 
de azi nu pot anticipa informațiile și setul de aptitudini 
de care o să aibă nevoie în viitor, în special cu avansurile 
tehnologice care continuă să evolueze într-un ritm 
alert. Cu toate acestea, așa cum a subliniat Sir Ken Ro-
binson, dacă noile generații au instrumentele necesare 
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pentru a fi creativi și a inova, vor avea șanse mult mai 
mari de a reuși, indiferent de modul în care se va 
schimba lumea. 

 
Sprijinirea creativității sau a conformității? 
Educația de astăzi și programa școlară urmează, în 

general, o structură și un etos apărut în urma revoluției 
industriale. Sistemul a fost conceput pentru a oferi 
lumii industriale moderne cota de forță de muncă ne-
cesară. Copiii sunt forțați să se supună regulilor, fără a 
avea posibilitatea de a le examina și a le trece prin filtrul 
propriu, greșelile sunt aspru sancționate prin note mici, 
iar mediul de învățare nu încurajează căutarea unor me-
tode multiple de rezolvare. 

Așadar, timp de generații, am fost împinși de către 
părinții noștri să reușim în acest sistem de clasamente 
și în mediul academic bazat pe note și punctaje, uitând 
și reprimând abilitățile creative. După etapa preșcolară, 
multe școli nu numai că nu stimulează creativitatea ele-
vilor, ci uneori chiar le reduce imaginația. Pentru a-i in-

troduce pe cei mici în domeniul artelor și creativității, 
ei trebuie înscriși la activități extrașcolare, care presupun 
o povară economică pentru părinți și muncă suplimen-
tară pentru copii. Activitatea didactică joacă un rol im-
portant în stimularea creativității și rămâne principalul 
instrument pentru cultivarea ei.  Desenul, pictura, mu-
zica, dansul, diferitele jocuri au darul de a-i ajuta pe 
copii să-și exprime emoțiile, gândurile, sentimentele.  

Trăim într-o lume a schimbărilor turbulente cu date, 
oameni, tehnologii și probleme noi, nemaiîntâlnite în 
istoria omenirii. Suntem bombardați în fiecare zi de 
ceva nou. Realitatea se schimbă mai repede decât îi 
putem face față. În această lume agitată, metodele 
tradiționale de standardizare și depersonalizare nu mai 
sunt eficiente.  Abordările analitice, idealul erei indus-
triale, rareori funcționează acum. În schimb, trebuie să 
căutăm noi soluții care să faciliteze problemele mo-
derne, iar creativitatea și adaptarea sunt abilități vitale 
pentru rezolvarea oricărui impas.  

Diana MANEA, 
Clasa a XI-a E 

Magazinul din curtea școlii: cum ar  
încuraja prezența și siguranța? 

Toți știm acea regulă care ne este repetată nouă, ele-
vilor, în fiecare an, și de nenumărate ori pe parcursul 
acestuia: „părăsirea incintei școlii este strict interzisă!”. 
Această regulă este ușor de înțeles. Școala nu vrea să fie 
responsabilă pentru un copil care a trecut strada nere-
gulamentar (sau care a dat peste un șofer incompetent) 
și a suferit un accident; și nici nu vrea să dea elevilor 
oportunitatea de a pleca de la ore oricând doresc. Școala 
nu vrea aceste lucruri pe bună dreptate!  

Atâta timp cât te afli în intervalul orar în care ar tre-
bui să fii la școală, profesorii tăi sunt responsabili de tot 
ce ți se întâmplă, și nu înțeleg de ce elevii nu ar respecta 
dorința acestora ca ei să fie în siguranță. 

De asemenea, nu pot înțelege de ce nu toate școlile 
au un magazin/chioșc în incintă. Cred că toți, elevi sau 
profesori, am trecut prin zile în care nu am adus destulă 
mâncare de acasă, sau chiar deloc. În astfel de zile, 
opțiunea de a părăsi curtea școlii pentru a vizita maga-
zinul de la colțul străzii ne-a surâs. Și, de multe, ori, am 
cedat, și ne-am pus propria siguranță în pericol, cât și 
integritatea unui profesor la risc. Dar ce nu ar face un 

om pentru mâncare sau o poftă? Sau, ca să se dea gro-
zavi, cine știe?  

Rușinată, recunosc că de câteva ori (pe care le pot nu-
măra pe degetele de la o mână) foamea a învins ce-i mai 
bun din mine, și am tras o fugă până la magazin. Dar 
acest lucru m-a determinat să am mai multă grijă la ce 
iau la mine ca să supraviețuiesc 6 ore la școală. În același 
timp, am început să mă gândesc la modalități accesibile 
pentru marea majoritate, iar cea mai bună variantă ar 
fi, bineînțeles, o cantină. Dar acesta este un proiect greu 
de realizat, în principal pe motive de spațiu.  

Deci, cealaltă „cea mai bună opțiune” ar fi un maga-
zin (care nu trebuie să fie mare), plasat undeva în curtea 
școlii. Poate fi în centru, sau într-un colțișor, doar să fie 
în incintă! Aici intervine o îngrijorare dreaptă a 
părinților. Ce va vinde magazinul? Nici un părinte nu-
și dorește pentru copil să mănânce prostii 5 zile din 7 
(chipsuri, tot felul de sucuri dubioase). Așa că, o idee 
ar fi ca în acest magazin să nu fie vândute astfel de ali-
mente, normal. În ziua de astăzi, există tot felul de 
opțiuni alternative de mâncare pentru ca aceasta să fie 
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bună, dar să și conțină mai puține ingrediente discuta-
bile.  

Pentru a câștiga interesul elevilor, sau chiar și a pro-
fesorilor, tot felul de adiții creative pot fi adăugate. Spre 
exemplu, o dată la un timp, la magazin ar putea fi adus 
un „snack” bine cunoscut, care să facă un fel de „special 
appearance”. Sau, o activitate, făcută tot de câteva ori 
pe an, ar fi încurajarea unui elev să se ocupe de vânzări, 
sub privirea atentă a vânzătorului obișnuit sau a unui 
profesor. Însă, pot vedea cum ar fi dificil să organizezi 
această activitate. Dar sunt absolut convinsă că s-ar 
putea găsi alte lucruri mai interesante de organizat pen-
tru bucuria copiilor. Scopul general este de a-i hrăni pe 
aceștia destul încât să stea la școală (putem spune că le 
cumpărăm prezența, haha).  

Am schimbat două școli în cei 10 ani petrecuți ca 
elev. Nici una dintre ele nu are în prezent un magazin 
în curtea școlii, și nu știu dacă au avut vreodată. La 
școala din prezent, o problemă de care aud des este 

lupta gardianului de la poartă cu elevii care vor să iasă 
în timpul orelor să se ducă la magazin. Elevii sunt, 
bineînțeles, oarecum supărați că nu pot să plece, dar se 
întorc de cele mai multe ori înapoi în ore.  

De ce am rămâne în acest ciclu repetitiv? De ce să 
nu facem un risc pentru a asigura confortul elevilor și 
a profesorilor, care, până la urmă, petrec o bună parte 
din timp la școală? Personal, cred că nici un răspuns nu 
m-ar satisface. Consider că soluțiile sunt multe, dar 
există o mare lipsă de interes. Eu am venit cu o idee, o 
propunere pentru a încuraja elevii să nu aibă scuze pen-
tru a se pune în pericol. Și încurajez ca oricine mai are 
idei să le împărtășească cu un profesor. Cel mai rău 
lucru care poate să ți se întâmple este să nu fii băgat în 
seamă, iar acest lucru nu este problema ta!  

Sfat din partea mea: aduceți mereu mai multă mân-
care la voi. Se va găsi mereu cineva care să vă fie recu-
noscător.    

Natalia Pintilie, clasa a IX-a E

Nota ‐  
mă definește, mă reprezintă, contează?

Notele - unul dintre cele mai controversate subiecte 
aduse în discuție în educația din România, dar și din 
alte țări. Cât de importante sunt ? Ne definesc? Ne în-
vârtim în jurul lor? Sunt ele cele care arată ce tip de per-
soană suntem? 

De-a lungul timpului, testele și, implicit, notele au 
început să devină cel mai mare stres al elevilor și 
studenților. Rezultatele școlare au ajuns să însemne mai 
mult decât competențele cu care rămân elevii, iar pro-
fesorii au început să fie persoane de care aceștia se tem. 
Astăzi, situația este la fel în majoritatea școlilor din Ro-
mânia. Cele mai multe note nu reflectă adevărata 
inteligență a elevului și nici puterea sa de a avea un vii-
tor de succes. Deci, de ce notele nu ne definesc? 

În primul rând, majoritatea calificativelor din siste-
mul nostru educațional sunt atribuite copiilor pe baza 
unei repetări cuvânt cu cuvânt a lecțiilor predate. 
Învățarea mecanică este încurajată încă de unii profesori 
și ea apare în rutina multor elevi din clasele de liceu ter-
minale. BAC-ul are aceeași structură de zeci de ani, iar 
elevii sunt obișnuiți să învețe pe de rost comentarii pe 
care apoi să le scrie, din nou, mecanic. Toate aceste lu-

cruri duc la lipsa de competențe pe care un adolescent 
o are atunci când își termină studiile preuniversitare. 
Este acest lucru bun pentru dezvoltarea tinerilor, dar și 
a țării? Din păcate, răspunsul este cu siguranță nu. 
Învățarea logică și lucrul practic sunt activitățile ce ar 
trebui încurajate pe perioada școlii. Elevii trebuie să se 
desprindă de învățatul mecanic, iar profesorii să fie 
deschiși la metode noi de predare, care să le dea copiilor 
ocazia să facă adevărate conexiuni și să răspundă deschis 
la orice întrebare, cu propriile cuvinte, fără a le fi frică 
de greșeală. Deși sistemul din România încă se lovește 
de profesori care preferă ascultarea ,,la sânge’’, trebuie 
să menționez faptul că există și profesori care încearcă 
cu adevărat să facă o schimbare. Lecțiile în care elevii 
corelează o regulă de gramatică cu piesa lor preferată 
sau folosesc anumite formule pentru a ști cum să con-
struiască ceva practic în propria grădină sunt cele care 
ajută cel mai  mult copiii, pentru că lucrurile pe care le 
învață sunt, de fapt, informațiile cu care pleacă acasă și 
pe care nu le uită la fel de ușor precum teoremele pe 
care le țin minte pe de rost. 

În al doilea rând, notele reprezintă ,,ceea ce ai știut’’ 
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într-o zi, la o oră, nu ceea ce știi în general sau chiar 
mai mult, ceea ce ești. Frica pe care o menționam mai 
sus este unul dintre factorii care determină de multe 
ori problemele elevilor la ascultare. Istoria este cea care 
ne arată că dintotdeauna, persoanele cu un statut mai 
bun  sau o educație mai dezvoltată, au fost cele care și-
au dorit ca oamenilor de rând să le fie frică de ele. 
După ani și ani, acest lucru a început să fie observat și 
în educație. Perioada comunismului a întreținut 
această teamă de profesori, iar unii copii au fost chiar 
pedepsiți fizic pentru o greșeală. Astfel, frica față de 
,,dascăli’’ s-a transmis din generație în generație. Astăzi, 
o mare parte din elevi simt că unii profesori pun o pre-
siune prea mare pe ei și parcă așteaptă să facă un pas 
greșit. Acest lucru duce cu siguranță la emoțiile pe care 
elevul le are când este ascultat, când prezintă un proiect 
sau când primește un test. De asemenea, frica de a nu 
fi judecat de cei din jur, de a nu spune un lucru inco-
rect, de a nu se face de rușine este un alt factor care 
poate influența notele elevilor. Și, unul dintre cele mai 
importante, dar neaduse lucruri în discuție: subiecti-
vitatea. Fiecare profesor are propria viziune asupra 
unui răspuns. Fiecare are dorințe și așteptări diferite de 
la elevi. De aceea, nota pe care o primești de la un pro-
fesor pe o anumită temă poate fi complet diferită cu 
nota unui alt profesor, pe aceeași temă. Acest lucru ne 
arată că o notă nu ne definește. Ea se poate corecta, 
schimba și nu trebuie să reprezinte un ,,virus’’ în sănă-
tatea mintală a unui copil. O greșeală, o neatenție, o 
uitare nu reprezintă o persoană. Ele sunt lucruri ce nu 
există, nu sunt palpabile. Omul este o ființă cu formă 
fizică, ceea ce demonstrează că nimic imaterial nu 
poate caracteriza cu adevărat ființa umană. 

Argumentele menționate sunt doar câteva care de-
monstrează că notele nu definesc un copil. Ce ar trebui 
cu adevărat să fie învățat? În opinia mea, curajul și în-
crederea. Cred că un rezultat școlar nu ne reprezintă și 
nu ne va reprezenta niciodată pe noi, elevii. Ceea ce 
cred că ne poate caracteriza sunt trăsăturile morale pe 
care le avem. O notă este doar o cifră, e ca un robot. 
Ea nu vorbește, nu transmite emoție și nu poate ex-
plica ideile din mintea ta. O notă poate defini doar o 
mică parte din informațiile pe care le-ai știut la un mo-
ment dat, atât. Goana după note este o obsesie, o falsă 
încercare de validare și de mulțumire a părinților și a 
profesorilor. La sfârșitul zilei, după ce ai luat un zece 
pentru că ai știut lecția aceea de cinci pagini perfect la 
biologie, unde este fericirea ta? Cât de repede se pierde 
ea? Pentru ce ești fericit? Satisfacția unei note trece re-

pede, ceea ce arată cât de puțin importantă este ea. Cu-
rajul și încrederea sunt lucruri pe care le păstrezi cu 
tine toată viața, indiferent ce faci, o dată ce le 
dobândești. Poate că școala ar trebui să înceapă forma-
rea unui copil prin cursuri ce țin de sănătatea minții 
sale, tehnici de comunicare și, în general, elemente psi-
hologice după care ei să se poată ghida și pe care să le 
poată folosi în orice situație a vieții lor. Așa cum arată 
și filmul ”Good Will Hunting’’ din 1997, un geniu 
care are probleme emoționale sau care nu se cunoaște 
cu adevărat pe sine, nu poate să împărtășească ideile 
sale revoluționare cu lumea. Pentru a fi genial, pentru 
a putea avea succes, totul pleacă de la psihic. Un om 
poate avea mii de idei, formule, teorii, dar dacă nu 
poate comunica, e ca și cum nu le-ar avea. Dacă siste-
mul educațional din România va continua să pună ac-
cent încă din clasele mici doar pe principalele materii 
umane si reale, din ce în ce mai mulți elevi vor ajunge 
să fie instabili emoțional și să își rateze carierele de suc-
ces sau îndeplinirea viselor. Acest lucru nu va veni din 
lipsa lor de inteligență, ci din lipsa lor de informații 
pentru cea mai importantă materie: propria minte. 

În concluzie, notele și materiile nu pot defini un om 
și nu o vor face niciodată. Teama de profesor sau frica 
de afirmare sunt lucruri la care cu toții ar trebui să lu-
crăm și de care ar trebui să scăpăm. Învățarea, la bază, 
este un proces care ajută omul și care îl face fericit, pen-
tru că fără învățare, nu există dezvoltare. Din acest 
motiv, cred că ar trebui să ne întrebăm mai des, ce sunt 
notele pentru noi și să vedem dacă ele ne aduc cu ade-
vărat satisfacție sau dacă ele ne reprezintă. Cine ești? 
Cine vrei să fii? Cum vrei să fii? Tu ai încredere, ai 
curaj?  

 
Denisa-Elena Crețu 

Clasa a X-a E
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Muzica, precum celelalte arte pe care oamenii le-au 
descoperit și dezvoltat de-a lungul timpului, reprezintă 
un mod prin care o persoană se poate exprima, relaxa 
sau chiar inspira!  

Astfel, de ce am spune nu radioului școlii? Înțeleg, 
administrarea unui proiect de acest gen constă în găsi-
rea unei echipe de încredere și dedicate scopului pres-
tabilit. Și, de asemenea, dacă vorbim despre radioul 
școlii la liceu, adolescenții (în special) pot fi 
înfricoșători. Mai ales când vine vorba despre 
preferințele lor în muzică. Știu, pentru că și eu la rândul 
meu sunt la liceu și aud ce ascultă colegii mei. Nu ju-
decăm gusturi totuși, dar avem dreptul la opinii perso-
nale și frică! Bineînțeles, nu este atât de dramatic, dar 
chiar nu cred că am vrea să auzim unele lucruri pe ho-
lurile școlii. Astfel, ajungem la următorul aspect. 

În administrarea unui radio trebuie luat în conside-
rare influxul major de sugestii și preferințe privind re-
comandările de melodii sau anunțuri/știri. Iar, având 
în vedere această varietate, trebuie luate măsuri pentru 
a evita unele... vulgarități (chiar dacă acestea sunt partea 
„catchy” a unei melodii). Pe cât ne place diversitatea, 
suntem încă la școală, iar diferența dintre mediul școlar 
și timpul liber trebuie să fie încă vizibilă (nu eu am ho-
tărât asta, deci asta este).  

La această problemă se pot găsi multe soluții, cum 
ar fi întocmirea unui „waitlist” pentru sugestii pentru 
ca acestea să fie verificate, nu neapărat în mare, dar des-
tul încât toată lumea implicată să se simtă confortabil 
cu alegerile făcute, și diversificarea atribuțiilor radiou-
lui, cum ar fi adăugarea unui segment informativ. 
Adică, introducerea informațiilor de tipul „fun fact” 
sau diverse anunțuri culturale! De asemenea, o adiție 
interesantă ar fi chemarea unor oaspeți care vor să vor-
bească pe un subiect, sau care sunt dispuși „a se su-
pune” unei intervievări, asemănător unui eveniment 
care ar putea avea loc într-o sală de festivități, dar mai 
pe scurt. 

De altfel, deciziile privind radioul rămân a fi luate 
de conducerea fiecărei școli în parte, considerând di-
verse criterii cum ar fi: ciclul de învățământ, primar, 
gimnazial sau liceal, în unele cazuri mixt; posibilitatea 
școlii de a întreține o facilitate radiofonică, și, de ase-

mena, feedback-ul elevilor, deoarece, fără ca elevii să fie 
fericiți de o astfel de adiție, nu ar avea rost ca fonduri 
importante ale școlii să fie irosite.  

Un argument care este adesea folosit contra ideii 
unui radio școlar este: „dar dacă deranjăm elevii?”. Aici 
intervine întrebarea mea! Chiar nu s-ar găsi soluții pen-
tru rezolvarea cestei probleme? În calitate de „simplu 
elev”, pot veni cu măcar 3 sugestii. 

 
LIMITAREA TIMPULUI PREDESTINAT RA-

DIOULUI 
Am impresia că, uneori, atunci când problema ra-

dioului școlii este adusă în discuție, majoritatea tind să 
creadă că muzica se va auzi la volum maxim din boxe 
puse prin toată școala, toată ziua. Ei bine, nu vă 
impacientați, nu este deloc așa. De cele mai multe ori, 
planul inițial este de a dedica timp radiului în pauze, 
care de cele mai multe ori durează în medie 15 minute, 
în funcție de școală.  De asemenea, chiar dacă se decide 
pe pauze, nu este neapărat ca fiecare dintre ele să fie 
acompaniată de muzică (și chiar și atunci, aceasta poate 
fi redată în surdină, este mult mai plăcut). Dintr-un 
total de 6-7 pauze pe zi, un minim de 3 poate fi alocat 
radioului.  O altă variantă pot fi începutul și finalul 
programului.  

Doar imaginați-vă! Într-o dimineață de luni, un elev 
apatic care s-a trezit mult prea de dimineață pentru gus-
tul său, intră în școală și își aude melodia preferată! 
Acum acel elev (și, hopefully, mulți alții) va avea o zi 
minunată. Sau! Un grup de prieteni pleacă după o zi 
lungă și solicitantă de învățat, iar când aproape să pă-
răsească școala, din difuzoare aud un cântec care le 
place. Acei elevi vor pleca din curtea școlii cu un zâm-
bet pe față, un sentiment bun în suflet și cu o curiozi-
tate pentru ce vor auzi mâine.  

Concluzie: organizarea eficace a orelor de radio = 
succes. 

 
ÎNTOCMIREA UNEI ECHIPE DE ÎNCREDERE  
De obicei, problemele radioului școlii se nasc în in-

teriorul echipei care se ocupă de acesta. Consider că, 

Radioul școlii: muzică pentru suflete 
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pentru a evita decăderea timpurie a proiectului, o 
echipă mixtă este necesară (adică profesori + elevi). 
Astfel, „puterea” este împărțită între responsabilitate și 
ingeniozitate. De asemena, având în vedere viața socială 
„teribil de complicată” a elevilor de liceu, cred că nu ar 
trebui ca aceștia să fie obligați să coopereze cu persoane 
pe care nu le cunosc. Așadar, ar fi încurajată colaborarea 
unor prieteni sau colegi de clasă. Deci, și profesorul din 
echipă trebuie să aibă un sens de încredere în acei elevi. 
Pentru câte școli există, tot atâtea posibilități sunt! 

Concluzie: diversitatea într-o echipă este de dorit 
(atâta timp cât toată lumea își poate face treaba).  

 
ÎNCURAJAREA FEEDBACK-ULUI 
Am pornit această discuție (puțin one-sided) de la 

dorința de a nu deranja elevii în habitatul lor natural. 
Așa că, dorința pentru un feedback ar trebui să pună 
un stop problemelor noastre. 

Solicitarea constantă de opinii de la elevi duce la asi-
gurarea acestora că dorința lor contează și asigură 
desfășurarea unui proiect bine (sau mai puțin bine) 
desfășurat.   

Scopul radioului școlii este, în principal, acela de a 
crea un mediu sigur pentru elevi, într-un mod plăcut 
pentru toți cei implicați. Recomandările, opiniile și 
dorințele nu ar trebui să fie niciodată ignorate sau tra-
tate cu indiferență. Am văzut prea multe lucruri eșuând 
din cauza nepăsării, și aș vrea să văd un astfel de proiect, 
radioul școlii, excelând în această eră a inovațiilor, a tu-
turor adulților declarând că le pasă.  

 Vă rog, înființați un radio în școala dumneavoastră! 
Cu siguranță, cea mai mare parte a elevilor va fi bucu-
roasă.  

Natalia Pintilie, clasa a IX-a E
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Testele de personalitate Myers‐Briggs

Cunoașterea de sine  

La revedere, zodiac, Neti 
Sandu &co. De câțiva ani, există 
un alt mod de a ne descoase pro-
pria personalitate, dar și pe a 
celor din jurul nostru. Pentru că 
da, ne plac categoriile. 

Testele de personalitate Myers 
Briggs sunt un instrument po-
pular folosit pentru a evalua per-
sonalitatea și tipul de gândire ale 
unei persoane. Acestea se ba-
zează pe teoria lui Carl Jung, 
care a sugerat că există patru ti-
puri de gândire - senzorială, in-
tuitivă, de analiză și de judecată 
- și că oamenii au o tendință de a se concentra mai mult 
pe unul sau două dintre aceste tipuri în mod natural. 

Testele Myers Briggs evaluează patru dimensiuni ale 
personalității: extravertit/introvertit, senzorial/intuitiv, 
de percepție/de judecată și g�nditor/simțitor. Fiecare 
persoană va primi o combinație de litere care reflectă 

aceste dimensiuni, cum ar fi 
ESFJ, INFP sau ENFP. 

Testele Myers Briggs sunt fo-
losite în diverse scopuri, de la 
ajutarea la înțelegerea mai bună 
a propriei personalități  la găsirea 
unui loc de muncă potrivit. Cu 
toate acestea, ele nu sunt fără 
controverse, deoarece unii 
experți susțin că acestea nu sunt 
întotdeauna precise și că pot 
avea un impact negativ asupra 
imaginii de sine, mai ales din 
cauză că de cele mai multe ori 
sunt făcute online. 

În general, testele de personalitate Myers Briggs sunt 
un instrument popular care poate oferi oamenilor o 
privire mai bună asupra propriei personalități, dar este 
important să se țină cont de limitele lor și să nu se pună 
prea multă încredere în rezultatele lor.  

Profesor Adriana Athes

Toți marii filosofi și gânditori au susținut, de-a lun-
gul timpului, importanța indisputabilă a relației omului 
cu el însuși. Aristotel afirma că “începutul tuturor 
înțelepciunilor este cunoașterea de sine” și se pare că 
știa ce spune. 

Trăim în vremuri ciudate. Tehnologia este într-o 
evoluție rapidă, încă suntem într-o pandemie globală, 
Ucraina se află într-un război, economia este în de-
clin….dar noi? Noi ce facem cu informația asta? Cum 
ne face să ne simțim? Reușim să rămânem conectați cu 
noi înșine în contextul haosului?  

Răspunsul simplu și concret este nu, nu reușim pen-
tru că nu căutăm ustensilele necesare pentru a ne con-
frunta problemele. Aceste ustensile sunt disponibile 
dată fiind existența internetului, însă puțină lume re-
curge la ele.  

Telefoanele au devenit o uzualitate și relația cu aces-
tea a devenit extrem de strânsă. Sunt consecințe pozitive 
și mai puțin pozitive care pleacă de la cauză, însă o 
consecință majoră este accesul la informație. Poți în 

orice moment să primești informația căutată, spre bi-
nele sau răul tau. Consider, astfel, că suntem supra-
stimulați, primim informații continue pe care nu știm 
cum să le procesăm, și căutăm moduri de evadare cum 
ar fi arta, spiritualitatea, sau altele mai dăunătoare. Ar 
părea contra-intuitiv că o societate care se consideră 
dezvoltată este nefericită pentru că se ignoră pe sine. 
Mașinile zburătoare sună bine, dar nu rezolvă o relație 
dăunătoare. Tehnologia inteligentă e un concept foarte 
futuristic, dar nu poate vindeca depresia. Apare aici 
ideea visătorului care cade de pe deal uitându-se la stele. 
Căutăm fantezii și inovație dar nu știm în totalitate ce 
se află pe pământul nostru interior. Tocmai gândul că 
ne cunoaștem deja este izvorul problemei. 

Studiile arată că atunci când ne privim clar, fără 
măști, ne crește încrederea în noi și creativitatea. Luăm 
decizii mai bune, construim relații mai puternice și co-
municăm mai eficient, scrie Tasha Eurich, un psiholog 
organizațional și autoare a cărții “Insight: How to suc-
ced by seeing yourself clearly”. Trebuie să fim însă 
conștienți că acest proces este unul de durată, care poate 
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dura ani de reflecție, introspecție și conversații dificile 
cu ceilalți căci „… a ne cunoaște pe noi înșine – a 
înțelege cu adevărat cine suntem – nu este deloc ușor”, 
scrie Anna Katharina Schaffner, PhD. Psychology 
Today. 

Nu putem nega că acest subiect a devenit poate 
supra-întâlnit și riscă să se transforme într-un clișeu. 
Dar, înainte să oftezi și să treci cu vederea ce am de spus 
pentru că ai mai auzit asta de cel puțin 10 ori, păstrează 
o minte deschisă și înțelege că motivul pentru care su-
biectul e plasat în centrul conversației curente este toc-
mai importanța universală a acestuia și beneficiile aduse: 
acceptarea trecutului, trăirea întreagă a prezentului, afir-
marea propriului potențial, autenticitatea și echilibrul 
emoțional. 

Teoretic sună interesant ce am propus până acum, dar 
la nivel practic, cum combați tendința constantă de a 
fugi de tine?  

Psihologii și specialiștii în domeniu recomandă 
ținerea unui jurnal care te poate ajuta să faci spațiu gân-
durilor tale căci jurnalul te invită la contemplare și or-
donarea gândurilor.  E un alt tip de terapie care te 
ghidează spre a da sens întâmplărilor zilnice și spre a le 
procesa. Următoarele întrebări pot constitui un ghid 
care să te ducă la o mai bună cunoaștere de sine și poți 
răspunde la ele fie în jurnalul tău fizic sau cel mental. 

l Cine sunt cu adevărat ? 
 
l Îmi trăiesc viața așa cum îmi doresc? 
 
l Ce contează cel mai mult pentru mine ? 
 
l Fac ceva pentru a atinge dorințele mele ? 
 

l Mă las controlat de evenimente exterioare și emoții 
negative? 

 
l Care a fost ultimul moment în care am ieșit din 

zona mea de confort ? 
 
l Cum vreau să arate relațiile mele? 
 
l Pentru ce sunt recunoscător ? 
 
l Cât sunt dispus să ofer și să primesc într-o relație ? 

E o balanță între cele două? 
 
l Mă sperie ideea de moarte ? 
 
l Cred în divinitate ? 
 
l Mă simt iubit de cei din jurul meu ? 
 
l Care este un defect de al meu la care pot lucra ? 
 
l Care este o calitate de a mea pe care o pot valori-

fica ? 
 
l Sunt deciziile pe care le iau dintr-un loc de frică sau 

iubire ? 
 
Întrebările sunt construite pentru a-ți lăsa de gândit, 

nu pentru a răspunde imediat la ele. Atunci când te 
simți pregătit, îți poți da răspunsul. Idealul este de a păs-
tra permanent aceste aspecte generale în perspectiva ta 
de zi cu zi. Astfel înveți să trăiești conștient și să fii fericit 
cu adevărat. Cuvântul cheie aici este “ideal”. Probabil 
majoritatea care citesc întrebările vor evita cu rapiditate 
răspunsurile. Dar ele vor ieși în timp la suprafață și vor 
aduce sentimentul de eliberare, un catharsis. Impactul 
nu este unul neapărat ideal dar unul sigur. 

Consider așadar că este fundamental să avem această 
discuție, chiar dacă este purtată și răspurtată, pentru că 
înțelegerea de sine este baza pe care se construiește viața 
dorită. Iar fericirea ta depinde de asta. 

 
Darius Eduard Nicolau , clasa a XII-a D
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Despre bullying, din nou… 
Bullying-ul poate avea efecte negative extrem de pu-

ternice asupra copiilor, dar există lucruri pe care 
părinții, profesorii și alți adulți responsabili le pot face 
pentru a ajuta copiii să depășească această situație și să 
îi învețe să se apere. Iată câteva moduri în care puteți 
ajuta un copil care suferă de pe urma unei forme de 
bullying: 

l Asigurați-vă că  înțelege ce este bullying-ul și 
încurajați-l să vorbească deschis despre ceea ce îi face 
rău. 

l Ajutați copilul să găsească modalități de a rezista 
la bullying, cum ar fi învățarea să spună "nu" și să fie 
asertiv. 

l Încurajați copilul să își dezvolte relații sănătoase cu 
alți copii și să găsească activități care îi plac și în care se 
simte în siguranță. 

l Învățați copilul cum să ceară ajutor atunci când 
este nevoie și să știe că poate apela la un adult de în-
credere pentru sprijin. 

l Încurajați copilul să vorbească cu un consilier sau 
cu un terapeut dacă simte că situația îl depășește. 

l Dacă copilul este victima unei forme de bullying 
la școală, lucrați împreună cu profesorii și cu personalul 
școlii pentru a găsi o soluție la problemă. 

l Învățați copilul să își ia o pauză atunci când se 

simte supărat sau iritat și să învețe să își gestioneze 
emoțiile. 

l Încurajați copilul să își manifeste empatia față de 
ceilalți și să înțeleagă că fiecare persoană are sentimente 
și dureri proprii. 

l Și, poate cel mai important, copiii trebuie să 
înțeleagă că nu există o vârstă la care formele de viole-
nţă pot fi acceptate pentru că “așa sunt copiii”. Trau-
mele din copilărie urmăresc adulţii toată viaţa. 

Darius Eduard Nicolau , clasa a XII-a D

Despre IQ 
IQ - Cu toții am auzit de el și pe toți ne-a pus pe 

gânduri măcar odată. Dar să dăm cărțile pe față, ceea 
ce ne preocupă de fapt când vine vorba de IQ este nu-
mărul în sine (cu cât mai mare, cu atât mai bine) și 
cum ne poate afecta. 

Pe scurt, IQ-ul se referă la scorul ce reiese dintr-o 
serie de teste standardizate prin care se încearcă măsu-
rarea inteligenței. Prescurtarea vine de la expresia intel-
ligence quotient, dar  își are de fapt rădăcinile în limba 
germană, în termenul Intelligenzquotient. În 1912, 
când a fost introdusă, noțiunea de IQ era percepută ca 
fiind raportul dintre vârsta propriu-zisă (în ani) și vârsta 
din punct de vedere mintal. Așadar, dacă, spre exem-
plu, un copil de 10 ani are vârsta mintală de 10 ani, 

atunci IQ -ul lui va fi 100. În cazul în care vârsta min-
tală este mai mare (13) sau mai mică (7) și IQ-ul va 
crește sau va scădea (130, respectiv 70). Cu timpul 
variațiile și raporturile s-au schimbat, întrucât au apă-
rut noi modalități de determinare a IQ-ului.  

La începutul secolului al 19-lea Alfred Binet și Theo-
dore Simon - doi psihologi francezi - au elaborat un 
chestionar care să îi ajute să evalueze capacitatea unor 
copii de a se concentra, de a învăța și de a-și aminti 
anumite detalii, ca mai apoi să determine care dintre 
acei copii ar putea avea probleme la învățătură pe viitor. 
Astfel, au fost puse bazele „testelor de inteligență”.  

Odată cu primele teste de IQ (cele mai populare, de 
altfel), media a fost setată la 100 (scorurile cuprinse 
între 85 și 115 sunt considerate normale). Există totuși 
și variante de teste ce propun o medie total diferită, 
lucru care schimbă complet și interpretarea rezultatelor, 
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dar sunt mai rar utilizate.Chestionarul standard constă 
în 30 de întrebări de logică, exerciții cu numere sau fi-
guri geometrice, probleme de orientare în spațiu și al-
tele. Conform cercetărilor, persoanele cu scorul de 140 
pot fi deja numite genii. Nici Einstein nu era cu mult 
departe de această medie. Deși acesta nu a rezolvat ni-
ciun test de IQ vreodată este estimat că nivelul său de 
inteligență ajungea până la 160.  

În general, IQ-ul este influențat de genetică în 
proporție de 50% (adică se moștenește…sau nu), dar 
există o serie de factori care pot influența acest coefi-
cient, printre care: 

l dieta - dietele care includ o cantitate mare de ali-
mente procesate și arome artificiale influențează într-
un mod negativ IQ-ul  

l deshidratarea - nu scade inteligența la propriu, însă 
dacă suntem deshidratați chiar și cu 2% vom întâm-
pina dificultăți în realizarea anumitor activități 

l oboseala și starea de spirit - nu au nimic de-a face 
cu nivelul de inteligență, însă dacă la momentul testu-
lui nu suntem „în apele noastre” acest lucru cel mai 
probabil se va reflecta în rezultat. 

Studiile arată că persoanele cu un IQ mai ridicat au 
tendința să trăiască mai mult, deoarece sunt mai pre-
caute și au grijă de sănătatea lor fizică și mintală.  

Dar sunt persoanele cu un IQ mare mai fericite? Nu 
neapărat. Multe persoane supradotate sunt nefericite, 
pentru că se simt neînțelese și, totodată, petrec mult 
timp preocupându-se cu lucruri complet neglijabile 
pentru alții.  

Cine este cea mai „inteligentă” persoană de pe Pă-
mânt? 

Cel mai mare scor IQ înregistrat vreodată a fost de 
275 și i-a aparținut lui William James Sidis, un mate-
matician american. El era văzut drept un copil-minune, 
pentru că la un an știa deja să scrie scrisori, iar la vârsta 
de 8 ani cunoștea opt limbi și avea abilități matematice 
cu mult peste nivelul copiilor de vârsta lui. James Sidis 
a decedat la doar 46 ani, însă rămâne cunoscut drept 
cel mai inteligent om care a trăit vreodată.  

În prezent, deținătoarea recordului pentru cel mai 
ridicat IQ este scriitoarea americană Marilyn vos Sa-
vant. Coeficientul său de inteligență depășește 220 
(228) și a înscris-o în cartea recordurilor (The Guinness 
Book Of Records) încă din anul 1990, când avea 53 
ani.  

 
Ioana Zaharia, clasa a X-a E
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Comunicarea nonverbală 
Comunicarea este una dintre formele fundamentale 

de interacțiune umană. Comunicarea are loc în orice 
moment și în diferite moduri. Se poate întâmpla prin 
limbajul vorbit sau prin gesturi, expresii faciale și 
mișcări ale corpului. Fenomenul prin care oamenii co-
munică folosind mișcările corpului lor se numește 
,,limbajul corpului”.  Acesta poate fi evidențiat de 
mișcarea ochilor unei persoane sau prin direcția în care 
se uită. Poate fi văzut și prin manierele unei persoane, 
ar putea fi dezvăluit chiar și de postură sau modul în 
care se comportă.  

Limbajul trupului se poate manifesta prin îmbrăcă-
minte.  Hainele pot transmite un mesaj în funcție de 
culoarea sau stilul lor, iar o persoană poate schimba 
modul în care este percepută prin felul în care 
interacționează cu îmbrăcămintea și accesoriile, cum ar 
fi dacă își învârte inelul în jurul degetului. 

Limbajul corpului ne afectează în mod inconștient 
viața cotidiană. Este însă interesant faptul că această 
noțiune este susținută de știință. Desigur, există mo-
mente în care limbajul corpului nu pare deloc științific. 
Un anumit gest poate însemna ceva pentru diferiți oa-
meni în situații diverse. Uneori lacrimile indică tristețe, 
alteori fericire sau furie.  Chiar și un zâmbet, una dintre 
puținele expresii faciale considerate a fi universale în 
rândul oamenilor, poate însemna fericire dacă este au-
tentic sau poate fi un fals menit să inducă interlocuto-
rul în eroare.  

Având în vedere faptul că aceste subtile gesturi trans-
mit emoții, este esențial să începem să ne familiarizăm 
cu diferitele moduri în care un astfel de mesaj este 
transmis interlocutorilor noștri.  În consecință, știința 
limbajului corpului devine mult mai relevantă în viața 
noastră de zi cu zi atunci când este privită în lumina 
comunicării. O astfel de cercetare oferă o perspectivă 
mai bună asupra aspectelor științifice ale înțelegerii na-
turii oamenilor. 

 O înțelegere mai profundă a limbajului trupului 
permite înțelegerea informațiilor comunicate, mai ales 
atunci când acestea sunt subconștiente sau involuntare. 

 Începe cu ochii 
Ochii sunt oglinda sufletului – așa spune zicala po-

pulară.  Este adevărat că mișcările ochilor pot fi destul 
de concludente și prin studierea lor este posibilă des-
cifrarea gândurilor adevărate ale cuiva.  Cineva care nu 
poate poate face contact vizual cu tine, ar putea fi 

timid, mai ales dacă privește în jos. De asemenea, ar 
putea fi plictisit, să se simtă inconfortabil sau să aibă 
îndoieli. 

 Interpretarea privirii: dacă oamenii fac contact vi-
zual direct sau își concentrează atenția asupra ochilor 
tăi, 80% din timp, atunci ei sunt interesați să vorbească 
cu tine.  Cu toate acestea, contactul vizual prelungit 
poate însemna intimidare.  Dacă interlocutorul tocmai 
și-a întors capul în cealaltă direcție atunci a respins deja 
conversația și mintea lui este deja altundeva.  

Clipitul: Oamenii clipesc pentru a-și umezi ochii, 
dar dacă clipesc prea des, atunci sunt stânjeniți sau se 
simt incomozi. Pe de altă parte, clipitul rar înseamnă 
că persoana își controlează expresiile faciale. 

  Poziția mâinilor și picioarelor 
Mâinile și picioarele fac mișcări ample, ușor de ob-

servat. Picioarele încrucișate, ar putea sugera că per-
soana respectivă se simte inconfortabil. De asemenea, 
o persoană ar putea să își încrucișeze picioarele atunci 
când dorește să încheie discuția.  

Mâinile la spate pot însemna orice de la furie, anxie-
tate și plictiseală. Mâinile pe șold indică faptul că o per-
soană se simte sigură pe sine, în control. Brațele 
încrucișate pot sugera defensivitate, dorința de a se pro-
teja sau lipsa disponibilității de a împărtăși informații. 
În contrast, brațele deschise sau relaxate ar putea sugera 
dorința de a comunica. 

Perceperea minciunilor, manipulării și 
înșelăciunii 

O expertă și autoare, Tonya Reiman, a dezvăluit câ-
teva dintre semnele cele mai comune pentru a depista 
manipulatorii și mincinoșii. 

Persoanele care mint vor încerca să evite contactul 
vizual pe cât posibil. Se vor uita în oricare altă direcție, 
dar nu te vor privi în ochi. Unele cercetări sugerează că 
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oamenii privesc spre dreapta atunci când inventează lu-
cruri și spre stânga atunci când își amintesc ceva. 

Dacă își ating fața des este un semn al modificărilor 
fluxului sanguin.  Aceste modificări ale fluxului sanguin 
fac schimbări în condițiile fizice ale feței lor.  De exem-
plu, poate face capilarele din nasul lor să se extindă, fă-
cându-l astfel pe interlocutor să simtă o mâncărime.  

Corpul dominat de nervozitate, mângâierea părului, 
scărpinatul în cap și frecarea palmelor sunt indicatori 
siguri ai minciunii. Alți indicatori ai minciunilor sunt 
și contracția maxilarului, mărirea buzei inferioare, ten-
siunea din umeri, modificarea ritmului respirației, 
încrucișarea picioarelor.  

 Zâmbetul adevărat și zâmbetul folositor 
Psihologul american Paul Ekman a clasificat 19 va-

riante de zâmbet. 18 dintre ele nu sunt autentice – dar 
sunt, cu toate acestea, de mare folos. Le utilizăm drept 
măști atunci când nu vrem să le arătăm celorlalți între-
gul adevăr. Există un zâmbet prin care, când suntem 
deranjați de o glumă proastă, ne arătăm politicoși, un 
zâmbet în spatele căruia se ascunde teama, un zâmbet 
forțat. Folosim întotdeauna în aceste situații mușchiul 
zigomatic, care se întinde de la osul malar până la buza 

superioară și trage în sus colțurile gurii. Atunci când 
afișăm un zâmbet fals, intră în joc de fiecare data alte 
grupe de mușchi. Oamenii nu ar putea interacționa fără 
aceste semnale. Dar ele nu au nimic de-a face cu bucu-
ria.  

Un singur fel de a zâmbi este autentic.  Nu este sufi-
cientă ridicarea colțurilor gurii, trebuie ca ochii să se în-
chidă parțial, să apară riduri la colțurile ochilor, iar 
partea superioară a obrajilor să se deplaseze în sus pen-
tru ca fizionomia noastră să exprime fericirea. Mușchiul 
inelar al ochilor se contractă.  

Doar 10% dintre oameni își pot controla mușchii 
feței atât de bine încât să poată produce la comandă și 
fără un antrenament prealabil un zâmbet real.  Probabil 
că această capacitate le este înnăscută. Celorlalți nu le 
rămâne decât să ajungă pe ocolite la un zâmbet real. Îi 
ajută o glumă bună sau o situație în care se simt bine. 
Chiar și actorii și politicienii se luptă cu această pro-
blemă. Orice telenovelă ieftină dovedește cât este de 
greu să-ți controlezi emoțiile și mimica. 

Diana MANEA, 
Clasa a XI-a E

Prin accentuarea caracterului ontologic al materiei, 
ființa umană înclină să susțină că inteligența ar avea, 
mai degrabă, o cauză naturală. Componenta biologică, 
genetică a inteligenței nu poate fi tăgăduită, reprezen-
tând aproximativ 50 la sută din procesul evoluției unui 
om. În această linie, factorii ce consolidează personali-
tatea sunt reprezentați și de constante precum mediul 
care modelează, influențează și  formează un nou sistem 
de valori și credințe. Inteligența este, în acest sens, de-
terminată de interdependența dintre ereditate și 
educația făurită de-a lungul vieții.  În conformitate cu 
acest aspect este definiția oferită în DEX: „Capacitatea 
de a înțelege ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial, 
de a rezolva situații sau probleme noi pe baza 
experienței acumulate anterior”. În această notă, se ob-
servă atributul primordial al inteligenței ce se dezvoltă 
în condiții succesive, implicând o selecție și o absorbție 
de informații vitale în raport cu interiorul fiecăruia. 
Inteligența este, înainte de toate, întrepătrunderea sine-
lui nostru cu realitatea obiectivă prin extragerea adevă-
rului, autenticității.  În acest sens, un studiu confirmă 
reticența ori chiar imposibilitatea multor oameni de a 
distinge și de a tria noțiunea de subiectivitate de cea co-
lectivă, prin preaslăvirea unui individualism dus la ex-

trem. Creierul nostru își creează propriul algoritm de 
cugetare într-o anumită direcție începând cu vârsta de 
2 ani și are parte de o creștere gradată proporțional cu 
tot ce are tangență individul. În această sferă este de 
consemnat îndeosebi, modul de atașament pe care co-
pilul l-a format în primii 2 ani. Dacă copilului i se sa-
tisfac nevoile într-un timp de reacție alert, acesta va 
percepe aceste măsuri ca fiind gesturi de iubire, 
afecțiune. În antiteză cu aceasta ocurență prielnică unei 
dezvoltări normale este indiferența prezidată atunci 
când cel mic plânge. Necesitățile sale primare sunt ig-
norate, fiind prost înțelese prin prisma unei mentalități 
arhaice, desuete și cu miez patriarhal. Tradiționalismul 
și doza de conservatorism aplicată în această 
circumstanță îl vor conduce pe acest copil ostracizat de 
soartă în postura unui adult care va duce la extrem ideea 
de autonomie, de independență. Acesta va accepta cu 
greu ajutorul, refuzând să capituleze până și în momen-
tele de surmenaj. Încăpățânarea îi servește ca referință 
de funcționare în societate.  Un alt tip de atașament este 
cel anxios. Acest bebeluș este pus într-o situație 
disfuncțională, dificilă din cauza dualității și  alternanței 
conduitei îngrijitorilor. Părinții încearcă atât un com-
portament contaminat, viciat de arhetipurile moștenite, 

Inteligența intelectuală, intuitivă sau pragmatică 
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cât și si unul cu interferențe moderne în ceea ce privește 
creșterea unui copil.  În ipostaza de adult, acest copil 
va fi permanent neliniștit, nu își va găsi locul și starea, 
se va îngrijora constant, dând un sens negativ oricărei 
conjuncturi ce îi produce intensitate patologică, un sur-
plus de cortizol. Ultima tipologie de atașament 
evidențiază traume și abuzuri, evocând un adult 
disfuncțional. 

Dacă începutul evoluției umane e dictat în primă 
instanță de grija acordată de primele figuri ce ar trebui 
să slujească drept model de virtute, de familie, odată cu 
crearea amintirilor ce rămân, într-o anumită proporție, 
mai mult sau mai puțin substanțială, întipărite în 
inconștient, evoluția dobândește o altă nuanță. Prin ac-
tivarea dezvoltării cortexului prefrontal, copilului i se 
oferă treptat prilejul conștientizării. Începând cu vârsta 
de 5 ani și până în jurul celei de 25, creierul accede spre 
forma sa finală de desăvârșire. Neuroplasticitea este cea 
care îi permite creierului să facă corelații și conexiuni 
prin legăturile sinapselor. Disonanța cognitivă este cea 
care impulsionează și scindează viitorul fiecărui om. 
Sub pecetea acestei notații, există 3 mari categorii de 
inteligență: cea intelectuală, cea intuitivă și si cea prag-
matică. În acest chip, fiecare dintre noi le deține într-
un diferit calibru. Constatarea acestei discrepanțe de 
inteligență poate fi revelatoare, ajutând la găsirea răs-
punsurilor întrebărilor pe care mulți dintre noi și le 
adresează atunci când eforturile lor par a fi fost în van. 
Inteligența intelectuală sau cognitivă conturează omul 
care are o afinitate, predispoziție pentru cultură, pentru 
registrul etic și estetic, fiind axat pe dezvoltarea unui 
simț critic care îi înlesnește înțelegerea deosebirii dintre 
dimensiunea dionisiacă și apolinică prin expunerea pro-
priilor sale considerații. În virtutea acestei enumerări, 
iluminarea conferă renașterea spiritului ce nu mai ac-
ceptă subjugări de ordin ancestral, căutând perpetuu 
acalmie imanentă. Erudiția este întreținută prin 
introspecție, reflecția asupra condiției umane, contem-
plarea elementului vegetal, adâncirea în materialele utile 
ce se află în tandem ori rezonează cu partea intrinsecă 
și mai ales, prin intelectualizarea emoției. Armonia, 
echilibrul lor este atât de natură afectivă, cât și bazată 
pe spectrul judecății. Inteligența intuitivă pune accent 
pe plenitudinea simțirii într-o anumită clipă, care ne 
face să credem că poate fi crucială. De exemplu, când 
două persoane fac cunoștință, iar stimulii de reacție ale 
uneia dintre acestea sunt activați imediat, 
transmițându-i un puternic sentiment de retragere. 
Această rezervă este fundamentată pe intuiția care ple-
dează in defavoarea legării unei relații de cordialitate ori 
de altă natură cu cel abia întâlnit. De ce regresul pro-
funzimii în relații este asigurat încă din fașă? Pentru că 

logica intervine prin conturarea raționamentelor de-
ductive care instinctiv și intempestiv se îndepărtează de 
sursa unei posibile dezamăgiri. Cu alte cuvinte, meca-
nismele de apărare se încăpățânează să ne atenționeze 
pentru a ne feri de probabilitatea ridicată a unui declin 
pe mai multe planuri. Inteligența intuitivă poate fi, ade-
sea, învățată pe parcursul vieții, fiind maleabilă. 

Cea de-a treia inteligență, cea pragmatică, aduce în 
prim plan acute reverberații de ordin social, concen-
trându-se pe căutarea și găsirea unor metode succinte, 
rapide și eficiente de întreprindere. Oamenii care au ca 
dominantă inteligența pragmatică își seteaza planurile 
de viitor, dedicând cea mai mare parte a energiei lor în-
deplinirii scopului principal și nu țin atât de mult la ca-
racterul minuțios, la detalii. Un exemplu sugestiv în 
această arie creionează tipul omului cu o inteligență in-
telectuală și pe individul cu o inteligență socială. În 
timp ce primul va excela în domeniul său abia la 30 ori 
40 de ani, deși are cunoștințe abundente și mult mai 
profunde decât celălalt, care a abordat totul cu 
nonșalanță rigidă, cel de-al doilea se va îmbogăți la 25 
de ani. Dacă primul se va simți stingher să acționeze și 
va elogia mereu morala, diplomația, deferența, va 
stagna până când va găsi momentul oportun, pe când 
celălalt va reuși înfruntând și confruntând situația, în-
călcând limita bunului-simț prin ipocrizie și corupție 
sau, pur și simplu, va dispune de mai multa cutezanță, 
permițându-i să treacă într-un ritm mai accelarat de 
anumite etape. 

O altă componentă care moderează, grăbește sau 
încetinește procesul prin care coeficientul de inteligență 
crește, accede sau rămâne liniar sunt experiențele. Aces-
tea ne modelează și ne propulsează dincolo de latura 
superficială. Dimpotrivă, lipsa lor ne subjugă. Iubirea, 
relațiile interumane reprezintă o altă valență care con-
feră prin prisma gradului de intensitate, puterea de pro-
gresa sau de a stagna. Un alt indice care influențează 
parcursul, drumul individului este întreținut de impac-
tul limbajului, cuvintelor folosite în mediul nostru de 
referință și îndeosebi, în zonele care nu ne sunt întoc-
mai familiare. Puterea cuvintelor este o cultură care de-
vine din ce în ce mai pregnantă și care modifică decisiv 
traiectoria vieții omului, reprezentând, în definitiv, o 
artă. Dialectica este astfel, un criteriu esențial de înde-
plinit pentru integrarea ființei umane în societate ac-
tuală. 

În consecință, recunoașterea, identificarea tiparului 
de atașament conduce la cunoașterea tipului de 
inteligență și la o mai bună înțelegere a propriul sine. 
 

Redactor șef-adjunct, 
Anastasia-Ioana DOMINTE
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La psiholog – interviu 
Întrucât revista „Urme” se adresează cititorilor 

adolescenți, iar această audiență se află în plin proces 
de maturizare, cunoaștere și autocunoaștere, și având 
în vedere faptul că interviurile precedente pe temă 
psihologică au fost bine primite de grupa de oameni 
pentru care publicăm, am decis să acordăm rubricii 
„La psiholog” un statut permanent în cadrul revistei. 
Așadar, am rugat elevii Colegiului Național „Mihai 
Eminescu” să adreseze, în mod anonim, cât mai 
multe întrebări psihologului de încredere la care ape-
lăm de fiecare dată, doamna Gabriela Losonczy, iar 
dumneaei a răspuns deschis și direct nelămuririlor 
„pacienților”, a dat sfaturi și a realizat, practic, o 
ședință de consiliere prin intermediul jurnalistului.  

 
R (reporter): Voi începe cu întrebările legate 

de familie. Prima pe care cititorii au trimis-o a fost: 
„cum îi facem pe părinți să nu-și mai proiecteze frus-
trările asupra noastră?” 

P (psiholog): Când descopăr răspunsul la 
această întrebare, iau premiul Nobel! Proiecția este un 
mecanism de apărare primar (n.r.: vezi articolul despre 
mecanisme de apărare); el se activează în mod 
inconștient, motiv pentru care este inutil să ne dorim 
ca cineva să conștientizeze ceva. Procesul de 
conștientizare este unul personal și presupune o 
introspecție dureros de sinceră pentru a ajunge la niște 
concluzii și a întocmi un plan în scopul schimbării. Să 
vrem să îi oprim pe părinții noștri din a proiecta frus-
trări este ca și cum am dori să oprim Dunărea din curs. 
Pot să încerci să le explici, prin argumente clare, care 
este modalitatea rațională de a proceda în anumite 
situații, dar rezultatul (dacă reușești să îi schimbi, sau 
nu) depinde în foarte mică măsură de tine.  

R: Această întrebare este odlly specific, dar 
mi-a fost trimisă, așa că v-o adresez: „cum îl fac pe 
unul  din părinți să nu îmi mai ignore existența 
atunci când are divergențe cu celălalt?”  

P: OK! Întrebările legate de familie arată un 
proces de maturizare a copilului, însă în cadrul acestui 
proces, adolescentul trebuie să înțeleagă că multe lu-
cruri nu depind de el. Categoria de aspecte care ies din 
sfera lui de acțiune include: reacția părinților (și 
proiecțiile lui), modul în care relaționează cei doi 
părinți și dinamica relației lor de cuplu. Printre ramurile 

psihologiei se numără psihologia de cuplu și psihologia 
de familie. Nu sunt același lucru. Evident că și copiii 
sunt afectați de statusul părinților, dar nu ține de ei să 
influențeze relația lor. Faptul că unii părinți își ignoră 
copiii atunci când se ceartă cu partenerul demonstrează 
faptul că adultul respectiv nu are o inteligență 
emoțională dezvoltată, mecanismele lui de apărare fiind 
primitive. Copilul poate pune în lumină acest fapt, dar, 
de multe ori, o astfel de acțiune depășește abilitățile de 
gestionare ale unui copil: el poate doar să tragă un sem-
nal de alarmă. Cel mai probabil, nu va avea rezultate. 
O altă parte a procesului de maturizare este să-ți dai 
seama că nu poți salva întreaga planetă și că nu ești cen-
trul Universului; să conștientizezi că ai control doar asu-
pra ta și că poți să faci astfel încât, orice s-ar întâmpla 
în lumea exterioară, tu să fii ok în lumea ta interioară. 
Deși este dureros, trebuie să accepți că cei dragi decid 
singuri felul în care vor să-și trăiască viața, tu nu-i poți 
„salva”. 

R: Am înțeles! Trec la întrebările despre 
traume și aș vrea, în primul rând, să definim terme-
nul, deoarece acest cuvânt este de multe ori atribuit 
cu foarte multă ușurință:  

P: „Traumă” este orice consideră o persoană că 
este o traumă. Da, este un cuvânt folosit excesiv și im-
propriu, dar este incorect ca cineva să conteste realitatea 
altcuiva, spunând că un eveniment perceput de respec-
tivul ca fiind traumatic nu este, de fapt, marcant. Dacă 
cineva spune că este traumatizat că și-a rupt o unghie, 
eu, ca psiholog, nu pot să-l contrazic, pentru că pacien-
tul așa a trăit întâmplarea, ca pe o traumă. Iar eu, în 
meseria mea, nu lucrez cu trauma, ci cu percepția 
diverșilor oameni asupra acesteia. Pot să spun că am de 
lucrat cu el în ceea ce privește gradul lui de toleranță la 
frustrare, etc., dar „trauma” este definită diferit de fie-
care om. Același eveniment poate afecta enorm un om 
și poate lăsa indiferent sau rece pe altul. Se întâmplă 
des în familii ca unul dintre frați să fie puternic impac-
tat de o anumită chestiune, iar altul să fie complet ne-
afectat. O percepție greșită pe care am observat-o în jur 
este că lumea se gândește la „traumă” ca la un eveni-
ment, pe când, de fapt, există traume repetitive. De 
exemplu, părinții lui X l-au ignorat după fiecare ceartă. 
În fine, este foarte greu să definim trauma; este un con-
cept subiectiv.  



URME                                           La psiholog                                                 62 

R: Următoarea întrebare tot pe acest subiect 
este: „de ce are creierul uman tendința de a retrăi 
traumele?” 

P: Pentru că psihicul uman categorisește un 
lucru ca fiind traumă și decide, uneori, că nu are resur-
sele necesare să o gestioneze, moment în care „o depo-
zitează într-o cutie”, peste care pune eticheta ”We will 
deal with that later”. Asta nu rezolvă problema; este ca 
și cum gestionarea acelei traume este încontinuu pe 
”TO-DO List-ul” acelei persoane. E firesc ca, în aceste 
circumstanțe, psihicul să revină și să întrebe „Acum 
avem mijloacele de gestionare necesare?” Persoana 
retrăiește trauma la aceeași intensitate ca prima dată, 
iar creierul nu face diferența între traumă și retrăirea 
acesteia. Cât timp neocortexul își face treaba și proiec-
tează din nou trauma, creierul resimte emoțional totul, 
la o intensitate care ne sperie.  

R: Altă întrebare pe aceași temă pe care am 
primit-o este: „de ce au persoanele care au suferit 
sechele tendința de a se învinovăți pentru traumele 
respective?” 

P: Asta e un lucru bun și un lucru rău simultan. 
Partea bună este că își asumă că există liberul arbitru și 
că omul este în control asupra propriei vieți, chiar și în 
aspectele negative. Fiecare trebuie să-și pună întrebarea 
„cum am ajuns eu în această situație?”, chiar și când 
vine vorba de cele traumatizante. Este o întrebare ge-

nială, deși intensitatea emoțională despre care tocmai 
am vorbit are tendința de a evita subiectul. Dar, dacă 
persoană își răspunde la această întrebare, își va con-
strui niște healthy triggers, care o vor ajuta pe viitor în 
diverse situații, mai ales când vine vorba de adaptare la 
anumite circumstanțe. Întrebarea în cauză este logică 
pentru psihic, vrea să înțeleagă cum a ajuns într-o astfel 
de situație și dorește să nu mai fie pus, în viitor, în con-
juncturi asemănătoare. Asta e partea sănătoasă. Dacă 
vorbim de cealaltă parte a întrebării, de starea de 
vinovăție, fără să ne răspundem la această întrebare, se 
ajunge la o situație în care persoana respectivă se simte 
groaznic, dar nu înțelege ce s-a întâmplat. Dorința de 
a înțelege este bună. Vinovăția, nu. Emoțiile distorsio-
nează realitatea.  

R: Ne puteți vorbi despre fenomenul de a uita 
traumele? Ne pot influența traumele pe care le-am 
uitat? 

P: Uitarea este cel mai primitiv mecanism de apărare, 
evenimentul este șters cu totul din memoria individu-
lui. Cel mai des, asta se întâmplă în cazul abuzurilor 
sexuale asupra copiilor foarte mici. De foarte multe ori, 
abuzurile sexuale la copii sunt săvârșite de către adulți 
în care părinții au încredere. Psihicul copilului, suferind 
o traumă atât de mare pentru capacitățile lui de gestio-
nare,  la o vârstă la care acesta este fragil, preferă, în loc 
să-și dea shut down și ajungând la concluzia că trauma 
respectivă este peste puterile lui de gestionare și nu 
poate rămâne nici măcar cu amintirea evenimentului, 
decide să-l ducă în inconștient cu totul. Însă efectele 
vor rămâne. Psihicul a procesat triggers despre care vor-
beam, ca să se poată feri. De exemplu, dacă o fată a fost 
agresată sexual la o vârstă foarte fragedă de către un băr-
bat, deși psihicul ei duce evenimentul în inconștient, 
ea va avea o puternică aversiune față de bărbați, va fi 
foarte furioasă și vehementă în legătură cu aceștia, va 
avea dificultăți în a stabili orice fel de raport cu cineva 
de sex opus.  

 
Cu convingerea că răspunsurile date au fost satisfă-

cătoare și cu îndemnul de a trimite întrebări pentru ur-
mătoarele numere ale acestei rubrici, vă invit să 
continuați lectura revistei  

Andreea CUCU, clasa a XI-a E
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Poezii
 

                      Lumină 

Becul ce sclipește încet deasupra patului 

Își întinde amprenta în toată camera iar, fiecare colț se luptă  

Să absoarbă cât mai multe particule de lumină  

Lumină sau căldură, fiecare o privește cu alți ochi, dar  cu același scop  

Fiecare lucru din cameră o vrea și își întinde brațele cât mai mult  

Nimeni nu atinge idealul dorit, numai becul îți îndreaptă sclipirea  

Tot mai mult, spre ceasul amorțit ce a uitat demult să mai ticăie  

Fiecare atingere îl arde, și îl întoarce înapoi la viață  

Clipele, minutele și secundele, refuză să renască și se pierd într-un labirint ..  

Într-un labirint de cuvinte și sintaxe care nu mai au sfârșit și se înalță tot mai mult  

Să atingă întrerupătorul și să oprească sclipirea  

Becului necioplit pentru a se opri și să rămână în prezent la nesfârșit  

 

               Praful  

Cărțile de pe birou așteaptă sub praful depus în straturi 

Un pămătuf care să le șteargă  urmele lăsate de cerneală pe paginile albe 

Scrisul e deșirat, în rânduri, rânduri și iar rânduri 

Nu au un înțeles și la final niciun rost 

Scânteia din ochii lumii care le priveau cu scop  

De mult s-a stins iar timpul a făcut uitării loc  

Nimeni nu le-a folosit, nimeni nu a învățat din ele  

Iar acum, nimeni nu le va mai deschide  

Glasul lor răgușit rămâne în ecouri mute  

Iar camera se închide cu un nou lacăt la fiecare gând și strigare  
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              Picurii de lumină 

Picurii de ceară se așează pe birou 

Unul câte unul, își încep viața apoi se sting 

Căldura și voința lor se pierde pe parcurs ce alunecă în jos  

Iar, atunci când sunt pe punctul de a se întări,  

Relizează tiparul din care fac parte, murind fără împliniri 

Strop după strop, clipă după clipă, secundă după secundă 

Se scurg tot mai mulți și mai repede  

Pe măsură ce  focul  înaintează și devine tot mai puternic 

Ceara se scurge tot mai mult, iar firul se termină tot mai repede,  

Ajungând  spre sfârșit, ultimele picături trec tot mai greu și mai greu 

Dar totodată prea repede pentru a putea fi observate de timp  

Picăturile se sting, neștiind dacă se vor mai reaprinde încă odată 

Și rămâne o urmă lăsată pe masă alături de celelalte lumânări 

Un întreg destrămat în stropi care renasc după o altă formă dar cu același scop 

 

               Cerneală 

Petele de cerneală se întind pe foaia alba de hârtie 

Cuvintele se nasc încetul cu încetul și formează 

Un întreg ansamblu de fraze care continuă la nesfârșit 

Memorate, inventate, neînțelese, cuvintele apar.  

Din ce în ce mai multe și dau culoare și însemnătate foii pe care sunt puse 

Infinite, se îndreaptă tot mai departe fără a se uita în urmă 

Zărindu-se de departe numai urma celor mai îngroșate, restul fiind infime sau invizibile 

Foaia nu are un capăt și un sfârșit delimitat, dar se mărește din ce în ce mai mult 

Cu fiecare literă și se deteriorează cu fiecare frază 
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                  Urăsc 

Urăsc totul atât de mult și nu îmi explic de ce, și tocmai de asta urăsc 

Urăsc acele sentimente ce se împletesc și umplu un gol ca mai apoi să dispară, 

Urăsc pașii lăsați pe care trebuie să îi urmăm și care se dispersează odată cu înaintarea noastră 

Urăsc cărările lăsate în iarbă, dar care se  diminuează odată cu creșterea ierbii, 

Urăsc acele urlete disperate și îndurerate care sunt atât de asurzitoare pentru cei surzi 

Urăsc notele muzicale ce se sting precum cărbunii, în timp ce se înalță tot mai sus, 

Urăsc acele flori gingașe și pline de culoare dar care sunt plastificate, 

Urăsc acel răsarit de soare care se sfârșește tot într-un  apus, 

Urăsc acele rădăcini mici, dar care se împrăștie peste tot și consumă prea multă lumină 

Urăsc acele becuri mari ce  luminează atât de puțin timp încăperea, 

Urăsc amintirile care devin uitate odată cu trecerea timpului, 

Urăsc emoțiile de bucurie care se transformă tot în  furie și tristețe  

Urăsc secundele care se pierd în timp ce scriu aceste rânduri efemere fără scop 

Și urăsc faptul că ajung  să urăsc 

 

              Note muzicale 

Pașii de pe coridor se aud în ecouri 

Melodia cântată în surdină, se face din ce în ce mai slabă,  

Odată cu terminarea discului din casetofon.  

Numai lacrimile care cad pe podea, ca un șirag de perle rupte,  

Se aud din living.  

Patul răvășit plânge după căldura sa,  

Iar pernele tac îndurerate aruncate prin fiecare colț.  

Amintirile răbufnesc într-un zgomot asurzitor de mut,  

În timp ce ultimele picături de vin se îmbină cu pardoseala parchetului 

Paharul cu ruj roșu, a uitat cum să mai simtă 

O amprentă lăsată în liniște și dor 

Iar petalele trandafirilor, care acum sunt maro  

Așteptă o mână care să le ridice și să le ascundă-n somn. 

 

Cozaru Denisa Elena, clasa a Xa- D
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VĂLUL 
 adaptat* de către R. A. Damir** 
 
  Niciun preț nu este prea mare pentru evoluție. 

Cu aceste cuvinte consider că putem schimba timpurile 
cel mai bine. Intrăm în cel de-al 27921-lea sion numă-
rabil. Uniunea Elipsos este stăpânită de către Suveranul  
Drenar al X-lea, care ne conduce spre o perioadă de 
glorie și înțelegere cu civilizațiile exterioare în urma 
traumatizantului război Koronian. Însă politicile de-
fectuoase și trecutul violent al unui braț galactic nu jus-
tifică axioma de mai devreme. 

    De-a lungul timpului, cea mai prețioasă 
substanță a Uniunii a fost și este Particula. Are o putere 
așa de mare, încât poate asigura energia unei întregi 
planete pe o perioadă lungă de timp. Particula a permis 
acorduri avantajoase de comerț. Particula este vitală 
pentru călătoriile cuantice. Încă de la descoperirea aces-
teia, Ghilda Energetică a trimis nave xerone de pros-
pectare către sursa acesteia, în cele din urmă înființând 
o bază minieră acolo, ceea ce a dus la dezvoltarea mul-
tor branșe din interiorul Uniunii. 

  Pe cât este de valoros, pe atât de rar și miste-
rios este acest minereu. Momentan, singurul loc în care 
Particula se află în stare naturală este în componența 
unui corp ceresc deasupra unei planete rebele, pe care, 
în mod paradoxal, s-a dezvoltat viața, fără influența 
unui astru din apropiere. Această planeta era o lume 
edenică, însă mare parte a devenit, între timp, o întin-
dere dezolantă de gheață, ca urmare a activităților mi-
niere, însă totul este spre progresul Uniunii Elipsos. 
Plus, singurele două specii inteligente care trăiesc pe 
suprafața planetei nu au dezvoltat până în ziua de azi 
capacitatea de a călători în spațiu, opinia lor fiind, prin 
urmare, nulă. 

  Mai este ceva ce ar trebui să vă spun: planeta 
în cauză, Qverdasai, în afară de corpul ceresc în formă 
de pătură difuză numit Vălul, datorită căreia a apărut 
viața, ar mai ascunde alte mistere și enigme. Însă aces-
tea sunt doar povești ale Navigatorilor Primordiali, care 

erau foarte cunoscuți pentru inventarea de mituri, 
aceasta fiind o reacție psihologică normală când intri 
în contact cu un obiect de un așa mister. Însă, astăzi 
știm cu precizie că multe dintre cele povestite sunt im-
posibile, deoarece nu se potrivesc Marelui Design. 

 Vă lăsăm să meditați la această relatare, căci numai 
odată ce vom trage cu toții învățăturile corecte din ea, 
vom reuși să prețuim ceea ce avem și să ne ducem 
mereu către mai bine 

**** 
 Căpitanul, care era una dintre personalitățile 

de vază ale rasei xerone (forme de viață artificială creată 
de o civilizație extraterestră acum dispărută pentru varii 
scopuri), închise videoclipul holografic pe care era în-
registrat mesajul de început de sion al dinastiei Beilor, 
familia conducătoare a Uniunii Elipsos, și deschise o 
listă în același format pe care erau trecute sarcinile atri-
buite echipajul navei. Chiar aveau de muncă: trimiterea 
unei sonde în nou descoperitul sistem Zire, bombar-
darea formațiunii de pe Qverdasai cu încărcături tahio-
nice, într-un efort de a-i mai crește puterile după o 
perioadă epocală de minare excesivă și, nu în ultimul 
rând, reparararea defecțiunilor suferite de o stație de 
rafinare ce se afla în proximitatea nebuloasei Nito, de-
oarece avusese loc o furtună de ioni.  

 Desigur, toate aceste destinații se aflau la 
distanțe incomesurabile, însă, dacă credeți că xeronii 
au de gând să le ia pe toate la rând, vă înșelați amarnic. 
În timp ce se îndepărtau de Mgor’bes, o sferă Dyson 
de unde alimentaseră curiasatul Prospector cu energie, 
echipajul navei afiliate Ghildei Energetice urma să 
oprească motoarele de propulsie și să pornească vârful 
oricărei tehnologii de transport exsistente: cuantifica-
torul. 

  Față de alte civilizații, cele din Uniune se eli-
beraseră “recent” (la scară spațială) de limitările fizicii 
clasice, ceea ce le dăduse șansa să exploreze și în mod 
practic posibilitățile mecanicii cuantice. Cuantificato-
rul era un dispozitiv care îi permitea navei și la tot ce 
intra în componența ei să atingă o stare limitată de 
superpoziție cuantică. Pe scurt, îi permitea fregatei să 
fie în mai multe locuri în același timp. 
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  Un xeron se uita la o bază de date despre Qver-
dasai care îi era proiectată în față, unicul său senzor 
optic procesând date cu o viteză nemaivăzută. Deodată, 
răspunzând la un apel robotic telepatic, se învârti pe 
baza sa conică în formă de fustă, închise proiectorul, și 
își levită corpul scheletic de metal către postul său de 
comandă, adică un cerc luminos alb-albastru de pe 
podea. Se adresă căpitanului: 

- Unitatea mea de memorie a asimilat cele mai noi 
date și a reactualizat informațiile legate de planeta 
Qverdasai și de sursa de energie aflată pe orbită, cunos-
cută informal drept “Vălul”. 

- Etapa de documentare a Științificului terminată, 
zise Căpitanul. Navigatorul să introducă coordonatele 
locațiilor, Strategistul să ne camufleze, iar Inginerul să 
transpună nava în superpoziție cuantică. 

- Căpitane, i se adresă computerul de bord, conform 
ceasului navei, dacă am adopta acum o stare de 
superpoziție, am ajunge la destinații mai devreme cu 
aproximativ 128,3(682) stori (aproximativ 0,25 se-
cunde), ceea ce ne va face vizibili pentru senzorii 
stațiilor, deoarece nu s-a atins etalonul la care aceștia 
trebuie dezactivați, ducând nava la un colaps cuantic 
natural. 

- Rulez programul…afirmație corectă! Acest decalaj 
însă a expirat în timpul în care am comunicat. Duceți 
la capăt instrucțiunile de mai devreme! 

- Ne supunem! ziseră cei xeronii de la bord în cor și 
efectuară operațiunile necesare.  

  După câteva secunde, vastitatea neagră a 
spațiului fu înlocuită de o priveliște foarte abstractă. Pe 
partea stângă, spațiul  rămăsese încă întunecat, dar dis-
punerea stelelor se schimbase sesizabil. În centru apărea 
planeta Qverdasai, toată acoperită cu gheață, numai o 
părticică fiind strălucitoare și verde, chiar “edenică”. 
Formațiunea energetică, care îi dăduse planetei un re-
nume în Uniune și dincolo de aceasta, era numai o pă-
tură transparentă, supraexploatată de atâta timp. Iar pe 
dreapta, se afla întinderea prăfoasă și portocalie a ne-
buloasei Nito, peste tot plutind ioni, rezultat al unei 
furtuni foarte puternice. 

- Hangarul 3 să pregătească lansarea sondei de clasă 
Z-9, începu să dea ordine Căpitanul. Între timp, han-
garul 7 să pregătească drone morphice pentru a repara 
stația de rafinare și să transfere la bordul navei răniții! 
După ce aceste operațiuni vor fi terminate, vom induce 
un colaps cuantic artificial navei, rămânând în orbita 
planetei DD2406, iar apoi mă voi transporta pe Stația 
de Minare Unu, de unde voi observa lansarea proiecti-
lelor cu tahioni!! 

- Ne supunem! mai răsunară odată glasurile xeroni-
lor. 

  Sonda fu lansată cu succes în sistemul Zire, de 
unde oferi navei câteva date preliminare despre această 
zonă neexplorată, nou descoperită de către Uniunea 
Elipsos. Memoria ei vastă îi permitea să stocheze multe 
informații, iar o nouă colectare de măsurători nu urma 
să fie făcută decât peste aproximativ 456 de ani pămân-
teni. 

   Apoi urmă rândul dronelor de reparații, care se 
duseră spre stația de lângă nebuloasă. Aici procesul fu 
puțin mai lung, deoarece, pe lângă reparații, trebuiau 
făcute și reaprovizionări de tip alimetar și tehnologic 
ale unității de rafinare. De asemenea, mai erau și răniți, 
pe care șeful bazei îi dorea tratați și reîntorși la stație 
cât mai repede. 

   Însă, în final, după ceva timp, veni timpul ul-
timei operațiuni: 

- Inițiați colapsul cuantic artificial, ordonă Căpita-
nul. 

  După tradiționalul “Ne supunem!”, echipajul 
îndeplini comanda. Un terminal de control foarte sim-
plu de lângă Căpitan îi trimise acestuia o cerere telepa-
tică de aprobare a comenzii. Mâna stângă a 
Căpitanului, care era un manipulator cu patru gheare, 
străluci puțin și se modifică într-o formă geometrică 
destul de complexă. Căpitanul o atinse de deschizătura 
potrivită prezentă pe terminalul de control, iar, la fel 
de repede cum și apăruseră, sistemul Zire și nebuloasa 
Nito dispărură, în față rămânând doar planeta Qver-
dasai, frumoasă, unică, dar mai presus de toate, tristă. 

- Baza de Prospectare Unu ne apelează, Căpitane, 
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zise Strategistul. 
- Proiectează! tună conducătorul către acesta. 
- Mă supun! replică ofițerul de comunicații în timp 

ce realiza operațiunea. În fața Căpitanului apăru o im-
agine tare ciudată: un suport metalic cu multe tuburi 
pe el, de care era fixat un glob de sticlă de aproximativ 
doi metri înălțime, umplut cu un lichid asemănător 
apei, în care stătea o ființă acvatică, cea mai simplă des-
criere a acesteia fiind “o baracudă vorbitoare”. 

- Acesta este Căpitanul celei de-a 709-a nave xerone 
de explorare și prospectare, afiliată Ghildei Energetice. 
Designația mea este 7827/9277. Sunt liderul celor do-
uăsprezece stări generale din zona sud-vestică a Con-
glomeratului Xeron, păstrătorul… 

- Taci, mă, încuiatule, îi răspunse creatura. Știu cine 
ești, doar apare în raportul de la bază, ciudatule! Chiar 
că doar un câmp de asteroizi meritați, ce planetă, 
domn’e! Mă rog, zi odată! 

    Căpitanul rămase rece la aceste jigniri: 
- Exact cum am discutat înainte de venirea mea aici, 

mă voi transporta la bordul Bazei de Prospectare Unu 
spre a măsura îndeaproape procesul de refacere a Vălu-
lui. 

- Prea bine! Dar să știi că nu o fac decât pentru că o 
cere Uniunea! 

- Motivele dumneavoastră nu mă interesează. Căpi-
tanul terminat! 

 Acesta părăsi puntea și se îndreptă către camera 
de transfer, urmat îndeaproape de către Strategist. Ni-
meni dintre cei doi nu scoase vreun cuvânt, deoarece 
ființele artificiale sunt foarte logice, prin urmare con-
ceptul de “flecăreală” le este străin. Își continuară în 
liniște drumul, până când, cu secunde înainte de trans-
fer, Căpitanul scoase un soi de cip dintr-un comparti-
ment al bazei sale, i-l dădu Strategistului, apoi îl instrui: 

- În cazul în care nu mă mai întorc, îi spuse Căpita-
nul în timp ce se urca în capsula de transport, acestea 
sunt codurile de comandă. Ți le vei încărca în memorie, 
devenind conducător deplin al acestei nave. Am pro-
gramat computerul să îți accepte configurația digitală 
proprie. 

- Mă supun! răspunse clișeic Strategistul. 
   Capsula pătrată fu sigilată și camuflată, iar Că-

pitanul fu pus în stare de superpoziție cuantică între 
navă și bază, celei din urmă  comunicându-i-se faptul 
că trebuie să inducă un colaps artificial. 

 
 Între timp, la bordul stației, într-un acvariu 

care ocupa un întreg perete, înota ființa cu care Căpi-
tanul vorbise mai devreme, ocazional atingând 
suprafețele de sticlă, care acționau și drept panouri de 
control. În mijlocul încăperii se afla o diagramă holo-
grafică a planetei Qverdasai, care arăta planeta și pro-
iecta diverse date, concentrându-se în mare parte pe 
Văl. În afară de niște pergamente care onorau Marele 
Design întinse pe ceilați pereți, și de acvariul mobil care 
apăruse în transmisie, camera era goală. Desigur, cu 
excepția unei structuri monolitice de piatră care stătea 
pe un suport metalic acoperit cu iarbă. “Roca” emana 
o lumină ciudată, ceea ce făcea ca interiorul ei să se 
vadă în negativ, dând la iveală ceea ce păreau a fi sis-
teme interne. 

- Deci spune-mi, Rigo, i se adresă organismul acva-
tic, cum poate un bolovan ca tine, și nu cred că expresia 
a mai fost vreodată așa bine folosită, să devină un ofițer 
științific de top al Ghildei? 

- Păi, este foarte simplu, vorbi o voce mecanică pen-
tru Rigo. Noi, rythenii, ca multe alte structuri minerale 
organice, avem o capacitate extraordinară de a… 

- Of, lasă-mă-n pace, că a venit rugină ăla! Îți spun, 
dacă nu era vorba de monopolul asupra Particulei, îl 
dădeam chiar eu la dezmembrări! 

- Nu înțeleg de ce prezentați așa o aversiune față de 
xeroni, diriginte de mină Grack. Până la urmă, sunt 
cele mai bune… 

- Îți zic eu de ce! Uite aici!! 
 Grack lovi cu putere peretele acvariului, iar 

încă o planetă fu proiectată lângă Qverdasai. Arăta ca 
Venus, însă cu câteva nuanțe de roz în plus. 

- Recunoști acestă planetă, așa-i? întrebă Grack, 
așteptând un răspuns.  

- Este IA84, planeta pe care au fost găsiți xeronii, 
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dacă nu mă înșel. 
- Într-adevăr, dar știi povestea lor adevărată!? 
- Da, pur și simplu au fost…găsiți. 
- O, nu, nu, nu, nu! Asta e versiunea oficială a eve-

nimentelor, cea dată publicului ca să nu afle ei! În 
schimb, eu, care față de tine mai vorbesc puțin, m-am 
întâlnit cu însuși curatorul Galeriei Universale. Nu pot 
să spun că a fost o experiență plăcută, deoarece sunt 
ființe dintr-un alt univers, totuși, dar mă rog… 

- Vă cred, I-spațiul este un până la urmă un univers 
paralel, cum putea să… 

- Nu mă întrerupe, că te ejectez de pe stație! În fine, 
Slavă Domnului că sunt oameni care nu depind de 
Uniune și că xeronii nu vizitează muzee.  

- Adevărat… 
- În fine, hai să-ți povestesc până vine rabla aia. Pe 

scurt, civilizația foarte avansată care i-a construit le-a 
dat libertate completă prin instalarea așa zisului “circuit 
14”, și, ca să se asigure că nimeni nu le ia liberul arbi-
tru, piesă asta nu se poate scoate din ei fără a provoca 
mari dezastre unității principale cognitive. 

Ei, știi ce au făcut tablagii? La un moment dat 
s-a iscat un război cu caracter eugenic, xeronii vrând să 
“purifice” planeta. Fiind net superiori și dotați cu stu-
pizenia aia în mâini numită “redistribuire moleculară”, 
au câștigat, marea civilizație a Neroxilor pierind com-
plet. Planeta a fost industrializată, viața organică a pie-
rit, iar atmosfera s-a umplut de gaze. 

- Înțeleg, zise Rigo. Dar cum a reușit Uniunea să îi 
supună? 

- Simplu. Au torpilat planeta cu… 
- Ce planetă au asediat? întrebă Căpitanul, care toc-

mai intrase. 
  Grack opri proiecția planetei de baștină a oas-

petelui. Apoi asupra robotului fură aruncate din partea 
“peștelui” o grămadă de insulte robofobice, pe care 
numai Rigo reuși să le oprească: 

- Um, diriginte Grack? Nu cred că i-am spus Căpi-
tanul despre noua noastră descoperire! Știți, acele “pi-
ramide”? 

- Nu mi-a fost adusă la cunoștință situația aceasta, 
zise Căpitanul indiferent, dar cu o mică urmă de cu-
riozitate. 

- Ei bine, ține-te de bateria ta mobilă, că-i ciudat rău! 
Rigo? 

 Bucuros că schimbase subiectul, ofițerul 
științific aduse în prim plan o proiecție a Qverdasaiu-
lui, totul concentrându-se asupra emisferelor. Granițele 
acestora, alături de cei doi poli, posedau o serie de 
structuri piramidale, înfipte adânc în crusta planetei. 
Erau dispuse matematic: la poli, câte una; de-a lungul 
cercurilor polare, câte opt; la tropice, câte 12, iar la 
ecuator, 16. 

- Am încercat să le scanăm, zise Rigo, însă ceva ne 
bruiază senzorii. Nu putem trimite sonde din cauza 
populației indigene, iar opțiunea… 

 O alarmă întrerupse această discuție științifică, 
situația fiind aproape bine-venită pentru Grack, care 
aproape imediat contactă puntea pentru informații. 
Aparent, populația subevoluată a Qverdasaiului dez-
voltase nave spațiale peste noapte. Și încă unele foarte 
avansate. 

- Dar cum au putut țăranii ăia să… 
- Germinatoare! exclamă Rigo. Asta au bombardat 

cei din Zorus când ne-au surprins acum ceva timp în 
urmă. Capsulele au atins suprafața planetei și s-au în-
gropat în sol, iar din ele au început să crească nave, la 
fel cum plantele ies din semințe. 

- Urăsc ingineria moleculară câteodată, sincer! ex-
clamă Grack furios. Proiectează imaginea aici! 

 Acum, proiectorul reda mii de nave care pără-
seau suprafața planetei, încercând să scape din calea 
unui potențial dezastru ce putea fi cauzat de bombar-
darea cu tahioni. Însă lui Grack nu îi păsa: el era acel 
tip de industriaș, care nu vedea decât profit în fața ochi-
lor. Dacă populația de pe planetă dezvoltase călătoria 
spațială, Uniunea Elipsos ar fi fost obligată să oprească 
operațiunele miniere, iar Particula s-ar fi produs exclu-
siv artificial, lăsând Ghilda cu o uriașă gaură în buzu-
nar. Orbit de furie și lăcomie, Grack contactă puntea 
și fu tare concis: 
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- Armați bateriile dezintegratoare! Și mișcați-vă, 
incompetenților, că altfel eu cu mâna mea vă tai! Nu 
am mințit în toate rapoartele casa protectoare că 
funcționarea optimă a cunatificatoarelor nu poate fi 
atinsă decât cu Particulă naturală doar ca să-mi dea 
peste nas o politică ecologică cauzate de niște semiani 
semievoluați! Tu, ăsta artificial, dă și tu ordinul pe nava 
ta, ce stai!? 

- Bateriile noastre au fost reutilizate pentru 
operațiunea de improspătare a Vălului, fiind ocupate 
de… 

- Mă, ciudatule, mă, e vorba de profit aici, ce nu-
nțelegi! Ai cuie în capul ăla sau ce?! 

- Teoretic, structura mea include și ceea ce ați denu-
mit ca fiind… 

- Diriginte Grack, bateriile sunt încărcate, zise un 
comandant de pe punte. Totuși, aș dori să vă atrag 
atenția asupra alineatului trei din articolul 27 al apen-
dixului patru aparținând documentului “Marea și 
dreapta lege a Uniunii Elipsos”, care precizează foarte 
clar… 

- Nu, că eu numa cu debili am de-a face azi! Bă, 
înțelege asta: Uniunea, legal, nu te poate omorî, dar eu, 
ilegal, da!! Așa că țintește și măcelărește-i pe toți! Nimic 
nu stă în calea câștigului meu, înțelegi!? Nimic, nimic, 
nimic!!! 

 O ploaie de energie se dezlănțui asupra navelor, 
nimicindu-le instantaneu. Unele încercară să tragă în-
apoi, dar în zadar. Acolo, în spațiu, singurii membri ai 
unei rase unice, de pe o planetă unică, erau sacrificați 
pe nedrept, doar pentru că, involuntar, stăteau în calea 
intereselor unor ființe cu putere decizională mai mare. 
În acel moment, Grack tocmai ordonase masacrul unor 
ființe care nu erau vinovate de nimic, însă mai presus 
de toate, ordonase un genocid, o crimă foarte gravă în 
toate părțile democratice ale universului cunoscut și, 
cel mai probabil, necunoscut. Însă el nu conștientiza 
asta. Deoarece, în timp ce navele erau dezintegrate, el 
râdea malefic, încărcat cu mult sadism ce se vedea 
foarte clar, făcându-l chiar și pe Căpitan să se simtă 

șocat, în măsura în care sistemele lui puteau să proce-
seze această stare. 

  Însă ca prin minune, navele dispărură de ca și 
cum nici nu fuseseră acolo. Grack se opri din criza sa 
și făcu ochi mari: 

- Ce s-a întâmplat!? zise el disperat. Rigo? Puntea? 
Raportați!! 

- Se pare că navele s-au camuflat vizual, zise Rigo, 
ușurat, dar nelăsând acest sentiment să se arate. 

- Nici senzorii noștri nu le mai detectează, raportă 
comandantul de pe punte. Cred că au ieșit din raza 
acestora. 

- Deștepților!! urlă Grack din toți rărunchii. Sigur 
au cuantificatoare la bord! Poate chiar au ajuns la Pala-
tul Unionist, unde mai mult ca sigur cer o audiență cu 
Lordul Protector. Nu avem timp de pierdut!  Începeți 
bombardarea cu tahioni imediat!! Să-i punem în fața 
faptului împlinit. 

- Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că încă 
pregătim terenul pentru această operațiune, zise Căpi-
tanul. Vălul este destul de sensibil, de aceea aceste 
operațiuni sunt necesare, și trebuie făcute temeinic, ca 
să… 

  Dar Grack nu îl mai asculta de mult. Contactă 
personal fregata xeronă și îi ordonă să înceapă 
operațiunea de revitalizare a Vălului. Chiar dacă și Stra-
tegistul s-a opus, fu cu ușurință intimidat de către 
Grack. Xeronii de la bord nu avură încotro, așa că, 
peste câteva secunde, proiectilele cu tahioni erau lan-
sate din cele patru tunuri ale navei. Cu toate se deto-
nară sincronizat cum atinseră structura de energie. Pe 
moment, câteva schimbări începură să se observe pe 
structura dătătoare de viață, aceasta chiar devenind mai 
strălucitoare și nuanțată. Rigo îi asigură pe toți că va-
lorile erau normale, iar activitatea mergea conform pla-
nului. 

  Însă, pe cât de neobișnuit era Vălul, pe atât de 
imprevizibilă fu reacția sa. Devenise deja “pământ in-
fertil”, iar acest proces chimic era tortură pentru el. Și 
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da, structurile astrale nu ar trebui să simtă durerea unei 
transformări. Însă acesta era Vălul. Și, față de stele, era 
diferit. El avea “viață”. Și era, în același timp, bolnav. 
Deci, cu o ultimă strălucire generală, își dădu duhul. 

  Ființele de la bordul Stației de Prospectare Unu 
rămaseră fără cuvinte când observară cum materia din 
interiorul Vălului colapsa în ea însăși, cauzând explozii 
strălucitoare. Cu toții și-au dat seama, abia atunci, că 
structura încetase să mai existe. Dar era prea târziu. 
Prea târziu ca să mai poată opri ceea ce a urmat. 

  Computerele de la bordul navei xerone și cele 
de pe stația spațială fură nevoite să digere niște date im-
posibile: din senin, cu câteva minute după distrugerea 
completă a Vălului, o orogeneză planetară începu să se 
dezlănțuie. Porțiuni de pământ se scufundau, munți 
ieșeau din mări și se îndreptau spre cer, în timp ce vul-
canii erupeau violent. Pe Qverdasai se instalase haosul.  

- Ce, ce, ce… ce se întâmplă?! întrebă Grack, pentru 
prima oară speriat de-a binelea, sentiment necaracte-
ristic lui. 

- Ei bine, îi răspunse Rigo de ca și cum tocmai avuse 
o revelație, cred că am realizat ceva important: pirami-
dele acelea erau balize tectonice care își trăgeau puterea 
de la Văl. Chiar acum, asupra planetei acționează mii 
de sioni de activități seismice ținute în frâu! Of, și doar 
aplatizarea planetei și micile cutremure direct 
proporționale cu drenarea Vălului…trebuia să-mi dau 
seama!  

- Lasă-mă cu idioțenile tale științifice și caută o 
soluție!! 

- Păi, am putea direcționa o rază energetică către ba-
lize, însă nu cred că pot fi activate de orice. Desigur, 
putem îndrepta materia nerafinată stocată pe stație 
către acestea, dar compoziția ei chimico-energetică este 
incompletă, iar efectul numai ar încetini procesul. Nu, 
nu cred că putem face ceva. 

- Tu!! Tu m-ai nenorocit!! Grack își vărsa acum furia 
pe Căpitan, care pur și simplu stătea și asculta. Te dis-
trug, mă auzi!? Te dezmembrez chiar eu, te omor, te fac 

bucățele! Mi-ai distrus găleata de bani, încuiatule! O să 
te… 

  Dar Grack nu apucă să mai facă nimic, deoa-
rece, pe neașteptate, Qverdasaiul explodă, suflul reacției 
distrugând stațiile spațiale și utilajele miniere de pe or-
bită. 

**** 
 Între timp, nava xeronă Prospector luase o 

distanță de siguranță considerabilă față de planetă, 
echipajul de la bord încercând să înțeleagă ce s-a în-
tâmplat. Într-adevăr, orogeneza fusese foarte  violentă, 
însă nu destul de puternică încât să rupă Qverdasaiul 
de-a lungul rifturilor. Nu, explicația era una ce nu 
putea fi dedusă. Și da, contrazicea Marele Design. 

- Științific, raportează! ordonă Strategistul. Fenome-
nele acelea clar nu puteau să rupă planeta în bucăți, nu? 

- Mă supun! Nu, nu puteau să o facă. Chiar nu știu 
cum s-a…rulez programul…e imposibil! 

- Ce este imposibil!? 
- Scanerele cu bătaie lungă tocmai mi-au transmis o 

informație ce are o probabilitate de plauzibilitate de 
aproximativ 783459,610… 

- Care este acea informație!? 
- Planeta, zise Științificul detașat, nu are nucleu! Nici 

exterior, nici interior! 
- Atunci, ce are? întrebă Strategistul. 
   Întrebarea sa își găsi imediat un răspuns. Din 

rămășițele planetei se ieși o apariție înfricoșătoare: o 
formă roșie, luminoasă, ce semăna foarte bine cu un 
guler de cobră deschis. 

- Științific, ce este… 
- EU…SUNT… KURULDOR!! 
 Xeronii fură absolut copleșiți de vocea ireală care 

ieși din difuzoarele navei. 
- SUNT CEA MAI PUTERNICĂ FIINȚĂ DIN 

GALAXIE!! ODATĂ, DOMNEAM PESTE TREI 
SFERTURI DIN ACEASTA!! NIMENI NU ÎN-
DRĂZNEA SĂ MI SE OPUNĂ!! NIMENI NU 
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PUTEA SĂ MI SE OPUNĂ!! 
- Mă scuzați, zise Strategistul, însă suprafața pe care 

pretindeți că o stăpâneați este pur și simplu prea mare. 
Adică, chiar și cu călătoria cuantică, așa ceva…este im-
posibil. Numai dacă… 

- STRATEGISTULE, EU SUNT IMPOSIBIL!! 
DOMNIA MEA AR FI FOST ETERNĂ, DACĂ 
FIINȚELE INFERIOARE NU S-AR FI ALIAT IM-
POTRIVA MEA ȘI NU M-AR FI ÎNTEMNIȚAT ÎN 
ACEASTĂ INCHISOARE, PE CARE VOI AȚI DIS-
TRUS-O!! VĂLUL ȚINEA PLANETA ASTA UNITĂ 
ȘI ÎMI RESTRICȚIONA PUTERILE!! ACUM, 
QVERDASAIUL S-A DESCHIS!!!  

La bordul navei căzu o liniște teribilă: 
- IAR EU SUNT LIBER!!! 
 Și cu aceste cuvinte, entitatea plecă în grabă, 

gata să-și reia activitatea tiranică. Și nimeni nu putea 
să i se opună. 

Dar cei de la bordul navei nu erau chiar ni-
meni. Ei erau xeronii,  

 iar după ce Strategistul își descărcă codurile de co-
mandă în memoria sa, ordonă imediat un curs al 
acțiunilor: 

- Mai mult ca sigur va încerca să atace Palatul Uni-
onist! Camuflați nava și setați un curs către sectorul res-
pectiv! Departamentul tehnic să se pregătească să 
inițieze cuantificatorul! Scuturile sus!! Alertă maximă!! 
Toți xeronii, la posturile de luptă!! Odată ce ajungem 
acolo, fiți gata de atac!! 

- Ne supunem, Căpitane!! spuseră xeronii de pe 
punte și nu numai, ducând la capăt ordinele date. 

  În timp ce un nou xeron, proaspăt activat intră 
pe punte, acesta fiind noul Strategist, recent devenitul 
Căpitan, printre toate acele alarme, spuse ceva necarac-
teristic unui robot: 

- Ce am făcut? 
- Căpitane, spuse Strategistul, primesc rapoarte de 

la toate sectoarele de pe navă. Afirmă că sunt pregătiți! 

   Urmă o pauză. Acesta era, indubitabil, un mo-
ment de cotitură al istoriei. 

- Porniți!! 
 

Iași, decembrie 2020-ianuarie 2021; noiembrie 
2022*** 

——————————————————— 
*Cum a ajuns domnul doctor fizician Sever Andre-

escu, expert în fizica câmpurilor magnetice, în posesia 
acestor informații nu mi-a dezvăluit niciodată, însă le-
a susținut autenticitatea cu o înverșunare foarte rară. 
Deși aceste aspecte nu sunt detaliate anterior, faptele 
de mai sus provin, sub o formă nonliterară, aceasta din 
urmă fiind „opera” mea, de pe așa numită planetă 
Mundan, care aparent ocupă aceleași coordonate uni-
versale cu Pământul, numai că într-un univers diferit. 
Locuitorii acesteia s-ar confrunta cu un regim opresiv, 
menținut de către sus numiții xeroni (care până la urmă 
s-au aliat cu ființa energetică pe care au eliberat-o acci-
dental) și condus de către Kuruldor, „Lordul Protec-
tor”, care acum s-a retras într-un loc supranumit Villa 
Astralis, pe care nimeni însă nu îl poate indentifica. Se 
poate presupune faptul că aceste informații au fost 
transmise de un membru al unei mișcări de rezistență 
care, conform domnului fizician, implora receptorii din 
acest univers să asambleze o forță ofensivă, să străpungă 
bariera interuniversală și să ajute populația Mundanu-
lui în lupta lor eliberatoare. Conștient de posibilitățile 
inexistente din punct de vedere tehnologic al planetei 
noastre în astfel de treburi, precum și de propria inca-
pacitate de a transmite mesajul mai departe fără a fi ri-
diculizat, domnul fizician mi le-a dat mie drept sursă 
de inspirație ca să am, citez, „un debut literar mai de 
Doamne-ajută” (scrisesem doar prostii până atunci), zi-
cându-mi că va încerca totuși să facă ceva pentru a-i 
ajuta pe confrații noștri dintr-un alt univers. Pe 27 iulie 
2021, data la care își celebra binemeritata ieșire la pen-
sie, acesta a dispărut fără urmă. Sper din tot sufletul că 
și-a îndeplinit ultimul mare scop în viață, că i-a întâlnit 
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pe cei de pe Mundan și că a reușit să îi ajute într-un 
fel. 

**Povestea apare sub pseudonim, deoarece ultimul 
lucru pe care îl vreau acum și de altfel oricând în viață 
ar fi un tsunami de întrebări la care oricum nu aș putea 
să răspund. 

***După cum arată și datele de la final, am adaptat 
informațiile primite sub forma unei narațiuni încă din 

clasa a X-a, fără a avea un succes în a publica-o. Am 
evoluat mult de atunci din punct de vedere literar, însă 
am preferat să las povestea în forma sa de atunci, deoa-
rece nu cred că acum aș mai avea aceiași percepție asu-
pra acelor informații. Și, desigur, fiind în clasa a XII-a, 
parafrazându-l pe Marin Preda, timpul a încetat să mai 
aibă răbdare.... ... ...
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