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O școală ca a noastră are trup, suflet și 
personalitate întocmai ca o ființă umană. 
Ea respiră sănătos atunci când cei pe care 
îi ajută să se descopere și să se dezvolte 
(deopotrivă profesori și elevi) știu să îi res-
pecte alcătuirea și legile firești și se strădu-
iesc să îi asigure climatul cultural, științific 
și pedagogic optim.

Bineînțeles că o școală are nevoie de toate 
cele ale trupului ei material (ca și omul!) de 
un acoperiș în bună stare, de țevi nerugi-
nite prin care să circule apa, de o fațadă 
împrospătată (fără tencuială mâncată de 
timp și umezeală) și de multe, multe altele.

La 140 de ani școala nu e „batrână” (ca 
în basme, anii se numără altfel pentru ase-
menea lăcașuri simbolice ale țării); cu suflet 
mereu tânăr ea este, fără îndoială, demnă 
de respect și plecăciune a minții și a inimii 
întregii comunități bucovinene.

Asta se și întâmplă în acest moment 
aniversar când membrii Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina, 
societate care împlininește admirabila vâr-
stă de 150 ani, trimit cu bucurie gânduri 
frățești către instituția pe care au sprijinit-o 
de-a lungul întregii ei existențe. Printr-o 
mobilizare exemplară, prin acțiuni de volun-
tariat și donații (cum am spune astăzi, în 
termeni moderni) a fost posibilă înființa-
rea claselor românești la liceul german și 
a internatului în care au fost găzduiți elevii 
bursieri din satele din zona Rădăuțiului, fii 
de țărani, preoți, învățători, care altfel nu 
ar fi avut acces la carte și implicit la ascen-

siune în plan intelectual și social. (Ce bine-
cuvântată și frumoasă înfăptuire!)

De la începutul acestui an școlar s-au 
derulat multe activități deosebite prin care 
s-au adus cuvinte de laudă înaintașilor pen-
tru faptele vrednice de amintire. Pe lângă 
Adunarea festivă cu programul artistic de 
la Casa de Cultură, Sesiunea de comunicări 
organizată împreună cu Centrul de Studii 
„Bucovina”, amintim Comemorarea–sim-
pozion dedicată domnului profesor Precop 
Vasile, al cărui rol în reactivarea Societății 
și în înființarea Centrului de Studii este ine-
stimabil.

De curând, 100 din cei 900 de elevi 
ai noștri s-au întâlnit cu membrii ai 
Consiliului director al SCLRB și au dia-
logat pe tema Bucovinei istorice, evocând 
personalitățile de seamă care au slujit ori 
s-au format în școala noastră. Astfel, s-au 
aflat mai multe date despre formele de aju-
torare de care s-a bucurat liceul/colegiul 

cuvânt înainte

La mulți Ani – casă a spiritului bucovinean!
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„Eudoxiu Hurmuzaki” din partea Societății 
de Cultură. 

Domnul ing. Mircea Irimescu, președin-
tele acesteia a fost în măsură să le poves-
tească tinerilor despre „viața vie” a celei mai 
importante manifestări de conștiință româ-
nească în Bucovina. Fiind autorul mono-
grafiei recent apărute Societatea pentru 
Cultură și Literatură Română în Bucovina 
(1862–2012) la 150 de ani. Istorie și rea-
lizări, a exemplificat foarte bine implica-
rea acestei entități colective, protectoare în 
educarea poporului. Cu admirație a vorbit 
despre modestia, onestitatea și hărnicia cul-
tivată prin forța exemplului personal și de 
generația marilor profesori din care făcea 
parte domnul profesor de limba română de 
la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzaki” Precop 
Vasile. Biblioteca școlii îi va purta numele 
de acum înainte în semn de omagiu.

Cu emoție s-a adresat școlarilor de astăzi 
și distinsul profesor Luca Bejenariu, subli-
niind ideea implicării bucovinenilor în reali-
zarea unor idealuri naționale. 

Domnia sa a remarcat însemnătatea 
peste ani a faptelor culturale și istorice, 
îndemnând la neuitare și la reculegere în 
fața mormintelor personalităților noastre 
(multe locuri de veci se află în cimitirul din 
Rădăuți). 

De la neobositul rector al Universității 
de vară, domnul profesor Petru Bejenariu, 
redactorii revistei „Muguri” au obținut un 
interviu pe care îl publicăm în numărul de 
față pentru că aduce multe informații noi în 
privința legăturii dintre SCLRB și Colegiul 
Național „Eudoxiu Hurmuzaki”. Îi sun-
tem recunoscători pentru modul inedit de 
a explica pertinent „întâmplările” istoriei 
noastre, căci există în stilul său caracteris-
tic un aliaj între rigoare și pasiune.

Consemnând toate acestea demonstrăm 
că revista „Muguri” rămâne unul dintre 
instrumentele de finețe prin care se ia pul-
sul școlii. În publicația reprezentativă a șco-
lii noastre, vechiul și noul, generațiile de 
ieri și cele de azi se întălnesc în armonie, 
„arc peste timp”.

cuvânt înainte

Prof. Andronachi Carmen
Director al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzaki”
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200 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI EUDOXIU HURMUZAKI

140 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
GIMNAZIULUI DE STAT DIN RĂDĂUȚI,

AZI COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZAKI”

28–29 septembrie 2012
Rădăuți
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Note pe margine de manuscris 
(sau cronica unei mari sărbători în ochii unui „mugur de azi”)

Captatio benevolentiae: 
O anumită rigurozitate patologică îmi 

impune să mă justific înainte de a iniția pro-
cesele de „purificat” cuvinte capabile de a 
crea (sau evoca) emoții, procese cu atât mai 
dificile, cu cât randamentele lor nu îmi sunt 
întotdeauna favorabile. Rândurile urmă-
toare nu sunt destinate elogiului unității 
de învățământ căreia îi aparțin; nu compun 
imnuri și cântece de biruință, ci prezintă 
un adevăr nedisimulat, lansând o acțiune 
de „trezire” din superficialitatea blocantă 
care parazitează gândirea actuală și care ne 
transformă în corpuri supuse legii inerției. 

Mărturisesc: zilele premergătoare mare-
lui eveniment menit să imprime împlinirea 
celor 140 de ani de la înființarea colegiu-
lui (care își are propriul capitol de istorie) 
păreau să anticipeze un moment sacru, cu 
valențe ritualice. Atmosfera „din interiorul 
zidurilor” captase particule noi, microsem-
nificații. Se menținea o stare subtilă de ten-
siune, iar frânturi de „cum va fi oare?” se 
infiltrau în mersul firesc al lucrurilor. Ca 
elev, aceste stări premonitorii erau vag con-
știentizate, însă profesorii începeau să fie 
absorbiți de nostalgicul amintirilor reiterate, 
de oamenii minunați pe care urmau să-i 
regăsească, „vii și aproape sănătoși”, după 
cum avea să afirme scriitorul Constantin 
Hrehor. Începeam să mă simt copil, prezen-
tul în curând va deveni o parte infinitezimală 
de trecut. Îmi înțelegeam „scurta existență” 
și, asemeni fenomenelor universale care tind 
să egalizeze contrastele și să se uniformi-
zeze, voința mea a primit un imbold. 

„Încearcă să captezi cât mai multă ener-
gie, să reții și să înveți să apreciezi. Crești!”, 
mi-am propus în acea dimineață. Cu un mers 

mai ezitant ca niciodată, însă cu ochi înfo-
metați, înotam în șuvoiul de lume. Simțurile 
și-au atins maximul de acuitate: chipuri ce 
declanșau zâmbete melancolice pe alte chi-
puri, chipuri care se atrăgeau prin inefabi-
lul privirii, care a rămas în mintea mea atât 
de galbenă, voci distorsionate, cu amplitu-
dini de râsete grave, parfumuri impregnate 
de amintirea unui busuioc frânt în mâini, 
costume în nuanțe pământii, demnitate, 
multă demnitate. A fost de-a dreptul uimi-
tor cum în același cadru s-au regăsit atâtea 
vieți, unite într-un singur punct: Colegiul 
Eudoxiu-Hurmuzaki, școală, carte. 

Timpul a devenit un material amorf, 
ce îmbina în același cadru vârste dife-
rite, păstrând însă coordonatele profe-
sor-elev-școală. Eram ipostaze extrase din 
generații diferite; doamnele și domnii invi-
tați își retrăiau viu memoriile prin tinerețea 
noastră, iar noi, timpul actual al liceului, ne 
însușeam statutul fragil de muguri ai unui 
arbore, acel axis mundi al peisajului buco-
vinean. „Ne-am reîntors la școală” spuneau 
deopotrivă foștii elevi și foștii profesori, cu 
o tandrețe însuflețită de fluxul amintirilor, 
respirând adânc în fiecare clipă. Antonimia 
„fost/actual” fusese anulată; cu toții eram 
copii ai aceluiași părinte. 

Am ocupat un loc în penumbră, încercând 
să interiorizez, să simt momentul. Era ceva 
extraordinar în atitudinea invitaților, în sin-
ceritatea mișcărilor și a emoțiilor emanate; 
zeci de universuri cuprinse în spatele privi-
rilor cu străfulgerări ale unei blânde înțe-
lepciuni. Bucuria crudă a regăsirii, fermele 
strângeri de mână și dialogurile încadrate 
în zâmbete care voiau să redea întreaga 
bunătate, pacea interioară, mi-au comandat 
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întrebarea: „Voi putea trăi și eu cu aceeași 
intensitate?”. M-am simțit bătrână. 

Un „Iată la 200 de ani de la nașterea lui 
Eudoxiu Hurmuzaki și la aproape un veac și 
jumătate de când Colegiul Național Eudoxiu 
Hurmuzaki a fost înființat” a pulverizat 
liniștea și focalizat atenția. Cuvântul intro-
ductiv al domnului prof. dr. Marian Olaru 
a setat o cauză și un scop. Alături de ofi-
cialitățile de rigoare, prezentarea simbolică 
a invitaților, au fost formulate principalele 
idei ale manifestării, accentuându-se în ace-
lași timp semnificația numelui de „Eudoxiu 
Hurmuzaki” raportată la activitatea sa de 
formare și educare a unei clase a intelectu-
alității naționale, cât și la promovarea cultu-
rii în Bucovina. Considerat a fi eliberatorul 
Bucovinei și artizanul vieții parlamentare a 
ducatului, istoricul și unul dintre intelectua-
lii emblematici ai secolului al XIX-lea pen-
tru Bucovina, Eudoxiu Hurmuzaki, a avut 
o contribuție semnificativă în încercarea de 
restituire a spiritului național. 

Atmosfera ceremonială își menținea frec-
vența pulsațiilor. Se preda o lecție de tre-
cut și de continuitate, iar persoanele care 
urmau să intervină pe parcursul activității 
au compus, din fragmente „de cuvânt nobil” 
expresia întregii lor gratitudini și un res-
pect care s-a consolidat în timp. Acest res-
pect are o formă cristalizată; la origini este 
o conștiință care onorează cu admirație pen-
tru „ceea ce a însemnat comunitatea educa-
țională și nu numai”, afirmă domnul Olaru. 

Domnul inspector general al județului 
Suceava, prof. Gheorghe Lazăr, urma să 
adauge, în momentul acordării unei distinc-
ții de excelență: „Colegiul Național Eudoxiu 
Hurmuzaki se înscrie și se integrează în 
istoricul meleagurilor sucevene, destinul 
său contopindu-se cu destinele celor care 
au trudit pentru a ne lăsa spiritul înțelep-

ciunii, frumosului și adevărului. Colegiul se 
înscrie pe această coordonată valorică spre 
care tinde permanent în speranța confirmă-
rii reușitei.” 

Gravitatea, autoritatea morală impusă de 
prestigiul liceului, de istoria sa și în aceeași 
mare măsură de profesorii care s-au trans-
format în embleme, „toți acei înaintași a 
căror muncă și creație devin argumente ale 
valorii”, completa domnul Gheorghe Lazăr, 
creează o manieră reverențioasă de expu-
nere a trecutului glorios al liceului, glo-
rie ce se măsoară în oameni (cu adevărat) 
educați. Sunt multiple exemple de profe-
sori care au devenit veritabile personalități 
ale peisajului local, figuri cu care colegiul 
este imediat asociat. Raportată la contex-
tul istoric și social al secolului trecut, fun-
dația colegiului a fost una solidă: se cultiva 
educația, iar școala propulsa societatea. Cu 
atât mai subliniată este datoria, obligația 
noastră morală ca elevi ai acestui colegiu, 
să păstrăm această tradiție, să adoptăm o 
politică de conservare și să nu ne (des)con-
siderăm a fi simpli elevi ai unui oarecare 
liceu, pentru că, în mod evident, nu suntem. 
„Este un privilegiu să fii elev sub emblema 
savantului Eudoxiu Hurmuzaki. Este un 
privilegiu să-ți crestezi în biografie numele 
acestei instituții academice, liceul unde eu 
mi-am rostit iubirea pentru limba română 
și meșteșugul creației”, accentua părinte-
le-poet Constantin Hrehor. 

Erau lacrimi în zeci de ochi. Erau apla-
uze furtunoase și lume care se ridica în 
picioare, aclamând. Îmi păstram penumbra 
și plantam lumină în lutul ce ne amintește 
tuturor că suntem oameni. 

Răsună în sală o altă voce (domnul 
Vasile Andru, scriitor): „baza Hurmuzaki 
serioasă!”. Zâmbesc. „Adevărat”, aș 
putea completa, exceptând oferta educa-

cronică
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țională propriu-zisă, liceul ne dezvoltă în 
primul rând responsabilitatea, sigilând o 
etapă importantă de maturizare, deveni-
rea viitorului adult. Se suprapune sunetu-
lui de explozie a vieții, ajungând astfel să-l 
domine, să ne definească. 

Mă simt mândră și nu ezit să fac această 
afirmație. Împrumut exclamația domnului 
Vasile Andru, însă îmi imprim prezentul 
în timpul verbal: „Mă fericesc că fac acest 
liceu!” Zâmbesc din nou, însă gândurile îmi 
sunt disipate de un râs colectiv. Fostului 
director, domnul profesor Petru Bejenariu, 
îi este dat cuvântul. De aici voi lăsa cuvin-
tele sale să vorbească: 

„Stimați și onorați prezenți la aduna-
rea festivă. Vă transmit și dumneavoas-
tră gândul pe care i l-am spus domnului 
director. Dacă mi-ați dat cuvântul v-ați 
aranjat. Doresc să vă solicit îngăduința 
să mă opresc la trei chestiuni pe care le și 
numesc. Prima chestiune: frumoase asoci-
eri între nume și fapte. A doua chestiune: 
scurte evocări din vremuri rele și bune. A 
treia chestiune: un îndemn scurt și general. 

1— Asocieri. Bagă de seamă, domnule, că 
asocierea numelui cu faptele, în Bucovina, 
este o frumoasă și admirabilă tradiție. Ion 
a lui Gheorghe Sbiera, din Horodnic, se 
asociază cu înființarea Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina, 
acum 150 de ani. Ion Nistor din Vicovu’ de 
Sus, de la Bivolărie, se asociază cu funcția 
de ministru în trei guverne și cu participa-
rea la Unirea Bucovinei cu România, de 
la 28 noiembrie 1918. Vasile Precup din 
Frătăuții Noi, profesor la Hurmuzaki, se 
asociază cu reactivarea activității pentru 
cultură, dar și cu înființarea Institutului 
Academic din Rădăuți și, o știu bine, pen-
tru că am fost participant. 

2 — Evocări. Când eram elev la Şcoala 
Pedagogică de la Şendriceni, a trebuit să 
vin la Rădăuți (provocat de scriitorul Vasile 
Andru) și, în mod special, am vrut să trec 
prin fața liceului „Eudoxiu Hurmuzaki” 
și-am avut o stare de admirație, dar și o 
oarecare teamă de severitatea profesori-
lor de acolo, despre care se vestea și pe la 
noi, la Şendriceni. În anul 1982 însă, am 
venit din nou la liceul Hurmuzaki, înso-
țit de persoane autoritare, să-mi dea func-
ția de director. Şi am rămas acolo timp de 
15 ani. Am să spun câteva evocări, pen-
tru elevi de data asta și pentru foștii elevi 
care își amintesc autenticitatea. Înainte de 
revoluție liceul era sursa de forță de muncă 
pentru recoltarea cartofului de la IAS. În 
fiecare toamnă, o lună întreagă, (și trebuie 
să știe tinerii și despre asta, că face parte 
din istoria noastră), ba chiar, au fost con-
stituite două brigăzi de elevi care au lucrat 
pe șantierul Canalului Dunăre–Marea 
Neagră și la Timișoara. Şi totuși, aici, ele-
vii au participat la olimpiade cu rezultate 
excelente, inclusiv cu premii la olimpia-
dele internaționale. Mai spun că, anual se 
organizau sesiunile de comunicări și refe-
rate ale elevilor, iar cadrele didactice erau 
mereu prezente în presă și în literatura 
didactică și pedagogică din România. 

3 — Îndemn: „Numai cartea este cel mai 
important act de cultură de care depinde 
rezistența și existența noastră în istorie”, 
declară profesoara Alexandrina Cernov, de 
la Universitatea din Cernăuți, membru de 
onoare al Academiei Române (Bucovina 
care ne doare – Ion Beldeanu).  Vă mulțu-
mesc de răbdare!” 

Mai mult decât revelator. 

Ioana Irina Trufin
clasa a XI-a A 

cronică
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Prof. dr. Marian Olaru 

De 140 de ani, aici la Rădăuți, funcțio-
nează o instituție care la început s-a numit 
Realgymnasium, ulterior Obergymnasium, 
și din 1918 până la reforma comunistă, liceul 
Eudoxiu Hurmuzaki, ulterior școala Medie 
Numărul 1 sau Liceul Numărul 1 și reve-
nită la denumirea inițială. Instituția aceasta 
poartă numele lui Eudoxiu Hurmuzaki, un 
nume care, pentru cei care cunosc istoria 
culturii române și istoria acestei părți de 
țară, impune respect. Leonida Bodnărescu 
a determinat într-un fel sau altul consi-
liul profesoral să dea această denumire de 
„Eudoxiu Hurmuzaki” acestei instituții. 

Pentru că la 29 septembrie 1912 se năș-
tea Eudoxiu Hurmuzaki și pentru că iată 
într-un chip fericit se îngemănează aceste 
două evenimente, am hotărât astăzi să rea-
lizăm o suită de manifestări pe care să le 
dedicăm celor două evenimente, dar cu 
accent deosebit pe personalitatea și activi-
tatea lui Eudoxiu Hurmuzaki și a familiei 
Hurmuzaki, în principal. 

Avem onoarea să ne aflăm alături de 
absolvenți ai promoțiilor 1950, 1951, 1952, 
1962 și am putea spune 2002, elevi ai lice-
ului Eudoxiu Hurmuzaki, în această insti-
tuție care impune prin prestigiul pe care l-a 
dobândit de-a lungul vremii, prin sacrificiul 
numărului important de dascăli și de părinți 
care au susținut eforturile de modernizare 
și de modelare a tinerilor. 

Am să încep să vă prezint că acest sim-
pozion este susținut de doamna doctor 
Alexandrina Cernov, membru de onoare al 
Academiei Române, domnia sa, o apropiată 
a Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina, membră a Societății 
pentru Cultura Românească „Mihai 

Eminescu”, din Cernăuți, care este împre-
ună cu soțul, cei care realizează la Cernăuți 
și București revista „Glasul Bucovinei”. 

Alături de domnia sa se află domnul doc-
tor Ilie Luceac, dumnealui este cel care și-a 
luat ca teză de doctorat familia Hurmuzaki, 
o încercare de scriere a istoriei acestei 
familii folosind importantele documente 
aflate la Arhivele Statului din București 
și care acum câțiva ani a fost lansată și la 
Eudoxiu Hurmuzaki. Aici se află și domnul 
doctor Arcadie Bodale, cercetător și arhi-
vist la Arhivele Statului din Iași, un harnic 
pasionat, iscoditor de izvoare pentru isto-
ria românilor. Alături de noi se află mem-
bri ai Institutului Bucovina, ai Academiei 
Române, o alcătuire științifică și culturală 
impusă de evoluția vremurilor. 

Partea de început a manifestării noastre 
este realizată de către domnul doctor Ilie 
Luceac, care va susține tema referitoare 
la Eudoxiu Hurmuzaki, familia Hurmuzaki 
și locul ei în istoria acestei provincii, iar a 
doua intervenție va fi susținută de doamna 
Alexandrina Cernov, ambii oaspeți ai noștri 
de la Cernăuți.

cronică
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Ilie Luceac 

Voi vorbi despre istoricul lui Eudoxiu 
Hurmuzaki întrucât mâine, 29 septembrie, 
se împlinesc 200 de ani de la nașterea sa. 
După toate cele spuse, ce îndemn și porniri 
ne-ar mai putea iscodi imaginația? În sfâr-
șit, în toată această enumerare pesimistă 
mai țâșnesc totuși exemple demne de a fi 
cercetate, unul dintre ele este experiența 
Hurmuzăcheștilor. 

Vom vorbi despre un reprezentant din 
generația întâi a Hurmuzăcheștilor al cărui 
bicentenar îl marcăm mâine. Este vorba de 
Eudoxiu Hurmuzaki, care își doarme somnul 
de veci la fosta moșie a Hurmuzăcheștilor 
de la Cernauca. E greu să analizezi astăzi 
situația social-politică din Bucovina isto-
rică și mai ales să vorbești despre comu-
nitatea românească din Bucovina secolului 
al XIX-lea, fără să amintești despre celebra 
familie de Hurmuzaki, atât prima genera-
ție, cât și cea de-a doua, care au contri-
buit hotărâtor la menținerea și coagularea 
elementului românesc în Bucovina, chiar 
după momentul când românii bucovineni au 
ajuns în minoritate față de celelalte etnii. La 
momentul 1848 implicarea membrilor fami-
liei de Hurmuzaki în viața social-politică și 
culturală a societății bucovinene de atunci 
ne apare astăzi în retrospectiva anilor ca o 
împlinire providențială pentru comunitatea 
românească din Ducatul Bucovinei. Alături 
de alți intelectuali, majoritatea lor fii de 
boieri, frații Hurmuzaki au știut să pună 
bazele culturii naționale și să arate drumul 
pe care urma să pășească societatea româ-
nească de aici în procesul de transformare 
modernă a ei. Clasa intelectualilor români 
de la sfârșitul secolului al XIX-lea, inclu-
siv generația a doua a Hurmuzăcheștilor, 

a contribuit esențial la înfăptuirea idealu-
lui de unitate națională, care a culminat cu 
actul Unirii de la 1918. 

În toată rezistența pe care au înfruntat-o 
românii bucovineni, Cenauca i-a focalizat 
pe toți intelectualii reușind să mențină vie 
conștiința de neam. Meritul de pionerat al 
Hurmuzăcheștilor la formarea și educarea 
unei clase a intelectualității naționale cât și 
la promovarea culturii în Bucovina a fost, 
desigur, uriașă.  

Ctitorul istoriografiei românești moderne, 
eliberatorul Bucovinei și artizanul vieții 
parlamentare a ducatului, istoricul și unul 
dintre intelectualii emblematici ai secolu-
lui al XIX-lea pentru Bucovina, Eudoxiu 
Hurmuzaki, cel de-al doilea fiu al boierilor 
Doxachi Hurmuzaki și Ileana Hurmuzacki, 
nu are nevoie de prezentare în fața domnii-
lor voastre. Nu e de prisos însă să amintim 
câteva detalii, care fie că sunt uitate uneori 
din neglijență de către istorici, fie că nu se 
amintesc din ignoranță, fie că nu sunt luate 
în calcul din motive care deranjează antu-
rajul sau societatea respectivă la momentul 
respectiv. Multă lume știe însă că Eudoxiu 
Hurmuzaki a fost acela care a contribuit 
esențial la dezlipirea Bucovinei de Galiția, el 
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a fost la acea dată omul politic providențial 
pentru Bucovina. Între anii 1864–1869, 
Eudoxiu Hurmuzaki a fost vice-căpitan, 
iar pentru perioada 1872–1874, căpitan al 
Țării Bucovinei. Tot el a luat parte la înte-
meierea în 1851 a bibliotecii țării, iar mai 
târziu, în 1857, și a bibliotecii gimnaziștilor 
români de la Liceul German din Cernăuți, 
stăruind pe toate căile la înființarea și dota-
rea bibliotecilor din cadrul acestei școli. 

Eudoxiu Hurmuzaki, alături de frații săi 
Gheorghe și Alecu, a stăruit la înființarea 
în 1848–1849 a unei catedre de limba și 
literatura română la gimnaziul superior de 
stat din Cernăuți, unde, până la urmă, tot 
frații Hurmuzaki au avut un rol decisiv în 
rezolvarea cauzei câștigate. Eudoxiu a spri-
jinit și a contribuit pe toate căile și la men-
ținearea legăturilor culturale cu intelectualii 
din Transilvania. 

Alexandrina Cernov 
membru de onoare al Academiei Române 

procesului care a durat aproape un secol și 
delimitându-se hotarele între proprietatea 
comunală și domeniul statului. 

În problemele bisericești, Hurmuzăcheștii 
vedeau viitorul bisericii bucovinene în com-
ponența mitropoliei din Transilvania. Ideea 
e susținută de mitropolitul Andrei Şaguna. 
Această situație nu o putea accepta 
Episcopul Hacman de la Cernăuți, dorind 
transformarea episcopiei în mitropolie. 
Deoarece clerul bucovinean și-a expus păre-
rea sa în public, Andrei Şaguna a fost silit 
să-și publice răspunsul său în broșura inti-
tulată Antonismos, ceea ce conform colegii-
lor canonice înseamnă combatere. 

Manuscrisul „Antonismosului” scris de 
mitropolitul Andrei Şaguna împreună cu 

Ca om politic, dacă nu a dictat faimoasa 
Petiție a Țării din iunie 1848, cerând prin 
ea dezlipirea Bucovinei de Galiția și consti-
tuirea ei într-o provincie separată, atunci 
cu siguranță el a alcătuit noua și temeinica 
pledoarie, cu o largă documentare istorică, 
având la bază ideea romanității românilor și 
a unității lor etnice, în 1850, către minis-
trul de justiție de la Viena pentru a fi intro-
dus în comisia care urma să compună un 
lexicon juridic în limba română, așa cum 
s-a procedat în 1849 când s-a alcătuit lexi-
conul juridic în dialectele slave vorbite pe 
teritoriul imperiului. 

Ca jurist, Eudoxiu Hurmuzaki a pledat 
în multe procese, apărând și cauza moșii-
lor din Moldova ale tatălui său, lucru rele-
vat din documentele arhivelor naționale de 
la Iași. Dar cel mai impresionant rămâne 
faptul că Eudoxiu Hurmuzaki a rămas în 
memoria câmpulungenilor ca un apără-
tor consecvent al cauzelor lor. Memoriul, 
strigătul după ajutor al comunelor ocolu-
lui Câmpulung Moldovenesc din Bucovina a 
fost alcătuit de către Eudoxiu Hurmuzaki, 
în mai 1861, și înaintat împăratului, în 
iunie, în același an. El a avut efectul învo-
ielii pe jumătate, astfel punându-se capăt 
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traducerea germană executată de Gheorghe 
Hurmuzaki au fost expediate la Viena, lui 
Eudoxiu Hurmuzaki, pentru a-i da textului 
citez „eleganță și lustrul limbajului său” și a 
înzestrat traducerea cu o prefață ieșită citez 
„din pana lui cea măiastră”. Andrei Şaguna 
a publicat apoi lucrarea lui la Sibiu în 1863 
sub titlul Împotriva dezbaterii informative, 
conotația că traducerea a fost făcută de mai 
mulți români creștini din Bucovina. 

Activitatea culturală desfășurată de 
Eudoxiu Hurmuzaki, în cursul întregii sale 
vieți, include și un moment memorabil din 
istoria culturii noastre naționale. El a sus-
ținut și a propagat cultura universală în 
Bucovina, contribuind la desfășurarea celor 
două concerte, la Cernăuți, în primăvara 
anului 1847, de către celebrul compozi-
tor și pianist ungur Franz Liszt, fapt rea-
lizat la îndemnul lui Eudoxiu Hurmuzaki 
și în primul rând al fratelui cel mai mare, 
Constantin Hurmuzaki. Concertele au avut 
loc la Cernăuți în sala „Hotel de Moldavie” 
și nu la Cernauca, citez „cum stăruie să ne 
prezinte cronicarul satului Cernauca, într-un 
masiv voluminos de gânduri și propoziții”. Îl 
veți vedea când veți ajunge la Cernăuți. 

E bine să se cunoască și faptul că astăzi 
unii anumiți exegeți, în toate domeniile ști-
ințifice și culturale, confundă numele mic 
Doxachi care apare la mulți dintre reprezen-
tanții Hurmuzachesti așa încât se confundă 
personalitatea lui Doxachi Hurmuzaki, 
tatăl, născut în 1782 (m. 1857), cu cea a 
fiului Eudoxiu Hurmuzaki (1812–1864), 
cât și cu cea a nepotului lui Eudoxiu, 
Doxuță Hurmuzaki (1845–1931), fiul lui 
Gheorghe Hurmuzaki. 

În literatura de specialitate și în studiile 
cercetătorilor se întâlnesc frecvent asemenea 
confuzii, chiar în Dicționarul Enciclopedic 
vol. III, 1999, pag. 131–132 se confundă 

personalitatea lui Constantin Hurmuzaki cu 
cea a lui Constantin Nicolae Hurmuzaki, 
ceea ce creează derute serioase. 

În „Magazin istoric” din noiembrie 1998, 
Eudoxiu Hurmuzchi istoricul este confundat 
cu Eudoxiu Doxuță Hurmuzaki din genera-
ția a doua a Hurmuzăcheștilor, la fel cum 
se întâmplă și cu Constantin Hurmuzaki; 
fiecare dintre cele trei generații au avut câte 
un Constantin. În ceea ce privește confun-
darea numelui mic Constantin Hurmuzaki 
(1811–1869), cel mai mare frate, gene-
rația întâia a Hurmuzăcheștilor, om poli-
tic din Moldova, cu Constantin Hurmuzaki, 
vornicerul, mort la 1872 și cu Constantin 
Hurmuzaki, serdarul născut la 1772 (m. 
1827), ne confruntăm cu o mare vânzo-
neală printre ziariștii care publică orice și 
cu orive preț, numai ca să îmbrace alura 
savantului. 

Toți cei enumerați care poartă numele de 
Constantin se confundă adesea și cu profe-
sorul Constantin Nicolae Hurmuzaki, repre-
zentant din cea de-a doua generație. Şi, 
culmea, unii istorici literari scriu în cărțile 
lor lucruri aberante și citez „cariera mili-
tară a ajuns la greșală nu l-a împiedicat pe 
Eudoxiu Hurmuzaki să adune din arhivele 
străine o vastă colecție de cărți să o lase ca 
moștenire Academiei Române. Acestui fiu 
îi aparține un studiu de istorie a români-
lor care a fost tradus de Mihai Eminescu”. 
Citez: „la moșia din Florești, Dolj, a jur-
nalistului Nicolae Mandrea unde în loc să 
urmeze sfatul doctorului Tremitz care nu 
lucra o vreme, el (Eminescu) traduce unul 
din volumele colecției Hurmuzaki tipărite 
prin osândirea lui Ioan Slavici”. 

Exegetul nostru confundă poeticește 
colecția Hurmuzaki, cu tratatul lui Eudoxiu 
Hurmuzaki, ceea ce derutează atât cititorul 
neavizat cât și ascultătorul cointeresat. Sau, 
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mai aducem ca exemplu, care provoacă cel 
puțin zâmbete, dacă doriți, la posibilitățile 
tehnice ale jocului secolului al nouăspeze-
celea, „căci amintim de marea lucrare zidi-
toare care inițiază și inteprinde în cea mai 
mare măsură Eudoxiu Hurmuzaki acțiunea 
lui de reculegere și scanare a miilor de docu-
mente referitoare la istoria țărilor române”. 

Despre unele cărți pretinse a fi mono-
grafii despre Hurmuzăchești, unele genera-
ții fac concurența furturilor nerușinate din 
texte străine, ne vom ocupa cu altă ocazie 
și alte împrejurări. 

Personalitatea lui Eudoxiu Hurmuzaki 
este realizată din trei puncte de vedere: 
ca om politic, istoric și ca jurist. Ca isto-
ric, Eudoxiu Hurmuzaki s-a impus în isto-
riografia românească mai mult ca ctitor 
al fundamentalei colecții Hurmuzaki, care 
reprezintă până astăzi cel mai bogat reper-
toriu de artă și documente referitoare la 
istoria politică a românilor, decât ca autor 
al sintezei Fragmente din istoria români-
lor, publicate integral în limba germană în 5 
volume la București, între anii 1878–1886. 

Valoarea istorică a fragmentelor lui 
Eudoxiu Hurmuzacki este incontestabilă. 
El a fost primul după Gheorghe Şincai în 
cronica românilor care a îndrăznit elabora-
rea la o scară monumentală a istoriei popo-
rului nostru, inaugurând o nouă paradigmă 
de cunoaștere ce are în vedere restituirea 
spiritului național. 

 În lucrarea sa, Hurmuzacki nu a confun-
dat nicio clipă patriotismul, care este o vir-
tute, cu istoria, care este o știință. (...) 

 O altă idee a lui Eudoxiu Hurmuzaki: el 
promovează în paginile sale, rolul pe care 
l-a avut biserica în viața poporului român 
pe parcursul evoluției istorice. 

 Cu toate că după Eudoxiu Hurmuzaki 
au apărut sintezele istorice ale lui Xenopol, 

Iorga, Onciul, valoarea actuală a lucră-
rii fundamentale a lui Eudoxiu Hurmuzaki 
are importanță mare și pentru istoricii de 
astăzi. Aici avem în vedere volumul al II-lea 
al fragmentelor care este consacrat în între-
gime istoriei bisericii românilor din Ardeal, 
în care Eudoxiu Hurmuzaki demonstrează 
cu prisosință ce înseamnă pentru un popor 
pierderea identității confesionale și care 
sunt consecințele acestei pierderi cu stabi-
litatea și integritatea ei. 

Dimitrie Sturza, Ioan Gheorghe Sbiera, 
Teodor Stefanelli îl vor caracteriza în amin-
tirile lor ca pe un adevărat bărbat de stat, 
om politic lucid, jurist și istoric cult cu o 
formație europeană sobră, statornic și plin 
de caracter. Modestia i-a fost una din călă-
uzele sale în viață, cu toate că era expo-
nentul unei generații romantice cu idealuri 
pașoptiste. Eudoxiu Hurmuzaki a fost un 
pragmatic echilibrat. „Ca și frații săi, a par-
ticipat la revoluție, dar revoluționar ca să 
zguduie din temelii o societate nu a fost”. 

A fost o minte deschisă și un suflet clar. 
S-a silit prin opera sa politică și istorică să-și 
slujească neamul și să pășească înainte. 

Tot de la Stefanelli aflăm de cultura sa 
vastă, „cunoștea toate literaturile și operele 
celor mai distinși scriitori din lume, tot așa 
și cronicile românești”. 

Avea o memorie remarcabilă, care putea 
să rețină mii de versuri, sute de poezii, vor-
bea 8 limbi: româna, germana, italiana, fran-
ceza, engleza, neogreaca, polona și latina. 
Cunoștea limba slavonă a documentelor. Ca 
personalitate politică și istorică a fost angre-
nat în modernitate prin viziunea sa asupra 
evenimentelor social-politice și culturale. 

Ca om, Eudoxiu Hurmuzaki a fost fidel 
tradiției strămoșești, ca urmare a fost 
înmormântat la Cernauca, fosta moșie a 
tatălui său, supranumită „Mecca” românis-
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mului. Nu ne-a rămas un testament de la 
marele istoric, dar bănuim că a fost voința 
sa, o consemnează și istoricul Teodor Balan, 
de a fi așezat pentru somnul de veci lângă 
părinți, în cimitirul din curtea bisericii. 

Neobosita sa activitate și marile sale 
merite pentru țară și împărăție au fost recu-
noscute de către guvernul central, iar în 
1872 a fost ridicat la rangul de baron. Tot 
în același an, Academia Română l-a ales 
membru al ei, astfel că în anul 1866 a fost 
ales fratele său Alecu, iar mai târziu, 1883, 
fratele său mai mic, Nicolae Hurmuzaki, ca 

membru onorar. Gheorghe Hurmuzaki moș-
tenește biblioteca personală a lui Eudoxiu 
Hurmuzaki, după moartea acestuia a dăru-
it-o bibliotecii țării din Cernăuți. 

La 1912, cu ocazia comemorării nașterii 
lui Eudoxiu Hurmuzaki, Teodor Stefanelli 
scria „pentru ca brazda trasă de Eudoxiu 
Hurmuzaki în ogorul nostru românesc, 
să tot înainteze și să se tot adâncească și 
poporul nostru să fie durabil, va trebui ca 
toate puterile vii ale națiunii să fie puse în 
mișcare pentru activitate comună și ener-
gică spre a salva ce mai este de salvat”. 

Florin Sinescu – prefect de Suceava

„Iată, ne aflăm la 200 de ani de la naște-
rea lui Eudoxiu Hurmuzaki și la aproape un 
veac și jumătate de când Colegiul Național 
Eudoxiu Hurmuzaki a fost înființat. Este 
un moment important pentru mine, pentru 
că sunt absolvent al acestui colegiu, promo-
ția 1988 și sunt mândru că sunt alături de 
dumneavoastră.

Fiecare dintre voi, dragi elevi, cred eu 
că are ceva bun; aveți ceva deosebit și aveți 
responsabilitatea să descoperiți acest ceva 
în fiecare dintre voi. Tocmai aceasta cred 
eu că este oportunitatea pe care v-o oferă 
școala, educația și profesorii voștri care sunt 
astăzi aici – să vă descoperiți pe voi înșivă. 
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Indiferent ce veți vrea să fiți în viață, 
chirurgi, ingineri, avocați de renume, toate 
aceste profesii, dragi elevi, au un element 
comun și asta înseamnă educația. Educația 
care vi se oferă la școală. De aceea, dragi 
elevi, prețuiți acești ani frumoși de liceu pen-
tru că, după cum am mai spus, sunt cei mai 
frumoși și întotdeauna vă veți aminti cu drag 
de aceștia pentru că este perioada în care 
relațiile dintre voi se leagă cel mai mult. 

Aș vrea să mă adresez doamnelor și dom-
nilor profesori și vrea să mulțumesc pentru 

faptul că s-au ocupat și de educația genera-
ției mele și știu că responsabilitatea cade pe 
umerii domniilor voastre pentru generațiile 
viitoare care sunt astăzi în sală.

În mod evident o școală și o educație de 
calitate nu poate fi realizată decât printr-un 
parteneriat constructiv între școală, socie-
tate și administrație publică. De aceea eu, 
în calitate de prefect al județului Suceava, 
vă asigur că voi face tot ceea ce îmi stă în 
putință în a sprijini școala.”

Gheorghe Lazăr – inspector general al județului Suceava

Eudoxiu Hurmuzaki din Rădăuți, se înscrie 
pe această coordonată valorică spre care 
tinde permanent în speranța confirmării 
reușitei. Tradiția este cea care obligă astăzi 
învățmântul rădăuțean să stabilească drept 
obiectiv prioritar educarea tinerei generații, 
promovarea performanței în educație și res-
pectul pentru valori.

„Cuvântul meu cuprinde două părți. 
Un mesaj către dumneavoastră din partea 
inspectoratului școlar, o decizie cu acorda-
rea unei distincții de excelență. Sărbătorirea 
a 140 de ani de învățământ performant în 
Rădăuți într-o școală de la „frontarii” care 
s-a impus în spațiul educațional prin calita-
tea profesorilor, a elevilor săi, ne oferă prile-
jiul de a exprima aprecierea pentru întreaga 
activitate a acestei prestigioase instituții. 
Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzaki se 
înscrie și se integrează în istoricul meleagu-
rilor sucevene, destinul său contopindu-se 
cu destinele celor care au trudit pentru a 
ne lăsa spiritul înțelepciunii, frumosului și 
adevărului. 

Pentru profesori și elevi acesta este 
reprezentat de toți acei înaintași a căror 
muncă și a căror creație devin argumentele 
ale valorii. 

Nicolae Iorga spunea, și citez „Pentru 
puține popoare se găsește un ținut relativ 
mic ca în acesta în care să se cuprindă atâta 
frumusețe, atâta bogație și amintiri din tre-
cut așa de îmbelșugate, de îndepărtate și de 
fine”. Şcoala, dintre a cărei reprezentanți 
prestigioși face parte și Colegiul Național 
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Constantin Hrehor

Este un privilegiu să te naști în Bucovina, 
despre care Nichita Stănescu a spus că 
este „aura nordică a mării” și „Monalisa 
României”. 

Este un privilegiu să fii elev sub emblema 
savantului Eudoxiu Hurmuzaki. 

Este un privilegiu să îți treci în biografie 
numele acestei instituții academice. 

Este un privilegiu să ai colegi frumoși și 
profesori de prestigiu, dascălul risipitor de 
lumină. 

Este un privilegiu că suntem aici împre-
ună vii și aproape sănătoși și că înaintăm 
împreună pe creasta mileniului trei sub 
steaua liceului Eudoxiu Hurmuzaki. 

Am fost cândva și eu elev în această 
instituție nobilă. Este foarte important, 
zic iarăși, că am avut profesori care mi-au 
marcat existența și cărora le sunt îndato-
rat să le înscriu câte un catren în lucrările 
mele viitoare.

Aurel Olărean

„Vreau să vă felicit pentru organizarea 
acestui eveniment, acela de a sărbători 200 
de ani de la nașterea acelui mare om care 
ne-a lăsat o mare bogăție culturală.

Vreau să vă spun că liceul nostru în 
care acei elevi care sunt în fața mea acti-
vează, iar cei care au învățat aici și sunt 
foarte mulți, i-am cunoscut și în politică, ca 
oameni de cultură sau ca oameni de afaceri. 

Vreau să vă spun că avem printre noi 
un om deosebit, prefectul județului nostru, 
care a fost chiar elev al acestui liceu.  

Dumneavostră celor care învățați astăzi 
în acest liceu vreau să vă urez mult succes, 
să vă spun că mă bucur că avem un aseme-
nea liceu, cu asemena profesori, care au o 
în atenție să-și facă meseria în mod deose-

bit. Vă urez mult succes și cadrelor didac-
tice le doresc putere de muncă. 

Vă promit că sunt alături de unitățile de 
învățământ și mult succes în continuare!
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Vasile Andru 

E o fericire ziua de astăzi, să fiu aici, la 
această aniversare, pentru liceul Eudoxiu 
Hurmuzaki și pentru istoria Bucovinei, în 
general. 

Sunt un fost elev al liceului Hurmuzaki, 
pe atunci de chema Şcoala Medie Nr. 1, 
căci Hurmuzaki era considerat boier și 
atunci numele său era citat în taină doar de 
cunoscători. 

M-am fericit că am fost elevul liceu-
lui Hurmuzaki, m-am transferat din pro-
prie inițiativă de la Sirect, unde am început 
școala, la Rădăuți, pur și simplu având o 
ambiție să fiu la un liceu rădăuțean, româ-
nesc și cu tradiție extraordinară. 

Mă și mir că acel „copchil” de cincispre-
zece ani a avut o asemenea inițiativă, să 
lase liceul din Siret!

Mă întrebau părinții: „da’ de ce te duci tu 
de la Siret la Rădăuți? Ce, e mai bine...? Ce, 
e mai...?. Nu înțelegeau bine dar au tolerat 
această opțiune a mea și a fost într-adevăr 
extraordinar pentru că aici găseam în pri-
mul rând o stare de spirit academică și o 
lume românească. Siretul era un pic sub 
o presiune a granițelor slave. În copilăria 
mea, la Mușenița, un sat înconjurat de cinci 
etnii, sat de cinci entii, eu m-am simțit bine 
și voiam să vorbesc cu toți minoritarii prin 
limba lor. Numai tatăl meu nu voia să vor-
bească, nici măcar nemțește nu voia să vor-
bească deși venea din ducatul Bucovinei. 

Mama a vorbit nemțește cu mine când 
eram copil, tata nu voia să vorbească nicio 
limbă, limba imperiului rus care ne-a ane-
xat cultural și politic o vreme. Mie îmi plă-
cea însă să vorbesc limba minoritarilor și 
tata mă tolera, spunea „eu nu vorbesc lim-
bile lor, să vorbească ei cu mine în româ-
nește”. Asta era o psihologie a lui de țăran 

bucovinean și, într-adevăr, era frumos. Ei 
bine, acest rezistent la minoritarii din jur 
se numea totuși Andrucovici, căci eu mă 
numesc Andrucovici și nu Andru. Andru 
este numele meu literar, cred că este o 
revenire la rădăcină pentru că un cercetă-
tor din Iași a zis că așa mă cheamă, însă, 
pe buletin sunt în continuare Andrucovici. 

Dragii mei, de ce spun că mă fericesc 
că am făcut liceul Hurmuzaki? Pentru că  
psihologic și sufletește m-a întărit și m-a 
îmbogățit foarte tare lumea aceasta româ-
nească pe care o găseam aici, în comparație 
cu lumea multietnică a satului meu natal. 

Dragii mei, de aceea m-am fericit că am 
plecat cu dreptul în viață din această școală 
minunată. M-am reîntors adesea, vorbind 
mereu despre aceste începuturi... 
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Petru Bejenaru 
în calitate de fost director al  

Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzaki” 

Stimați și onorați invitați prezenți la 
această adunare festivă, doresc să vă soli-
cit îngăduința de a mă opri la trei chestiuni.

Asocierea numelui cu faptele, în 
Bucovina, este o frumoasă și admira-
bilă tradiție: Ion a lui Gheorghe Sbiera, 
din Horodnic, se asociază cu înființarea 
Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina, acum 150 de ani; Ion 
Nistor din Vicovu de Sus, de la Bivolărie 
se asociază cu funcția de ministru în 
trei guverne și cu participarea la Unirea 
Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 
1918; Vasile Precup din Frătăuții Noi, 
profesor la Hurmuzaki, se asociază cu 
reactivarea activității pentru cultură, dar 
și cu înființarea Institutului academic din 
Rădăuți. 

Când eram elev la Şcoala Pedagogică de 
la Şendriceni, a trebuit să vin la Rădăuți 
(provocat de scriitorul Vasile Andru) și, 
în mod special, am vrut să trec prin fața 
liceului Eudoxiu Hurmuzaki. Am trăit o 
stare de admirație, dar și o oarecare teamă 
de severitatea profesorilor de acolo, des-

pre care se dusese vestea și pe la noi, la 
Şendriceni. 

În anul 1982, însă, am venit, din nou, 
la liceul Hurmuzaki, însoțit de persoane cu 
autoritate să-mi dea funcția de director. Şi 
am rămas aici timp de 15 ani. 

Am să spun câteva evocări, pentru elevi 
de data asta, și, în special pentru foștii elevi, 
care vă pot confirma autenticitatea lor. 

Elevii liceului au participat la olimpiade, 
având rezultate excelente, inclusiv premii la 
olimpiadele internaționale. Anual se orga-
nizau sesiunile de comunicări și referate ale 
elevilor, iar cadrele didactice erau mereu 
prezente în presa și literatura didactică și 
pedagogică din România. 

„Numai cartea este cel mai impor-
tant act de cultură de care depinde rezis-
tența și existența noastră în istorie”, 
declara profesoara Alexandrina Cernov, de 
la Universitatea din Cernăuți, membru de 
onoare al Academiei Române. 

Vă doresc tuturor multă sănătate și 
împliniri, mai ales împliniri școlarilor de 
prin rang din Rădăuți! 

Gabriel Hacman
director adjunct al Colegiului Național 

„Ştefan cel Mare” din Suceava

Simt aceleași emoții ca și acum 2 ani, când am sărbătorit 150 de ani și trebuie să spun 
că se simte, privind în sală, un aer împărătesc al școlii, pentru că nu știu câte școli sunt 
în țara asta înființate prin decret împărătesc. Şi mă gândeam, cum anume spunem că o 
școală este bună? La un moment dat, în calitate de „mai tineri”, ne mândrim cu școala 
care am făcut-o. Dar mai apoi, dacă și școala se mândrește cu noi, în calitate de foști 
absolvenți, într-adevăr este o școală bună. 
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Ecouri de aniversare

Gânduri ale participanților: absolvenți, profesori, invitați

Promoția 1950 

1. Vasile Moisiuc 
— Bună ziua. Suntem de la revista 

„Muguri”. Dacă ne permiteți, am dori să 
vă adresăm câteva întrebări. În ce calitate 
ați venit la această sărbătoare? 

— Sunt absolvent al promoției din 1950. 
Mă numesc Vasile Moisiuc. 

— Cu ce sentimente ați venit la această 
aniversare? 

— Sunt emoționat că m-am întâlnit cu 
foștii profesori, cu unii dintre colegii pe care 
i-am avut și cu care nu am putut ține legă-
tura, ei fiind plecați în alte orașe. M-au răs-
colit amintirile de când eram elev, chiar 
și cele care erau interzise. O serenadă, un 
dans, o petrecere... 

— Puteți rememora o întâmplare semni-
ficativă din perioada liceului? 

— Am făcut o serenadă pentru o colegă, 
de care a auzit directoarea de la liceul de 
fete și, a doua zi, toate fetele au fost scoase 
la careu, toate clasele 5–8 au aflat că s-a 
făcut serenadă, iar fetele care au participat 
au fost eliminate câte 7 zile. Noi nu am fost 
eliminați pentru că dirigintele a fost mai 
înțelegător. 

— Ce a însemnat liceul la Hurmuzaki 
pentru dumneavoastră? 

— Mi-a deschis drumurile, m-am putut 
orienta în a îmi alege meseria. Toți cole-
gii de clasă care au plecat de la Hurmuzaki 
au absolvit câte o facultate. Toți am mun-
cit, am avut munci de răspundere și ne-am 
împlinit profesional, am avut parte de stimă 

și respect la toate locurile de muncă pe care 
le-am avut. 

— Un profesor pe care ați vrea să-l evo-
cați în mod special? 

— Profesorul Prelipceanu de limba fran-
ceză, care mi-a fost și diriginte, a fost mai 
mult ca un părinte pentru mine. A avut 
grijă de fiecare în parte, cu sfaturi, mereu 
ne îndemna să învățăm așa că am partici-
pat la toate concursurile. 

— Să înțelegem că v-a ajutat faptul că 
ați învățat la acest liceu? Cum anume? 

— Foarte mult. În primul rând, nu am 
știut să spun „Nu”. În al doilea rând, chiar 
dacă unele lucruri nu ne făceau plăcere, 
eram de acord și nu ne contraziceam cu 
profesorii. Pe vremea aceea, elevul era în 
banca lui, profesorul la catedră și trebuia să 
ascultăm. Din partea profesorilor am avut 
grijă părintească. După terminarea liceu-
lui, am urmat Facultatea de Agronomie și 
în 1954 am absolvit. 

— Ce impresie aveți despre organizarea 
acestei aniversări? 

— E frumos, plăcut, am descoperit că 
s-au păstrat legăturile între foștii absol-
venți. Cu ocazia aceasta, am aflat ce au mai 
făcut prietenii din liceu și mă bucur că sunt 
oameni realizați. Au trecut repede anii, au 
fost doar niște clipe... 

—Aveți un mesaj final pentru elevii de 
acum de la Colegiul National „Eudoxiu 
Hurmuzaki”? 

— Le doresc să termine liceul cu bine, să 
urmeze o facultate, să îndeplinească toate 
cerințele și, prin munca lor, să facă cinste 
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liceului și părinților. Cât timp am fost elev, 
dar și după această perioadă, am auzit doar 
lucruri bune despre acest liceu și este bine 
că își păstrează acest renume și toți absol-
venții trebuie apreciați pentru munca și 
efortul lor. Sunt mândru că pot ajunge la 
astfel de evenimente, să mai depăn amin-
tirile cu care am rămas din timpul liceu-
lui. Erau unele restricții, dar a fost frumos, 
tocmai aceste amintiri ne duc cu gândul la 
perioada în care am fost elevi. 

A consemnat
Iulia Avârvarei, clasa a XI-a A

2. Pomohaci Nicolae
— În ce calitate sunteți prezent la acest 

eveniment? 
— Sunt prezent în calitate de absolvent 

al promoției 1950. 
— Un gând? Ce ne transmiteți? 
— Ne bucurăm că am ajuns la cei 80 

de ani, căci se împlinesc 70 de ani de când 
am pășit pe holurile Liceului „Eudoxiu 
Hurmuzaki”. Majoritatea dintre cei 60 eram 
fii de țărani. Noi suntem de la Marginea, 
am venit 6. A fost numărul cel mai mare de 
elevi din această localitate care au intrat la 
Liceul „Eudoxiu Hurmuzaki”, număr care 
nu a fost egalat decât în 1980. Vă dați 
seama că în perioada respectivă am avut 
un învățător excepțional de bun care tră-
iește și astăzi și ne bucură. A împlinit 99 
de ani. Peste un an sperăm să ajungă la 
100. Am intrat la liceu și atunci erau con-
diții grele. Era în timpul războiului, a urmat 
ocuparea țării, seceta din ’45–’47. Banii se 
câștigau greu la țară și atunci până dădea 
zăpada, până începea frigul, făceam drumul 
de la Marginea la liceu pe jos. Când înce-
pea frigul, ori stăteam la internat, ori la 
gazdă. A fost frumos oricum! Am avut pro-
fesori foarte buni și, datorită cunoștințelor 

căpătate în timpul liceului, puteam intra la 
orice facultate. Ca dovadă, în toată promo-
ția avem trei medici. Unii au urmat politeh-
nica, alții au urmat științele juridice. Avem 
ofițeri superiori, profesori, profesori univer-
sitari, așa că acestea le datorăm profesori-
lor care ne-au luminat mințile, să spunem 
așa, și pe care i-am avut ca modele în viață. 

— Vă este dor de un anumit profesor? 
— De toți profesorii, însă în mod deo-

sebit de profesorul Socaci care ne-a pre-
dat științele naturale și datorită căruia 
am urmat Facultatea de Horticultură. Şi, 
de asemenea, profesorul de matematică 
Bujdei, care prin exigența sa ne-a făcut 
să știm matematică. Mai sunt și profesorii 
Bordeianu, Țigănescu, care are scrieri inte-
resante, printre care Bahna și alte romane, 
care ne-au fost model. Ulterior am scris și 
eu, am 35 de cărți și 363 de articole publi-
cate. Îmi pare rău însă că mulți colegi au 
plecat dintre noi, 38 din 60, însă, din pro-
moția noastră, cei care am venit la întâlnire 
suntem numărul cel mai mare: opt, ceea ce 
înseamnă cam 15%. 

— Vă mulțumesc frumos! 
A consemnat 

Diana Amariei, clasa a XI-a C 

Promoția 1954

1. Chițan Nicolae
Am absolvit în 1954 liceul energetic 

de Fizică. Pentru mine perioada liceului a 
însemnat cea mai puternică dezvoltare, mai 
ales din punct de vedere psihic, emoțional. 
Pot spune însă că tot în acea perioadă am 
pășit către viitoarea mea familie. În liceu 
am simpatizat mai mult cu profesorii. Îmi 
amintesc mai ales că aveam posibilitatea 
să invit fetele de liceu să vină la reuniune 
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(așa se chemau petrecerile noastre pe acele 
vremuri) ca urmare a dispoziției doamnei 
diriginte Mircea Vanda (căci fetele erau la 
Liceul de fete și fără astfel de prilejuri nu 
prea aveam ocazia să ne cunoaștem). Am 
observat o apropiere mai mare a profesori-
lor față de noi numai în perioada banchetu-
lui, până atunci distanța se păstra. 

A consemnat 
Cezara Gherasim, clasa a XI-a C 

2. Cornea Liubomil, zis Lupți 
Am absolvit în 1954. Perioada liceu-

lui a fost cea mai frumoasă pentru mine. 
Pe vremea mea profesorii erau mult mai 
duri. De exemplu: profesorul de matema-
tică ne înțepa cu compasul drept pedeapsă 
că greșeam. Preferam însă bătaia decât un 
cuvânt de dojană. Dacă întâlneam un pro-
fesor pe drum, scoteam imediat mâinile 
din buzunar și îl salutam. În viață am reu-
șit datorită dirigintelui meu, domnul Socaci 
Pantelimon, deoarece m-a învățat multe 
despre viață. 

A consemnat 
Cezara Gherasim, clasa a XI-a C 

3. Gherasim Aurel 
Am absolvit în 1954 Liceul de băieți 

„Eudoxiu Hurmuzaki”. Pentru mine peri-
oada liceului a fost formarea spre pregă-
tirea profesională, a caracterului și, nu în 
ultimul rând, a viitorului meu. Cea mai fru-
moasă amintire din liceu o am de la finalul 
clasei a XI-a, de la o reuniune organizată de 
clasa noastră, unde am cunoscut o fată de la 
Liceul de fete „Elena Doamna” cu numele 
de Aga Maria, care în 1959 mi-a devenit 
soție. Şi în ziua de astăzi îmi este alături. 

Ziua de astăzi îmi trezește niște sen-
timente de bucurie, de împlinire dato-
rită faptului că Liceul de băieți „Eudoxiu 

Hurmuzaki” a ajuns în prezent colegiu nați-
onal, o instituție de elită, care a dat socie-
tății foarte multe personalități culturale, 
știițifice, medicale etc. Cât despre voi, ele-
vii, trăiți-vă viața așa cum se prezintă ea, 
dar nu uitați să învățați! 

A consemnat 
Cezara Gherasim, clasa a XI-a C 

Promoția 1957

1. Domnul Prelipcean Dan 
— În ce an ați absolvit acest liceu? 
— Am terminat liceul în anul 1957. 

Anul acesta se împlinesc 55 de ani de la 
absolvirea liceului. 

— Care este cea mai puternică amintire 
din timpul liceului? 

— Faptul că m-am îndrăgostit de o fată 
de la liceul teoretic de fete mi-a marcat 
puternic perioada de liceu. 

— Ce a însemnat pentru dumneavoastră 
liceul la CNEH? 

— Faptul că am studiat la Hurmuzaki, a 
însemnat o fereastră spre viitor și am învă-
țat multe lucruri care m-au format ca om. 

— Ne puteți spune numele unor profe-
sori importanți pentru dumneavoastră din 
timpul liceului? 

— Aș vrea să-i amintesc pe domnii pro-
fesori Galan, Țigănescu, Turcuț. 

2. Vasile Olărean 
— În ce an ați absolvit liceul? 
— Am absolvit în anul 1957. 
— Aveți amintiri plăcute din perioada 

liceului? 
— Ce să spun? Eu am fost un golan. Nu 

am fost ascultător, eram obraznic. Sunt din 
Marginea și am fost cuțitar, chiar bătăuș. 
Nu mi-a plăcut să învăț, dar am absolvit. 
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Am fost sportiv de performanță, am prac-
ticat atletism. După terminarea liceului am 
făcut Şcoala de Ofițeri și în 1960 am fost 
locotenent. Cu siguranță că datorez toate 
acestea mai ales liceului. 

— Ce părere aveți despre organizarea 
evenimentului? 

— Nota 10! Foarte frumos. Am luat 
parte la toate manifestațiile, și în 1972, la 
100 de ani de la înființarea Colegiului. 

— Ce doriți să urați elevilor și profesori-
lor Liceului „Eudoxiu Hurmuzaki”? 

— Eu am trei copii care au urmat acest 
liceu, în 1992, 1993 și 1996 au absolvit, 
iar unul dintre ei este profesor de matema-
tica și toți au urmat o facultate. Eu nu am 
fost bun la școală, dar am încurajat copiii 
mei să învețe. I-am îndrumat pe calea cea 
bună. 

A consemnat 
Iulia Avârvarei, clasa a XI-a A 

Promoția 1962 

Domnul Sârghie 
Am terminat liceul în 1962. Am luat 

premiul întâi. Am avut profesori foarte buni 
pe vremea aceea. De exemplu, l-am avut ca 
profesor de matematică pe domnul Bujdei. 
Toate premiile mele la olimpiade sunt dato-
rită dumnealui. Îmi amintesc că toți colegii 
mei din clasă au intrat la facultate, doar 3 
dintre ei la postliceală. 

Vă doresc aceleași realizări ca în peri-
oada noastră, la matematică, fizică, și pro-
fesori excepționali. Pentru că pe vremea 
noastră se făcea școală, era al treilea liceu, 
după București. 

A consemnat 
Alexandra Boloca, clasa a XI-a A 

Promoția 1965 

Tiberiu Sălucianu 
Trecutul este oglinda prezentului și 

pot spune că liceul nostru a avut un tre-
cut demn de apreciat. Domnul Tiberiu 
Sălucianu, absolvent al promoției 1965, 
și-a amintit cu drag de anii în care a fost 
licean. M-au impresionat cuvintele sale de 
laudă și cu această ocazie am conștientizat 
că sunt eleva unui liceu ce s-a remarcat și 
în trecut. Reproducem în continuare inter-
viul domnului Sălucianu, cu privire la viața 
sa de licean. 

 — Cum vă simțiți astăzi ca absol-
vent al Colegiului Național „Eudoxiu 
Hurmuzaki”, în zi de sărbătoare? 

— Deși timpul a trecut, pot să vă spun 
că sunt mândru că am fost elev al acestui 
liceu. Educația pe care am primit-o aici m-a 
ajutat să trec cu bine peste multele pro-
bleme ce au apărut în viață. 

— Ce vă mai amintiți din anii de liceu? 
— Îmi amintesc care a fost clasa mea: 

ultima clasă pe stânga de la etajul întâi. 
De asemenea, pot să vă spun că terenul de 
sport era mult mai mare, iar iarna era locul 
perfect unde să te dai cu schiurile. Un alt 
lucru pe care mi-l amintesc este corul liceu-
lui, coordonat de profesorul Botnar. Era un 
cor într-adevăr minunat. 

— Ce îmi puteți mărturisi despre profe-
sorii dumneavoastră? 

— În acea vreme profesorii erau foarte 
severi. Mi-l amintesc pe domnul Vasile 
Bujdei care era profesor de matematică. 
Dacă făceai matematica cu el intrai la orice 
facultate. Era de ajuns să spui că profeso-
rul tău de matematică este domnul Bujdei 
și erai ca și admis la facultate. Alți profe-
sori deosebiți au fost domnul Hurjui, pro-
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fesor de istorie, domnul Precop, profesor 
de română, care a condus pentru mult timp 
revista ,,Bucovina”. 

— Ați avut un obiect preferat sau ați 
participat la vreun concurs/olimpiadă? 

— Am participat la competiții școlare de 
atletism, am luat chiar și un premiu, dar nu 
foarte demn. Cam acestea sunt amintirile 
ce au rămas încă vii în mintea mea. Sunt 
lucruri ce nu le voi putea uita niciodată pen-
tru că mi-au marcat tinerețea și viața. 

— Mulțumesc mult pentru timpul acor-
dat! Cu siguranță am aflat lucruri deose-
bite despre liceul meu, lucruri ce nu le-aș fi 
putut afla de oriunde. 

A consemnat 
Halus Gabriela, clasa a XI-a C 

Promoția 1988 

Florin Sinescu (în prezent prefect al 
județului Suceava) 

Diriginte: doamna profesoară Petruța 
Bejan 

— Ce a însemnat liceul pentru Dvs.? 
— Anii de liceu sunt cei mai frumoși ani. 

Veți vedea că la vârsta maturității vă veți 
aminti mereu cu drag de colegii de liceu, 
mai mult decât cei de generală pentru că în 
perioada liceului se leagă foarte multe pri-
etenii care le veți menține vii, legături care 
țin mulți ani. 

— Gânduri pentru aniversare? 
— Gândurile mele nu pot să fie decât 

către voi, pentru că voi trebuie să fiți mân-
dri de liceul vostru. Şcoala trebuie să fie de 
asemenea mândră de rezultatele voastre. 

Orice veți dori să faceți în viață veți avea 
nevoie de educație, ea fiind elementul prin-
cipal pe care se bazează totul. Această edu-
cație nu poate veni decât prin școală. Şcoala 

este elementul care ne leagă. Acum ne reîn-
toarcem în școală generații dinainte. Avem 
nevoie de ea ca să devenim adulți și ca să 
fim împliniți. 

A consemnat 
Fusa Bogdan, clasa a XI-a A 

Promoția 1998 

Ștefănesi Liliana
— Ştim că ați fost elevă a CNEH, cum a 

fost întâlnirea dvs. cu această instituție? Ce 
reprezintă pentru dvs. acest liceu? 

— S-a întâmplat în 1994, când am venit 
să susțin examenul de admitere, la clasa de 
filologie. Am perceput CNEH ca pe un spa-
țiu cultural destinat studiului și a însemnat 
pentru mine o alternativă, o modalitate de 
a mă motiva înspre a face ceva, a mă ori-
enta către ceva; aici am sedimentat relații 
de prietenie cu mulți dintre cei ce aveau să 
devină ulterior profesori renumiți. Păstrez 
amintiri frumoase din anii de liceu legate de 
unii din profesorii mei și de orele petrecute 
împreună și încerc să transmit la rându-mi, 
elevilor mei, măcar o parte din ceea ce am 
primit eu. Întotdeauna anii de liceu vor 
rămâne pentru mine seva bucuriei de viață 
și împlinirea eului meu. Îmi aduc aminte 
cu plăcere florile de magnolii din fața lice-
ului, florile adolescenței mele. Aceste amin-
tiri se împletesc într-o perfectă armonie cu 
portrete ale unor colegi, profesori, prima, a 
doua sau a nu știu câta iubire – îmi stăruie 
în minte, deci, cu bucurie, rememorez amin-
tiri care nu pot fi decât plăcute. 

— Faptul că ați absolvit acest liceu a 
contribuit la cariera dvs. didactică? Ați 
visat să deveniți profesor încă din liceu? 

— Cariera didactică a urmat oarecum 
natural specializării din liceu și apoi din 
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facultate. Nu am crezut că voi lucra vre-
odată în învățământ. Eram convinsă că nu 
am nici răbdare, nici talent și nu eram nici 
dispusă să accept un salariu mic. Dar, mai 
târziu, am descoperit că îmi plac copiii, că 
îmi place să le împărtășesc din cunoștințele 
mele și din experiența de viață. A fi profe-
sor e o artă, o aptitudine pe care o ai sau 
nu. Poți avea cunoștințe vaste în domeniul 
respectiv, fără a putea, însă, să te faci înțe-
les de copii. A fi profesor, pentru mine, e 
câteodată și o modalitate de a mă echilibra, 
oricât aș fi de supărată, printre copii, zâm-
betul îmi revine pe buze… 

— Ce amintiri plăcute aveți din peri-
oada anilor de liceu? 

— Cine poate să uite anii de liceu?! Sunt 
amintiri foarte frumoase începând cu prima 
zi în care am pășit în liceu, după examenul 
de admitere, până la festivitatea Ultimului 
clopoțel. Nu voi uita niciodată, însă, întâl-
nirea întâmplătoare, pe stradă cu domnul 
profesor de limba română, Bejenariu Luca, 
care m-a felicitat pentru admiterea mea la 
facultatea de Litere. În privirea sa lucea o 
lumină de mulțumire ce nu se poate descrie, 
care mi-a pătruns direct în suflet. Pe atunci 
relația profesor-elev era mai rece, de aceea 
am rămas impresionată de atitudinea d-lui. 

— Cum erau relațiile dintre elevi și pro-
fesori la momentul la care dumneavoastră 
ați urmat liceul? 

— Exista un mare respect pentru profe-
sorii liceului, iar respectul d-lor față de noi 
se manifesta prin cunoștințele pe care ni le 
transmiteau. Erau prietenoși, înțelegători, 
dar și foarte exigenți. 

— Ce mesaj ați dori să transmiteți elevi-
lor din CNEH ? 

— Să-și urmeze visul. Să meargă pe 
direcția care le place cel mai mult, să per-
severeze și să lase ceva trainic în urma lor. 

— Vă mulțumesc pentru interviu și vă 
urez să rămâneți mereu cu sufletul tânăr, 
așa cum sunteți acum. 

A consemnat 
Iuliana Sănduleac, clas a XI-a A 

Foști profesori 

Stela Bailicenco 
(limba franceză) 
În liceu a fost o atmosferă de muncă, 

elevi conștiincioși care au ajuns foarte 
mari și poartă flacăra liceului și acum. Vă 
doresc și vouă să fiți mereu peste tot, deoa-
rece am auzit că și generația de astăzi se 
laudă cu premii. Să fiți baza viitorului și 
să vă cunoașteți pe voi. Să deveniți crea-
tivi așa cum mulți de atunci au fost. Mă 
bucur că duceți mai departe tradiția revis-
tei „Muguri”, asta arată potențialul creator 
și ne bucurăm. 

A consemnat 
Boloca Alexandra, clas a XI-a A 

Petruța Bejan 
(limba și literatura română) 
Îmi amintesc că prima revistă s-a tipărit 

în 1972, când s-au sărbătorit 100 de ani 
ai liceului. 

Atunci am stat 2 săptămâni la Suceava 
în tipografie. Conținutul era foarte contro-
lat de către partid și trebuia să fii foarte 
atent la fiecare cuvânt astfel încât să nu dai 
naștere unei interpretări. 

În 1958, când predam aici, liceul avea 
clase puține. Elevii erau foarte buni, recep-
tivi și disciplinați. Tânără fiind, mă temeam 
că nu o să pot face față cerințelor, atât cele 
impuse de către profesori, cât și de elevi. 

AMINTIRI: Liceul pregătea pe atunci 
piese de teatru. Regizorii erau Socaciu și 
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Pantelimon, care erau foarte talentați. S-au 
pus în scenă multe piese de teatru, cum ar 
fi: Nota zero la purtare, Grădina cu tran-
dafiri, în care au jucat elevi și profesori. 
În Nota zero la purtare îmi amintesc că a 
jucat Dr. Melnic de astăzi, dar și elevi din 
clasele a XI-a, cum ar fi: Cristea, un ingi-
ner; Nicoleta Rotaru, doctorița. Au fost 
spectacole la Iacobeni. 

Nu pot să uit elevii unor clase uma-
niste foarte talentați la teatru, împreună 
cu aceștia la 120 de ani de la nașterea lui 
I. L. Caragiale am pus în scenă mai multe 
Schițe. S-au remarcat Ganea, Vartolomeu 
în Achița CFR. Toți au fost foarte buni, dar 
aceștia au fost excepționali. De ei îmi aduc 
aminte cu voioșie și mare drag. 

În zile de sărbătoare ne distram, se orga-
nizau petreceri de 8 martie, de exemplu, 
sau la sfârșitul anului școlar. 

URĂRI: Doresc ca liceul să rămână 
mereu tânăr și frumos cum e acum. Doresc 
sănătate profesorilor, elevilor și mult succes 
în toate activitățile. 

A consemnat 
Boloca Alexandra, clasa a XI-a A 

Elizabeta Păpușoi 
(matematică) 
— Sunt o fostă profesoară a acestui liceu. 
— Ce materie ați predat? 
— Am predat matematica. 
— Ce parere aveți despre organizarea a 

celei de-a 140-a aniversare a Colegiului? 
— Este binevenită și mă bucur că ne-am 

adus aminte de evenimentele istorice din 
orașul nostru și ne bucurăm ca s-a organi-
zat așa ceva acum. 

A consemnat 
Iulia Avârvarei, clasa a XI-a A

Alți absolvenți

1. Cenușă Violeta
— Vă putem adresa câteva întrebări din 

partea revistei „Muguri”? 
— Desigur! Am venit la acest eveniment 

în calitate de profesoară, dar și de invitată. 
— Care este cea mai puternică amintire 

pentru dumneavoastra din liceu? 
— Examenul de bacalaureat, care a fost 

la 12 obiecte în aceeași zi, la oral, de dimi-
neață de la ora 7, până seara. 

— Ce a însemnat liceul la Hurmuzaki 
pentru dumneavoastră? 

— A însemnat formația mea ca profesor 
de limba română, de limba germană, dra-
gostea pentru trecutul poporului și dorința 
de a putea duce mai departe ceea ce au înce-
put înaintașii noștri. Nu pot să uit, pentru 
că am un trecut istoric bogat în familie, unii 
din frații bunicului meu fiind botezați de 
Iraclie Porumbescu, Dimitrie Dan și încerc 
să scriu o monografie a familiei mele, poate 
voi reuși să o public. 

— În ce mod v-a marcat liceul existența? 
— M-a format ca profesor, în sensul 

că am avut niște profesori extraordinari: 
doamna Ela Pintilie, diriginte și profesoară 
de limba română, de la care chiar am moște-
nit dragostea pentru această materie, dom-
nul Pintea Socaci, care a fost un profesor 
și un pedagog deosebit, domnul Bordeianu, 
profesor de Fizică. Au fost unul și unul, 
profesori deosebiți. 

A consemnat 
Iulia Avârvarei, clasa a XI-a A 

2. Bejenariu Corneliu 
— Bună ziua! Îmi acordați 5 minute din 

timpul dumneavoastră? 
— Bună ziua! Sigur că da! 
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— Aș dori ca, în calitate de reprezen-
tant al revistei „Muguri”, să vă pun câteva 
întrebări. 

— Spune. 
— În calitate de ce anume ați venit la 

acest eveniment? 
— În calitate de fost elev, absolvent. 
— Care este cea mai puternică amin-

tire legată de acest liceu? Ce profesori v-au 
marcat? 

— Eu am prins perioada aceea teribilă de 
profesori buni, foarte buni. Ar fi multe de 
spus, m-a marcat totul. Profesorii extraor-
dinari! Legătura elev-profesor de acum nici 
nu se compară cu cea de pe vremea mea. Au 
fost și situații în care m-am simțit nedreptă-
țit, dar am tăcut și am mers mai departe, iar 
ulterior mi-am dat seama că defapt așa tre-
buia să fie. Am înțeles, dar n-aveam ce face. 
Nu aveam nicio șansă decât să învăț și să-mi 
văd de treabă. Erau clase întregi în care toți 
reușeau la facultate. Dar toți! Chit că unii 
aveau situații materiale mai slabe. Toată 
clasa mergea la politehnică, la matematică. 
Dar intrau! Nici nu se punea problema. Era 
o vorbă: că dacă veneai de la Rădăuți de la 
Hurmuzaki, nu te mai ascultau la admitere. 
Nu-i banc! A fost situație reală când s-au 
dus oameni cu matematica făcută cu vesti-
tul profesor Bujdei de matematică, întrebau 
cei de la politehnică: „Cu cine ai făcut mate-
matica?”; „Cu Bujdei.” Îți dădea 10 și ai 
terminat. Repet: nu-i banc! Ştiau că profe-
sorul Bujdei nu făcea compromisuri. Dacă 
erai promovat la el cu 5 erai boier, intrai la 
politehnică fluierând. Pentru mine acesta-i 
un sanctuar. Chiar și acum când trec pe aici 
mă emoționez. Ăsta-i liceul! 

— Vă mulțumesc frumos pentru timpul 
acordat! 

— Asta-i tot? 
— Da. 

— Poți să fii mândru că ai făcut liceul 
aici. Zic eu. 

— Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi 
bună în continuare! 

A consemnat 
Băncescu Vlad, clasa a XI-a C 

3. Moscaliuc Veronica 
— Bună ziua! Aveți 5 minute la dispo-

ziție? 
— Bună ziua! Da cum să nu? Am și mai 

mult! 
— În calitate de reprezentant al revistei 

„Muguri” aș dori să vă pun câteva întrebări. 
— Ia să auzim. 
— Spuneți-mi, vă rog, în calitate de ce 

anume ați venit la acest eveniment? 
— Uite, eu am fost învățătoare un 

număr de zile la Hurmuzaki și sunt pre-
ședintele asociației învățătorilor și nu mă 
răbda inima ca să nu vin aici. 

— Ce v-a marcat în timpul petrecut în 
liceu? 

Sobrietatea, eleganța profesorilor, punc-
tualitatea elevilor, seriozitatea lor, dragos-
tea pentru învățătură... Cine mergea la 
facultate la Iași, în special, era întrebat: 
„Cu cine ai făcut matematica?” Cu Bujdei, 
cu Galan... „Gata, gata, am înțeles!” Ai 
avut 5, ai trecut! Deci asta este amintirea 
cea mai puternică! 

— Vă mulțumesc mult pentru timpul 
acordat! 

— Îți doresc mult succes! 

4. Ovidiu Fâșcu
Bună ziua! Mă numesc Ovidiu Fâșcu 

și am absolvit Colegiul Național Eudoxiu 
Hurmuzaki în anul 1987 în clasa domnu-
lui profesor Luca Bejenaru. După termina-
rea facultății, în București, în anul 1994, 
am continuat studiile în America, în statul 
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Massachusetts, unde m-am stabilit împreună 
cu soția Daiana și copiii Andreea și George, 
de mai bine de unsprezece ani. De profe-
sie sunt informatician și lucrez pentru firma 
USA Tonic Software. Îmi amintesc cu plă-
cere de anii de liceu, de colegi, de prieteni 
și mai ales de profesorii deosebițcare m-au 
ajutat să-mi croiesc viitorul în special de 
regretatul si distinsul profesor de matema-
tică Botezat Ştefan. Pentru mine, CNEH a 
fost și a rămas locul unde mi-am definit pri-
mele idealuri profesionale și unde mi-am for-
mat o bază solidă de plecare pentru cariera 
viitoare. Mă mândresc că sunt bucovinean și 
că am absolvit un liceu de tradiție precum 
Eudoxiu Hurmuzaki și vreau să-i felicit pe 
toți elevii, profesorii și profesorii dragi cu 
ocazia aniversării celor o sută patruzeci de 
ani de existență a liceului. Pentru foștii pro-
fesori și colegii de generație, le transmit pe 
această cale că mi-e dor de ei, și că sper să 
ne vedem cu toții sănătoși în 2017 la întâl-
nirea de treizeci de ani. La revedere! 

A consemnat 
Băncescu Vlad, clasa a XI-a C 

Invitați 

Lazăr Gheorghe 
— În ce calitate vă aflați la acest eveni-

ment? 
— Sunt în calitate de inspector general 

al I.S.J. Suceava. 
— Cu ce gânduri ați venit la acest eve-

niment? 
— Este un moment de sărbătoare pentru 

orașul Rădăuți și cred că este un moment 
în care se poate face un bilanț și în același 
timp se poate stabili o obligație a elevilor 
și cadrelor didactice în direcția îmbunătați-
rii sau poate a multiplicării rezultatelor fru-
moase ale acestui liceu. 

— Ce gânduri ne transmiteți pe viitor? 
— Din partea inspectoratului vom trans-

mite un mesaj și vom acorda o placă de 
excelență cu ocazia acestei aniversări. 

A consemnat 
Diana Amariei, clasa a XI-a C 

Desen realizat de Mircea Teleagă 
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— Mă numesc Ştefan Rotaru, fac parte 
din familia Rotărenilor din Rădăuți și apar-
țin generației octogenarilor. Eu m-am năs-
cut în anul 1931. Şcoala primară am făcut-o 
în perioada anilor 1938–1942, la actuala 
școală „Regina Elisabeta” (fosta Şcoală nr. 
2 de băieți de pe strada Ştefan cel Mare). 

— Cum v-a marcat, ca generație vor-
bind, faptul că ați început școala pe când 
România era monarhie și ați terminat-o 
când s-a instalat regimul comunist? 

— Începând din clasa a doua primară, 
am făcut parte din organizația școlară 
„Straja Țării”. Această organizație avea 
ca scop formarea noastră în spiritul mun-
cii. Făceam diverse activități, culturale și 
sociale. A fost perioada în care s-a înche-
gat nucleul generației noastre. În anul 

muguri de altădată

Interviu realizat cu prilejul aniversării cu domnul inginer Ştefan 
Rotaru, absolvent al liceului, promoția 1950, membru al Societății 

pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina

1939 am avut primul contact dur cu rea-
litățile politice ale vremii. După cum știți, 
la început de septembrie Polonia a fost ata-
cată, atât de Germania hitleristă, cât și de 
Uniunea Sovietică. Urmare acestui fapt, la 
Rădăuți au venit foarte mulți refugiați (mili-
tari și civili). Îmi aduc perfect aminte cum 
au fost cazați acești refugiați pe stadionul 
„Hatmanul Luca Arbore”, care era lângă 
liceu, unde acum sunt blocurile de locuințe. 
Nu au stat mult la Rădăuți, mulți au plecat 
în sudul țării, dar familii întregi au decis să 
rămână în această zonă. De ce? Pentru că 
aici exista o comunitate de polonezi puter-
nică, colonizați aici încă din perioada aus-
triacă și care i-a ajutat să se integreze. Așa 
am avut și eu un coleg, Tadeus Pașinschi, 
cu care am făcut școala primară și apoi 
liceul. El a decis să se întoarcă în Polonia, 
în anul 1948.  

Ştefan Rotaru
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muguri de altădată

Alt eveniment a fost cel din 1940, 
când Uniunea Sovietică a ocupat Nordul 
Bucovinei și Basarabia. Iarăși au venit la 
Rădăuți numeroși refugiați, familii întregi 
cu copii și tineri. 

La sfârșitul anului 1940 au plecat cole-
gii noștri germani, ca urmare a deciziei lui 
Adolf Hitler de a-i aduce pe toți germanii 
din estul Europei în granițele fostului impe-
riu german. Noi am copilărit împreună, 
ne-am jucat împreună, am învățat împre-
ună. Între noi s-au legat prietenii. Să vezi 
că prietenul tău pleacă, sigur îți pui între-
barea: De ce? De ce prietenul meu trebuie 
să plece? 

În anul următor, România începe războ-
iul de eliberare a Basarabiei și Bucovinei 
ocupate. Astfel, noi, rădăuțenii, ne-am 
pomenit cu frontul. Rușii, aflați la 4–5 km 
de oraș trăgeau cu obuze, care explodau 
în oraș, producând distrugeri materiale. 
Atunci am avut ocazia să văd răniți, soldați 
fără mâini, fără picioare, care erau aduși 
în oraș. Mamele noastre au fost mobilizate 
atunci pentru a ajuta la îngrijirea răniților. 
Îți dai seama că la vârsta aceea de 11–12 
ani să vezi cadavre, răniți, oameni care mor 
prin spitale, toate aceste lucruri ne-au mar-
cat definitiv. Noi ne-am maturizat înainte 
de vreme. 

În anul 1942 am dat examen de admi-
tere în liceu. Am fost 66 de elevi care am 
dat admitere în liceu. Pe parcurs s-au mai 
pierdut, astfel că am rămas numai 60, dis-
tribuiți în două clase. Fiind perioadă de 
război, noi tinerii eram obligați să facem 
activități patriotice. Vara mergeam la cules 
de plante medicinale sau, cum a fost cazul 
meu, lucram la ferme agricole. 

În anul școlar 1943–1944, întrucât 
armatele sovietice se apropiau de Rădăuți, 
am fost nevoiți să plecăm în refugiu. În 

data de 28 martie 1944, am fost urcați în 
vagoane de marfă și trimiși în sudul țării 
(în special în Banat, întrucât acolo erau 
multe case goale lăsate de familiile germane 
care au plecat în Germania în anul 1940). 
Atunci și liceul Hurmuzaki a fost evacuat, 
cu arhivă cu tot, undeva în zona Turdei. 
Părinții mei au fost evacuați la Târgu Jiu. 
În drumul nostru am ajuns și-n Gara de 
Nord din București, unde am avut prile-
jul de a vedea pe viu ce înseamnă ororile 
unui război. Cu o zi înainte, Bucureștiul a 
fost bombardat în diferite puncte, iar unul 
din ele a fost și triajul din Gara de Nord. 
Atunci am văzut garnituri întregi de tren, 
încărcate cu oameni, vite, toți refugiați ca 
și noi, arse, distruse, oameni răniți. La 
Târgu Jiu am făcut școală vreo trei luni. 
Ce-mi amintesc din perioada aceea este că 
orele de la școală le făceam numai pînă la 
ora 10.00. După ora 10.00 dimineața, de 
regulă, suna alarma pentru că orașul era 
survolat de avioanele americane, care mer-
geau să bombardeze Valea Prahovei. Noi, 
copiii, stăteam și număram câte avioane 
treceau și câte se întorceau. 

La Târgu Jiu duceam o viață austeră, 
pentru că nu aveam multe lucruri cu noi. Ce 
am putut lua de acasă, când am fost evacu-
ați, a fost tot ce puteai să iei în două gea-
mantane. 

În primăvara anului 1945, noi, familiile 
din Rădăuți ne-am întors din refugiu. Aici 
am găsit majoritatea gospodăriilor distruse, 
prădate. Altă mizerie, altă durere. 

Tot în această perioadă, unii dintre cole-
gii noștri au trăit drama despărțirii de 
părinți și frați. Aveam un coleg, Chirilă 
Pantelimon, care era din Tereblecea. Acest 
Chirilă Pantelimon a fost singurul judecă-
tor, care a fost președinte de tribunal, dar 
care n-a fost niciodată membru al partidu-
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lui comunist. Ori la acea vreme nu puteai 
accede într-o funcție dacă nu erai membru. 
Cazul lui a fost o excepție. Valoarea sa ca 
jurist și judecător era foarte mare. A fost o 
eminență în meseria lui, iar statul a apre-
ciat acest lucru. 

În ziua în care armatele sovietice au ocu-
pat definitiv această localitate, el era în 
Rădăuți la școală (el stătea în gazdă la un 
unchi de-al său). Din ziua aceea el nu și-a 
mai revăzut părinții niciodată, doar pe un 
frate mai mic, pe care l-a revăzut de abia în 
anul 2000 cu ajutorul Crucii Roșii interna-
ționale. La întâlnirea cu acest frate, a avut 
nevoie de translator pentru că fratele nu 
cunoștea deloc limba română. 

După ce ne-am întors la Rădăuți, aici ne 
așteptau alte greutăți, fiind un an foarte 
secetos, s-a instalat foametea, iar noi copiii 
mergeam împreună cu mama sau tata, cu 
trenul (așa-numitele trenuri ale foamei) în 
sudul țării unde munceam cu ziua pentru 
ca să putem cumpăra un sac, doi de porumb 
sau de grâu. 

În ciuda acestor greutăți, liceul s-a reor-
ganizat rapid.

Pentru noi de abia acum începea perioada 
școlară frumoasă. Așa cum ar fi trebuit să 
fie și până atunci. Este perioada în care am 
avut parte de profesori renumiți, cum ar fi 
profesorul Socaci, de Ştiințe ale Naturii, 
profesorul Prelipcean, de Limbă Franceză, 
profesorul Țigănescu, de Geografie. Țin 
minte că se organizau diferite activități șco-
lare educative. Aveam o echipă de dansuri, 
aveam o echipă de teatru școlar și multe 
altele. 

În această perioadă România trecea de la 
monarhie la comunism. Foarte multe acti-
vități, cu o anumită tematică, dragi nouă, 
erau de acum interzise. 

Începând cu anul 1948 are loc o reformă 
profundă în învățământ. Multe ore pe care 
le aveam până atunci au fost scoase: reli-
gia, latina, logica, limba germană (în locul 
ei a fost introdusă limba rusă), filozofia a 
fost înlocuită cu filozofia socialist-dialectică. 
Toată această schimbare ne-a scos cumva 
din ritm (ca să nu spun că pe unii chiar 
i-a rupt). Istoria și Literatura română au 
fost total schimbate. Şi pentru că nu exis-
tau manuale, lecțiile erau publicate în ziare. 
Legat de literatură, aș da un exemplu: des-
pre Eminescu se învăța foarte puțin. Îmi 
aduc aminte că studiam poezia Împărat și 
Proletar, dar numai câteva versuri. 

În ceea ce privește Istoria, foarte multe 
lecții au fost scoase sau modificate. De exem-
plu, nu se vorbea deloc despre Bucovina sau 
despre Basarabia. Aceste două chestiuni nu 
existau. La ore apăreau uneori situații ridi-
cole: un elev nu putea să pună orice fel de 
întrebări, pentru că profesorul nu putea să 
răspundă. Dacă ar fi răspuns risca să fie 
luat la întrebări de organele statului. 

În ceea ce privește facultățile, aici toate 
manualele universitare au fost considerate 
retrograde și au fost scoase din uz. Au fost 
aduse manuale din Uniunea Sovietică și, 
culmea, acestea nu erau traduse în limba 
română. 

De asemenea, toate bibliotecile au fost 
epurate de tot ceea ce era considerat că nu 
corespunde noii orânduiri. Şi la Rădăuți, la 
liceu aveam o bibliotecă foarte bogată, cu 
titluri moștenite încă din perioada austri-
acă. Îmi amintesc că într-o zi, pe locul unde 
este acum stadionul liceului, au fost arun-
cate o grămadă de cărți și arse. Colegul 
meu, Pomohaci, a văzut acolo o carte în 
limba germană despre pomicultură pe care 
a furat-o și a ascuns-o bine. Această carte 
i-a fost de un real folos în timpul facultății. 

muguri de altădată
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Pe plan politic începea să se aplice prin-
cipiul luptei de clasă. Fiecare clasă socială, 
când accede la putere încearcă să-și promo-
veze în diferite funcții și posturi oamenii ei. 
De acum încep să se facă dosare în care 
erau trecute toate activitățile pe care le-ai 
făcut, ce erau părinții, bunicii etc. Acest 
principiu a fost aplicat (și ne-a urmărit) 
până în anul 1990. Îmi amintesc că atunci 
când am dat examen la facultate, am fost 
pus să completez un astfel de chestionar. În 
funcție de ce era la dosar, depindea viitorul 
tău, pentru că după ce era verificată lucra-
rea ta erai declarat admis sau respins atât 
în funcție de notă, cât și de originea socială. 

Îți recunoștea faptul că ești pregătit, 
dar nu puteai să intri nicăieri. Şi eu am 
avut colegi care nu au fost primiți la facul-
tate și au trebuit să se angajeze ca munci-
tori. Unul dintre aceștia era chiar nepotul 
mitropolitului Repta. Pentru că tatăl era 
preot, iar bunicul a fost vestitul mitropo-
lit al Bucovinei, nu a fost primit în facul-
tate. Un alt caz a fost cel al colegului meu, 
Coroamă, din Marginea. Faptul că niște 
vecini l-au reclamat că tatăl său ar fi des-
fășurat activități legionare, nu a fost primit 
la facultate. Mulți ani el a trebuit să lucreze 
ca simplu muncitor, necalificat mai întâi, iar 
apoi ca muncitor calificat. Când s-au înfi-
ințat aceste facultăți tehnice, el a susți-
nut examenul de admitere la Institutul de 
Mine de la Petroșani. A fost declarat admis. 
Facultatea a terminat-o ca șef de promo-
ție. A lucrat mai întâi ca inginer, ingi-
ner-șef, director și în final a fost și decorat 
cu Ordinul Muncii Clasa a III-a. Şi când 
mergeai la armată, tot se făcea diferenți-
ere: cei care erau urmași ai așa-zis duș-
mani ai poporului, făceau armata la muncă 
pe diferite șantiere. Așa s-a întâmplat și cu 
nepotul mitropolitului care a făcut armata 

muncii și în timpul căreia el s-a calificat ca 
electrician, iar după armată, când s-au înfi-
ințat facultățile tehnice (asta mulți ani mai 
târziu), el a intrat la seral, a terminat-o și 
apoi a lucrat ca inginer până la pensie. 

Ca o concluzie la toate ce le-am spus până 
acum, pot afirma că perioada aceasta a răz-
boiului, cu toate greutățile și vicisitudinile 
sale ne-a unit ca generație. 60 am început 
și 60 am terminat liceul. Cred că suntem și 
generația la care, din 60 de absolvenți, 57 
au reușit la facultate. Generația noastră se 
poate lăuda cu 5 doctori în științe și profe-
sori universitari, 8 ingineri minieri, un geo-
log, 8 medici, dintre care 3 au primit titlul 
de doctor în științe medicale. Am avut și 
mulți ingineri agronomi. 

După absolvirea liceului am jurat (și am 
reușit) să ne întâlnim la 10, 20, 30, 40, 50, 
55 de ani de la absolvire, de fiecare dată în 
curtea liceului. Începând de la 55 de ani, 
am hotărât să ne întâlnim anual, în prima 
decadă a lunii septembrie și asta fără alte 
invitații speciale. 

La ora actuală, din cei 60 de absolvenți, 
38 au murit între timp, iar activi (mă refer 
aici la faptul că încă mai desfășurăm dife-
rite activități socio-culturale, specifice vâr-
stei) suntem 12. 

Faptul că am fost elev la acest liceu a con-
stituit un mare avantaj pentru mine. Liceul 
Hurmuzaki era considerat (este și acum) un 
liceu de referință în țară. Acest titlu și l-a 
păstrat încă din perioada austriacă. Faptul 
că se făceau orele cu multă seriozitate, ne-a 
permis să acumulăm multe cunoștințe, care 
împreună cu conștiința muncii pe care o 
aveam de acasă (nici unul dintre colegii mei 
nu era copil de bani gata) ne-a permis să ne 
formăm ca oameni puternici, cu înaltă con-
știință civică. 

muguri de altădată
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De asemenea, trebuie s-o spun clar și 
deschis că multe se pot reproșa sistemului 
comunist, dar faptul că a investit în educa-
rea tinerilor și mai mult decât atât, la absol-
virea liceului sau a facultății, ți se asigura 
un loc de muncă. Şi aceasta era un lucru 
mare. Acum, în zilele noastre, termini o 
facultate și nu ai unde să lucrezi. În peri-
oada comunistă, statul investea în tine și 
după ce terminai o formă de învățământ, 
statul te trimitea unde avea nevoie. Trei ani 
erai obligat să lucrezi acolo unde erai repar-
tizat. Dacă refuzai trebuia să plătești șco-
larizarea, iar în primii ani ai comunismului 
refuzul era considerat sabotaj și mai făceai 
și închisoare. 

— Ce puteți spune despre această ani-
versare și cu ce gânduri și sentimente veți 
participa? 

— Sigur, să te reîntâlnești cu colegii tăi, 
mulți chiar din școala primară, iar cu unii 
dintre ei am fost și coleg de facultate și să 
te revezi după atâția ani, când te uiți la ei, 
parcă te vezi pe tine: oare eu tot așa de 
îmbătrânit sunt? E o stare de emoție, greu 
de explicat. Cu unii dintre ei am amintiri 
comune, șotii, năzbâtii și altele. 

Dar apare și o latură dureroasă, iar a 
mai murit unul dintre noi și an de an sun-
tem tot mai puțini prezenți. 

Faptul că anul acesta întâlnirea noastră 
de 62 de ani de la terminarea liceului coin-
cide cu aniversarea a 140 de ani de la înfi-
ințarea liceului îi dă o notă aparte. Suntem 

generația octogenarilor care, cu emoție, va 
participa la această sărbătoare. La vârsta 
noastră deja începem să ne dăm seama că 
încet-încet intrăm în istoria acestui liceu. 
Şi ca să rămână ceva după noi, începând 
din anul 2000 noi am scos o revistă numită 
„Infopromoția 1950” care are cam trei 
numere pe an. În această revistă sunt dife-
rite articole: unii dintre colegi povestesc ce 
au realizat în viață, ce a însemnat perioada 
liceului, cum îi vedeam noi pe profesori, ce 
năzbătii mai făcuse câte unul în timpul lice-
ului, sau cum ne vedem noi, unii pe alții. 
Publicăm fotografii de grup de la diversele 
întâlniri. 

Apropo de fotografii, prima noastră foto-
grafie de clasă o avem din anul 1948, când 
eram deja în clasa a X-a. Această fotogra-
fie am făcut-o înainte ca toți băieții să se 
tundă zero. Aceasta era o pedeapsă care 
era aplicată frecvent în acele vremuri pen-
tru cei care făceau diverse trăznăi. În cazul 
de față, pedeapsa a fost aplicată băieților 
pentru că într-una din pauze se luaseră la 
trântă prin clasă și au reușit să răstoarne 
catedra, care era așezată pe un postament. 

Revista o consider a fi un excelent mate-
rial documentar pentru cei ce vor să stu-
dieze problematica tinerilor din perioada 
anilor de război. 

Gândindu-mă la generația voastră, cred 
că ar trebui să preluați această idee. Ceea 
ce este scris rămâne și dincolo de noi. 

— Vă mulțumesc și vă doresc sănătate și 
încă mulți ani de acum înainte! 

A consemnat 
Iuliana-Monica Şmid

Rădăuți, 26 septembrie 2012 

muguri de altădată
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Carcea Diana: Doamna Maria Coca, în 
familia dumneavoastră preocupările lite-
rare au însemnau mult pentru cei dragi. 
Numele soțului, Ghedeon Coca, dar și al 
fratelui dumneavoastră, poetul Ion Roșca 
spune ceva în poezie, știut fiind faptul că 
cei doi se odihnesc în eternitate sub aceeași 
piatră a cimitirului din Rădăuți. Cum a 
fost posibil ca niște copii de țărani cu o 
situație materială modestă să urmeze școli 
înalte , pentru ca mai apoi să se înscrie în 
cartea de aur a culturii și literaturii buco-
vinene dintre cele două războaie mondiale?

Maria Coca: Te gândești, desigur, că a 
fost destul de greu ca în jurul anului 1947 
să apară primul caiet literar sub redac-
ția soțului meu. Ghedeon Coca a fost unul 
dintre oamenii realizați, care prin muncă și 
ambiție a reușit să-și depășească condiția 
de copil născut la sat. S-a născut la 29 sep-
tembrie 1908 în localitatea Volovăț, într-o 
familie de agricultori, părinții săi, Capiton 
și Gliceria lucrează pământul și îi poartă 
prin școli și pe ceilalți frați ai lui Ghedeon: 
Constantin, Gavril și Tincuța. Tincuța se 
stinge din viață prematur, la vârsta de 18 
ani, ceea ce îl marchează profund pe poet. 
Deși familia are o situație modestă, în 1919, 
după un an de școală în satul natal vine la 
Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din muni-
cipiul Rădăuți, unde urmează zece clase. 
Pleacă la Ardeal, fiind un elev eminent al 
liceului „Gh. Barițiu ” din Cluj, luându-și 
bacalaureatul în 1928. Urmează apoi cursu-
rile facultății de „Înalte Studii Comerciale”, 
în București, la 1930. O părăsește după 
un an, deoarece nu îl atrăgea, înscriindu-se 
în 1931 la Facultatea de Drept din Iași, 
absolvind-o. Aici înființează revista „Alfa”. 

Licențiat în Drept a lucrat ca funcționar la 
Administrația financiară din Storojineț. Se 
întoarce mai apoi la Suceava, începând să 
scrie poezii, făcând parte din curentul lite-
rar „Iconar”, unde se împrietenește cu fra-
tele meu, „Bădița Ion”, poetul din Vicovu 
de Jos, satul meu natal.

C.D.: Satul copilăriei mai păstrează 
și astăzi acuratețea liniilor ce închipuie 
matricea fondului sufletesc românesc: cre-
dință, tradiție, omenie. Aceste date se pot 
vicia în timp, când personalitatea, crudă 
încă, se pliază după modelele străine de 
spațiul originar, uneori malefice. Ghedeon 
a rezistat tentației?

Maria Coca: A avut un cult pentru tot 
ceea ce e autentic românesc. A simțit che-
marea și setea zborului peste culmi, dar cu 
rădăcinile adânc înfipte în pământ. Acest 
lucru l-a determinat să compună poezii din 
care reiese dorul satului natal:

De vorbă cu soția poetului Ghedeon Coca

„Mioare de vată sînt casele albe;
Cerul e proptit pe streșini ca în bâte de ciobani;
Şi pe imașul cerului un cîrd de luceferi,
Sînt duminicile tale din șiruri de ani. 
Aud ca niște tacle diminețile pe coline,
Ca din altare lumina din ceară curată.
Să se deschidă fîntîni de soare și liniști,
Cu zorii, Iisus prin țarini S-arăta.
O, satul meu, care-mi porți în sîn copilăria,
Mă apropii de amintirile tale calde
Ca de o prietenia pierdută,
Sub cerul de ieri ca un șir de smaralde”

Poem pentru satul meu – Ghedeon Coca

C.D.: Să înțeleg că întotdeauna copilă-
ria i-a rămas întipărită în suflet asemenea 
unei pecete?
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Maria Coca: Copilăria a reprezentat pen-
tru Ghedeon anii lui de aur, scăparea pe 
tărâmurile inocenței, scriind poezii despre 
momentele petrecute, aducându-și mereu 
aminte de ea și omagiind-o cu poeme pre-
cum Copilăria mea cum fuge pe gârle,  
Copilăria.

Deși atribuțiile profesionale îl solicitau, 
adesea a menținut vie în el flacăra talen-
tului. Privindu-l în timp ce scria, singur, 
în bibliotecă, imaginea te răvășea până în 
adâncul oaselor. Strălucirea din ochii lui nu 
se compara cu nimic. Nu vedeam nimic mai 
frumos… el era o întruchipare a bunătății, 
a compasiunii și a spiritului ce dorește să 
treacă dincolo de această lume a orbilor, 
având aspirații înalte.

C.D.: Parcurgând cu pași repezi viața 
sa, îndrăznesc a vă întreba despre trecerea 
poetului în lumea de dincolo, deși îmi ima-
ginez că nu este un subiect prea plăcut.

Maria Coca: Omului nu trebuie să-i fie 
frică de moarte, e un lucru firesc, căci viața, 
cum spunea Ghedeon e o „poezie fără rima, 
găsind-o abia când omul moare”. Moartea 
lui a fost sub semnul unei boli, suferind 
de embolie cerebrală. Medicii i-au depistat 
boala în jurul vârstei de 63 de ani, suferind 
mai bine de jumătate de an. Datorită tra-
tamentului, a reușit să o învingă, dar după 
trei ani ea s-a întors, fiindu-i de această 
dată fatală… Se stinge la 5 iunie 1974 un 
alt poet al Bucovinei, lăsând în urmă poe-
ziile sale.

C.D.: Vă mulțumesc doamna Coca pen-
tru timpul acordat. O ultima întrebare: 

muguri de altădată

Ghedeon Coca, elev în clasele primare

„Şi-n vîrsta asta crudă cu tristă-nfățișare
Şi depănînd din urmă lăuntrică durere.
Pășind pe aspră stradă și-mbătrînind tăcere,
Mă văd parcă pe ziduri o umbră
Trecătoare…”

C.D.: Pare un om ce s-a dedicat complet 
operei sale…

Maria Coca: Așa este. Iubea momentele 
în care singurătatea era prietena lui, dar 
nu o lua ca pe o izolare de ceilalți, ci mai 
degrabă ca un moment de reculegere pentru 
a se putea năpusti asupra lui spiritul crea-
tor. Literatura, cărțile îl chemau; stătea ore 
în șir citindu-le, păstrându-le cu sfințenie la 
loc de cinste. Deși e greu de îmbinat meseria 
cu chemarea, el a reușit. De profesie avocat, 
a dedicat suficient timp creației. Astfel că a 
izbutit să redacteze patru „Caiete Literare”, 
cuprinzând operele sale, cât și ale altor mari 
poeți: Dragoș Vicol, Niculai Roșca, Şerban 
Bumbac și George Voevidca.
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Aveți vreun regret în legătură cu viața și 
creațiile dumnealui?

Maria Coca: După mine, singurul regret 
pe care îl am este că operele soțului meu 
n-au fost cunoscute de popor. Mi-ar plăcea 
să fie redactat un volum de poezii în memo-
ria sa, căci, în cele din urmă e dureros să 
vezi cum totul dispare odată cu moartea. 
Aș dori ca înainte să mă alătur lui să pot 
atinge un astfel de volum. Eu nu doresc 
decât ceea ce-a dorit și el: ca Bucovina să 
înflorească, să perpetueze în a consacra tra-
dițiile, obiceiurile și de ce nu portul, dar aș 
dori să fie consacrați în timp și fiii ei, pe 
toți poeți și scriitorii, deoarece e păcat să se 
stingă atâtea spirite creatoare, care nu mai 
învie niciodată prin rândurile date poporu-
lui, fiind uitați pe nedrept!

În seara asta caldă și cuminte
Prielnică aducere aminte,
S-așterne atâta liniște pe pământ
Şi-atâtea stele cad, din cerul sfânt.

Spre rugăciuni își apleacă grâul boaba
Şi tei târzii își scutură podoaba,
În vișini plâng cerceii de rubine
Voi m-ați uitat și poate e mai bine.

Pe lacuri cântă boi de baltă, seara
Şi-n iarbă licuricii-și ard comoara
Sub streșină, dorm lăstunii liniștiți,
Voi m-ați uitat și nu mă mai iubiți.

Din ceruri roua picură agheazmă
Ard stele, candeli pe catapiteasmă.
Luceferi ard pe zările senine,
Voi m-ați uitat și poate e mai bine.

De-a pururi rob al vrăjilor luminii,
Eu n-oi mai ști de-atunci ce sunt străinii.
Cu cerul unul, unul cu pământul
Din tot ce-a fost va rămâne pământul.

Pe drum pribeag îmi port din greu durerea
Şi dacă viața-i scurtă ca părerea.
Nici nu știu de ce mai plâng. Voi știți?
Că m-ați uitat și nu mă mai iubiți?...

De n-am murit, e o greșeală poate.
De voi uitat, de-oi muri-ntr-o noapte.
Va fi târziu de tot. Să nu veniți!
Pe morți îi plâng doar cei ieșiți din minți.

Şi-atunci, ca și-acum vor plânge toate
Rubinele din vișini pe-nserate
Şi-atunci și-o cerne roua picătura
Şi-or ciuguli lăstunii să-și ude gura.

De mă veți fi uitat, mi-a fi totuna:
De după nori, cernită-a plânge luna.
De Tatăl nostru cel din Cer aprinse,
Vor arde-n stele, candeli necuprinse.

Când voi pleca pe drumul ce-l din urmă,
Atunci abia, durerea mea se curmă.

Când țărâna m-a închide ca-ntr-o carte,
Atunci abia, voi învia prin moarte.

Voi m-ați uitat!, 
(26/XII/ – Ghedeon Coca)

A consemnat
Diana Carcea, clasa a IX-a C

Profesor îndrumător:
Carmen Andronache

muguri de altădată
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În anul 2012 Societatea pentru Cultura 
și Literatura Română în Bucovina a ani-
versat 150 de ani de la înființare. În cali-
tatea Dv. de vicepreședinte al Societății 
pentru Cultură, vă rugăm să enumerați 
cele mai importante activități culturale 
dedicate acestei aniversări.

Activitatea culturală din anul 2012 s-a 
desfășurat pe baza unui program adoptat în 
Adunarea generală a Societății și prin care 
am avut în vedere să punem în evidență 
rolul acestei Societăți nonguvernamentale 
în apărarea românismului din Bucovina 
istorică în perioada dominației austriece 
(1775–1918) și apoi în perioada dominației 
sovietice și acum a celei ucrainene în nor-
dul Bucovinei. Cred că în ordinea importan-
ței au fost: Adunarea generală solemnă de 
la Rădăuți, consacrată aniversării celor 150 
de ani de activitatea în slujba românismu-
lui, manifestările de evocare de la Cernăuți 
organizate împreună cu Societatea pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu” din 

regiunea Cernăuți și apariția unui număr 
festiv al revistei Septentrion. Doresc să 
dezvolt această reușită dedicată aniversării.

Cunoscuta revistă „Septentrion” a apă-
rut în anul 2012, în format de carte, 
și a adunat în paginile ei studii, arti-
cole și evocări dedicate aniversării a 150 
de ani de la înființarea Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina. 
Responsabillul acestui număr festiv a 
fost profesoara Carmen Andronachi de la 
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzaki” 
Rădăuți, secretar general al Consiliului 
Director al Societății pentru Cultură. În pri-
mele pagini sunt cuprinse mesajele semnate 
de cunoscute personalități din conducerera 
Societății pentru Cultură între care: prof. 
Vasile Bâcu – președintele Societății pentru 
Cultura Românească „Mihai Eminescu” din 
regiunea Cernăuți, prof. univ. dr. Nicolae 
Pomohaci – membru titular al Academiei 
de Ştiințe Agricole și Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şisesti”, Ion Beldeanu – preșe-
dintele de onoare al Societății Scriitorilor 

Interviu cu Petru Bejinariu, vicepreședinte al Societății 
pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina

interviu
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tate de rector al acestei instituții timp de 
22 de ani. 

Un mod interesant de prezentare a mul-
tor realități ale vieții culturale bucovinene 
este interviul realizat de prof. Victor Iosif 
cu scriitoarea Lucia Olaru Nenati care în 
cele 15 pagini cuprinde evocări privind 
Muzeul de la Ipotești, activitatea din Filiala 
Botoșani a Societății penntru Cultură, 
lucrările literare publicate etc. 

În studiul Spațiul bucovinean în lirica 
eminesciană profesoara Sextilia Crăciun 
desvoltă o temă de mare interes cultu-
ral, de actualitate, privind… „partea cea 
mai veche și mai frumoasă a țării noas-
tre”. Contrar celor scrise de Horia Roman 
Patapievici despre Mihai Eminescu drept… 
„cadavru nostru din debara”, profesoara 
Sextilia Crăciun de la Şcoala cu clasele I–
VIII „Mihai Eminescu” Rădăuți spune că: 
„Imaginea Bucovinei și a problemelor care 
frământau viața epocii sale, rămân o pre-
zență mereu vie”… și în zilele noastre.

Coperta interesantă, frumoasă și cu sem-
nificații aparține cunoscutului artist plas-
tic Traian Postolache, membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din România, iar profe-
sorul Dimitrie Roman, un alt mare lucră-
tor în domeniul artei, a scris frumos despre 
nivelul educației plastice și artistice de la 
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzaki” 
Rădăuți. 

Şi în exprimările de astăzi, domnule 
vicepreședinte, folosiți sintagma „Bucovina 
istorică”. De ce aveți această consecvență?

Vă reamintesc că numele de Țara Fagilor, 
Bucovina, Bucovina de Nord, Bucovina 
de Sud, Basarabia, Republica Moldova 
sunt cuvinte apărute mai târziu în isto-
rie. A fost o îndelungată vreme când toate 

Bucovineni, scriitoarea dr. Lucia Olaru 
Nenati – președintele Filialei Botoșani a 
Societății pentru Cultură, prof. Petru Grior 
– directorul Centrului de Cercetări Istorice 
și Culturale din Cernăuți, dr. Marian Olaru 
– directorul Institutului „Bucovina” al 
Academiei Române. După 1989 Societatea 
pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina își reia activitatea prin manifes-
tările culturale de la Gălănești, trecând apoi 
la Rădăuți, iar în sala de Marmură a fostu-
lui Palat Mitropolitan din Cernăuți are loc 
adunarea de constituire a Societății pen-
tru Cultură Românească „Mihai Eminescu” 
care s-a declarat continuatoarea și moș-
tenitoarea Societății pentru Cultura și 
Literatura Română în Bucovina fondată cu 
15 decenii în urmă.

Primul studiu publicat se intitulează 
„Eminescu și viziunea sa asupra socie-
tății românești”, studiu semnat de acad. 
Dimitrie Vatamaniuc. Domnul academician 
demonstrează în acest studiu că statul este 
„produs al naturii” și „are prin urmare un 
corp: teritoriul pe care locuiește, un suflet: 
poporul de pe acel teritoriu, creator al lim-
bii, prin care face legătura dintre genera-
ții; administrația, organele de execuție, o 
lege călăuzitoare numită Constituție, un 
cap al statului...”. Despre Istoria SCLRB, 
începând cu Reuniunea Română pentru 
Leptură din Cernăuți și terminând cu reac-
tivarea Societății pentru Cultură din 1990, 
a scris cu minuție și multe date ing. Mircea 
Irimescu – președintele Societății pentru 
Cultură, în articolul intitulat O formă de 
apărare comunitară: SCLRB. Şi tot evocări 
cu multe informații manageriale cuprinde 
articolul Cursurile de vară ale Universității 
Populare „Ion Nistor” Rădăuți (1990–
2011) semnat de Petru Bejinariu în cali-

interviu
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interviu

aceste denumiri erau cuprinse într-unul sin-
gur Moldova, Moldova lui Ştefan cel Mare. 
Admirabile rămân cele două întrebări pe 
care și le-a pus, în versuri, scriitorul Vasile 
Tărâțeanu, astăzi membru de onoare al 
Academiei Române:

„Cum să-mpart, Doamne, Moldova
Şi prea dulce Bucovină,
Lăsând crengile de-o parte
De străbuna lor tulpină?
Cum să-mpart pe Ştefan Vodă,
Ca pe-un lan tivit cu maci,
Când e unic precum munții
În străbunii noștri daci?”

Dominația Imperiului Habsburgic în 
nordul Moldovei a durat 144 de ani, adică 
între anii 1775–1918, deci până la 28 
noiembrie 1918 când Congresul General 
al Bucovinei a hotărât unirea necondițio-
nată și pe vecie a Bucovinei cu România. 
Pentru a apăra și menține românismul 
în aceste teritorii s-a înființat Societatea 
pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina cu participarea lui I. G. Sbiera, 
Alexandru Hurmuzaki, Mihai Zotta, Sextil 
Pușcariu, și apoi cu activitatea devotată 
și distinctă a unor mari cărturari și patri-
oți români bucovineni între care: Iancu 
Flondor, Ion Nistor, Constantin Isopescu-
Grecul, Eugen Botezat, Radu Grigorovici, 
Vladimir Trebici, Teofil Patraș, Grigore 
Nandriș, Grigore Bostan, Liviu Ionesi ș.a.

Unde așezați relația dintre Societatea 
pentru Cultură și Colegiul Național 
„Eudoxiu Hurmuzaki”?

Această relație are un singur loc și anume 
reprezintă și pentru primele etape de la înfi-
ințare din 1862 cea mai importantă și în 
anumite privințe decisivă față de rolul și 
activitatea culturală dedicată românismului 
din Bucovina. 

Dacă ar trebui să enumerați câteva nume 
de cărturari care au participat la activită-
țile culturale de după reactivarea Societății 
ce nume ați așterne pe pagină?

Vă declar că ar trebui întocmit un cata-
log cu multe, foarte multe nume. În răs-
punsul meu de astăzi mă opresc doar la 
câteva astfel de personalități devotate și de 
mare competență pentru demersul cultu-
ral cu specificitatea și importanța lui pen-
tru Bucovina istorică: Vladimir Trebici 
– București, Radu Grigorovici – București, 
Dimitrie Vatamaniuc – București, 
Alexandrina Cernov – Cernăuți, Ştefan 
Munteanu – Timișoara, George Galan – 
București, Vasile Tărâțeanu – Cernăuți, 
Mihai Iacobescu – Suceava, Ştefan Purici 
– Suceava, George Muntean – Bilca, 
Mircea Irimescu – Rădăuți, Carmen 
Andronachi – Rădăuți, Luca Bejinariu 
– Rădăuți, Marian Olaru – Rădăuți, 
Gheorghe Dolinski – Arbore, Iosif Victor 
– Vicovu de Jos ș.a.

Prof. Carmen Andronachi, Secretar al SCLRB
Director al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzaki”
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În acest capitol ne-am gândit să vă prezentăm  câțiva dintre „mugurii” Colegiului 
Național „Eudoxiu  Hurmuzaki”, cei ce au reușit să facă încă un pas important în vede-
rea realizării lor.  

Ne mândrim cu ceea ce am descoperit în acești tineri  sârguincioși, care ne-au împărtă-
șit experiențele trăi-te în anii de studiu.

În continuare vom afla cum au evoluat mugurii noștrii după absolvire și în ce măsură 
educația primită în liceu a contribuit la dezvoltarea lor ulterioară. Nu în cele din urmă, 
aflăm, poveștile unor foști  elevi care studiază în străinătate, povești ce pot fi  trăite și de 
elevii din generațiile de astăzi dar și din  generațiile ce vor urma.   

         Redacția

Muguri de ieri

muguri de ieri
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muguri de ieri

Nu încerca să devii o persoană de succes 
ci o persoană valoroasă! (Albert Einstein). 

Fiecare reușită începe cu decizia de a 
încerca! Cât adevăr concentrat într-o sin-
gură propoziție! Am absolvit Colegiul 
Național „Eudoxiu Hurmuzaki” în anul 
2010 în calitate de șef de promoție. Profilul 
absolvit (matematica-informatică intensiv) 
mi-a oferit o mare libertate de orientare. În 
final, după două oferte de studii în Marea 
Britanie și una în Danemarca în domeniul 
economic, precum și după plasarea prin-
tre primii studenți admiși la Academia de 
Studii Economice din București la două 
dintre facultățile acesteia, am ales să acced 
în lumea umaniștilor și anume studiile juri-
dice și nu altundeva decât în universita-
tea cu cea mai îndelungată tradiție din 
țară – Facultatea de Drept, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași fondată în 
anul 1855 – fiind astăzi student în anul III, 
ciclul licență. 

Oportunitățile pe care acest domeniu le 
oferă tinerilor după absolvire sunt inimagi-
nabil de diverse dar sunt accesibile bineîn-
țeles doar celor care le caută și mai mult, 
celor în măsură să le acceseze. Dreptul, un 
domeniu extrem de vast ce nu va putea vre-

odată fi cunoscut în detaliu și în întinderea 
sa de către o singură persoană. Cu toate 
acestea, este esențial să te dezvolți în direc-
ția care te atrage cel mai mult. 

Încă din anul I, am simțit că pentru a 
te desăvârși în această arie nu e sufici-
entă prezența la cursuri sau seminarii. Am 
început prin a-mi ajuta colegii și prin a-i 
reprezenta în rezolvarea problemelor, fiind 
„vocea” lor. Am candidat pentru poziția 
de reprezentant al studenților anului I, în 
număr de patru sute, în Consiliul Facultății 
de Drept, rezultatul fiind unul pozitiv. Am 
continuat să mă dezvolt și să absorb orice 
informație ce mi-ar fi putut aduce un plus 
pe plan personal sau profesional. Am con-
tinuat cu succes „misiunea” de reprezen-
tant al studenților anului din care fac parte, 
având posibilitatea ca în cursul anului 2012 
să reprezint întregul ciclu de licență, și 
anume peste 1200 de studenți. Orice expe-
riență de acest fel dezvoltă involuntar abili-
tăți precum cele de leadership, comunicare, 
eficientizare a activităților și nu numai. 

Apoi, am descoperit voluntariatul și ușile 
pe care acesta le deschide pentru cei inte-
resați. ELSA (European Law Students’ 
Association), asociație internațională cu 

O experiență de neegalat!

Ciubotaru Luca

Bursier Erasmus la 
Universitatea Paris 13

Facultatea de Drept
Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași 
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peste 35.000 de membri și cu filiale în peste 
30 de țări, a fost cea care mi-a captat aten-
ția, creând proiecte de studenți la Drept, 
pentru studenți la Drept. A fost ingredi-
entul optim pentru a îmbina viața acade-
mică cu activitățile extracurriculare precum 
și cu partea socială. Începând cu simplele 
discuții panel, conferințe continuând cu sta-
gii de practică la instituțiile cu profil juridic, 
schimburi de studenți, școli de vară, con-
cursuri de eseuri, procese simulate, până la 
vizite de studiu internaționale, toate aceste 
oportunități mi-au accentuat setea de impli-
care și cunoaștere. Fiind membru, există 
posibilitatea atât de a participa la eveni-
mentele organizate de asociație dar mai 
ales de a te implica tu însuți în punerea 
lor în practică. În toamna anului 2012 am 
dobândit funcția de Președinte ELSA Iași 
pentru mandatul 2012/2013, fiind respon-
sabil de coordonarea și conducerea între-
gului grup local. Cu toate acestea, funcțiile 
aduc cu sine de fiecare dată responsabili-
tăți și sarcini pe măsură. Îmi face plăcere 
ca prin acțiunile noastre ca și asociație și 
prin efortul depus să oferim studenților la 
drept din ce în ce mai multe oportunități. 
Un aspect important este însă faptul că sub 
nicio formă partea academică nu trebuie să 
fie accesorie voluntariatului, ci invers. 

Astăzi, sunt student bursier în anul 
III la Facultatea de Drept, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iași și student 
în anul II la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor, din cadrul acele-
iași universități (Da, n-am vrut să las pasi-
unea dobândită în liceu pentru domeniul 
economic să se risipească!) 

În timpul celui de-al doilea semestru al 
anului universitar 2012–2013 beneficiez 
de o mobilitate de studiu ERASMUS la 
Universitatea Paris 13, membră fondatoare 

a Şcolii de Drept Paris Sorbona, Franța. Cu 
siguranță mulți studenți vor auzi în timpul 
studiilor despre oportunitățile unor burse 
ERASMUS, puțini vor avea curiozitatea să 
afle mai multe și mai puțini vor lua cu ade-
vărat hotărârea să aplice și să încerce o ast-
fel de experiență. 

În ce constă această mobilitate de studiu? 
Este vorba despre o oportunitate oferită 
studenților diferitelor facultăți pe baza unui 
parteneriat între cele două universități (din-
tre care una este universitatea de origine a 
studentului iar cealaltă este de fiecare dată 
o universitate din străinătate). Altfel spus, 
timp de un semestru studiez aici fiind asimi-
lat întocmai unui student francez. 

Am obținut mobilitatea prin depunerea 
unei aplicații cu aproximativ nouă luni îna-
inte de începerea acesteia (în cazul meu, 
martie 2012). Selecția este făcută de către 
facultatea de origine (Facultatea de Drept 
din Iași), numărul de locuri fiind limitat de 
parteneriatele încheiate între universități. 
Referitor la condiții, aplicanții trebuie să 
aibă o medie de minim 8.00, să cunoască 
limba universității gazdă lucru ce trebuie 
dovedit cu un atestat de limbă și de aseme-
nea să depună un CV, o scrisoare de moti-
vație precum și un plan de studii (ce anume 
urmăresc să studieze, în linii generale).

Un CV bogat, completat cu numeroase 
activități extracurriculare (voluntariatul de 
exemplu) și nu numai, constituie cu sigu-
ranță un avantaj. Un alt aspect pe care 
îl consider extrem de important este cel 
al cunoașterii la un nivel avansat măcar 
a unei limbi străine (Engleză, Franceză, 
Germană). Liceul este perioada în care 
această parte nu ar trebui deloc neglijată ci 
din contră, perfecționată pentru că benefici-
ile vor fi imense pe termen mediu și lung. 
Personal am obținut certificatul Cambridge 

muguri de ieri
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Advanced în timpul liceului iar pentru pre-
zenta mobilitate am susținut un examen 
pentru limba franceză în urma căruia am 
obținut certificarea necesară. În urma aces-
tei mobilități intenționez să susțin un test 
de limbă franceză la nivel avansat la întoar-
cerea în țară. De asemenea, un proiect de 
studiu (intențiile studentului pe latura aca-
demică) precum și o bună prestație în cadrul 
interviului sunt decisive. 

Concret, fiind student într-o astfel de 
mobilitate de studiu, obligația principală 
este cea de a realiza un număr de 30 de 
credite ECTS (recunoscute internațional), 
ce sunt echivalentul unui semestru studiat 
în țară justificându-ți astfel activitatea pe 
partea academică. Un mare avantaj al stu-
denților Erasmus este deplina libertate de 
alegere a materiilor după cum studiul aces-
tora este mai convenabil sau nu. Astfel am 
avut posibilitatea să aleg materii care nu se 
studiază absolut deloc în țară, materii din 

diferiți ani de studiu, chiar și din ciclul de 
masterat. Personal am fost nevoit să aleg 
unsprezece materii aici, pentru a realiza 
echivalentul a sașe materii din țară, ceea ce 
la o primă vedere pare într-adevăr o pro-
vocare. Este unul din motivele pentru care 
colegii mei au ales ca destinații Spania, 
Grecia sau Finlanda. 

Condițiile de studiu și celelalte servicii 
puse la dispoziția studentului sunt specifice 
unei țări occidentale: biblioteci ultramoderne 
deschise chiar și duminica, mediateci, săli 
dotate cu toată aparatura necesară desfă-
șurării cursurilor în mod adecvat și aplicării 
unor metode moderne de predare (prezen-
tări power point, sonorizare etc.) dar și o 
cafenea și un restaurant universitar cu o 
incredibilă diversitate de specialități fran-
ceze și nu numai. Serviciile medicale sunt 
de asemenea de ultimă generație iar posi-
bilitățile de a face și sport sunt de aseme-
nea extinse, având posibilitatea în calitate 
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de student erasmus de a alege orice acti-
vitate sportivă (înot, tenis, fotbal, dans, 
fitness, yoga, arte marțiale etc.) ca și facul-
tativă, gratuit. 

Referitor la destinațiile din Franța cu care 
Facultatea de Drept, Univ. „Alexandru Ioan 
Cuza” a încheiat parteneriate, se numără: 
Nice, Bordeaux, Lyon, Dijon, Angers și 
bineînțeles Paris. Deși studiul materii-
lor este o sarcină cât se poate de serioasă 
iar predarea acestora în limba franceză nu 
este accesibilă oricui, în ochii mei nimic nu 
egalează dreptul francez (având în vedere 
și faptul ca a fost întotdeauna o sursă de 
inspirație pentru legislația românească), 
nimic nu egalează Franța, Parisul și atmo-
sfera de aici. 

Bursa ERASMUS, în cuantum de 700 
Euro/lună este una dintre cele mai mari 
în comparație cu alte universități din țară 
întrucât Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” și Facultatea de Drept din Iași au 
investit în mod constant în aceste schimburi 
de experiență. 

Aceasta este suficientă pentru a aco-
peri costurile de cazare și masă, chiar și 
transport. Pentru cheltuielile adiționale va 
fi bineînțeles nevoie de un efort din par-
tea fiecărui student, efort ce cu siguranță 
merită. Un avantaj pe care Guvernul fran-
cez îl pune la dispoziție este posibilitatea de 
a aplica pentru o altă bursă prin sistemul 
CAF (Caisse d’allocations familiales) prin 
care o parte din suma plătită pentru chirie 
este returnată (uneori chiar până la 30%), 
avantaj pe care doar Franța ca și destinație 
erasmus îl oferă. 

Să vorbim puțin și despre adaptare, pri-
mii pași și avantajele studenților! Ca în 
orice parcurs, începutul este cel mai dificil. 
O facultate nouă, o locuință nouă, conexi-
uni fizice întrerupte cu toate contactele din 

România... Pare dificil? Chiar deloc! Marele 
avantaj este că studenții erasmus au posibi-
litatea să opteze pentru a fi cazați în campu-
sul universitar, iar locuințele sunt prezente 
de obicei sub forma garsonierelor, condițiile 
fiind chiar foarte bune. Cât despre prieteni, 
nu trebuie decât să fii sociabil și rezultatele 
nu vor întârzia să apară. Majoritatea stu-
denților Erasmus sunt în același campus 
iar cu toții sunt extrem de deschiși unor noi 
prietenii. Cum ar fi să iei masa cu zece per-
soane de diferite naționalități europene și 
numai. Fiecare are atât de multe de trans-
mis despre țara sa, cultura sa. Începând cu 
studenții germani, islandezi, spanioli, ita-
lieni, austrieci, polonezi, brazilieni și chiar 
indieni, acesta este mediul multicultural 
erasmus! După câteva săptămâni, am deve-
nit cu toții o adevărată familie. 

Ceea ce mi-am dorit și am și reușit a fost 
faptul de lega prietenii și cu studenții fran-
cezi, născuți în Paris și care vor putea de 
fiecare dată să dezvăluie lucruri noi des-
pre facultate, despre orașul luminilor și 
mai mult să-ți ofere posibilitatea de a le 
cunoaște mentalitatea. 

Viața de student într-un cuvânt aici este: 
complexă. Începând cu activitățile ce presu-
pun cursuri și seminarii la facultate și care 
bineînțeles au aportul lor de fiecare dată 
binevenit, continuând cu partea socială dar 
mai ales culturală, Franța și Parisul vor fi 
întotdeauna o alegere bună. Weekend-ul 
este de obicei rezervat vizitării de obiec-
tive turistice iar săptămâna activității aca-
demice (volumul fiind unul relativ ridicat) 
precum și îmbinării acesteia cu activitățile 
sportive (înot, jogging etc.). 

Prima constatare la sosirea mea aici 
a fost: „Acest oraș e imens! Are atât de 
multe de oferit!”. S-a dovedit a fi adevă-
rată. Muzeele (la care intrarea este gratuită 
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pentru toți tinerii cu vârsta mai mică de 26 
de ani) Louvre, Orsay, Centrul Pompidou, 
Atelierul lui C. Brâncuși, Pantheon, plim-
bările pe malul Senei, Turnul Eiffel, Moulin 
Rouge, catedrala Notre Dame, bazilica 
Sacre Coeur, Opera Națională, Chateau 
Versailles, Disney Land, Arcul de Triumf 
sunt doar câteva din nenumăratele atrac-
ții pe care Parisul le oferă. În plus, în 
vacanța din luna iunie intenționez să vizitez 
Amsterdam, Normandie precum și sudul 
Franței (Coasta de Azur) iar datorită dis-
tanței reduse acestea sunt oportunități ce 
nu trebuie lăsate să ne depășească. 

O astfel de experiență te desăvârșește 
ca și student. Mi s-a deschis un mare ape-
tit pentru dreptul internațional și european 
și la momentul actual iau în calcul în mod 
serios revenirea aici pentru urmarea unui 
masterat. Cât despre experiențele trecute, 
un profil real absolvit la Colegiul Național 
„Eudoxiu Hurmuzaki”, precum și parcursul 

din cei doi ani și jumătate de la Facultatea de 
Drept, Iași mi-au oferit un punct de plecare 
și o bază solidă pentru dezvoltarea actuală. 
Chiar dacă imaginea țării noastre în occident 
nu este așa cum ne-am dori, ține de noi să o 
schimbăm printr-un plus de profesionalism, 
seriozitate și rezultate excepționale! 

Sper că am reușit să surprind în linii 
mari o astfel de experiență extrem de com-
plexă. Pentru cei ce astăzi urmează studiile 
prestigiosului Colegiu Național „Eudoxiu 
Hurmuzaki”, nu pot decât să sper că o ast-
fel de relatare a trezit și mai mult interesul 
de a cunoaște o altă cultură, de a te dez-
volta și de a construi pas cu pas o carieră 
de succes. Nu trebuie absolut deloc neglijat 
studiul limbilor străine iar orice activitate 
întreprinsă trebuie îndeplinită cu un minim 
de dăruire și seriozitate. Credeți în voi, stu-
diați ceea ce vă place, perfecționați-vă în 
această direcție și rezultatele bune vor fi o 
consecință firească! Per aspera ad astram! 

A consemnat, 
Sanduleac Iuliana Mihaela 

clasa a XI-a A 
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Elena Andreea Teleagă

Universitatea din Sunderland, Marea 
Britanie Facultatea de Fotografie, 

Arta video și Digital Imagine

Andreea a absolvit Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzaki” în anul 2012, filieră umană, 
profil Stiințe Sociale. Pe parcursul liceului, Andreea a participat la concursuri în urma 
cărora a obținut premii, și anume: Premiul I la concursul „Begegnung mit Osteuropa”. În 
anul 2010, Andreea a colaborat la revista „Re|Ce”. Fiind un domeniu inedit, am încercat 
să aflăm mai multe despre ceea ce studiază Andreea acum. 

— Bună Andreea, noi știm că tu 
reprezinți ceva pentru Colegiul Național 
„Eudoxiu Hurumuzaki”, însă nu ne mul-
țumim doar cu asta, ai putea să ne vorbești 
despre ceea ce ai ales să faci în continuare, 
după liceu? 

— Bună! Sigur că vă povestesc, vreau să 
vă povestesc!

— Bine! Unde studiezi mai exact și ce ne 
poți spune despre cât va dura facultatea? 

— Momentan sunt studentă a facultății de 
Fotografie, Video Art și Editare a Imaginii în 
cadrul Universității din Sunderland, Marea 
Britanie. Voi studia acest domeniu de-a lun-
gul a trei ani, din 2012 până în 2015. 

— Ce te-a determinat să alegi această 
cale? De ce acest domeniu și de ce acolo și 
nu în România? 

— Părinții m-au susținut întotdeauna să 
fac ceea ce îmi place. Mi-au plăcut artele, 

așa că le-am ales. Presupun că ambiția și 
susținerea pe care o am din partea celor 
apropiați m-au determinat să ajung aici. 
La ora actuală, arta este un domeniu difi-
cil de studiat în România, din cauza multor 
oameni care consideră că se poate trăi bine 
și fără ea. Anglia, având o istorie în foto-
grafie, considerabil semnificativă, îmi des-
chide mie, personal, o altă viziune asupra 
acestui domeniu, pe care vreau să o aduc și 
în România. 

— Cât de grea a fost admiterea și ce a 
presupus ea? 

— Admiterea a constat în primul rând în 
atitudinea pe care am avut-o față de acest 
domeniu în care vreau să îmi construiesc 
cariera, aceasta fiind prezentată într-un 
eseu personal. După ce am trimis facul-
tății, eseul respectiv și scrisoarea de reco-
mandare a unui profesor, iar pe această 
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cale îi mulțumesc doamnei profesoare Boțic 
Narcise pentru susținerea pe care mi-a ofe-
rit-o, aceștia m-au contactat, cerându-mi 
un portofoliu personal cu minim 20 de foto-
grafii și eventual desene, picturi etc. După 
evaluarea acestuia, mi-au cerut un interviu 
telefonic, în care a trebuit să justific de ce 
aleg să urmez întocmai această carieră, ce 
m-a determinat, ce experiență am în dome-
niu, cât și întrebări de specialitate. 

— Cum sunt organizate studiile? 
— În toți cei 3 ani de facultate, orga-

nizarea cursului este modulară. În pri-
mul an, aceasta dispune de opt module, 
din care patru sunt obligatorii: Genres of 
Photography, Realist Photography, Studio 
Photography și History of Photography. 
Celelalte patru sunt module opționale: Video 
Art, Digital Imaging, Alternative Print 
Processes, Introduction to Video Processes. 
Fiecare student trebuie să aleagă din aces-
tea numai două, astfel încât fiecare dintre 
noi trebuie să studieze șase module pe par-
cursul întregului an universitar, câte trei în 
fiecare semestru. Toate obiectele țin strict 
de fotografie, editare a imaginii și video art. 
În cazul în care aș dori să studiez o limbă 
străină, există cursuri adiționale gratuite. 
Cât despre cursurile opționale pe care nu 
le alegem să le studiem, în fiecare semestru 
se organizează workshop-uri unde acope-
rim fiecare materie în parte, iar luna ianu-
arie este lună dedicată studiului individual 
și al proiectelor personale, astfel că avem 
posibilitatea și acces la toate facilitățile în 
domeniu. 

— Cum te-ai descurcat cu finanțarea? 
Ai o bursă sau te susțin doar ai tăi? Cam 
care sunt costurile? 

— În primul rând ar trebui să mențio-
nez faptul că taxele școlare în Anglia sunt 
destul de mari, fapt pentru care am apelat 

la un împrumut guvernamental de la orga-
nizația Student Finance, pe care va trebui 
să îl înapoiez în momentul în care voi avea 
un serviciu cu un salar peste minimul pe 
economie. Momentan facultatea îmi oferă o 
bursă cu care îmi decontează transportul, 
dar îmi oferă și majoritatea materialelor 
de care am nevoie pentru a-mi face temele, 
precum: filme fotografice, toate substanțele 
de care am nevoie pentru developare de 
film și fotografii etc. În rest, le mulțumesc 
părinților mei pentru că mă susțin din toate 
punctele de vedere.

— Cum te simți acolo? Cum te-ai adap-
tat? Cum sunt priviți românii? 

— Sistemul de învățământ de aici este 
total diferit față de cel din România. Nu pot 
spune dacă este mai bun sau mai rău, ci 
doar că este diferit. Încă din clasa a IX-a 
am știut că vreau să studiez artele, însă 
nu eram hotărâtă ce anume, fapt care m-a 
împiedicat să merg la un liceu de arte, dar 
a fost motivul pentru care am ales să stu-
diez știintele sociale. Acest lucru este esen-
țial pentru a putea lucra în domeniu. Cei 
4 ani de liceu pe care i-am petrecut citind 
lucrări de specialitate sunt baza concep-
telor pe care le abordez acum în imagini. 
Consider că proverbul românesc „Cum îți 
așterni, așa dormi” se potrivește perfect 
sistemului de învățământ de aici. Totul este 
la alegerea ta. Lucrezi cât vrei, cât poți, 
iar în funcție de ce realizezi, ai și rezultate. 
Lucrurile de care dispui tu sunt informații, 
libertate și timp, oarecum limitat de niște 
termene la care trebuie să predai proiec-
tele, însă destul pentru a putea crea ceva, 
cât de puțin. Profesorii deschid doar niște 
căi de informare, cantitatea de informație 
pe care o oferă fiind foarte mare și toto-
dată vagă din teama de a nu își exercita 
influența propriilor convingeri asupra noas-
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— Cum e viața de student, cum sunt 
colegii? Ți-ai făcut prieteni? 

— După 7 luni de viață de student pot 
spune că ea este foarte aglomerată. Oamenii 
vin și pleacă, acum trebuie să fii aici și în 5 
minute acolo. 

Frumos este faptul că locuiesc într-un 
cămin unde suntem un grup de 11 români 
cu care m-am împrietenit, ceea ce îmi oferă 
puțină stabilitate. Însă majoritatea stu-
denților din acest cămin sunt studenți de 
schimb. Toți vin și pleacă. Iar în cadrul 
anumitor proiecte pentru facultate trebuie 
să lucrez cu oameni pe care s-ar putea să 
nu îi mai întâlnesc niciodată. Este frumos, 
greu, schimbător, imprevizibil. 

— Ce urmează după facultate? Ce pla-
nuri de viitor ai? 

— În primul rând, să mă întorc în 
România. Vreau să dezvolt cât de mult 
pot acest domeniu în țară, să fac și eu câte 
a făcut și ea pentru mine. Într-adevăr, 
momentan se confruntă cu multe probleme 
de diferite naturi, însă consider că dacă 
generația tânără s-ar uni, ar fi capabilă să 
salveze atât economia, și cel mai impor-
tant, cultura care se vrea tot mai mult dis-
părută. Acesta este scopul meu, să salvez 
în măsura în care pot adevăratele valori și 
adevărata cultură din România. 

— Ce le transmiți elevilor de acum? 
— Urmați-vă visele și totul va fi posibil! 

Învățați ce vă place, citiți, uitați-vă la filme, 
dar nu vă irosiți timpul de pomană! Vizitați, 
mergeți în toate cotloanele României, apoi 
în toate cotloanele lumii. Învățați istoria 
României și astfel vă veți regăsi și voi pe 
voi înșivă. 

A consemnat 
Bădeliță Anca Ionela 

clasa a XI-a A

tră, a studenților. Acest lucru este deseori 
dificil, deoarece cantitatea de informație la 
care avem acces este incredibil de mare, și 
uneori nu știm ce să alegem. Totodată acest 
lucru este benefic pentru că ne confruntăm 
cu cât mai multe situații pe care le întâl-
nești mai târziu în timpul carierei. Sistemul 
de notare este foarte diferit, fiind sub formă 
de procentaj de la 0% la 100%, dar dis-
pune și de alte criterii precum interesul față 
de proiecte, nivelul de înțelegere a concep-
telor explicate și implicare în proiecte etc. 
Acest domeniu necesită foarte multă muncă 
și foarte multe cunoștințe din diverse dome-
nii. Lucrurile care îmi ușurează munca 
le-am învățat de mică de la bunicii și părin-
ții mei: să fiu ordonată și să îmi organizez 
timpul în funcție de priorități. Dacă ar fi să 
judec după notele din primul semestru, se 
pare că m-am adaptat foarte bine. 

Oamenii de aici în general sunt atât de 
obișnuiți cu străinii încât momentan nu am 
observat să se facă discriminări. Singura 
problemă pe care o am este dreptul la muncă, 
englezii condiționând românii și bulgarii să 
lucreze numai în cazul în care au un per-
mis de munca (Yellow Card), care se obține 
într-un timp destul de lung. Ce consider 
important este ca elevii să știe că niciunde 
nu se găsesc „câini cu colaci în coadă”, iar 
dacă ai de învățat, înveți oriunde, cu toate 
impedimentele pe care le întâlnești. 
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Visul nu e altceva decât o formă parti-
culară a gândirii noastre, făcută posibilă de 
starea de somn și activitatea onirică este 
esențialul visului, explicația caracterului 
său aparte.

Drumul meu a început la Colegiul 
Național „Eudoxiu Hurmuzaki”, după care 
au urmat o serie de reușite. Pentru înce-
put am intrat ca și studentă la Facultatea 
de Litere din Iași. În același timp am făcut 
practică la stația locală a Antenei 1 din Iași 
și am cochetat cu modellingul.

Încurajată de mai mulți prieteni și colegi 
am participat în Italia la un concurs de Miss 
care avea să-mi aducă marea șansă de a 
studia la Milano.

Pentru început, acest concurs a constat 
într-o preselecție de poze.

Câștigând concursul am primit ca premiu 
o bursă de studiu la Academia de Modă unde 
am avut posibilitatea de a opta pentru cursul 
preferat, moment în care am ales calea pe 
care merg și acum, fiind pasionată de mică 
de stil și frumos în general. Un curs la 
această Academie costă câteva mii de euro 
pe an, însă eu am fost norocoasă și nu am 
suportat decât cheltuielile pentru deplasarea 
acolo și masa, cazarea fiindu-mi asigurată.

Alina Elena Dăscălescu

Absolventă a Facultății de Litere 
Germană-Engleză, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” 

Un vis împlinit!!

În prezent sunt editor de modă și stilist 
la revista „InStyle” și în același timp stilist 
la revista „LadyCars”.

Mai departe vă voi prezenta un mic por-
tofoliu ce va evidenția reușitele mele pe 
parcursul acestor ani.

Am studiat la Academia de modă 
„UpToDate” din Milano, la specializarea 
„Stilist, consultant de imagine”. Experiența 
mea profesională a început odată cu finali-
zarea studiilor în anul 2008, an în care am 
obținut un premiu special din partea juriu-
lui emisiunii: „Shoppingul pasiunea mea” – 
Euforia Tv. Mai apoi, până în anul 2009, 
am lucrat ca și editor la revista „Maxim”. 
În anul 2009 am continuat cu aceeași 
meserie la diferite reviste, printre care și 
revista „Max”.

În anul 2010 am fost costumieră pen-
tru emisiunile: „Dansez pentru tine” și 
„Frumusețe pe muchie de cuțit”, Media 

muguri de ieri



47
MUGURI — C.N. „E. HURMUZACHI“

Vision. Tot în perioada acestui an am practicat meseria de stilist în sedințe foto de pre-
zentare pentru postul de televiziune Acasă Tv.

În anul 2012 am continuat cu meseria de stilist pentru revista „Lady Cars 2012”.
Pe parcursul acestor ani, am contribuit la diferite campanii de imagine, precum: Meli 

Melo, Radio Zu, Western Union, Etic Lady’s Fashion, BaShou.
Sunt stilist personal și consultant de imagine al Andreei Marin Banica și al Cătălinei 

Grama. Am fost stilist pentru diferite videoclipuri ale Loredanei Groza și Dragoș Chircu 
și concept flyer.

A consemnat
Creuco Paraschiva

Clasa a XI-a
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Mihai Calancea

Facultatea de Matematică Informatică  
Universitatea București

A absolvit în anul 2012 Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzaki”, secția matematică-in-
formatică intensiv. Pe parcursul celor patru ani de liceu, Mihai a participat la etapa națio-
nală a Olimpiadei de Informatică, obținând medalii de aur și argint. În anul 2011 a făcut 
parte din lotul care a reprezentat România la Olimpiada Balcanică, iar în 2012 a obținut 
medalie de bronz la Turneul Internațional din Shumen. Mihai este student la Facultatea de 
Matematică-Informatică, secția informatică, iar momentan se pregătește împreună cu cei-
lalți doi coechipieri ai săi pentru finala de la Sankt Petersburg a celui mai prestigios con-
curs internațional de informatică, ACM-ICPC.

— Cum a început pasiunea ta pentru 
informatică? 

— Având în vedere că nu-ți pot oferi un 
răspuns suficient de cuprinzător și intere-
sant în același timp, îmi permit să deturnez 
întrebarea pentru a filozofa despre infor-
matică, nu despre mine. Acum că subiec-
tul a devenit chiar mai plictisitor decât era 
prevăzut inițial, invit cititorii să-mi observe 
pasiunea în realizarea acestei prelegeri. 

În primul rând, informatica nu are o 
legătură directă cu partea tehnică a calcu-
latoarelor. Dijkstra, un foarte cunoscut cer-
cetător al domeniului zicea că informatica 
e legată de calculator la fel de mult cum e 
legată astronomia de telescop. Dacă mergi 
la olimpiada de informatică, nu înseamnă că 

știi să repari un calculator. Întâmplător, eu 
chiar nu știu să fac asta. Nu înseamnă nici 
că știi să construiești un site, oricât de rudi-
mentar, fie el și www.edu.ro. 

În schimb, informatica se referă la algo-
ritmică, iar algoritmica se referă pur și sim-
plu la realizarea programelor. Algoritmica 
e prezentă în orice. Orice acțiune vrem să 
întreprindem, ea are la bază un algoritm. 
Pe cei mai mulți dintre ei i-am descoperit, 
probabil, în copilărie. Însă, în principiu, ori-
când practicăm o activitate nouă, dezvoltăm 
un algoritm, un tipar pe care îl vom urma 
data viitoare când ne aflăm în aceeași situ-
ație. Şi totuși ne întrebăm, de ce tocmai pe 
calculator? Din diverse motive. Cel mai evi-
dent ar fi faptul că ele pot depune mult mai 
mult efort, iar noi suntem reticenți în a des-
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fășura muncă repetitivă. Cel mai interesant 
ar fi că, în realitate, omul nu constituie o 
unealtă suficient de simplă pentru studiu. În 
momentul în care încerci să programezi un 
calculator, observi că trebuie să descompui 
procesul respectiv în pași atât de mici, încât 
nu ești foarte sigur că știi să explici cum 
ai realiza tu sarcina respectivă în termeni 
simpli. Pe scurt, știm să facem multe, dar 
nu știm nici pe departe să explicăm cum. Şi 
asta se întâmplă fiindcă noi suntem intuitivi. 
Calculatorul nu e. Chiar deloc! Calculatorul 
poate să numere de câte ori apare cuvân-
tul „dar” pe pagina asta mai repede decât 
voi putea eu vreodată, dar n-o să se prindă 
pe parcursul vieții mele de nicio glumă pe 
care am făcut-o. Şi nu e vina lui. Pur și 
simplu nu știm să-l învățăm cum să facă 
asta încă. Şi cu asta probabil ating puțin 
întrebarea. Îmi place informatica fiindcă 
vorbește și despre noi, despre ce putem noi 
gândi, despre ce putem rezolva. Pentru a 
educa un calculator în scopuri practice, tre-
buie să examinăm problema atât de adânc 
încât ne întâlnim deseori cu filozofia. Există 
un domeniu în informatică care se referă la 
limite inferioare ale eficienței pentru anu-
mite sarcini. Mai exact, există demonstrații 
formale pentru faptul că o anumită sarcină 
nu se poate rezolva mai „bine” decât un 
anumit prag matematic fixat. Ori, în gene-
ral, când atingi o limită a universului pro-
babil ai dat peste ceva destul de interesant. 
Revenind puțin cu picioarele pe Pământ 
(literalmente), algoritmica își găsește în 
mod natural și aplicații practice. Olimpiada 
de informatică propune probleme tangente 
simultan cu ambele lumi: Lumea celor care 
dezvoltă algoritmi pentru a eficientiza, de 
exemplu traficul pe Facebook și a celor care 
vor doar să vadă cât de departe putem să 
ajungem. Sunt senzații foarte diferite de 

satisfacție academică, iar informatica reu-
șește să le îmbine de foarte multe ori.

 
— Unde studiezi în prezent?

— În prezent studiez la Facultatea de 
Matematică Informatică a Universității din 
București.

— Cum e viața de student? Ce faci pe la 
cursuri?

— Presupun că această revistă a conți-
nut suficient de multe mărturii ale studenți-
lor pe parcursul existenței sale. Mă îndoiesc 
că pot aduce ceva nou. Eu unul mai între-
rup activitatea de zi cu zi cu diverse concur-
suri. Un concurs notabil ar fi ACM-ICPC, 
desfășurat pe echipe, care va avea loc în 
luna iulie în Sankt Petersburg și este con-
siderat cel mai prestigios concurs de pro-
gramare la nivel universitar. Vor participa 
echipe care au obținut sute de medalii la 
olimpiade internaționale în timpul liceului.

— Ce planuri ai pentru viitor?

— N-aș putea să-ți spun exact. Eu nu 
am știut niciodată ce vreau. În general nu 
mi se pare fezabil să ai asemenea pretenții 
la vârsta asta. În viziunea mea, când ter-
mini liceul te preocupi să te cunoști pe tine 
însuți, să faci cunoștință cu oameni noi, idei 
proaspete și să vezi ce-ți place cu adevă-
rat. Opțiunile sunt mult mai complexe decât 
îți poți imagina inițial, e chiar amuzant să 
crezi că poți hotărî ceva în cunoștință de 
cauză de pe acum. Trebuie doar să-ți ții 
mintea deschisă și caracterul puternic în 
același timp. Apoi lucrurile se „așează”, 
după cum se zice. 
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— Ce mesaj ai avea pentru elevii de acum ai liceului pe care l-ai absolvit?

— Uitându-mă la maniera în care evit răspunsul la întrebarea anterioară, remarc că 
mi-am cam pierdut orice autoritate de a da sfaturi pertinente. Pe de altă parte, probabil 
cititorii sunt obișnuiți deja să primească lecții de la persoane a căror autoritate este con-
testată frecvent, deci mă arunc să spun și eu câteva lucruri care-mi trec momentan prin 
cap. Cred că e foarte important să poți ieși cu ușurință din zona ta de confort. Dacă ești 
antrenat în sensul ăsta, deciziile se iau mai ușor și se rectifică mai ușor. E important să 
te întrebi din când în când de ce faci ceea ce faci și ce ar crede varianta ta în vârstă de 7 
ani despre tine astăzi. Ar trebui să-ți urmărești propria evoluție și să reții cum ai ajuns să 
crezi ceea ce crezi. Dacă reții doar concluzia și uiți procesul, ai șanse mari să ți se închidă 
orizonturile cu cât progresezi în vârstă. 

A consemnat, 
Calancea Maria-Ioana 

Clasa a-XI-a A 

Echipa României de la Sankt Petersburg: 
Budău Adrian, Calancea Mihai, Stan Şerban
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Şarba Ruxandra

absolventă a promoției 2006, 
Medic rezident, Paris

Şarba Ruxandra este o fostă elevă a Colegiului „Eudoxiu Hurmuzaki” care a urmat 
facultatea de Medicină și a luat examenul de rezidențiat în Franța. Datorită realizărilor ei 
am considerat că un interviu ar fi foarte interesant așa că ne-a răspuns la câteva întrebări.

ceam la liceu, mi-am spus că aici e de mine. 
Bineînțeles că au și ei părțile lor nega-
tive, dar eu încă nu le văd, nu mă deran-
jează; mi-e de ajuns să aud lumea ciripind 
în jurul meu în franceză. M-am informat de 
pe internet, din timp (de prin anul 3 știam 
deja unde vreau să ajung).

— Ce a presupus admiterea?

— Examenul constă din 9 cazuri clinice 
(3 cazuri clinice * 3 probe) și o LCA (lec-
ture critique d’article). Se desfășoară în 
3 zile. Problema cu examenul e că noi nu 
prea suntem obișnuiți cu cazurile clinice, ci 
cu teste grilă. Greu nu a fost, problema era 
că nu știam la ce să mă aștept, e greu când 
treci de la un sistem la altul.

— De cât timp te pregătești?

— Pentru examen, am început să citesc 
din anul 4, din cărțile lor. Nu prea învățam, 
doar citeam (nu mi-a plăcut să învăț nicio-

— De ce ai ales medicina și de ce 
București? Cum a fost facultatea?

— Am absolvit liceul în 2006, profil 
mate-info. Am ales medicina prin eliminare: 
mi-au plăcut materiile reale, mai puțin cele 
umane. Informatica, fizica, matematica sau 
chimia, separat nu mi-ar fi plăcut să le fac 
o viață întreagă. Medicina le înglobează pe 
toate, este vastă și aveam de unde să aleg. 
De ce București? Pentru că e capitala, e 
mare, părinții mei au terminat acolo, are 
reputație bună și în primul rând e departe 
de casă. Nu că aș fi vrut să fiu departe, dar 
voiam să fiu autonomă, să fiu într-un oraș 
mare... să ies, să cunosc lume (Rădăuțiul e 
mic, la vremea aceea voiam doar sa plec).

— De ce ai ales Franța pentru reziden-
țiat? De unde te-ai informat?

 
— Am ales Franța la rezidențiat pentru 

ca ador țara aceasta, limba și cultura. De 
prima dată când am ajuns aici, tocmai tre-
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dată). În anul 6 am cumpărat de pe inter-
net niște conferințe cu cazuri clinice. Pe 
lângă asta, începând în vara anului 4 mer-
geam în stagii în Franța, neplătite, pe banii 
mei. Toate acestea costau: 1000 de euro 
conferințele, să stai în Franța vara 3 luni 
costă, mâncarea cazarea. Mergeam mult pe 
jos deci transportul nu mă costa. Am avut 
noroc cu prietenul meu, deoarece el avea 
apartament în Paris și în ultimii 2 ani am 
stat la el. Nu m-a costat cazarea. Ca timp, 
în ultimii 2 ani dacă ieșeam seara la club și 
pierdeam vreo noapte, nu-mi tihnea... așa 
că în ultimul an nu prea ieșeam; dar de la 
facultate n-am chiulit deși puteam; trebuia 
să schimb aerul, să-mi întâlnesc colegii... În 
schimb m-am uitat mult la seriale, mai ales 
cu o lună înainte de examen; nu mai aveam 
răbdare să citesc.

— Te-ai integrat ușor? Contează că vii 
din România?

— Şcoala din România m-a ajutat; dar 
e mai mult efort personal... cred. Depinde 
mult de fiecare și de implicarea fiecăruia 
(vorbesc de facultate). Liceul m-a ajutat 
mult în facultate; diferența mare între cei 
care au terminat la reală și cei care au ter-
minat la umană, dar până la urmă toți am 
terminat cu o diplomă.

— Cum e viața în Franța?

— Viața de zi cu zi… muncesc de dimi-
neața de la 9 până seara la 6.30. După, sunt 

frântă. Mă plătesc cam cu 1500 pe lună, în 
funcție de gărzi, 335 chiria, mâncarea nu o 
plătesc; restul pentru mine; am ceva datorii 
pe care trebuie să le plătesc dar îmi ajung 
banii. Pentru prima dată am intrat într-un 
magazin fără să mă gândesc dacă am bani, 
dacă trebuie s-o sun pe mama să-mi tri-
mită bani; am luat ce mi-a plăcut... fără să 
exagerez totuși. E plăcut sentimentul să ai 
banul tău. Ciudat în același timp.

— Care este specializarea pe care ai 
urmat-o?

— Sunt intern de Hepato-Gastro-
Enterologie, e vast și interesant, cum îmi 
place. Fac stagii de 6 luni în diferite spi-
tale; eu sunt în regiunea Picardie, în nor-
dul Franței, la o oră de Paris. E frig, iar 
oamenii sunt cam simpluți, majoritatea (cel 
puțin pacienții cu care intru în contact-al-
coolici). Internatul durează 4 ani, apoi dau 
examen de specialitate. Apoi, nu cred că o 
să am probleme să-mi găsesc loc de muncă, 
e penurie de medici peste tot, mai ales în 
nord. Oricum îmi place foarte mult ce fac.

— Ce sfat poți oferi elevilor liceului?

— Mesaj pentru elevii liceului... nu știu 
ce să spun, nu o să vă placă, dar le-aș spune 
să nu se streseze prea tare. Important e să 
asiste la ore, să nu chiulească, dar să nu se 
streseze, să se distreze, că atunci e momen-
tul; să facă ce le place; dacă nu fac ce le 
place nu o să exceleze.

A consemnat,
Daneliuc Diana,
clasa a XI-a A
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Suflet de toamnă

Privesc apusul de pe stânca vieții
Şi văd cum vine peste tot urma tristeții.
Ruginesc și eu odată cu natura,
Încerc să strig, să urlu, dar mi-e uscată gura.

În rochie de frunze, cu mâinile de gheață,
Alerg spre infinit să îl ating pe față,
Să îi acopăr ochii în negura pustie,
Cine îl atinge nici el să nu mai știe.

Încet vântul vine și mă ia de mână,
Mă înglobează tainic în a sa furtună,
Mă împinge în prăpastie fără sfârșit,
Să cad fără putere pe pământul ofilit.

Vreau să prind florile de astă vară,
Vreau să am soare în noapte stelară,
Vreau ca toamna să nu mă-ngenuncheze,
Vreau ca al meu suflet să poată să viseze.

Suflet de toamnă lasă-mă să plec!
Nu vreau în nostalgie și scamă să mă-nec.
Mai bine zbor cu păsările-n zare,
Decât să mor aici de dor și de uitare.

Privesc și văd lumina-n ochii mei,
Îi deschid ușor printre frunzele de tei,
Privesc în jur și văd doar veselie,
A fost un simplu vis la-nceput de nostalgie.

Sufletul meu a prevăzut o toamnă
Plină de dor, de scânteie și de rană,
M-a văzut pe mine pierdută printre nori,
Cum toamna rece mă ducea spre zări.

Mă uit la cer, la mine și la soare
Şi știu că vara de astăzi dispare.
Va veni toamna și îmi va dărui
Un suflet de frunze în fiecare zi.

Desen realizat de Iuliana Monica Şmid

Creații ale elevei  
Câmpan Andreea, clasa a X-a D
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Cântec de legendă

Fotografie realizată de Andrei Lucescu

Suntem prizonieri în propriul nostru eu
De ce zbați în tine și plângi încet mereu?
Ce e disperarea, de nu te lasă-n pace?
Unde să mai fug când nu mai am ce face?

Alergi pe-un câmp cu rouă rece,
O pulbere de stele ce la căldură trece,
Cu buzele de gheață săruți un vis ciudat,
Care-a fost cu tine și astăzi te-a uitat.

Ai clădit cuvinte pe corzile de suflet,
Le-ai îmbrăcat în aur, dar miezul lor e putred,
De ce mi le spui mie după atâta timp,
Când ne-am înstrăinat și nu mai știu ce simt?

Să mă cert cu Zeus pentru a te înțelege?
Pentru ce, căci tu nu ai știut alege?
Să-i cer lui Cupidon să mi te-aducă?
La ce folos, mai bine-i zic să fugă.

Mi l-am luat pe-Aristotel maestru
Să mă învețe legile, rupestru’,
Să mă învețe să schimb gânduri prizoniere
Şi să nu le las din nou să spere.

Nu mă privi așa, căci nu mai sunt la fel,
M-a învățat să fiu altfel maestrul meu, Aristotel,
De ți se pare că astăzi viața e ciudată,
Învață s-alegi bine încă de prima dată.

Daca-i veni nu aș ști ce să-ți mai spun,
Sufletul îmi e departe, iar pașii pe alt drum,
Trecutul e trecut și știu este al meu,
Frumos ca-ntotdeauna îl voi păstra mereu.

Nu te speria că timpul m-a schimbat,
În suflet sunt tot eu, fata de altădat,
Doar inima își schimbă cântecele ei,
Iar asta nu e după mine, de vrei sau de nu vrei.

O lacrimă amară îți va scălda privirea,
Nu plânge, iubite, o să-ți găsești menirea,
În sufletul meu tainic te voi păstra și eu
În vremurile grele când totul va fi greu.

Din răsăritul rece ne vom desprinde iar,
Să nu mă uiți, iubite în zilele de vară,
Cu un bagaj de vise rămân în urma ta,
În tainica ta palmă e-o parte din inima mea
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Rugă pentru părinți

Desen realizat de Andrișan Narcisa   

Atât de blânzi, de buni și de cuminți
Cine pot fi alții decât dragii mei părinți.
Cu suflet înflorit la fel ca o grădină,
Pe pământul sacru au o sarcină divină.

Ne au grija, ne iubesc, ne cresc,
Fără să aștepte un simplu mulțumesc.
Zâmbesc și râd de bucurie și candoare,
Deși poate sunt triști și inima îi doare.

Tu, mamă mi-ai dat viață pe pământ,
Ai plâns pentru mine, m-ai învățat primul cuvânt,
Mi-ai dat povești rupte din soare,
M-ai învățat să am sufletul plin de culoare.

Dragă tată, lăngă tine-am învățat
Să fiu un om mare, să am sufletul curat,
Mi-ai explicat mereu ceea ce-i bine
Şi ai avut mereu încredere în mine.

Îi văd, atât de simpli cum poartă anii grei,
Totul e bine și posibil pentru ei,
Se gândesc la noi, la dragii lor copii, 
Care se pare vor pleca-ntr-o zi.

Se zbat, muncesc și luptă,
Dacă e nevoie munții din loc îi mută.
Iubirea lor e infinită, nu va muri vreodată,
Câtă bucurie pentru-o mamă și un tată.

Dar noi, copiii ce facem pentru ei?
Îi facem ca să plângă, le facem anii grei.
Nu ascultăm o vorbă sau un simplu sfat,
Când tot ceea ce spun e sfânt și-adevărat.

Spunem că nu ne pasă, ei ne privesc cuminți,
Dar inima lor plânge pentru că sunt părinți.
Ei ne iubesc enorm, fără cuvinte
Şi vor din viața asta să luăm aminte.

Va veni o zi când ne vom despărți,
Dar iubirea lor și-atunci va dăinui.
Va veni o zi când lacrimi ne vor curge,
Dar îi vom avea în noi prin sânge.

Din ceruri pașii noștri vor veghea,
Durerea din suflet ei o vor alina,
Când ploaia grea va săruta pâmântul,
Noi, copiii le vom auzi cuvântul.

Îmi cer iertare pentru când v-am necăjit,
Îmi cer iertare cu sufletul umbrit.
Voi sunteți îngerii mei păzitori,
Voi sunteți astrele ce au grijă de nori.

Doamne, Ție vreau sa-ți mulțumesc
Pentru acești oameni care mă iubesc,
Te rog să-i aperi de ploi și de furtuni
Şi să le dai de toate acestori oameni buni.

Bătrâni sau tineri cu toții sunt părinți
Şi pentru-a lor copii și-ar da inima în dinți
Tot ce fac ei și azi și mâine,
Fac să ne fie noua bine.

S-avem răbdare, să nu îi necăjim,
Să le-arătăm prin fapte cât îi iubim,
Să ascultăm ceea ce zic și ce vorbesc,
Tată, mamă pentru tot vă mulțumesc!
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Un înger...

Te văd!
Cobori încet în visul meu adânc,
Cu fața pală și cu veșmântu-ți sfânt,
Cu aripi mari, țesute parcă din lumină,
Cu zâmbet cald și o privire lină.

Ești așa de dulce, tu, înger drag al meu,
Îmi urmezi pașii la bine și la greu,
Îmi trimiți din armonia ta, de sus,
Îmi dai putere, forță, mă întărești nespus.

Privește!Somnul meu te cheamă
Vino, haide în visul meu și ia-mă!
Du-mă departe spre zarea albastră,
Ia-mă cu tine spre bolta cerească.

Nu te-am văzut, dar știu că ești cu mine,
Nu te aud, dar știu că-mi spui doar bine,
Mi-ai dat puterea de-a visa,
Mi-ai dat tăria de-a spera.

Şi-acum te văd, cobori din cer la mine,
Acum te-aud și te-nțeleg prea bine,
Ai luat cu tine praful de stea
Şi l-ai sădit acolo în inima mea.

Am alergat spre tine, dar tu m-ai oprit,
Mi-ai întins mâna și-ncet mi-ai șoptit 
Că visul acesta este-adevărat,
Că tu pentru mine din cer ai plecat.

M-a sărutat pe frunte, m-a strâns la pieptul lui
Şi s-a urcat pe trepte galbene-gălbui,
S-a întors în cer, în lumea sa cerească,
Să-mi vadă pașii și să mă păzească.

O, înger drag, nu mă lăsa!
Vino și ia-mă acolo-n lumea ta!
Vreau și eu aripi, vreau și eu să zbor,
Vreau să cânt cu ploaia, vreau să-mi fie dor.

Încet, s-a pierdut prin sutele de nori
Şi a lăsat lumină în eternele zări,
Mi-a luat stelele, în schimb mi-a dăruit
Un soare de lavă atunci când m-am trezit.

Îi simt prezența în fiecare zi
Şi știu că e cu mine orice ar fi
Mă-nvață să râd, mă-nvață să iubesc,
Mă-nvață să am aripi să pot să te găsesc.

Nu mă uita...

Oglindă neagră pătată cu stele
Mă uit la ea cuprinsă de visele mele.
Mă gândesc la tine, la inima ta
Şi ascult tăcerea care-mi pare grea.

Închid ochii, mângâiată de-adiere
Care mă desprinde de orice durere.
Lună îmi cântă prin lumina ei,
În părul meu se-agață florile de tei.

Unde ești? Unde sunt? Unde vom fi?
Pe ce cărări timpul ne va goni?
Sufletul meu e un potir de amintiri,
Ochii mei oglinzi a vechilor priviri.

Parfumul verilor îl port mereu,
E-o amintire dulce pe care-o am doar eu,
Sunt confuză, plină de mister,
Aștept răspunsuri și încă-ncerc să sper.

Câtă liniște e-acum în mine!
Ninge cu vise, cu flori divine
Îmi ascult inima, nu pot ca să gândesc,
Ea știe și-mi spune cât de mult iubesc.

Aș vrea să evadez din închisoarea viselor,
Aș vrea să închid cartea dorințelor,
Dar sufletul nu poate renunța
Se zbate-ntruna și nu poate uita.

Oare știi ce-nseamnă să nu poți uita?
Vei înțelege oare sau nu-ți va păsa?
Ai cheia sufletului meu neschimbător,
Ce-și cântă-ntruna nesfârșitul dor.

O stea se desprinde de cerul jertfit,
Îmi cade în palmă, se schimbă în mit,
Dorința pe care o cer de la ea
Este aceasta: Nu mă uita!

muguri de azi
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Creații ale elevei
Respinciuc Andreea, clasa a X-a A

Visare…

Diform,
aud sunete
bătute-n cuie,
Bizar,
mă scald
în lumini abstracte,
Straniu,
mă ascund
sub pleoapa viselor.

Un pic din viață
Suntem efemeri… și în viața noastră
Promitem, dar uităm ce am promis
Neînțeleși suntem, altora explicăm,
Ce savanții au făcut când au adormit,
Căutând ce ei nu înțeleg, să înțelegem noi,
Ce din plictiseală au descoperit.

Tineri, furăm gesturi… plagiem…
Fragezi, gustăm din destinul crud,
Iar el râde de naivitatea noastră
Şi o fierbe-n infinit…

Suntem niște copii, uite, chiar eu…
Stau și mă uit cum trece călătoare
Cea care e prea lungă și prea scurtă,

Niciodată potrivită fiecăruia…
Căci viața e o sceneta absurda
Cu prea puține acte, prea multe personaje.
Toate sunt cosmopolizate și cosmetizate
Numai noi suntem păpuși…

Eu  sunt un trecător, o figurantă în lume
Ca și tine…
… dar eu am o scuză
Sunt beată de iubire mai mereu…

Desen realizat de Andrișan Narcisa

Gheișă

Într-o lume fără rost, cu speranțe,
Îmi fac drum printre lacrimi,
Învârt evantaie… ești hipnotizat !

Farmecele mele de-o clipă, două,
Te prind în dansul vieții,
Al  vieții fără definiție, cu rol esențial
În arta de a iubi…

Buzele mele roșii te fac să te gândești
La mine… cea cu masca albă, pură
Cea fără puterea de a iubi…
Cea pe care tu o vrei !

Totul  în lume e un dans, un joc,
Cu inimi sau cu pași,
Cu cuvinte sau doar cu ireal,
Ascunse într-o cutie cu fard!

muguri de azi
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Nimic

Când  vântul tace
Adorm încet umbrind pustiul
Izvorul tace
Frânturi de amintire zbiară nimănui,
Fiori de apă-și picură amarul
Nimic e totul !
Nimic e ultima suflare
Nimic e clipa… ce trece iar nepăsătoare
Tristețea-mi ține de urât,
Mi-e greu să o alung
O țin la mine !

Trandafir cu două parfumuri

Câteodată, simt cum alunec pe un val în jos
Şi mă cufund într-un adânc întunecos.
Mă las cuprinsă de disperare, de dorințe,
Acoperindu-le apoi, calm, cu sentințe

Aș vrea iubire, speranțe, cărări laminate,
Să arunc în adâncuri torente-nlăcrimate,
Să râd, să strălucesc, în juru-mi lăsând magie
S-aprind în mine, a vieții făclie.

Altă făclie neîndurătoare, crudul destin,
Se prinde de poalele existenței, luptător meschin
Şi mă trage pe cărări nesfârșite de spini,
Stingând ale viselor mele stinghere lumini.

Mă-nvăluie idei, cu gheare mari și lungi
Şi trupul se transformă în lumini și fulgi
Ce se preling pe linii de gând în zare
Şi-ajung în infinit prin Carul Mare.

Scară spre infinit

Cobori…
Pășești, ca o adiere
Ce suflă-n pâclă praful,
Pe picături de nori
Căzute fără suspine
… peste iarbă !
Cobori…
Atingi, în liniștea bizară
Fruntea unui fir de iarbă,
O mângâiere de amurg !...
Acum, fugi…
Ca un minutar în goană
Spre cifrele perechi,
Mereu agățați de un soare !

… tot cobori…
Şi o ploaie de scântei răsar
Ca-ntr-o picătură
Udată de cerneală,
… și nasc și pier idei !

Fotografie realizată de Andrei Lucescu  

Poetul din tine

Suflet pribeag, călătorești
Însoțit,
dar mereu singur,
Tânjești după iubirea
care mântuie,
O cauți, te agăți de tot
Ce are aromă de fericire

Ești un gând fără pereche,
Dezordonat, pierdut,
În noianul de idei
câteva proprii, câteva împrumutate,
câteva…

Liniștea, spui, o ai, dar
Nu ai găsit-o încă,
Eul tău l-ai găsit
Spui,
dacă n-ar fi ca o frunză de toamnă
care nu se așază pe pământ
decât până la următoarea adiere
poate ți-ai găsit și locul.
Până atunci rămâi un neînțeles.
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Te caut…

Pășesc agale pe cărarea foșnind a toamnă târzie. Pașii înaintează, dar gândul furat de 
amintiri, stăruie și privirea-mi se pierde în culorile tomnatice ale pădurii de stejari.

Ştiu exact unde mă voi opri. Aud deja murmurul valurilor, și răcoarea îmi adie obra-
jii. Da, acolo, lângă izvorul prins de vrajă, acolo voi poposi și voi asculta în liniște, muzica 
dragă poetului: muzica izvoarelor.

În timp ce mă așez pe covorul de frunze, murmur șoptit versurile dragi mie: „Un frea-
măt lin trecea din ram/Şi un miros venea adormitor”. Închid ochii și revăd chipul blând 
al poetului, ochii negrii, mari, inteligenți, pătrunzători. Îl simt  atât de aproape de mine și  
o bucurie nemărginită mă cuprinde. Sufletul  meu, copilăria mea îl caută.

Deschid ochii și mă înfior de imensitatea cerului albastru. Undeva, acolo, sus, printre 
aștri, se află Poetul, luceafărul nostru, al românilor, al tuturor.

Căutarea mea nu s-a sfârșit! În fiecare seară, privind spre înălțimi, voi citi versurile 
Poetului, și voi urmări pe cerul înstelat, zborul Luceafărului.

Tăcere…

În păru-mi desprins de dorință
Să-ți frângi obrazul opac,
Iubind și uitând de suferință
Să nu mai taci, să nu mai tac!

Din gura-mi mică, sărutul tău
Să scoată miile de draci
Şi tot iubindu-ne, așa, mereu
Să nu mai tac, să nu mai taci!

Dar legile-mpotriva firii,
Ce-n tine zac, ce-n mine tac
Au înlănțuit vraja iubirii
Şi-acum tu taci, și-acum eu zac!

Fotografie realizată de Andrei Lucescu   
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Creații ale elevei
Violeta Botnarenco, clasa a XII-a D

Singuri

Dacă viața s-ar opri în loc,
Aș vrea să fie într-o zi,
În care să ne găsească pe noi doi
În îndepărtarea lumii singuratice,
Unde murmurul izvoarelor
Şi ciripitul păsărilor
Să fie pe post de cântare.
Unde luna și stelele

Să fie acel tavan al palatului nestemat.
Unde marea, cu ale ei valuri înspumate
Să fie plapuma noastră.
Unde noi doi să fim
Neatinși de nimeni, în afară de vânt.
Unde noi doi să ne iubim...
Iar, dacă viața ar continua,
Aș vrea să cunoaștem bătrânețea împreună.

Vremuri prezente

Sunt acea parte adunată
Din vremuri în aceste vremuri
Şi vreau să fac ca lumea toată 
Să nu mai fie așa stricată.
Şi știu că nu e cu putință 
Să schimbi un glob
În oameni buni,
Eu voi purta ca pe-o sentință 
Acele vremuri din străbuni.
E nebunie!!!
Cu toți o știm,
Noi ne-ndreptăm ca într-o ceată,
Dar unde vă grăbiți?
Nici voi nu știți...
Şi nici nu vreți să știți,
Dar eu vă spun că niciodată nu veți ajunge
Lângă El...
Suntem mânați de toți cei care
Au fost mânați la rândul lor,
Dar au ajuns să fie oare la locul Lui?
Suntem acea vreme a cunoașterii,
Dar totodată a prostiei,
Nu vrem să facem să fim oameni,
Însă plecăm în agonie...

Desen realizat de Sbiera Sabina Adio!

Oare inima are și ea un repaos?
Oare tu m-ai fi iubit?
Oare de ce când îmi e mai bine
te întorci în gândul meu?
Aș vrea să nu te mai joci
cu inima mea!
Aș vrea să pot iubi pe altcineva!
Chiar dacă te iubesc... 
Adio!
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Legat

Am ochi și văd.
Am gură și vorbesc.
Am mâini și scriu.
Am picioare și merg.
Dar de ce nu pot să fac dreptate, unde nu e!
Nu sunt orb să nu văd prostia!
Nu sunt mut să nu țip!
Nu sunt fără membre să nu pun stop!
Însă sunt legat de lumea care nu vrea,
Care nu dorește să schimbe ceva,
Care stă pe loc în așteptarea lor,
Dar ei nu au cum sa te facă om.
Ei te fac criminal!

Vrajă

Mai presus ca singurătatea 
Ce poate fi,
Eu sau tu?
Noi doi în mijlocul ei,
Să ne iubim în întunericul
Devastat de necunoscut,
Să plutim în vraja neștiinței,
Să fim un Adam și o Evă,
Care să nu cunoască greșeala.

Desen realizat de Mircea Teleagă   

Punct

Carte, gând, meditez,
Zbor lânga stele,
Mă cobor pe scări în jos,
Pixul se plimbă pe pagină,
Întocmai cum vezi si tu.
Vreau.. Mă gândesc...
Atât am să-ți spun,
Nu mai vreau să mai aud, dar
Eu, tu, noi și alții,
Suntem, existăm
Şi PUNCT.

Desen realizat de Sbiera Sabina   

Depărtare

Gându-mi zboară lângă tine
Să te simt tot mai aproape.
Lângă tine mă simt bine
Şi nimic nu ne desparte.

Inima-mi bate tot mai tare
Respirația-i mult mai grea,
Mă sufoc la depărtare 
Cănd nu ești alăturea.

Te iubesc și-o știi tu bine,
Nu ai cum să nu o știi,
Chiar si aici la depărtare
Eu îți sunt alăturea.
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Creații ale elevei
Halus Gabriela, clasa a XI-a C

Popas în trecuturile neuitate

O, tu vechi și scump oraș,
Peste care timpul a trecut
Privesc acum în inima ta
Şi totu-mi pare de nerecunoscut!

Mă pierd în frumusețea ta,
În curcubeul ce te înconjoară,
Mă fură sclipiri de nea
Ce hoinăresc peste tine a nu știu câta oară!

Nu te-am văzut în tinerețe,
Dar imaginile au prins grai.
Şi mi-au spus întreaga ta poveste,
Ce m-a făcut să te asemăn cu o gura de rai.

Unde sunt străzile pietruite?
Caleștile ce le tropoteau
Prăvăliile mereu deschise,
Şi casele vechi ce te încununau?

Toate s-au luptat cu timpul
Care a ieșit biruitor.
Şi-a pus amprenta peste tot cuprinsul
Ce s-a transformat în mod uluitor.

Un singur lucru a rămas statornic
Şi neschimbat în mii de ani.
Ce a trăit în armonie,
Cu acest colț de rai.

Ştii tu care este-acela?
Este chiar el și eu și noi,
Este omul…
Ce de veacuri a trăit pe acest plai.

O, drag oraș cu nume sfânt,
Ce  mi-ai pus lumea la picioare,
Îți închin acest cuvânt
Căci știu că te voi regăsi și-n zilele amare.

Desen realizat de Sbiera Sabina   

Te păstrez în inima mea
Şi vechi, și nou, și tânăr, și bătrân
Că ai avut tăria să răzbați
Peste acest timp aspru și nebun.

Te voi păstra în amintire,
Mă vei păstra în a ta carte,
Te voi lua pe trepte de iubire,
Când sufletul îmi va fugi departe.

Ai fost tânăr, înflorit și minunat,
Iar timpul cu a sa putere te-a schimbat.
Chiar și acum, cu chipul pal și răvășit
Te prețuiesc mai mult decât mi-aș fi închipuit!
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Speranțe spre un nou început

Să ai viață, să trăiești și să fii fericit,
Să iubești și să fii iubit,
E tot ce ți-ai putea dori
Dacă ai conștientiza ce fericire te va învălui.

Ai o viață și doar una.
Trăiește-o după cum îți poftește inima!
Bucură-te de tot ce te înconjoară!
Şi  visează asemenea unui fulg ce zboară.

Învăluiți în sănătate, pace și prosperitate,
Avem o viață minunată, ce ne 
deschide un drum în față,
Avem pe Cineva care ne iubește,
Ne apără și ne ocrotește.

Oameni, prieteni, tineri ca mine, voi,  
haideți să-i ajutăm pe cei bolnavi,
Ce  privesc neputincioși spre granițele lumii largi,
Şi speră, poate spre un viitor mai bun.
O șansă nouă spre un nou început.

Şi speră, și speră, dar în zadar.
Căci singuri nu vor putea scăpa din acest coșmar.
Viața i-a lovit cum a știut ea mai bine,
Şi nu e vina lor că nu-și pot vindeca singuri rănile.

Pe-aceștia, dar trebuie să-i ajutăm,
Cu o vorbă bună sau o încurajare.
Să le redăm aripile spre a putea zbura
Prin acest univers bogat în culoare.

Uită-te în oglindă și vei realiza
Că Cineva pe tine te-a binecuvântat.
Înmoaie-ți inima și fă o faptă bună,
Pentru a reda zâmbetul pe o față 
sătulă de o viață cruntă.

Privește la primii fulgi de nea
Ce au acoperit lumea.
Privește la puritatea lor,
Şi crede că poți fi  un înger păzitor.

Se-apropie Crăciunul,
Ooo ce sărbătoare!
Cântă îngerii în ceruri,
Şi fulgii de nea în depărtare.

Ce multă bucurie,
Ne-aduce această zi măreață,
Când primim colindătorii,
Şi-ascultăm colinde ce ne minunează.

Când în ieslea de la Betleem
Un prunc micuț se naște,
Când magii către El veneau,
Şi îngerii cântau la harpe.

Ooo ce pace parcă te cuprinde,
Când privești la toate darurile sfinte.
Când privești în inima-ți curată,
Şi vezi că Pruncul te-a 
binecuvântat încă o dată.

În această  zi de sărbătoare,
Către tine am o rugare!
Lasă ura în uitare,
Şi-mparte din darurile ce ți-au fost date.

Învăluiți în bucurie, dragoste și armonie,
S-așteptăm ca pruncul să se nască,
Minunea să se-nfăptuiască,
Şi liniștea să dăinuiască.

Desen realizat de Şmid Iuliana  
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Creație a elevei
Trufin Ioana, clasa a XI-a C

Omul este o entitate polarizată. Acest 
incipit exordium ex abrupto lansează o pro-
blematică de tip existențialist, stimulând 
procesele cognitive de definire (sau de rede-
finire) a unei incertitudini cu tente dialec-
tice. Din substraturi se reiterează încercările 
anterioare, permanent antrenante dato-
rită caracterului lor rămas deschis viitoare-
lor noi semnificații și versiuni, o percepere 
complexă a ființei umane în universalitatea 
ei fiind (în mod tragic) imposibilă. Se dez-
voltă astfel un mecanism intuitiv, care ope-
rează cu parametri stabili, desprinși dintr-o 
logică parțial accesibilă: istorie, dogmatică, 
filosofie, psihologie, urmărindu-se realiza-
rea unor corelații și interconexiuni menite 
să amplifice gradual multilateralitatea și 
primatul (etern) uman. Interferența aces-
tor domenii multiple creează un spațiu vast 
de analiză, cu limite imperceptibile, întrucât 
fluxul de informații și, implicit, de posibile 
semnificații, își menține modul crescendo. 
Omnisciența și focalizarea externă apro-
pie interpretarea amorfă de o formă vari-
abil circumscrisă cu linii precise: nevoia de 
obiectivizare în procesele de definire (capta-
tio benevolentiae).

Analiza exhaustivă a condiției umane și a 
statutului său ontologic proliferează, deve-
nind o figură structurală, compusă din uni-
tăți – unghiuri înscrise în cercul percepției. 
Apar viziuni și moduri diferite de orientare, 
fiecare având o valoare utilitară și instru-

mentală raportată la marele întreg. Încep 
să se contureze imagini, iar doar prin asam-
blarea tuturor perspectivelor idealul indis-
cutabil se poate materializa: omul înglobat 
în definiție.

Omului (homo), reflectat în universalita-
tea sa, i-a fost atribuit titlul de sapiens în 
momentul în care s-a recunoscut inteligența 
ca factor superior ierarhic; ulterior, ea a 
fost inclusă în lungimea cercului de percep-
ție, asigurând geometria figurii compuse din 
variate unități (homo viator, homo ludens, 
homo faber, homo religiosus, homo risibi-
lis, etc.). Unitățile sunt asamblate și menți-
nute în inteligență, însă pot să prezinte un 
polimorfism aparte, sau să nu respecte anu-
mite tipare arhitecturale, ci să predomine, 
să se extindă, absorbind astfel concepția 
(uneori supralogică) de homo sapiens.

Nu întamplător, homo ludens își impune 
caracteristicile, devenite provocări de dez-
batere filosofică, deoarece aceste forme 
ludice constituie „o categorie absolut pri-
mară a vieții” (conform Johan Huizinga). 
Desfășurând o incursiune în trecutul origi-
nar, pot fi identificate forme primordiale ale 
laturii ludice, conturate înaintea altor forme 
de manifestare inițiale. 

Civilizația umană se naște și se dezvoltă 
în joc și ca joc. Imaterialitatea expresiei 
ludice se detașează de statutul de fenomen 
pur biologic, fiziologic, psihic sau reacție 
instinctuală, fiind punctul de divergență a 

Disecție l ipsită de instrumente chirurgicale

Homo Ludens vs.  Homo Faber
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razelor de creativitate umană. Imaginația 
creatoare își are substraturile în joc, care 
satisface idealuri de exprimare și idealuri 
sociale. Creația spirituală este repetabilă, 
poate evolua, implicând o stare de excep-
ție, diferențiind. Această dispoziție potenți-
ală de a crea derivă din forme ludice, inițial 
inconșientizate („jocul de-a creația”). Jocul 
începe prin a fi o descărcare a unui sur-
plus de forță vitală; satisface o nevoie de 
destindere, incluzând o oarecare cutezanță 
de a ieși din realitatea imediată și concretă 
și de a pătrunde într-o sferă temporară de 
activitate cu tendință proprie. Din joc pro-
vin expresii personale, eliberate din sfera 
imaginației creatoare, iar această capaci-
tate de a expune manifestările individuale 
nu numai că denotă implicațiile jocului ca 
aspect artistic, ci și factura sa evolutivă.

Homo ludens (își) valorifică funcțiile per-
tinente creației, adoptă o viziune asupra 
lumii (acel Weltanschauung în concepția lui 
Freud) trecută prin filtrele propriei inter-
pretări. I se permite să poarte vălul diafan 
al percepției interiorizate și să-si revarse 
fluiditățile asupra unei lumi deja concepute. 
Ludicul îi oferă posibilitatea de a încrusta 
noi semnificații și de a descoperi înțelesuri, 
de a ridica acest „câmp vizual” pe un nivel 
superior.

Aceste perspective sunt puncte prime 
ce fundamentează cultura sub specie ludi. 
Cultura reprezintă exuviile unei creativități 
impregnate de elementul ludic, pentru că, 
așa cum Johan Huizinga afirmă, „cultura 
nu începe ca joc și nici din joc, ci în joc. 
[…] cultura autentică nu poate exista fără 
un anumit conținut ludic, deoarece cultura 
presupune o anumită autolimitare și stă-
pânire de sine, o anumită aptitudine de a 
nu vedea în propriile ei tendințe extremul 
și supremul, ci de a se vedea închisă înlă-

untrul unor anumite hotare, acceptate de 
bunăvoie.”

Jocul ca fenomen de cultură este o conse-
cință (firească), o formă tangibilă, materială, 
creată de o fire ludică. Este acea „propen-
siune pentru monumentalitate” (Constantin 
Noica), lucrarea sculpturală (impropriu 
spus) înalțată de imaginația creatoare, năs-
cută din joc. În Kulturgeschicte Afrikas, 
Leo Frobenius menționează: „De fapt, în 
jocul intensiv al copiilor avem de-a face cu 
izvorul – pornit din apele subterane cele 
mai sfinte – ale întregii culturi și ale orică-
rei mari forțe creatoare. Căci în jocul acesta 
se vădește capacitatea de a te dărui sufle-
tește și în « realitatea » ta cea mai deplină 
unei lumi secunde de aparențe (sich einer 
zweiten Erscheinungswelt hinzugeben).” 
Acest puerilism insinuat este o trăsatură 
importantă ce relevă natura jocului, ates-
tându-i caracterul său dezinteresat, liber, 
capabil să resusciteze valențe arhetipale. 
Asocierea formelor de incipit ale culturii 
cu jocul copiilor nu este stocastică, cazuală; 
prinde consistență afirmația că jocul este 
stratul generator al unei culturi, iar, prin 
extindere, jocul copiilor este, datorită sin-
cerității, purității și caracterului inconștient, 
instinctual, nealterat de aspecte normative 
sau viziuni adoptate (ori impuse), precurso-
rul oricărei forme de manifestare artistică.

În mod similar, Johan Huizinga susține: 
„Ca să înțelegi poezia, trebuie să te înveș-
mînți în sufletul copilului ca într-o cămașă 
fermecată și să admiți că înțelepciunea copi-
lului este mai presus decât cea a bărbatului. 
Această natură primordială a poeziei, înțe-
leasă încă de Vico în urmă cu două veacuri, 
se află în noțiunea pură a jocului.”

Poiesis este o funcție ludică. (Poiesis doc-
trinae tanqua somnium – poezia este ca 
un vis al științei – afirmă Francis Bacon.) 
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Jocul imaginației nu a fost nicicând mai 
provocator și incitant odată ce a reușit să 
se desprindă din abstract și să se materia-
lizeze, devenind astfel parte constituentă a 
unui tot unitar, cultura.

Imaginația creatoare are implicații filoso-
fice, iar elementul ludic al filosofiei își pune 
în scenă rolul. Un exemplu de divertisment 
nobil, constând în întrecerea curtenească în 
realizări poetice este argumentul ideal care 
validează ideea cum că filosofia se desprinde 
din forme ludice de incitare a imaginației: 
„Ce este scrierea? – Păstratoarea științei.” 
„Ce este cuvântul? – Trădarea gândului.” 
„Cine a procreat cuvântul? – Limba din 
gură.” „Ce este limba? – Un bici al aeru-
lui.” „Ce este aerul? – Păstrătorul vieții.” 
„Ce este viața? – Bucuria celor fericiți, 
durerea celor nefericiți, așteptarea morții.” 
„Ce este omul? – Robul morții, oaspetele 
unui loc, un călător care trece.” Întrecerea 
enigmistică, străvechiul joc sacral competi-
țional în materie de înțelepciune fac parte 
din epocile medievale ale filosofiei și denotă 
importanța elementului ludic.

Homo ludens este o unitate structurală 
complexă, oferind vaste domenii de ana-
liză și interpretare, consolidate de același 
element ce definește ființa umană și îi atri-
buie un rang superior: inteligența. Această 
capacitate este însoțită de un caracter evo-
lutiv, identificat în totalitatea fragmente-
lor ce compun (și justifică) noțiunea de joc, 
implicațiile și formele sale de manifestare. 
Evoluția este conștientizată în momentul în 
care se identifică o modificare, un progres. 
Entitatea umană se dezvoltă pe fondul unui 
progres, omul creează, însă atunci când 
modificările au o direcție strict utilitară, 
pătrundem în spațiul unde Homo faber își 
impune preceptele.

Homo faber este expresia unei inteligențe 
mecanice și mecanizate (spre deosebire de 
homo ludens, efluviul unei individualități cu 
valențe artistice). Funcția creativă se mani-
festă și în cadrul acestei unități structurale, 
însă se desprinde de viziunea conceptual-in-
telectualistă (fructificată de homo ludens), 
fiind o activitate liberă, factuală, a elanului 
vital. Dacă latura ludică este coagulată de 
concepte păstrate într-un plan abstract și 
care acceptă variate forme de interpretare, 
homo faber are ca specific o anumită con-
cretețe palpabilă; omul meșteșugar, capabil 
de a fabrica instrumente, are o configura-
ție aparte, unită însă de același liant: inteli-
gența creatoare.

Funcția practic evolutivă este trăsătura 
dominantă a omului meșteșugar, care are 
interese pur faptice, iar aspirațiile sale pot 
fi perceptibile. Tendința de a depăși anumite 
stadii sau nivele justifică actele lui homo 
faber, care prezintă această dispoziție de a 
nega realul pentru a-l modifica. Experiența 
stimulată a nedeterminării declanșează un 
instinct, un act unic și necomunicabil, prin 
care se accede la esența evoluției creatoare.

Homo faber demonstrează o ingenui-
tate provenită dintr-o „raționalitate apli-
cată” (conform Henri-Louis Bergson). 
Produsul concret al acțiunilor sale, precum 
și tehnica sa sunt incontestabile. Satisface 
acele „necesități vitale” (Lucian Blaga) 
fără de care societatea ar stagna. Faptele 
sale induc un progres sesizabil, dominat de 
aceași concretețe, prin care întregul aspect 
extern al lumii suferă modificări, mărci ale 
progresului generat de invenții, de forme 
materializate.

Homo faber este un fragment indispensa-
bil (parte constituentă a marelui întreg, cer-
cul homo sapiens conturat de inteligență), 
întrucât în absența formelor de manifestare 

muguri de azi
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practică ale inteligenței creatoare, ființa 
umană ar fi proiectată într-un plan abstract, 
supus unui spațiu guvernat de legile naturii 
nemodificate. Homo faber suae quisque for-
tunae. (Fiecare om este maestrul meșteșu-
gar al destinului său). Fie că se analizează 
individual sau se raportează la colectivitate, 
această latură a existenței umane este o 
parte principală a definiției supreme: nevoia 
de concret, de palpabil și de implicare în 
procesele de realizare a aspirației.

Este surprinzător cum atât homo ludens 
cât și homo faber au ca substrat imagina-
ția creatoare, exploatată în moduri diferite 

însă. Factorul ludic se imprimă pe afecti-
vitate, intelect, psihic, în timp ce manifes-
tările faptice vizează concretețea, care să 
certifice dezvoltarea societății. Cu toate 
acestea, se identifică o relație de comple-
mentaritate între cele două unități structu-
rale (principale) ale entității homo care și-a 
luat titlul de sapiens. Imaginația (însoțită 
de sclipiri de curaj) nu este nimic mai mult 
decât fasciculul de lumină al inteligenței, 
lumina ce este dispersată numai în momen-
tul când se confruntă cu prisme care să-i 
permită dispersia. Inteligența ridică ierarhic 
ființa umană. Rămânem însă doar o specie 
cu o denumire latină impecabilă? 

Desen realizat de  Iuliana Monica Şmid
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Ultimul sărut

Un chip senin, împovărat de perfecțiune se apropie de ea. I se păru că deodată, toro-
peala necunoscutului o presa sub o greutate mult prea mare decât putea suporta. Din rana 
adâncă de pe trupul ei fragil, atât de tânăr, nu mai curgea acum sânge, deoarece mâna 
caldă, a acelei creaturi cerești, se apăsă peste ea. Rochița albă ce o acoperea era găurită și 
udă, iar fulgii reci îi înțepau pielea în râuri de suferință pură, dar el nu făcea nimic. Fata 
își întinse ochii rugători către el, iar o lacrimă de durere îi scăpă de pe genele lungi stră-
bătându-i obrazul asemeni unui val de lavă necruțătoare.

— Mă gândeam că vrei să mai rămâi, îi spuse cu un zâmbet dulce. Dar totuși el se 
aplecă, iar brațele solide ridicară de pe trotuarul înghețat un trup micuț. Atingerea ange-
lică ca a miliarde de petale moi o făcu să se înfioare. Îmbătător sentiment de plăcere o 
cuprinse când piepturile li se lipiră, iar căldura lui o învălui cu fiori firavi.

— Vii cu mine, fiică a divinității?
Un semn timid de tânără sfioasă îi arătă adevărata ei voire. Mâna puternică ce îi trans-

formase chinul în vis, acum se împletea prin buclele ei umede. În ochii ca un abis fără mar-
gini i se citea doar blândețe; același sentiment îl încercă și fata însăși atunci când buzele-i 
virgine fuseseră presate de ale lui moi și dulci. Puterea fulgerului, a ploii, a focului însăși 
trecu prin ea când realiză mișcarea gurii lui flămânde peste a ei. Esența umanității i se 
sfârșea cu fiecare clipă, dar totuși se înălța în neant împreună cu el.

Deasupra unui trup rănit, secătuit de viață se picurau bobițe calde, prelinse din ochii celor 
ce iubeau acea ființă bună, după care tocmai îngerul ei, în întreaga lui splendoare, venise. 
Lacrimi inutile... ei nu știau că ea își câștigase adevărata viață atunci când acceptase săru-
tul dulce al morții.”

Crina Petrovici,  
clasa a XI-a G

Desen realizat de Chelaru Irina
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debut

Mi s-a spus să scriu câteva rânduri despre mine. Imposibil fapt, 
trebuie să recunosc, deoarece sunt prea multe lucruri de spus dar 
prea puține cuvinte. Așa că voi lăsa fiecare literă ce am așternut-o 
mai jos să vorbească despre mine, la fel ca fiecare punct, virgulă și 
cratimă, elemente ce contribuie la povestea mea, a ta, a noastră. Nu 
are rost să ne pierdem în biografii complexe sau în date vicioase. De 
ești interesat să afli despre mine, străine, dar mai important, dacă 
vrei să te găsești pe tine, privește atent la măsurile poeziilor...

Creații ale elevei 
Andreea Bouariu din cl. a X-a D
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debut

Azi e perfect.
(Noua noastră zi de mai

în noiembrie)

La fereastra incoloră
Mă încoronez cu crengi

Îmi zăresc chipul de-o vară
Îmbătrânit cu mii, cu zeci

De secunde, ore, zile
Ce doar m-au marcat latent.

E metamorfozare?
Sau e doar un vis inert?

Sunt doar eu - ce de o toamnă
Mă privesc și mă întreb

De-s tot eu, care din vară
Am uitat să mai și iert.

Răspunsul este iar tăcerea
Nopții mele de noiembrie

Ce-și exercită puterea
Ultimei tale percepții.

Ideea insului mă bantuie
Şi îmi cere-un antidot
Faptului ca tu ești aici

Dar să te văd, eu nu mai pot.

Vino și dă-mi iar ziua de mai
În ziua de noiembrie!

Plouă cu priviri, nu cu apă,
Pe brațele mele.

Fă-mă să fiu ceea ce am fost
De acum o vreme

Căci tu poți fi și ce vei deveni,
De acum înainte.

Azi e perfect
Eu, tu, langă mine,

O fereastră ce s-a încordat
De la căldura zilei de mai, în noiembrie.

Desen realizat de   
Iuliana Monica Şmid  
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Doisprezece

Pășind ca o damă,
Cu voce suavă
Cu flăcări în față,
M-ai prins.

Încolțit de o umbră,
Ea îmi pare sumbră
Grăindu-mi în taina:
„Te-am prins!”

Zâmbind pe sub gene,
Cu gesturi alene
Contrar  voințelor mele,
M-a prins.

Cu un zbucium murdar,
Ea îmi dă în dar
Un pahar plin de amar,
M-am prins!

Sunt amintiri trecute,
De demult pierdute
Doar de mine știute,
M-au prins.

Apoi le smulge din mine
Le-arunca pe șindrilele
Caselor mele din vis,
Nu le-am mai prins...

Rămas pustiit,
Fară nimic lămurit,
M-ai prins, moarteo,
M-ai prins...

Desen realizat de Iuliana Monica Şmid
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Chimie

Haide să ne oxidăm umerii
Cei îngreunați de povara lumii
Cu oxigenul tocmai inspirat.
Alveolele pulmonare să se dilate,
Atât de mult, încât
Până și sufletul ne va fi explodat. 

Desen realizat de   
Narcisa Andrișan   

Desen realizat de   
Iuliana Monica Şmid   

Ecoul amplificat de timp

De la atâtea dulci-amare conspirații,
Statul nu mai pare chiar așa perfect;
Iar din multitudinea de nații
Se deosebește un ecou curent.

Un ecou al zecilor de veacuri
Ce-și caută un deznodământ
Glorios, lipsit de scrupuli’
Un etern, justificat mormânt.

Căci nimic n-a fost ce trebuia să fie,
Nimic nu este ce-am fi vrut
Dar n-am trăit, și nu trăim în feerie
Însă-ascultăm de ani, atenți, ecoul mut.

Ecoul-glasuri de soldați răpuși în lupte
Ce-au murit pentru un singur scop:
Românie și virtute,
Credintă, onoare, -un loc.

debut
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Ocru

Te vezi incorect
Dintr-un punct inert, perfect
De coordonat,
Săturat de urlat.

Nimeni nu te-aude
Nici măcar tu, n-ai atu
În nici o împrejurare,
Vocea nu îți mai are valoare.

Te inserezi discret
Într-un subiect infect, defect
De atâtea voci moarte
Lipsite de sinceritate.

Te-ai săturat de a te ascunde
Timp de mii de secunde, oriunde
În exteriorul propriului „eu”,
Lipsit de orice Dumnezeu.

Lumea ți se pare surdă
Însă nu îți fie ciudă, excludă
Faptul că și tu ești la fel
Considerându-te defel.

Preferi să uiți nu să lupți,
Întorci privirea, smintirea
Înspre mediocritatea
Care-ți savurează  încontinuu moartea.

Astfel devii și tu unul de-al lor
Pierdut în discuții surde, mute
Fără înțeles;
Ești mediocru, însă tu ai ales. 

Desen realizat de   
Andreea Bouariu   
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Și așa mai departe

Cum poți trăi ceva efemer?
Cum poți consuma ceva etern?
Se pare că ne stă în fire să aspirăm la nemurire
Cât timp există și sfârșit...

Nostim este-acest hazard
Al timpului ce trece,
Căci nu cunoaștem de există,
Dar cu toții știm că este.

Trece în și printre noi
Şi ne deformează,
Asemeni nisipului primordial
Pe care valurile-l modelează...

Desen realizat de Mircea Teleagă   

Creștem și îmbătrânim,
Vârsta – în principiu ce este?
Un număr în continuă urcare,
Dar o inversă numărătoare.

Murim, și apoi ce? Nimicul?
Vrem să cunoaștem tot ce ne e dat,
Însă nu e nimic de luat
Căci noi suntem nesfârșitul... 

debut
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Desene ale elevei 
Irina Chelaru din cl. a X-a A
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atelier literar

Era o noapte neagră de furtună. Fulgerele 
și tunetele nu își găseau liniștea și se țineau 
lanț, iar lumina și zgomotul puternic mă 
țineau trează. Era ora unu și jumătate și eu 
tot nu puteam să dorm. Nu puteam să-mi 
scot din minte povestea pe care mi-a spus-o 
astăzi un prieten. Încercam din răsputeri să 
mă gândesc la plimbările făcute cu bicicleta 
săptămâna trecută. Cât de frumos a fost la 
Pietrele Muierii și cât de palpitant a fost să 
cobor dealul Burlei. Acele momente trebuie 
trăite din plin, căci sentimentul este unic, iar 
amintirea lor îmi readuce zâmbetul pe buze. 
Şi totuși, când toată familia dormea, eu stă-
team în pat și nu puteam să nu mă gândesc 
la acea poveste.

Totul a început în acea dimineață când am 
văzut cât de însorit și cât de cald este afară, 
o zi numai bună de bălăceală. Mi-am adunat 
prietenii și, împreună cu fratele meu, am ple-
cat cu toții în luncă. Am mers și am tot mers, 
dar într-o oră am ajuns. Ne-am bucurat să 
vedem că nu este lume, iar locul de baie este 
doar al nostru. Apa era chiar călduță, iar dis-
tracția a durat până pe la ora patru pentru că 
a început deodată să plouă. Părea o ploaie de 
vară care trece repede. Am fugit toți sub pod 
fiindcă era singurul loc unde ne puteam adă-
posti. Nu mai era nimeni altcineva în afară 
de noi, uzi și înfrigurați. Mâncarea s-a termi-
nat, dar eu mai aveam în ghiozdan niște ziare 
și o cutie de chibrituri. Ceilalți au găsit în jur 
crengi uscate și am făcut un foc la care am 
putut să ne încălzim puțin. Ne-am adunat și 
am început să povestim. Eram vreo șase sau 
poate șapte și fiecare a povestit câte o întâm-
plare ciudată ori un film de groază. Toate 
au fost interesante, dar m-a înspăimântat cu 
adevărat o poveste după un caz real.

Se spune că într-un sat a fost odată un gro-
par frumos și bogat. Toată lumea se întreba 
de unde are bani acest bărbat, cum își per-
mite să umble numai la costum, să trăiască 
într-o casă atât de mare și să hrănescă vreo 

Gândurile din toiul nopții
douăzeci de porci, căci el este doar un sim-
plu gropar cu un salariu mic. Acesta respin-
gea pe oricine dorea să vorbească cu el. Era 
un singuratic, fără prieteni, fără familie, un 
om care își petrecea timpul doar la serviciu, 
acasă și în partea cealaltă a țării. Misterul a 
durat ani buni, până când un vecin s-a încu-
metat și a intrat în casa groparului când el 
era la lucru. În casă era plin de costume băr-
bătești, de pălării, de pantofi, dar omul și-a 
zis că poate a primit vreo moștenire sau cine 
știe… După câteva minute a zărit între toate 
costumele negre, și unul alb, nou-nouț care 
era la fel cu cel pe care l-a purtat tatăl lui 
când a fost îngropat cu o lună în urmă. Acest 
lucru i-a dat de bănuit și de atunci a început 
să-l urmărească pe gropar. După ceva timp 
a descoperit de unde vin costumele, de unde 
are bani și de unde are groparul hrană pen-
tru atâția porci. De fiecare dată când moare 
un bărbat, acesta așteaptă să treacă două zile 
de la înmormântare și dezgroapă mortul pe 
care îl aduce acasă, îl dezbracă, îi ia costu-
mul, pălăria, pantofii, apoi îl fierbe și îl dă 
drept hrană la porci, iar oasele le pune îna-
poi în sicriu și le îngroapă. O dată pe an se 
duce în cealaltă parte a țării unde vinde cos-
tumele și porcii. Povestea asta se repetă de 
mai bine de douăzeci și cinci de ani. Vestea 
s-a răspândit repede prin tot satul, iar oame-
nii îl doreau mort. Acesta a reușit să fugă din 
sat, ba chiar din țară și s-a făcut marinar, dar 
într-o noapte neagră de furtună, vaporul lor  
s-a răsturnat, iar groparul fugar a fost sfâ-
șiat de rechini.

După aceste povești am hotărât să plecăm 
acasă, deoarece au trecut trei ore, iar ploaia 
tot nu s-a oprit. Când am ajuns acasă eram 
uzi leoarcă și dârdâiam de frig. Noaptea a 
venit repede, furtuna încă nu s-a oprit, iar eu 
nu puteam închide nici măcar un ochi.

Fusa Oana Manuela,
clasa a IX-a A
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Ieri, a fost ultima oară
Când pe geamul dezghețat
O petală argintie
Mi-a spus simplu, „Bun rămas!”

Am privit-o cu tristețe
Cum din strălucirea ei
N-a rămas decât o dâră
De apa în ochii mei.

Soarele zâmbind la mine
Jucându-se-n părul meu
Mă-ntreba de ce sunt tristă,
C-am scăpat de gerul greu?

Nu știam ce să-i răspund,
Îmi părea rău de petală,
Dar când m-am uitat sub geam
Florile-nverziră iară.

Fusa Oana Manuela,
clasa a IX-a A   

Fotografie realizată de Andrei Lucescu 

Rămas bun, iarnă!

atelier literar
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Era o noapte neagră de furtună. Eram 
față în față cu ucigașul meu iar în următoa-
rea clipă am auzit doar o bubuitură și un fior 
mi-a străbătut șira spinării. Mă durea pieptul 
și simțeam cum se scurge viața din mine. Am 
căzut, iar vederea a început să mi se înce-
țoșeze. Întreaga mea viață mi-a trecut prin 
fața ochilor, momentele bune și momentele 
rele, pline de sentimente și pasiune. Mi-am 
adus aminte noaptea în care am dispărut de 
acasă. Această seară stăruia mai mult ca 
orice în mintea mea din cauza remușcări-
lor. Încăpățânarea mea m-a făcut să mă cert 
cu mama înainte de a pleca de la petrece-
rea Ericăi, de unde am dispărut. Ştiu, copiii 
se mai ceartă cu părinții, dar eu am aruncat 
vorbe grele care nu își aveau locul și pentru 
care îmi este rușine și acum. Te rog, mamă, 
să mă ierți că nu am putut fi o fiică mai bună. 
Sincer, am vrut să vin acasă de la petrecere, 
ca să îmi cer iertare, dar pe drum un auto-
mobil a oprit brusc în dreptul meu iar din el 
a țâșnit un individ. În secunda a doua ador-
meam drogată ca un cobai, pe bancheta din 
spate. Ştiu, ai crezut că m-am supărat pe tine 
și pur și simplu am plecat; nu aveai de unde 
să știi că soarta mi-a rezervat un drum crunt.

Această amintire ce îmi chinuie sufletul 
a dispărut făcând loc alteia: chinul suportat 
timp de cinci zile. Răpitorii mei m-au închis 
într-o cameră mizeră unde m-au înfometat 
și maltratat. În cea de-a cincea zi am găsit 
momentul perfect pentru a evada. Afară era 
noapte și îmi amintesc cum fulgera și ploua. 
Fugeam desculță prin noroi rugându-mă să 
ajung acasă, dar în scurt timp am fost încon-
jurată. Abia atunci am realizat că e impo-
sibil să scap, abia atunci am încetat să lupt 
și m-am gândit, stând față în față cu uciga-
șul meu, ce avea un rânjet diabolic pe față 
și ochii ca de sticlă. Acesta ridică încet arma 
spre mine și mi s-a părut că văd glonțul care 
vine, că îl simt cum îmi străpunge inima, dar 

Mesaj de dincolo
era prea târziu. Vederea mea încețoșată a 
mai distins o umbră apropiindu-se de mine... 
și apoi nimic. Tăcere. Am murit, subit, furtu-
nos de parcă nu am existat vreodată pe fața 
pământului. Sufletul a părăsit corpul care se 
va transforma în țărână și va pluti deasupra 
pământului.

M-am plimbat, ca o adiere de vânt pe dea-
supra oamenilor din oraș care în ciuda nopții 
mișunau pe trotuare ca furnicile și îi compă-
timeam pentru naivitatea lor și speranța că 
totul va fi bine.

Îmi pare rău că a trebuit să vă părăsesc 
atât de prematur, când drumul vieții abia mi 
se făcea descoperit, dar așa mi-a fost scris și 
așa trebuie să se întâmple.

Trăiți-vă viața din plin, profitați de ocazii și 
oportunități, nu mă mai jeliți prea mult, acum 
sunt într-un loc mai bun! Continuați-vă vie-
țile, sprijiniți-vă unii pe alții și treceți împre-
ună peste greutăți: doar așa veți izbuti.

Margaret, sora mea cea dulce, îți las în 
grijă camera mea. Jensen, iubitul meu, treci 
mai departe. În curând vei avea o nouă cuce-
rire. Mamă, tată să știți că vă iubesc și îmi va 
fi dor de voi toți. Dragi prieteni, mulțumesc 
pentru că mi-ați fost aproape și în momentele 
bune și în cele rele.

Mulțumesc, sincer, tuturor care au citit 
această scrisoare.

În cele din urmă, sting literele de foc de pe 
această foaie cu lacrimile mele și toate ură-
rile de bine.

A voastră fiică, soră, prietenă și iubită,
Jane Cullen
Născută: 21 mai 1990
Decedată: 13 septembrie 2010

Post Scriptum: Ucigașul va ieși singur la 
iveală, cuprins de remușcări. 

Vă iubesc pe toți!

Andreea Dascalu – clasa a IX-a A 
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Era o noapte furtunoasă. Luna parcă pri-
vea de după nori cum inspirația unui copil 
se duce pe „Apa Sâmbetei”. Încet-încet. Se 
apropia de panică. Nu trebuia să facă ceva 
anume, dar știa că se luptă cu timpul. Voia 
doar să facă ceva… orice, și să fie apreciat 
din ce în ce mai tare. Pofta pentru aten-
ție era reprezentată de un degradeu ce urca 
spre infinit.

Să-i spunem acestui copil E. Cele patru 
elemente primordiale vor fi notate cu A, B, 
C, D. „E” ar fi al cincilea element, cel ce le 
unește pe primele patru.

Acest copil se poate baza doar pe talent. 
Prea mult timp nevalorificat, iar în proce-
sul de creștere al lui E nu prea a apărut 
maturizarea. Visul de a crea orice era prea 
departe. Dorea ca acele „chestii” desenate, 
scrise, sculptate să se numească Artă.

Idei valoroase cădeau în acea seară din 
cer. E a început să respire din ce în ce mai 
greu și mai profund. Mai greu, profund…
greu... profund, cade o picătură și pentru 
el. E o idee. Bătaile inimii i se micșorau. 
Privea în gol mai confuz decât un mahmur. 
Se trezește, clipește și realizează că dacă 
vrei să fii auzit trebuie să vorbești mai tare. 
Dar pentru a vorbi mai tare trebuie să ai ce 
spune. E află că de fapt se lupta cu timpul 
și nu se accepta.

A greșit. Greșeala este un semnal de 
alarmă ce ne dovedește că e timpul pentru 
schimbare. Părerea mea este că Dumnezeu 
a introdus termenul de greșeală, pentru a 
ne face să realizăm ca nimeni nu se naște 
învățat. În creația Lui fiecare amănunt este 
valorificat. De exemplu, dacă nu ar exista 
răul, noi, oamenii, nu am căuta binele. Pur 
și simplu acest echilibru ar fi distrus.

Nu mă bucur când greșesc, dar mă bucur 
când pot să repar greșeala, depășindu-mi 

Simple gânduri..
limitele... într-un fel. Apar alte noi limite. 
Acest ciclu se repetă odată cu acumularea 
experienței și a cunoștințelor în domeniul în 
care profesăm.

Noi suntem elevi. Noi avem la bază un 
bloc de marmură. Marmura reprezintă mân-
dria elevului. Cu cât blocul e mai mare, cu 
atât se va face mai multă mizerie când se va 
crăpa sau sparge. Nu acumularea greșelilor 
sparge marmura, ci acumularea indiferen-
ței față de situația în care se află propria-i 
persoană. Indiferența față de profesori este 
egală cu indiferența față de cunoștințe.

Cred că blocul meu începe să crape. 
Trebuie să fac altul. Iar eu nu vreau să 
mă opresc la unul. Nu vreau, pentru că îmi 
place să simt că trăiesc, chiar și înconjurat 
de toată această monotonie a clasei a 9-a.

Odată cu încheierea propoziției anteri-
oare am ieșit din visare. Vreau să vă arăt 
ce fac (22:08 18/03/2013). Zâmbesc. Mă 
uit la o foaie de caiet nefocalizând rându-
rile. Nu știu ce să spun. E un subiect deli-
cat și nu vreau să mă pronunț greșit… Dar 
știți ceva? Nu-mi pasă, știind că greșeala 
este umană am să-mi asum fiecare eroare 
găsită de voi.

Iubirea… cel mai interpretabil senti-
ment ce manifestă lucruri benefice pentru 
cei ce o simt. În viziunea mea, fiecare om 
are un aparat imaginar ce măsoară doza 
de sentiment atribuită fiecăruia dintre noi, 
în fiecare zi, cu fiecare zâmbet, încruntare, 
lacrimă… sărut. Toate sentimentele tre-
buie simțite. Iubirea este doar sentimentul 
ce poate scoate din funcțiune acest aparat, 
prin imensitatea ei. Ceea ce ne leagă pe noi, 
oamenii, nu este doar iubirea ci variabilita-
tea sentimentelor. Tot ce trebuie să facem 
e să simțim.

Loliceru Eusebiu – clasa a IX-a B
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O vedeam precum un soare. Un soare fără de care Universul meu nu exista.
E simplu să privești în trecut. Partea grea însă e retrăirea unor evenimente care te 

destabilizează psihic. Sap mai adânc în trecut. Deși gândurile albe se  împletesc  cu cele 
negre, nu renunț la această relevare a sentimentelor de mult apuse. Sentimente de nepu-
tință. Ușor, ușor apar primele dezamăgiri. Acele momente în care toți se risipeau în neant. 
Era pur și simplu înspăimântător. Creaturile nopții îmi devorau sufletul, iar eu cuprinsă 
de o apatie nefirească nu reușeam să scot decât un icnet. Printr-o privire ingenuă implo-
ram milă. Circulația frenetică a gândurilor mele era infernală. Acele vociferări prelungi 
îmi mutilau interiorul. Începeam să disting siluetele. Erau proiecții ale temerilor mele. 
Ce paradox! Le ascunzi într-un colț întunecat al sufletului tău, iar când găsesc o por-
tiță de salvare evadează, lăsând atât de multe rămășițe în urmă, încât, cu greu, reușești 
să te desparți de acel miros ce emană moarte. O mică fărâmă de speranță a supraviețuit. 
Fărâmă, ce dintr-o compasiune eternă, a strigat după ajutor. Atunci s-a ivit din spuma 
mării, Războinicul Suprem. Cu o singură lovitură a buzduganului din fier a pus la pământ 
întreaga armată de fantasme. Concomitent s-a spulberat și armura ce proteja trupul suav. 
Zgomotul asurzitor încheie acest episod tragic al existenței umane.

Acest corp fragil întruchipează trecutul, existența și destinul meu. Ea îmi alimentează zil-
nic imaginația. Visele plutesc în jurul meu precum un roi de fluturi, însă nu mor niciodată.

Ozarchevici Lorena-Diana,
clasa a IX-a C

Suprem
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Gânduri…

Toate se duc, și timpul zboară
Se risipesc în aer, ca mirosul de scorțișoara
În jurul nostru, se aud doar suspine
Toate se duc, rămân niște ruine.

Am rămas doar eu, și o chitară
Doi străini, până astă-vară
Două corpuri fară viață
Cusute între ele cu fire de ață

A fost dragoste la prima vedere
O iubire lipsită de durere
Din prima clipă am dorit-o, și-o doresc
E prima dată când nu mint, când zic că o iubesc!

Povestea noastra, o poezie eminesciană
Ceva nebunesc, o furtună în savană
Când simt vibrarea corzilor pe buzele mele
Parcă simt un trandafir sărutând doua lalele

P.S.:  Versurile acestea sunt o povață
        Dacă vrei și poți, treci și le învață
        Ia aminte, căci totul are viață
        Şi deschide ochii, dacă până acum ai fost în ceață!

Galan Gabriel – clasa a IX-a B 

Fotografie realizată de   
Andrei Lucescu   
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O scurtă introducere în terminologie. 
Dezbătut a mai fost acest fenomen al socie-
tății, începând de la strămoșii noștri latini, 
căci ei au fost cei care au formulat pen-
tru prima oară termenul de societas însem-
nând „unire” sau „întovărășire”. De ce este 
acesta un fenomen? Deoarece apariția sa de 
la sine, în formă arhaică a dus în timp la 
formarea statului, iar aceasta a reprezentat 
un pas enorm în demersul istoriei univer-
sale. Având ca principiu de bază unitatea, 
aceasta a transcendat dintr-o stare incipi-
entă în care insul se îngrijea de mica lui 
comunitate, într-una națională și mult mai 
târziu, universală. 

Societatea totuși, prezintă un element cu 
totul modern în definitoriu. Astăzi nu mai 
putem sesiza aproape nicio asemănare între 
ceea ce numim azi „societate” și ceea ce era 
acum câteva sute, chiar mii de ani. Definiția 
spune că aceasta reprezintă o comunitate 
de oameni și determinată de aceștia din 
urmă, istoricește formată și care se defi-
nește pe plan lingvistic, cultural, economic, 
precum și psihic. Desigur, am putea afirma 
că aceste cuvinte seamănă foarte bine cu 

Desen realizat de Iuliana Monica Şmid   

Ideea unei societăți caustice
ideea punctată de Djugasvili despre nați-
une în studiul său din 1913 Marxismul și 
problema națională. Deci este societatea 
ceva la fel de inefabil și aproape intangibil 
asemeni conceptului de națiune? Dacă este 
să vorbim de o societate pură, ideală din 
punct de vedere etnic (promovată de națio-
nal-socialiști în secolul XX), atunci da. Iar 
dacă este să vorbim despre cei de extremă 
stângă din aceeași perioadă ce doreau „uni-
formizarea” populației, răspunsul este ace-
lași. Însă dacă este să ne confruntăm cu 
realitatea justă, nu cu ideologii atunci rea-
lizăm că nu putem pune într-un raport de 
1:1 societatea proprie unui stat cu națiu-
nea în sine, chiar nici măcar cu poporul! 
Deoarece excluzând termenul de națiune 
(care nu îl putem acorda decât unor state 
ce și-au atins la un moment dat apogeul, 
spre exemplu Rusia, Germania, Franța) 
poate fi scindat la rândul său în mai multe 
societăți. Dacă este să privim în general, 
într-o vastă societate primează diferite gru-
puri de oameni împărțiți pe zone geografice, 
tradiții, criterii religioase precum și nivelul 
de intelectualitate ș.a.m.d., iar toți se deo-
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sebesc între ei. Causticitatea în raport cu 
societatea dar și cu perioada din care face 
parte, reprezintă arderea și consumarea, 
deoarece după cum toți bine știm, timpul 
actualizează și distruge.

Insul și societatea. Raționalizarea latentă 
a existenței redusă la cotidian nu îi aduce 
nimănui alinare; astfel oamenii caută ceva 
mai mult, mai real, mai adevărat. Insul 
caută să asculte și să fie ascultat. Şi tocmai 
în acest context, aparent nefast de singu-
rătate, apare societatea, dintr-o necesitate, 
dintr-o lipsă de răspuns a unei întrebări 
pe care nu mulți au curajul să o rostească; 
nevoia unei comunități. Odată integrați, 
omul tinde să își însușească mai mult drep-
turile decât libertățile, iar precum liberta-
tea individului se termină doar acolo unde 
începe încălcarea libertății altuia, acest fapt 
nu îi convine. Omul vrea să fie liber, însă 
doar pentru el. Iar când este... nu îi este 
îndeajuns. Nenumărate dintre deficiturile 
morale ale oamenilor nu se descoperă sau se 
manifestă doar dintr-o perspectivă pur-per-
sonală într-un anumit timp, ci din con-
tra: ele sunt adânc înrădăcinate în firea de 
muritor care (depinzând de contextul isto-
ric) Indivizii sunt considerați a fi egali (deși 
practic nu sunt egali și nici asemănători – 
poate doar ca și construcție fizică si matrice 
spirituală, însă conștiința se relevă ca fiind 
unică, de sine stătătoare și corespunzătoare 
fiecărui individ în parte) iar, după cum spu-
neam, ele (deficiturile) nu sunt pe deplin 
vina oamenilor, ci și a celor care i-au edu-
cat, precum și a contextului social în care 
s-au dezvoltat. 

Omul, în ipostaza sa de ființă papivoră 
este un devorator de învățături laice, pseu-
dopragmatice în fel și chip, corespunzătoare 
în principiu vieții sale de zi cu zi. Astfel 
vorbind într-o manieră idealizată, omul 

ajunge să știe, să vadă, dar mai mult decât 
atât, să înțeleagă. De la o anumită vârstă 
individul este considerat de toți ceilalți apt 
de a comunica, apt de a-și exprima opi-
nia, apt de a discerne binele de rău. Astfel, 
el se formează în jurul anumitor principii 
sub lumina cărora a copilărit și a crescut. 
În societate, personalitatea acestuia se șle-
fuiește, se transformă sau în unele cazuri, 
se consumă. Confuzi, rătăciți, neștiind cine 
și ce sunt ei cu adevărat, au nevoie de un 
punct de sprijin, deci își căută un „dumne-
zeu” corespunzator propriilor lor simțiri. 
(Aici îl putem cita pe Nietzsche, care în 
Așa grăit-a Zarathustra spune: „Voi ziceți 
că aveți încredere în Zarathustra? Dar ce 
contează Zarathustra? Îmi sunteți credin-
cioși? Dar ce contează credincioșii toți? Voi, 
înainte de a vă fi căutat pe voi, m-ați găsit 
pe mine. Așa fac credincioșii toți; iată de ce 
contează atât de puțin orice credință.”)

În mod paradoxal, insul căută cumpăta-
rea, nu eliberarea; își dorește și își însușește 
limitarea, iar nu depășirea limitelor pentru 
că așa consideră fiecare că este „bine”. În 
fond de unde poate ști el cu adevărat ce este 
bine și ce este cu adevărat rău? Extrem de 
complexă și antagonică este firea umană. 
Cu toții doresc să se integreze în socie-
tate dar și să o depășească prin posibilul 
lor „geniu”. (Adevărații și puținii oameni 
geniali, caută înălțarea lor deasupra medio-
crității maselor; iar când se trezesc acolo, 
în conștiința poporului căruia i-au aparți-
nut sau chiar a omenirii, nu există cale de 
întoarcere. Există doar posibilitatea de a fi 
recunoscuți drept „oameni mari” sau care 
au revoluționat de la domenii, la concepții, 
doar de către generațiile care vor veni. Iar, 
după cum spune Lucian Blaga, „un gândi-
tor necunoscut de contemporan poate să fie 
recunoscut de cugetarea de mai târziu sau 
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Atât...
Stând pe țărmul mării tale privind soarele meu cum se prăbușește pentru întâia oară, 

am înțeles că e vară. Ştiu că înot, însă nu în vârtej, și nu la deal, și mi-e greu să țin pasul 
cu marea ta, care pare să nu aibă nicio regulă. Am dat într-un sfârșit anunț în ziar: „Caut 
salvamar fără experiență cu o afinitate deosebită pentru oamenii care își riscă viața în cău-
tarea coralilor. Pentru mai multe informații, cautați-mă pretutindeni.”

În fiecare dimineață la ora 5 eram pe plajă întâmpinând soarele și categorisind scoici 
de toate mărimile. Dacă deschideai bine ochii la ora aceea matinală puteai observa toate 
mesajele mării, scoici, alge și nisip, iar apa era acel ceva care le făcea atât de compacte 
formând niscoal.

Mă așteaptă, ca în fiecare zi pe faleza din dreapta, prietena mea, fata primarului care 
avea o istorie destul de bulversantă. A pornit de la vârste foarte fragede o pasiune pen-
tru necunoscut, iar soarta i-a confirmat cea mai aprigă teamă, și-a descoperit adevăra-
ții părinți undeva pe lângă Cape Town. Ei aveau acolo o mică fermă, o căsuță și mai 
mică și puțină sănătate. Prietena mea e genul de persoană care nu iartă pentru că ai ier-
tat-o cândva, și nu-ți zâmbește pentru că ai zâmbit, ea pur și simplu face totul singură și 
așteaptă să vadă cum știi tu să-i evaluezi munca. Prietena mea lucrează la ziarul local, îmi 
știe anunțul pentru că tocmai ea l-a publicat cu o urmă de ironie luna trecută... bineînțe-
les nu era la rubrica cerere și ofertă, dar a primit multe confirmări.

Mă împiedic constant de pragul ușii, de fiecare dată când ies din casă. Norocul meu stă 
în faptul că scările nu sunt direct în fața ușii, altfel aș fi ajuns mereu la urgență, căci până 
la parter nu sunt decât 6 etaje.

Imperfecțiunea este singurul lucru uman perfect. Normalitatea nu stă la baza perfecți-
unii, iar perfecțiunea nu stă la baza lumii așa că imperfecțiunea de a face parte din lumea 
asta e perfectă.

Ioana Hapău – clasa a XI-a A

numai de istoria de mai târziu”). Oamenii 
își doresc să fie altfel. Sunt conștienți de 
propria lor nevoie de oameni, în jurul lor. 
Inconștient, totuși, își doresc cu tot dina-
dinsul să fie acceptați, însă când vine vorba 
de a-i accepta pe alții, problema nu mai 
pare deloc facilă, însă necesară.

Societatea se prezintă ca un ansam-
blu de inși și idei. O idee comună, de uni-
une, există, însă un singur om care să fie 
reprezentantul unei întregi societăți nu se 
găsește, deoarece fiecare individ trăiește 

conform propriilor sale idei, doar pentru el, 
ceea ce duce la „arderea” ideii primordiale 
de comuniune. Căci tot ceea ce a fost creat 
se consumă de la sine; cele mai strălucitoare 
societăți și-au găsit la un moment dat decă-
derea. Causticitatea a cuprins și ideile... În 
fond, ce reprezintă asta? Se pare că instinc-
tul de individualitate, competiție și supra-
viețuire nu va fi niciodată depășit.

Andreea Bouaru
clasa a X-a D
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Ustură ziua non-stop și rana nu se închide 
nu se maschează, e tot acolo. Nu ustură 
sarea pe o inimă deschisă cum ustură privi-
rea ta rece... E întâi iunie și e seară și încă 
nu am ajuns la o concluzie pentru sadis-
mul de adineauri. Ai trecut precum trenul 
în gară, nu ai izbutit să taci și să-ți vezi de 
drum ca să zic că nu ai fost atent, ai fost cât 
se poate de aproape și mi-ai atras atenția. 
Intenționat mi-ai pus piedică, am căzut și ai 
plecat. Cum se explică soarele și luna dacă 
de fapt faptele și gândul nu se pot măsura, 
defini sau ascunde?

Plouă și nu pot să mă duc acasă, ploaia 
și alergia la praf și prostia îmi țin partea 
când vine vorba de lacrimile mele... acasă 
e liniște, nu plouă și nici nu am cum să te 
zăresc în plină formă, ci doar niște pixeli 
care nu au nicio atribuție, nicio responsa-
bilitate pentru dâra de amar. După ce am 
numărat cu primarul secundele până la focul 
de artificii am rămas undeva sus, deasupra 
copacilor printre fum. Mă pierdusem prin-
tre vibrațiile boxelor și speranțele că am să 
te simt luându-mă în brațe. Simplul gest 
ar fi putut să îmi justifice sadismul cu care 
mă lupt de ceva timp încoace. Te iubesc 
de departe, de foarte departe pentru că e 
un mare zid chinezesc între noi, urmat de 
zidul Berlinului și apoi marele ocean. Iar ție 
ți-e lene să înoți până la mine să îmi spui 
pleacă, lasă-mă sau să mă înveți să înot cu 
tine. „E ușor a scrie versuri când nimic nu 
ai a spune.” Tu m-ai dat cu totul peste cap, 
dormeam liniștită în noaptea asta dacă aș fi 
știut pentru ce ai privit prin mine astăzi la 
ora 1, o oră oribilă. 

Plouă cu liniște din nou. Ei și? Ei și e 
obositor și surd. Liniștea asta e criminală. 
Ajung propriile tale gânduri să te devoreze 

Bătături
cu sârguință fără încetare, povești, variante, 
argumente, poezii, cântece și priviri și zâm-
bete și țipete. Am plecat spre casă. Dau din 
cap uneori la întrebările care cer răspun-
suri scurte ca să nu fiu provocată să dezvolt 
public mizeria ce mi se opune.

Dau din cap pentru că am nevoie de 
tine, pentru că mi-e dor de tine, de tot ce 
înseamnă tine, dau din cap pentru că îmi 
amorțește gâtul de atâta căutat, lună și arti-
ficii. Dau din cap pentru că știu și simt că te 
uiți la mine și nu mă vezi. Înainte de datul 
din cap ca un robot teleghidat și plin de 
inerție, era amiază. Ajung acasă și încep... 
Mă învârt în jurul unei farfurii, în jurul unei 
mese pe care plutea o farfurie, în jurul pro-
priului meu trup și mă învârt din nou. Nu 
știu exact ce se întâmplă dar fiecare parti-
culă de praf, apă și nisip din mine se învârte 
și formează cercuri concentrice perfecte. Am 
uitat sensul, direcția sau unde se sfârșește, 
însă mă învârt și aștept ca apa tulbure să își 
potolească nămolul ce a luat-o razna. Deci 
sunt plină de cercuri. Ironia face ca în ace-
eași zi cu reprezentația mea pe orbita mesei, 
să aibă loc o piesă de teatru în care s-a dez-
bătut în primă instanță efectele cercurilor 
negre. Şi zicea că protejează de orice lucru 
bun sau rău venit din exteriorul cercului și 
nimic și nimeni nu te poate scoate din cercul 
tău. Tu ești singurul care poate rupe linia 
cercului și evada. Se presupune că dacă ar 
avea toată lumea cretă pentru cercuri negre 
nu ar mai exista războaie, dezastre, pierderi 
de vieți omenești. M-am blocat într-un cerc. 
Acolo, se mai zicea că poți adesea să rămâi 
blocat. Nu spun că cercul negru e singură-
tatea în persoană.

Când ești singur nu ajungi nicăieri, por-
nești pe drumul pe care îl vrei tu, ești cât 

atelier literar



86
MUGURI — C.N. „E. HURMUZACHI“

se poate de dezorientat și ajungi din nou de 
unde ai plecat, ai format un cerc, dar asta nu 
contează. Tot când ești singur, nu te ajunge 
nimeni pentru că fugi prea tare și nu inter-
acționezi, poate, decât cu zidul care încon-
joară cercul de mai-nainte. Oamenii singuri 
fără patrie, fară unire nu au conflicte, cio-
banii din vârful dealului nu se supără cu 
nimic înafară de vremea ce uneori îl fugă-
rește cu tot cu mioarele sale ude de la nori. 
Singurătatea e singură. Eu singură cu tine 
sigur nu vom forma niciodată un tot unitar 
singur. Niciodată nu ne vom certa din cauza 
asta pentru că suntem singuri. Şi, da, singu-
ratatea e rece și pentru procesul tehnologic 
de încălzire ai nevoie de păduri întregi, iar 
planeta nu beneficiază de atâta lemn de foc 
împotriva singurătății. Nu vreau să spun că 
cercul e singurătatea în persoană, dar... sea-
mană. Bătăturile sunt încă un semn a ceva 
ce nu poți lăsa pentru că sunt frumoși, pen-
tru că nu știi niciodată ce găsești pe jos. Te 
bate constant în același loc îngroșând pielea 
și distrugând-o din nou uneori chiar până la 
sânge, dar în final e numai vina ta. Nu sem-
nezi niciun contract cu nimeni, e doar cer-
cul tău care e numai dâmburi. Poți renunța 
la ei doar în două cazuri: dacă în mulțimea 
de cercuri găsești alții pe măsura ta și cu 
spatele moale sau dacă pielea ți-e atât de 
tăbăcită încât nu te mai doare. Plasturele e 
temporar, nu-l poți purta pentru totdeauna.

E condamnabil că nu știm niciodată ce 
bătături pot apărea pentru că nu apar nici-
odată în magazin, în văzul lumii ci pe străzi 
după câteva zile, când fuga nu este reco-
mandată și nici cafeaua. Cafeaua nu are 
nicio vină, săraca, ci doar figurativă, pe 
naiba și poate un pic olfactivă și gustativă 
și de fapt e groaznic de vinovată... Te tre-

zești dimineața cu greu și bei o cafea amară, 
o dată la două zile, rece și tot o dată la două 
zile parfumată. Ajungi să treci de prânz și 
mai bei una pentru că ești atât de obo-plic-
tisit încât nu știi ce-i cu tine. Ei, vrei să-ți 
spun eu? Nu ai dormit decât 4 ore și alea cu 
pauze între ele de câte o oră. Ei bine, vrei 
să-ți spun de ce? Pentru că ai băut nenoro-
cita aia de cafea, singură de dimineață, sin-
gură de prânz și așa ai să faci și în noaptea 
asta. Foarte rare sunt cazurile când chiar 
ai nevoie disperată de cofeină, iar atunci e 
recomandat să fie doar o doză. Şi alte zile 
vor veni, și alte cafele îți vor intra osten-
tativ în sânge și e drog, nu va renunța la 
tine acum. Ai dat de naiba! Nu te părăsește, 
auzi? Ai găsit, la naiba, cel mai plăcut lucru 
de care să nu te poți despărți, îți dai seama, 
tot timpul, cu tine? Şi, căcat, lucrul de 
nedespărțit e negru, amar, rece și amăgitor. 

Cafea cu lapte, cu rom, cu frișcă, cu 
zahăr cu tot ce vrei, cu mamă, cu tată sau 
frați. E tot amară frate, și tot te amăgește, 
te satisface pentru câteva ore apoi când să 
ajungă la orgasm pleacă și te lasă așa cu 
limba scoasă, obosit și ud de atâta fugăre-
ală și o vrei mai mult și mai mult. Ce parși-
vitate!! Incredibil de prost să fii, să fugi de 
fiecare dată după porcăria asta amară, dar 
ooo... am uitat ești drogat și încă ceva, ai 
mai văzut tu cești, pahare, lingurițe, carafe 
sau bidoane de cafea în forme cu colțuri? 
Nu, fraiere, tot timpul e în ceva rotund ca 
să fii orbit că o poți avea pe toată, dar țeapă 
din nou, cafeaua se evaporă și pe lângă asta, 
oricât ai încerca, pe fundul recipientului va 
fi mereu o dâră neagră, rotundă de cafea. 
Cafeaua e vinovată.

Am explicat ceva? Crezi că am rezolvat? 
Ei bine, deloc, eu nu beau cafea... 

Ioana Hapău – clasa a XI-a A
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O ZI DIN VIAŢA UNUI CÂINE 
— DIOGENE DIN SINOPE —

(fragmente)

Prolog

Un grup de personaje, purtând măști ce amintesc 
de corul tragediilor grecești, vorbește despre Diogene 
Cinicul astfel încât publicul este introdus în atmosfera 
unor vremuri demult apuse și află repere importante 
despre personalitatea filosofului. În acest timp, partea 
de scenă în care se află Diogene este scăldată într-o 
lumină difuză. Către finalul istorisirii „corului”, când 
lumina crește în intensitate, se aude urletul unui câine 
căruia îi urmează un strigăt: „Marș, potaie! Ți-am dat 
destul!” Corul se retrage în timp ce lumina crește în 
intensitate. Îl descoperim pe filosoful grec, așezat în 
fața butoiului său, pe o grămadă de paie, care se stră-
duiește fără succes să muște dintr-o bucată de varză. 
Se răzgândește, aruncă varza și scoate un ulcior cu 
vin din care trage o înghițitură zdravănă. Se șterge 
apoi la gură cu un capăt al mantiei.  

Scena 1
Personaje: Diogene;
  Crates, un cetățean atenian, discipol al lui Antistene

Așezat în fața butoiului, Diogene cântă cu voce scăzută, ca pentru sine, întrerupt din 
când în când de sughițuri: „Cântă, zeiță, mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul (sughite), 
patima crudă ce-aheilor (sughite) mii de amaruri aduse, suflete multe (sughite) trimise pe 
lumea cealaltă, trupul făcându-le hrană la câini și la păsări...” În timp ce cântă, curăță 
cu marginea mantiei un felinar, suflând din când în când asupra lui. Apucă un ulcior de 
vin și-l duce la gură. Constată, dezamăgit, că-i gol, îl scutură și-l ține deasupra gurii 
dar degeaba. Îl scutură din nou. „Pe toți zeii, iar am uitat să-i cer licoare lui Zoilos, ieri, 
când l-am ajuns prin piață... (se uită în jur, scrutând împrejurimile) Iar plodul lui nu-i de 
găsit...”

Diogene: „Atena, cetatea cetăților, mama hrănitoare a tuturor, e goală, e pustie. N-am 
reușit să văd măcar un om, o gloată agitată, istovită de plăceri, fărădelegi, desfrâu și 
îmbuibare. Cetate fără oameni – pustiu care se-ntinde, mă sugrumă. (Se mai uită o dată 
în ulcior) Naiba să-l ia, e gol ca țeasta unui nobil...” 

Autor:
Florin George Popovici
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(De undeva, din dreapta scenei, își face intrarea un 
cetățean al Atenei, însoțit de-un sclav care aduce cu el 
un ulcior cu vin și un vas cu măsline) 

Diogene: (îndreptându-se spre el, își spune în barbă): 
„Ia să-mi încerc norocul...” (Călătorul se apropie iar 
Diogene sare înaintea lui și îi îndreaptă felinarul către 
față. Trecătorul bate în retragere, se ferește, speriat de 
gestul brusc, neobișnuit al lui Diogene)

Crates:  „Pe toți zeii, omule, mi-ai alungat sufletul 
din mine...” 

Diogene: „Stai așa... (îi prinde bărbia și îl studiază 
îndelung, întorcându-i fața când pe o parte, când pe 
alta) „Ia să vedem... așa... așa... (După câteva momente, 
îi dă drumul trecătorului și clatină dezaprobator din cap) 
Nu... nu... Sigur nu ești tu acela...”

Crates: „Cine să fiu?... Pe cine cauți?...”
Diogene: „Sunt în căutarea unui om. Dar nu oricare om, ci un om cinstit. (după un 

moment de ezitare) Din nefericire, îmi dau seama că nu ești tu acel om” (Se întoarce apoi 
spre butoiul său și se tolănește plictisit în praful drumului).

Crates: „Şi cum îți dai seama, mă rog, că nu sunt om? Spune-mi, cum vezi tu asta?”
Diogene: „Am un talent aparte: miros de la o poștă sufletul bolnav iar tu (îl ia de după 

umăr), tu, dragul meu, ești încă plin de bube.”
Crates: „Antistene ți-a trimis vin, măsline și un mesaj: desfată-ți trupul cu reținere 

dar, mai ales, păzește-ți sufletul de hrana otrăvită. Caută virtutea căci ea-i singura hrană 
îndestulătoare.”

Diogene: (luând vinul și măslinele și așezându-le cu grijă în fața butoiului) „Mi-a dat 
bătrânul hrană pentru trup dar mi-a hrănit și mintea. Se crede, din vechime, că toate 
lucrurile – și vinul și măslinele acestea – sunt daruri de la zei. Însă filosofii, iubitori de 
înțelepciune, sunt prietenii zeilor, pentru că și unii și alții detestă prostia gloatei și tică-
loșia. Așadar, e cât se poate de firesc să credem că darurile de la zei sunt de fapt daruri 
pentru înțelepți. Şi ne-au mai dat zeii darul de a trăi frumos și bine dar l-am pierdut pe 
drum sau, poate, am orbit ca fluturii atrași de prea multă lumină. Râvnim la miere, miro-
denii și alte bucate scumpe când tot ce-avem nevoie pentru a fi fericiți nu-întrece nevoile 
unui câine.”

Crates: „M-ai amețit cu vorba ta. Îmi amintești de Socrate, sculptor de suflete, cel ce cu 
vorba lui te scutură ca peștele torpilă.”

Diogene: „Socrate?! Îl știu, atenian cu spiritul ales. Am totuși o întrebare pentru tine: 
când crezi că e cel mai potrivit moment pentru a mânca?”

Crates: „Cred că atunci când te răzbește foamea...”
Diogene: „Ai fost pe-aproape, dar mai ai de mers. Să-ți spun pe loc cum stă treaba: cel 

mai potrivit moment este pentru cel bogat, când vrea, iar pentru cel sărac, când poate.”
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Crates: „Spui vorbe cu mult tâlc... M-a avertizat 
bătrânul Antistene să am grijă ce-ți vorbesc. Mi-a 
spus să fiu atent că ești precum un șarpe: călcat pe 
coadă, scuipi venin și nebunie în sufletul celui ce-as-
cultă. Te las, nebun Socrate, să te-ntorci la câinii tăi.”  

Diogene: „Nu sunt nebun, ci mai curând îmi place 
să-i fac de râs pe cei ce schimbă daruri prețioase pe 
nimicuri: dreptatea pe sclavie, lumina adevărului o 
dau pe palide iluzii, virtutea o preschimbă-n slăbi-
ciune... Pleacă, și-i spune lui Antistene că Diogene 
îi aduce laudă.”

Crates: „Rămâi cu bine, câine lăudat!”
Diogene (cu un gest de abandon, începe să mono-

logheze): „E drept, sunt doar un câine lăudat dar 
nimeni nu cutează să mă ia la vânătoare. Nu aparțin 
vreunei cetăți, sunt mai curând locuitorul lumii, deși 
mi-e casa un butoi. Câinii de pripas îmi sunt tova-
răși de nădejde. (bea o înghițitură din sticla de vin 
și se șterge cu marginile mantiei. Se uită apoi spre un câine imaginar) „Marș, mă, ți-am 
dat ultima înghițitură... Ce fel de câine sunt? Depinde când mă-ntrebi! Dacă-s flămând, 
sunt o biată potaie din Melite, slabă și murdară, dar de-s sătul și gras, sunt un dulău din 
Molottos și trebuie să fugi din calea mea.”

(Se așează în fața butoiului și gustă din măsline)
„Trăiesc într-un butoi dar nu dau socoteală nimănui. Iar haina asta regală e toată ave-

rea mea. (uitându-se spre cer) Spuneți-mi, zeilor, ce-i trebuie mai mult unui muritor pen-
tru a fi fericit?” „Avea dreptate tata, bătrânul Hikesios, banii te leagă, te subjugă, te fac 
sclavul lor... Doar el, bătrânul cămătar, știa atât de bine. Iar eu nu vreau să fiu sclavul 
nimănui. Nu! (sughițând, mai bea o înghițitură) Nu-l vor prinde așa ușor pe Diogene”. 
(Vede un șoarece) Uite, minune, un pui de rozătoare, un dascăl din adâncuri, pierdut prin-
tre cei morți. Mă-ntreb dacă și el aleargă, precum mulți oameni, după culcuș bogat. Sau 
poate că natura are grijă de bietul lui suflet.

Scena 2
Personaje:  Diogene Cinicul
  Zeul Apollo

Diogene: „Avea dreptate tata, slăvită fie-i cenușa, banii te fac sclavul lor... Cred că de 
aceea o fi falsificat drahmele, ca să-și râdă în barbă de cei ce iubesc arginții, arghirofilii... 
(Doar pentru sine, pe un ton mai scăzut) Bani falși, plăceri adevărate (râde)... nici banii 
adevărați nu aduc plăceri mai bune... (își freacă palmele satisfăcut) de-aceea nu îi am.”
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(Se vede venind Apollo – un personaj cu un nimb de raze. În spate poartă arcul iar în 
mâna stângă o liră. Apariția strălucitoare a zeului îl determină pe Diogene să-și acopere 
ochii)

Diogene (uitându-se printre degetele răsfirate): „Ptii, doamne, dar mult voi fi băut de-n-
cep să-l văd pe însuși Zeus!”

Apollo: „E drept că ai băut... îți simt respirația grea de băutură din Olimp. Însă te-n-
șeli, nu sunt măritul Zeus, dar fiul lui tot sunt...”

Diogene: „E drept că am băut, precum îmi zici... deși, o jur pe câine, să sorb nectar 
mi-ar fi plăcut dar... zeii l-au golit pe tot. Spune-mi, luminat fiu al Letei: ce vești aduci din 
abisul clocotitor de smoală, din infern? Îmi simte vreun corb lipsa?”

Apollo: „Cred că Hefaistos, prea-vitregul meu frate, sau însuși Hades ți-ar fi mai de 
folos...”

Diogene: „Mă duci cu vorba, prea strălucitule Febus... La fel cum l-ai purtat de nas 
pe Marsias când flautul i-ai amuțit cu vocea ta de aur, la fel cum m-ai purtat de nas să 
învăț a face schimb de galbeni (aluzie la o întâlnire mai veche în care preoteasa din tem-
plul lui Apollo a folosit un termen echivoc: orânduire a statului dar și monedă, iar Diogene 
a schimbat/falsificat moneda, fapt pentru care a fost silit să părăsească localitatea natală 
Sinope și să plece în exil) Am șters-o din Sinope că altfel hrană pentru câini și păsări, 
precum Ahile, aș fi ajuns. Se vede treaba că atunci când l-ai răpus pe Piton, în mlaștinile 
verzi din muntele Parnas, vicleanul șarpe ți-a pătruns în vene... Altfel cum să-mi explic 
veninul vicleniei tale?”

Apollo (se amuză de cele spuse): „Unul ca tine, Diogene, ar fi perfect în Ceruri. L-ai 
veseli cu vorba ta chiar și pe înneguratul Ares. (se oprește o clipă și se apropie de urechea 
lui Diogene ca și cum i-ar împărtăși un mare secret) Deși, între noi fie vorba, ți-ar smulge 
Ares limba ascuțită. Cât despre ce-am vorbit cândva, la Delphi, e cum o știi demult: zeii 
vorbesc dar omul e tălmaci... (râzând) Chiar și înțeleapta Pitia mai are zile negre...”

Diogene: „Voi, zeii, vă amuzați cumplit de bieții muritori. M-aș amuza și eu, că am de 
unde să văd spectacolul omenesc ce umple bine ceasul de plictis...”

Apollo: „Bețivii și copiii spun lucrurilor pe nume. Cum știi să prinzi idei, biet suflet fără 
odihnă. Nici arcul meu nu nimerește atât de bine prada pe cât de bine vorbele îți potri-
vești. E-o joacă interesantă pentru noi să-i alergăm pe oameni din loc în loc, până își dau 
cu greu ultima suflare... Ce mai spectacol?!?”

Diogene (mai întâi se face că acceptă cele spuse de 
zeu după care se întoarce împotriva lui): „O să cădeți 
cândva din Cerul vostru înalt iar eu o să vă cânt pro-
hodul... (frecându-și palmele) Da, da... la moartea 
voastră nu va plânge nimeni...”

Apollo: „Chiar și când cade un zeu, rămâne zeu...”
Diogene: „Așa o spun și eu mereu: chiar și fără 

mantie (face un gest ca și cum ar vrea să arunce man-
tia însă zeul îl oprește), Diogene rămâne Diogene. El 
și butoiul lui...”
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Apollo: „De-ai fi schimbat monedele cu mai mult vicleșug, azi poate ai fi stat la masă 
îmbelșugată cu bogații.”

Diogene: „Măi să fie, un zeu ce-oferă lecție de vicleșug. Nimic nu-i nou sub soare. Bag 
seamă că Plictisul din Olimp naște bastarzi cu Viclenia... E lesne de-nțeles de ce Olimpu-i 
plin de intriganți puși pe ademenit naivi și fraieri...”

Apollo: „Diogene, câine bătrân... Contează cum mănânci sau scopu-i mai puternic: să-ți 
vezi stomacul plin?”

Diogene: „Stomacul plin sau trupul răsfățat de glorie și onoruri efemere e totuși suflet 
gol ca un butoi. Îmi spune tu, câți nu-s tocmiți așa de la natură: să moară îmbuibați? Cât 
despre mine, mai bine caut în praful drumului mărirea. M-au osândit sinopienii la exil iar 
eu mă bucur... cetatea lor e oricum prea mică pentru setea mea (se uită la ulciorul de vin, 
apoi scrutează depărtările). M-au osândit să-mi fie casă lumea dar eu i-am osândit să stea 
acasă! Vreau lumea s-o îmbrățișez, ca pe-o stricată, și-apoi s-o scuip în ochii ei spurcați...”

Apollo: „Te las, nebun Socrate, să-ți stăpânești regatul plin de praf. Mă cheamă ținu-
turile hiperboreene să-mi vadă chipul și să-mi slăvească strălucirea. Sau poate alți nebuni 
frumoși ce-au poftă de intrigi și mărire îmi cer favorul. Te las, dar nu uita ce sfat îți dau: 
norocul cu de-a sila nu-l poți aduce în casa ta, chiar de ți-e casa un butoi cu praf și câini 
cu mii de purici.”

Diogene (rămâne singur și începe să reflecteze): „Îți trebuie mult timp oricărui zeu să-i 
tâlcuiești vorbirea. Bag seamă că eu beau iar zeii se-amețesc. Sau poate-s ierburile mult 
prea iuți pe-altar la Delphi sau poate aerul stătut din grote adânci și fumegânde, ce duc 
până la Hades mohorâtul, or fi amețit-o mult prea rău pe vulpea ghicitoare. Oricum m-am 
lecuit: bolboroseli de preotese bete nu mă mai prind, nici ghicitori cu dublu meșteșug. Le 
las pe toate regilor. Să dea ei aur, bani și pietre prețioase pentru ticluiri „divine”. Auzi, 
tu, vorbă: norocul cu de-a sila nu-l aduci, ci trebuie mai degrabă să-l ademenești... Ba 
dimpotrivă: eu mi-am adus norocul și-l văd cum doarme dus la mine-n cuib (arătând spre 
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butoi)... I-am dat și-un nume: câine. Chiar așa l-am botezat: câine! Norocul meu e-un câine 
chior!” (începe să râdă zgomotos după care cade în genunchi și arată cu pumnul amenin-
țător spre Cer) „Luați seama, zei puși pe amăgiri și dulci scandaluri, Diogene-i un rege 
pus pe harță și scandal. Nu-l zgândăriți, căci n-aveți ce să-i luați. Nici Moira, fiica haosu-
lui negru, nu-mi poate lua ce nu-i al meu (arată spre butoi) Averea mea-i în suflet și în 
cuget iar acolo, acolo nu vă las. Destinul mi-l fac eu!”

(Își amintește apoi): „Nu cred că știți ce-mi poate capul. Vă zic degrabă: când înțeleptul 
Antistene m-a împins, spunând să nu-l mai tulbur, vulpoiul bătrân născut din mamă tracă 
s-a lovit de-a mea voință (își îndreaptă mantia, apucă varza, ulciorul de vin și apoi adoptă 
o atitudine mândră, milităroasă) I-am spus atunci: „lovește-mi țeasta, dar ochește bine, și 
mai ales, alege-ți bine bățul, căci nu vei reuși să-mi acoperi urechile cu un băț oarecare 
cât timp te-aud vorbind...” 

(în șoaptă) „Avea bătrânul Antistene vorbe frumos urzite, ca flautul lui Marsias ce-a 
fermecat dușmanii de le-au căzut și lănci și scuturi și săbii ascuțite...dar mai ales avea o 
minte... brici!!! De-atunci i-am devenit copil de suflet câinelui adevărat și-am stors tot ce 
era mai bun de învățat: că nobil nu te naști, ci poți să fii prin faptă, că vorba multă fără 
faptă-i moartă, că legile virtuții-s mai presus de legile cetății, că trebuie să-ți ții prietenii 
aproape dar nici la dușmani să nu fii prea surd, căci ei, dintâi, îți văd a ta meteahnă, că 
plăcerile simple trebuie preferate celor cu care filfizonii se îmbată...”

Scena 3
Personaje:  Diogene Cinicul
  Lysanias, un tânăr ieșit dintr-o palestră 

Diogene: „Dar stai, că tot veni vorba... văd un păun ce iese din gimnaziu... mă duc să-l 
zgândăresc nițel” (Diogene fuge împleticindu-se către tânărul care tocmai iese din gimna-
ziu urmat de-un sclav, merge la sclav și cade în genunchi în fața acestuia): „Slăvit să fii, 
mărite nobil” (tânărul se oprește nedumerit, sclavul este și el surprins de atitudinea înțe-
leptului)

Diogene (întorcându-se către tânărul atenian): „Dar oare cui să-mi duc omagiile?... Îmi 
spune degrabă sclavule, de nu, voi pune câinii să te biciuiască...”

Sclavul: „Piei, potaie...”
Diogene: „Potaie..., da, sunt cea mai nobilă potaie. Însă mai liber sunt ca pasărea din 

ceruri. Ha..., ha...”
Stăpânul (către sclav): „Slăbește-l, Manes, nu merită... (către Diogene) Sunt Lysanias, 

vlăstar de nobil, fiul lui Aischirion iar tu (cu un gest amplu precum o reverență)... ești 
Diogene. Te știe toată-Atena.”

Diogene: „Atena? Doar Atena?... Greșești cumplit! Mă știe o lume-ntreagă!”
(Urmează conversația dintre Diogene și Lysanias în care tânărul nobil încearcă să-l 

convingă pe filosof cât de important este să-ți dezvolți corpul prin exerciții fizice, să arăți 
bine, să ai un fizic de invidiat...)
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Desen realizat de Mircea Teleagă

Diogene: „Palestrele, o adunătură de deviați și iubitori de copii... Ce-i trupul bine legat 
dacă sufletul ți-e slut? E precum butoiul meu: îl vezi? e cel de colo... e bun, dar de-l lovești, 
tot sună-a gol... Mă jur pe câine, mai degrabă un spirit viu într-un butoi cu râie decât un 
corp frumos și-un suflet plin de bube...”

Lysanias: „Trupul e un lăcaș ce se cuvine a fi păstrat în bună rânduială, nu-i așa? Altfel 
cum poți să ai un suflet bun, frumos și nobil dacă-l ascunzi într-un trup diform?! Sufletul 
e ca și vinurile bune, se cer a fi ținute în vase alese.”

Diogene: „Poate că ai dreptate... Ai auzit de Socrate, fiul moașei și al lui Sophronicos, 
cioplitorul în piatră?”

Lysanias: „Cum să nu fi auzit? Bătrânul iscoditor de suflete n-avea mulți prieteni prin 
Atena. L-au osândit la moarte pentru că aducea zei noi în cetate și răvășea cu întrebările 
lui mințile celor tineri și bătrâni.”

Diogene: „Ce știi, avea bătrânul trup frumos sau dimpotrivă?”
Lysanias: „Se spune că în tinerețe luptase la Potideea și că era un războinic neînfricat. 

Gândesc că fiind războinic își îngrijise trupul cum se cuvine...”
Diogene: „Te-nșeli, vlăstar de nobil... Era urât, diform, grotesc... Cred că asta i-a sur-

prins cu-atât mai mult pe-atenieni: atunci când îți vorbea și-l ascultai cu luare-aminte, 
cuvintele îi schimbau trupul, învelindu-l într-o frumusețe fără asemănare. Așa încât te 
provoc să-mi privești bine trupul, tinere vlăstar, pentru că îl întăresc într-un mod anume: 
vara îl scald în nisipuri aspre iar iarna îl răsfăț lipindu-l de Cybele (aluzie la statuia zeiței 
din fața templului închiat ei). Cu preoții-i mai greu, că-mi sar la beregată și-mi strigă să 
cobor degrabă de pe piedestal... (Gânditor, duce mâna la bărbie) Sunt mulți nebuni în tem-
plu și nimeni nu ia seamă. Nebuni și credincioși sau, altfel spus, nebuni pentru credință. 
Oricum i-ai spune, e mult prea periculoasă combinația! Cât despre trup, ai grijă, nu-i da 
decât ce se cuvine și mai degrabă sufletul îți pune în mare rânduială. Acum te las, mă-aș-
teaptă câinii mei...”

atelier literar
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Fotografii realizate de Andrei Lucescu   
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„Montag nu mai privise demult luna.”

De câteva zile, săptămâni, luni sau chiar 
de zece ani de când era pompier, Guy 
Montag numai privise astrul ceresc flancat 
de nori transparenți ce se lăsau pătrunși 
ușor de lumină. Ce soartă tristă are acest 
bărbat de 30 de ani ce nu este inițiat în 
tainele admiratului Lunii. El nu poate simți 
ceea ce simțeau poeții romantici. Lumina ce 
odată se revărsa peste hârtia maronie s-a 
pierdut acum în tenebrele unei societăți de 
consum. Ar putea realiza Montag puterea 
Luminii și a Cuvântului? Ar fi el în stare să 

înțeleagă ce spunea un anume John Keats, 
Mikhail Lermontov sau Alfred de Musset? 
Aceste nume fantomatice, ce bântuie prin-
tre rezervoare de kerosen, fac parte din 
lista de un milion de cărți interzise pe care 
bărbații însemnați cu simbolicul 451 tre-
buie să le ardă.

Guy Montag este un bărbat de 30 de ani 
pe a cărui carte de vizită ar scrie simplu, cu 
un font drept și negru „trubadur al focu-
lui” însă aparent el nu are nici o carte, cu 
litere, numere sau ilustrații. Montag este 
reprezentantul celui mai mare dușman al 
cărților: Statul. În istoria speciei umane 
există numeroase exemple de cărți inter-
zise, de cenzuri, și de scandaluri provo-
cate de conținutul respectivelor tomuri însă 
în această societate futuristă cărțile sunt 
inamicii comuni a omenirii. Scopul acestei 
lumi supratehnologizate este fericirea tutu-
ror oamenilor însă această stare comună 
de fericire nu poate fi atinsă atâta timp cât 
oamenii gândesc și aprofundează. Sistemul 
creat de acești oameni ai viitorului se 
bazează pe un silogism simplu: cunoașterea 
te face nefericit, iar cărțile îți oferă cunoaș-
terea în consecință cărțile te fac nefericit! 

jurnal de lectură

Victor Cobuz
clasa a X-a F
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Ignoranța este îmbrățisată cu bucurie de 
masele de cetățeni, iar statul le dă o mână 
de ajutor printr-un set de legi dar și de ino-
vații tehnologice menite să-i îndepărteze 
de la cunoaștere. Practic se introduce la 
scară largă un concept ce a mai fost folo-
sit și în diverse epoci istorice. De exemplu, 
în Antichitate romanii organizau luptele cu 
gladiatori distrând norodul și mutându-i 
atenția pe lucruri neimportante în timp ce 
consulii se îmbogățeau.

Pompierul cu parfumul său de kerosen 
este, împreună cu soția sa, rezultatul aces-
tei societăți. Ei sunt superficiali și ignoranți, 
iar cel mai surprinzător lucru este că ei nu 
sunt forțați întru totul să aibă acest stil de 
viață, ei chiar și-l doresc deoarece în con-
cepția lor este singurul mod de a fi fericit.

Totul se schimbă într-o seară când Guy 
Montag privește din nou luna și copa-
cii. În aer plutea o urmă caldă, stranie și 
placută, dar Montag realizează că nu este 
vorba despre focul mistuitor ci despre căl-
dura unei ființe umane în adevăratul sens al 
cuvântului. Guy Montag dă ochii cu Clarise 
McClellan care se plimba noaptea pe stradă, 
un obicei rău văzut de către societate. Fata 
își face introducerea simplu, dar spusele ei 
au o putere imensă, înglobând întreg rolul 
acestui personaj în câteva cuvinte: „am 
șaptesprezece ani și sunt nebună”. Clarise 
pare că plutește în timp ce scutura bătrâ-
nii nuci, iar Montag o privește confuz, 
puternic ancorat în realitatea sa plastifi-
ată. Conceptul acestui personaj este ridica-
rea deasupra acestei societăți dependente 
de termeni ca „real” și „imediat”. Apariția 
domnișoarei McClellan reprezintă momen-
tul trezirii lui Montag. Acest proces nu este 
imediat însă tânăra îi oferă zi de zi o nouă 
perspectivă. Clarise este ca o bombă cu cuie 
pentru Montag. Chiar dacă suflul exploziei 

nu îl afectează prea tare, cuiele împrăști-
ate în cugetul bărbatului lasă găuri prin 
care emoțiile și gândurile, de care Statul 
se ferește așa mult, vor intra. Ceea ce m-a 
frapat la acest personaj feminin este dez-
involtura și echilibrul interior, care reiese 
din zâmbetul discret pe care îl afișează. Ea 
nu pare intimidată de pompier, care deobi-
cei stârnește teamă printre cetățeni. Clarise 
este sensibilă, atentă la frumos, nu se uită 
la televizor, se ferește de distracțiile con-
temporante și mondenități și chiar aleargă 
prin pădure sau, mai simplu spus, ea este 
nesociabilă, neadaptată, ciudată și pericu-
loasă, desigur în standardele sistemului. 
Fata are și un caracter profetic, întărind 
afirmația lui Montag referindu-se la miro-
sul de kerosen: „N-ai cum să scapi de miro-
sul ăsta”. Modalitatea prin care Clarise îl 
„trezește” pe Montag este una de natură 
afectivă. Fata subliniază farmecul mirosului 
care este reprezentat de-a dreptul sublim în 
acest roman. Cartea aceasta îți imprimă un 
miros de hârtie veche, de kerosen, de caise 
și de pomi fructiferi. A mirosi este singura 
acțiune rămasă ce conduce spre sensibil. 
Auzul și văzul sunt simțuri contaminate 
sau interzise.

Ray Bradbury nu numai că reușește să 
creeze o distopie, el gândește un posibil 
scenariu pentru viitorul umanității. Acest 
sistem de valori se bazează pe un anumit 
comfort dinamic și pe un procent ridicat 
de depersonalizare a tuturor ființelor vii. 
Ignorarea vieții și a naturii prin interzice-
rea condusului încet (pentru a nu admira 
natura) și încurajarea raidurilor cu mașinile 
moderne, cu viteze extrem de mari au spo-
rit superficialitatea. Se dorește crearea unor 
supraoameni fără emoții, cu o fericire ilu-
zorie, care doar să fie eficienți. Humanoizii 
sunt brutali, sleiți, ignoranți, dar nimeni 
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nu se plânge de această situație. Montag 
începe să realizeze contextul social și pas 
cu pas se desprinde și el de această lume. 
Cărturarii au fost transformați în pompieri, 
iar toată istoria a fost falsificată.

Scriitorul american crează un fir epic ce 
curge lin, fără să pară grosolan sau neadec-
vat ca multe încercări de literatură scien-
ce-fiction. Idei puternice sunt îmbrăcate în 
figuri de stil rafinate care antrenează toate 
simțurile cititorului. Bradbury prevede cu 
o exactitate incredibilă numeroase inven-
ții ca bancomatul, televizorul cu ecran plat, 
dispozitivele audio și nu numai. Ne punem 
astfel o întrebare: oare nu a prevăzut scrii-
torul viitorul omenirii? Poate cărțile nu vor 
fi neapărat arse dar este foarte posibil ca 
oamenii să devină din ce în ce mai insen-
sibili. Cine știe? Asta ține doar de educația 
viitoarelor generații și de modelele pe care 
le oferim.

Frumusețea acestei cărți este că ne 
arată că adevărata fericire se află în lucru-
rile mici, ca în gustatul ploii, în plimbările 
prin pădure, în privitul roii și nu numai. Cu 
siguranță cine spunea că „Diavolul se află 
în detalii” era un om cinic ce nu dorea ca 
noi să fim fericiți.

Dacă tot pe 23 aprilie se sărbătoresc 
cărțile și bibliotecile trebuie să identificăm 
morala acestui roman în privința cărților. 
Scriitorul nu greșește în totalitate, cărțile 
nu te fac neapărat mai fericit, însă nici igno-
ranța nu este mai bună. Cu toate acestea 
cărțile au și un efect terapeutic și pentru cel 
ce scrie, cum spunea Cioran, dar și pentru 
cel ce citește. Montag concluzionează foarte 
bine faptul că în spatele fiecărei cărți se află 
un om referindu-se desigur la scriitor, dar 
fiecare carte, de la hârtie și copertă până 
la traducere și editare, este munca multor 

oameni, iar cea mai bună cinste a muncii lor 
este păstrarea cărții în condiții bune. 

Bradbury teoretizează formula de succes 
a cărților, un fel de Sfânta Treime literară. 
După el orice carte trebuie să aibă o sub-
stanță, un substrat consistent apoi timpul 
de digerare trebuie să fie propice cititorului 
pentru a înțelege mesajul scriitorului și în 
final cititorul trebuie să utilizeze informați-
ile obținute în scopuri constructive.

Romanul Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury a apărut în 1953, iar în România 
a fost tradus și publicat în 1963, deci în 
acest an se împlinesc 60 de ani de la apari-
ția sa. Cu siguranță această operă va deveni 
una clasică, chiar dacă la vremea ei nu a 
fost apreciată, fiind limitată la genul scien-
ce-fiction însă la fel s-a întâmplat și cu căr-
țile lui H. G. Wells și Jules Verne. Romanul 
este un semn al exclamării bine pus, o aver-
tizare în stilul lui George Orwell. Bradbury, 
din păcate, a plecat dintre noi anul tre-
cut. Chiar el spunea în acest roman prin 
vocea personajelor că „scriitorii ating ade-
sea viața”. El a atins-o chiar foarte tare și 
urmele sunt vizibile. Proza sa simplă, fină și 
fermecătoare pune cititorul pe gânduri, dar 
îl împinge în continuare spre citit. Oricum, 
nu este acesta scopul unei cărți?

jurnal de lectură
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Cum ți-ai descoperit pasiunea, ce te 
atrage către fotografie?

Este o pasiune, într-adevăr. Iubesc ceea 
ce fac și mă simt în largul meu când foto-
grafiez. Îmi place să surprind lucruri speci-
ale care să se păstreze în timp și să nu fie 
uitate. Nu a fost o descoperire această pasi-
une, pur și simplu mi-a plăcut foarte mult 
și am vrut să mă specializez și să știu mai 
multe în acest domeniu.

Ce te determină să fotografiezi?

Mă determină lucrurile simple, dar speci-
ale în felul lor, obiectele autentice, natura.

Ce îți place cel mai mult să fotografiezi și 
ce cromatică preferi?

Îmi place să fotografiez în mod deose-
bit casele vechi, pentru că am o înclinație 
către autentic. Culorile, într-adevăr, dau un 
aer aparte fotografiilor. Prefer o cromatică 
echilibrată, armonioasă. De exemplu, nu 
urmăresc o cromatică țipătoare cum ar fi 
maci presărați pe o pajiște, vreau o armonie 
între culori, vreau ca ele să se completeze 
una pe alta. Am o înclinație spre o croma-
tică mai rece, după cum puteți observa din 
fotografii.

Ce tehnică adopți în captarea imaginilor?

Nu este o anumită tehnică. Sunt spon-
tană, toate pozele le fac spontan, dacă 
observ ceva care îmi place în mod deose-
bit încerc să imortalizez acel lucru cât mai 
bine cu putință în felul meu. Multe poze 
le-am făcut prin experimente personale, 
de exemplu am pus lupa în fața obiectivu-
lui și am fotografiat o bijuterie. Unele poze 
reușite le-am făcut din întâmplare. Așa a 
fost să fie, să fiu acolo! Multe poze le-am 
făcut în călătorii. Îmi place să dau pozelor 

din viaţa școlii

Interviul unei pasiuni
(interviu luat în timpul vernisajului de la Galeriile de Artă, Rădăuți)
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mele o esență misterioasă, o anumită învă-
luire pentru ca privitorul să o interpreteze 
în felul său.

Cine te ajută să progresezi în ceea ce faci?

Domnul profesor Pop Adrian de la Clubul 
Copiilor m-a învățat ce înseamnă ISO, ce 
înseamnă timpul de expunere, ce înseamnă 
diafragmă, ce înseamnă toate tehnicile posi-
bile, dar încă am de învățat multe pentru că 
sunt de abia la început.

Vrei să continui o carieră în acest dome-
niu?

M-am gîndit la asta, dar continui să cred 
că voi merge mai departe spre medicină, 
iar fotografia o voi păstra ca pe un hobby. 
Văzând că ați rămas plăcut surprinși de ceea 
ce fac voi continua, pentru că știu că se poate 
și mai bine și că pot învăța mai multe.

Care este fotografia ta preferată, sau în 
ce lucrare ai imortalizat toate calitățile tale 
de fotograf?

Nu pot să aleg doar una, pentru că fie-
care are ceva special, pentru că în fiecare 
am pus suflet. 

Ce reprezintă fotografia pentru tine?

Este ceva special, ceva deosebit de pic-
tură sau desen. Un fotograf nu poate să 
spună uite văd asta, sau am să surprind 
asta, sau să stea să se gândească ce foto-
grafiază, pentru că va pierde momentul, de 
asta am spus că prefer fotografia pentru că 
este un moment, este ceva de moment. Este 
hobby-ul la care am cele mai mari șanse 
pentru că restul au nevoie de timp și eu nu 
sunt o fire răbdătoare.

Impresii colegi:

George, care este fotografia ta preferată, 
sau pe care o consideri că transmite un 
mesaj aparte?

Chipul femeii bătrâne transmite un mesaj 
pentru noi, generația tânără. Fotografia 
exprimă toate durerile, greutățile și încer-
cările prin care a trecut femeia în viața ei.

Naomi, cum ți se pare expoziția, ce îți 
transmite ea?

Andreea îmi transmite multă încredere și 
mi se pare ceva excepțional să faci capodo-
pere din lucruri simple. Îmi place în mod 
deosebit fotografia cu îndrăgostiții, pentru 
că surprinde simplitatea și dragostea ade-
vărată care lipsește astăzi.

din viaţa școlii
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Ce fotografie îți transmite ceva aparte?

Alexandra: Mă uit la toate și văd în fie-
care ceva, dar cel mai puternic sentiment 
mi-l transmite poza cu acel copil. Ochii sunt 
profunzi și transmit inocență și puritate.

Cu ce te-a impresionat expoziția 
Alexandrei?

Alexandra: Mă impresionează faptul că 
din lucruri simple dă naștere unor concepte 
abstracte. De exemplu, în fotografia cu fata 
care poartă mască eu văd prin acea mască 
o modalitate de a acoperi durerea și de a 

din viaţa școlii

Alexandra a motivat visul și a transfor-
mat un hobby în artă. Va progresa cu sigu-
ranță și va avea parte de apreciere. Eu îi 
doresc multă baftă și noroc pe mai departe!

Georgiana, ce ai avea să îi transmiți 
Alexandrei?

Mă bucur că pot fi aici și că pot privi 
aceste fotografii. Alexandra a luat inițiativă 
și a avut curaj. Eu îi doresc să continue cu 
ceea ce face și să nu se lase pentru că va 
avea de câștigat.

Dany, ce crezi despre expoziție?
Este ceva nemaipomenit, ceva foarte fru-

mos care nu are cum să nu te impresioneze. 
Datorită materializărilor Alexandrei noi ne 
putem bucura ochii și vedea sensuri diferite 
în imagini diferite.

Cătălin, ca și cunoscător în acest dome-
niu, ce ne poți spune despre expoziție?

Alexandra se descurcă foarte bine, se 
vede că are experiență și că știe multe în 
acest domeniu. M-au impresionat pozele 
ei și îi doresc să realizeze performanță în 
acest domeniu.

Impresii personalități:

Doamna dirigintă, ce credeți despre pasi-
unea Alexandrei?

Alexandra are o perspectivă inedită asu-
pra obiectelor din jur, asupra cromaticii care 
este deosebită. În fiecare poză există un ele-
ment simbolic pe care ea îl pune în evidență 
foarte bine. Ușa veche, spre exemplu, este 
simbol al călătoriei în timp. Surprinde fru-
mos poezia lemnului bătut de vânt, ploaie 

oferi un zâmbet. Eu văd în lucrările ei pro-
funzimea acestui citat: „Nu blestema întu-
nericul, ci aprinde lumina”.

Cum ți se par imaginile, Dan?

Sunt minunate, eu vreau să evoluez în 
acest domeniu, deci am un exemplu. Îmi 
place poza cu acea grădină care transmite 
spirit și liniște sufletească. Andreea ne 
îmbogățește spiritul prin ceea ce face.

Andreea, ce crezi despre această expozi-
ție?
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din viaţa școlii

și vreme. Eu îi doresc mult succes în con-
tinuare, să nu renunțe și să continue să ne 
bucure cu munca ei.

Cum vi se pare expoziția Alexandrei 
față de altele precedente?

Sfârnaciuc Ana (responsabil cu Galeriile 
de Artă): Pentru vârsta ei este ceva sur-
prinzător. Multă imaginație, talent și curaj.
Vom auzi de ea cu siguranță.

Andreea Cîmpan, impresii: Nu pot decât 
să o felicit din tot sufletul pe Alexandra 

pentru ceea ce a realizat. Este ceva inedit, 
excepțional cum din lucruri simple a dat 
noi sensuri lumii, a captat momente unice 
și ne-a învățat să privim. Toate fotografi-
ile sunt superbe și nu pot alege una prefe-
rată pentru că fiecare are ceva deosebit. Eu 
îi doresc mult succes în continuare, să nu 
renunțe și să dăruiască lumii un nou mod 
de a privi.

Reporter:
Andreea Cîmpan, clasa a X-a D

Artist fotograf:
Alexandra Chirilă, clasa a X-a D
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din viaţa școlii

El e Alecu Hapurnie, un om ce a cunos-
cut toate greutățile vieții, un om sărman, 
dar încă cu zâmbetul pe buze. Îl întâlneam 
des pe stradă și treceam pe lângă el pri-
vindu-l cu reținere deoarece îi vedeam hai-
nele ponosite, roase de timp, dar care parcă 
ascundeau ceva frumos. Locuiește la câteva 
case distanță, dar nu-i știam nici măcar 
numele. Asta până într-o zi, când l-am 
văzut chiar în curtea casei mele, ajutându-l 
pe tatăl meu la tăiat lemne. Curioasă, am 
mers la el, i-am urat „Bună ziua!” și am 
început să discutăm. Fața îi era ușor încre-
țită de greutățile vieții, deoarece nu are 
decât 45 de ani, însă pare de mai mult. Mă 
privea fix în ochi zâmbind, iar bunătatea i 
se citea pe chip. Curând aveam să descopăr 
un om simplu, dar un om care are un tre-
cut demn de un roman. Alecu s-a născut 
la Constanța și a locuit în cartierul Dacia. 
Mama sa a murit pe când el avea doar 3 
ani și, spune el, nu a cunoscut-o niciodată, 
sau nu își mai amintește. Tatăl său s-a 
recăsătorit, însă mama vitregă nu-l iubea, 

Singur, dar cu Dumnezeu 

nu avea grijă de el, părinții săi având ochi 
mai mult pentru sora sa vitregă. A avut 
parte de prima deza măgire în viață la vâr-
sta de 6 ani, când, din cauza neajunsuri-
lor materiale și a faptului că pe atunci erau 
puține școli primare în Constanța, părinții 
săi l-au înscris la o școală ajutătoare, așa 
cum spune Alecu, doar pentru că era mai 
aproape de casă. Faptul că se afla printre 
copii cu dizabilități l-a marcat pe acesta, 
lăsându-se influențat negativ de cei din 
jurul său. Cu rușine ne mărturisește că 
în clasa întâi nu știa nimic la școală, nici 
măcar să scrie corect, iar când învățătoa-
rea le corecta temele, Alecu se cerea la baie 
doar pentru a scăpa de corectarea temei, 
care nu era întotdeauna terminată. Într-un 
an chiar rămăsese repetent, în ciuda faptu-
lui că mama vitregă îl ajuta la teme. Însă 
deși acesta nu iubea prea mult școala, avea o 
pasiune: fotbalul. Mai târziu, după termina-
rea clasei a VIII-a, avea să i se recunoască 
acest talent. Profesorul său de educație 
fizică îl îndrăgea foarte mult, numindu-l cel 
mai bun elev al său, dorind să facă din el un 
fotbalist adevărat. El juca în „echipa celor 
mici”, dar și în „echipa celor mari”, era un 
adevărat campion la școala sa. Însă curând 
toate visele aveau să i se destrame, deoa-
rece îndrăgitul profesor de educație fizică a 
murit, iar bietul Alecu nu a mai avut nici 
un susținător, din contră, multe persoane 
care-i purtau pică au făcut tot posibilul ca 
el să nu ajungă la școala sportivă. „Dacă 
mă țineam de fotbal, ajungeam acuma ca și 
Nicoliță!”, spune râzând. El mărturisește că 
mai obișnuia să fugă de la școală. „Îmi cur-
geau ochii prin fel de fel de magazine, unde 
mă uitam cu ciudă parcă la toate hainele 
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din viaţa școlii

alea frumoase și la toate ceasurile… Şi mă 
gândeam cum era dacă aș fi purtat măcar 
o haină sau un ceas din ăla. Mai mergeam 
la filme, dar nu erau cine știe ce!”, mărtu-
risește bărbatul. Alecu își amintește cum 
mergea cu un prieten de al său la Mamaia, 
pe plajă, și „se holba” la cele mai frumoase 
fete, menționând că mereu i-au plăcut bru-
netele. „Aveam o viață frumoasă pe atunci, 
chiar dacă nu aveam bani!” Dar grijile au 
început să apară după terminarea celor 
zece clase, când s-a înscris la școala pro-
fesională de croitorie din Brăila. „Era greu 
acolo... M-am acomodat greu și profeso-
rii erau exigenți.” Dar Alecu a terminat 
școala și și-a găsit un loc de muncă, chiar și 
o prietenă. „O chema Mariana. Am cunos-
cut-o pe plajă la Mamaia și m-a cucerit pe 
loc! Ea era cea mai frumoasă dintre toate 
fetele, sau cel puțin așa-mi părea mie, chiar 
dacă nu era brunetă. Avea părul șaten des-
chis și ochii albaștri.” Cu zâmbetul pe buze 
ne povestește o întâmplare amuzantă din 
relația celor doi: după ce s-au certat din-
tr-un motiv prostesc, Alecu a închis-o pe 
Mariana într-o debara și nu i-a dat drumul 
până când aceasta nu i-a spus că-l iubește, 
iar când a ieșit din „mica închisoare”, ea 
avea o curea în mână și fugea după el ame-
nințându-l că-l plesnește, bineînțeles în 
glumă. El ne-a mai povestit cum a strâns 
bani o lună de zile doar pentru a-i cum-
păra iubitei sale cerceii preferați. „Ne plim-
bam odată prin oraș, când ea a văzut într-o 
vitrină o pereche de cercei din argint cu o 
piatră verde în mijloc. Când i-a văzut s-a 
luminat la față și se vedea că-i vrea, chiar 
dacă nu mi-a spus niciodată. Erau destul de 
mari, dar erau foarte frumoși. Şi o lună am 
strâns banii ăia, dar i-am cumpărat până la 
urmă! Atât de tare s-a bucurat că a înce-
put să plângă!” Dar relația celor doi nu a 

durat mult. Din cauza neajunsurilor mate-
riale, părinții fetei s-au împotrivit căsătoriei 
lor și i-au despărțit. Alecu a suferit mult, 
iar în acea perioadă a fost dat afară de la 
locul de muncă, pe motiv că „nu mai făcea 
treabă bună”, probabil din cauza depresiei 
în care intrase. Cum nu era de ajuns, la 
scurt timp tatăl său s-a stins din viață fără 
să lase niciun testament, averea revenindu-i 
mamei vitrege și surorii sale. Văzându-se 
în stradă, Alecu a încercat să-și caute un 
loc de muncă, dar în zadar. O mătușă din-
tr-un sat din județul Suceava, din Volovăț, 
care trăia singură deoarece copiii ei erau 
plecați la casele lor, s-a oferit să-l găzdu-
iască pe bărbat, cu condiția să aibă grijă de 
gospodăria ei. Așadar, el a venit cu trenul 
în Bucovina noastră. „Era foarte aglomerat 
trenul. Abia dacă mai aveam loc să intru în 
compartiment. În înghesuiala aia am pier-
dut valiza, în care erau toate actele mele...
tot ce era mai de preț! Buletinul, certificatul 
de naștere... absolut tot! După, mi s-a dat o 
hârtie de la poliție care trebuia să fie act de 
identitate, dar nimeni nu o băga în seamă. 
Nici nu m-am putut angaja cu hârtia aia și 
nici buletin să-mi fac nu puteam. Am stat 
așa mult timp. Eram omul nimănui. Am 
venit pe pământ străin, în Bucovina, nu 
cunoșteam pe nimeni, nu aveam acte, eram 
un nimeni,” spune Alecu ținându-și în frâu 
lacrimile. A lucrat cu ziua pe la oameni și 
abia reușea să-și cumpere ceva de ale gurii. 
El a reușit să-și facă buletinul cu puțin timp 
în urmă, însă nu-i va fi de mare folos, căci 
e puțin probabil să-și mai găsească undeva 
un loc de muncă. Acum încă locuiește cu 
mătușa sa, însă după ce ea va muri, el 
va rămâne pe străzi, căci copiii acesteia îl 
vor da afară din casă. Alecu e conștient 
de toate acestea, dar încă speră la un aju-
tor din partea lui Dumnezeu. El a spus că 
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Dumnezeu are ceva mult mai bun pentru 
el, și din acest motiv îl pune să aștepte atât 
de mult timp. Oare așa să fie? Asta vom 
afla doar așteptând, dar cert e că acest băr-
bat e un om senin, care încă nu și-a pierdut 
speranța și bunătatea, în ciuda vicisitudi-
nilor vieții. El vede mereu partea plină a 
paharului și iubește Bucovina, despre care 
spune că e un loc minunat cu oameni minu-
nați. Alecu e un om grozav, cu o poveste de 

viață impresionantă, parcă prea bun pen-
tru a trăi în lumea aceasta. El poate fi pildă 
de fericire simplă și credință, arătând parcă 
omului modern, crescut la căldura unui trai 
decent, că există ființe ce-și duc existența 
parcă în afara timpului, având doar voca-
ția supunerii. În final, cred că toate gre-
utațile se vor sfârși, măcar pentru Alecu. 
Dupa ploaie iese și curcubeul, așa că spe-
ranța moare ultima!

CONCURSUL NAȚIONAL „CONDEI DE JURNALIST” 
Locul I – Reportaj
Bezuhanici Georgiana-Bianca, Antonovici Elena
Clasa: a X-a
Specializarea: Ştiințe Sociale

Cîmpan Andreea
clasa a X-a D

Sincer nu am stat niciodată să mă gândesc de ce scriu sau de unde vin aceste idei care 
se zbat în mine ca niște ecouri fără sfârșit, ca niște valuri sugrumate de propria lor nos-
talgie. Pur și simplu las mâna în voie să picteze sau să răstignească cuvinte, doar atât, 
cuvinte care vin din mine, care se rup ca niște frunze pentru ca în locul lor să crească 
altele. Literatura, poezia, eseul nu au fost niște pasiuni de moment, ci pe parcurs am con-
statat că m-am născut cu ele în sânge, iar această pasiune am valorificat-o prin premiile 
pe care le-am obținut: premiul II la etapa națională în clasa a V-a, mențiune la etapa nați-
onală în clasa a VI-a, premiul I la etapa națională și premiul II la etapa internațională în 
clasa a VII-a. Poate că destinul m-a orientat în altă direcție, deoarece în clasa a VIII-a 
am obținut mențiune la etapa națională a olimpiadei de geografie, iar anul trecut în clasa a 
IX-a medalie de aur și premiul I la Sesiunea Națională de Comunicări în geografie. Munca 
mea s-a valorificat prin aceste premii, premii care nu m-au făcut alt om, nu m-au schim-
bat față de cei din jur, ci din contră m-au făcut să înțeleg că doar prin muncă, ambiție și 
efort poți demonstra, poți să-ți demonstrezi ție ce aptitudini ai și că fiecare este înzestrat 
cu ceva aparte. Asta sunt eu! O visătoare incurabilă care oscilează între prea multă reali-
tate și uneori puțin vis, un om ca toți ceilalți care iubește viața și se identifică cu ea, care 
trece peste obstacole mai departe, inițiindu-se în propriile-i decizii. Ce-mi doresc de la vii-
tor? Îmi doresc să ajung medic și mulți m-au întrebat de ce, când mă pot duce spre jurna-
lism foarte ușor, ei bine mi-a plăcut de mică să ajut, să fac bine, iar anatomia este la fel o 
parte din mine. Ascultați-vă inima și urmați-vă chemările, asta e tot ce contează!

din viaţa școlii
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Şi uite că mă aflu din nou în pagina de 
hârtie, inevitabil, mai pragmatică ca nicio-
dată, gândindu-mă pentru o clipă la expe-
riența mea de astă vară, o experiență care 
se adaugă la palmaresul meu din spate și 
pe care o voi păstra în suflet toată viața. 
Geografia este un obiect minunat, atâta 
timp cât ajungi să-l cunoști, deși mulți spun 
că e dificil și altfel. Ei bine așa credeam și 
eu, dar m-am înșelat. Geografia m-a învă-
țat să mă orientez în propriile mele puncte 
cardinale și să văd lumea altfel decât o știu. 
Vara care tocmai a trecut am avut plăcerea 
și bucuria de a participa la etapa națională 
a Sesiunii de Comunicări în geografie, unde 
am obținut medalie de aur și premiul I. 

Am văzut multe orașe în decursul olim-
piadelor la care am participat, însă Piatra 
Neamț, județul gazdă al acestei competiții 
m-a uimit în totalitate din punct de vedere 
organizatoric. Am rămas uimită de peisajul 
sublim, de acel orășel din inima munților, 
în care de departe parcă puteai zări Cheile 
Bicazului. Între 23–29 iulie acest oraș m-a 
primit, m-a făcut să simt gustul competiției, 
al succesului, al reușitei, mi-a oferit șansa 
de a lega noi prietenii cu elevi veniți din 
toate colțurile țării.

Am prins o vreme sublimă și am vizitat 
locuri noi, am simțit briza rece de munte 
și m-am întors pentru o clipă în copilă-
rie, amintindu-mi că și eu am copilărit la 
munte, în orașul meu de suflet Câmpulung 
Moldovenesc. Prima zi a fost destul de 
monotonă, mă simțeam străină, departe 
de casă, cu emoții multe care nu mai încă-
peau în adâncul meu. Mi-am zis că sunt 
simple statuete idolatre de fum ce se zbat 

pe-al vieții drum și am știut că trebuie să 
cred în mine. În cameră am nimerit cu 2 
fete din Teleorman și cu o veche cunoștință 
de-a mea de la olimpiada națională de geo-
grafie. Ne-am înțeles extraordinar toți, din 
toate județele și am format o familie des-
tul de numeroasă pentru aproape o săptă-
mână. Stres, emoții, puls mare,  nu mi-au 
dat pace până la intrarea în sală. Îi vedeam 
atât de serioși pe inspectorii generali de la 
minister, pe acei profesori universitari de la 
Universitatea din București veniți acolo ca 
să ne examineze.

Sunt clipe unice acestea în viață, clipe cu 
care nu te întâlnești zi de zi, clipe și poate 
doar atât. Când am intrat în sală am sim-
țit că mi se taie picioarele, îmi era frig, dar 
mi-am zis: „Ce-i asta? Tu nu ești o lașă, 
poți și va fi bine.” Am închis ochii, am 
tras aer în piept și am intrat. După exa-
minare, unde am dat tot ce-a fost mai bun 
din mine, m-am simțit eliberată parcă din 

din viaţa școlii

Gânduri, impresii, trăiri
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niște lanțuri, am început să râd și să dis-
cut cu doamna profesoară care a fost înso-
țitoare de lot, iar pe această cale vreau 
să-i mulțumesc pentru tot. În următoarele 
zile parcă am uitat de competiție. A urmat 
excursia, ce să spun, am vizitat toată zona: 
Mănăstirea Neamț, Cetatea, Humuleștiul, 
Rezervația de zimbri, Bicazul, am urcat cu 
telegondola și multe altele, care deși unele 
le văzusem m-am simțit minunat în com-
pania celor prezenți. Am ajuns în campu-
sul nostru seara, nu foarte târziu și nimeni 
nu se aștepta la rezultate. Paradoxal eram 
pe hol și vorbeam cu mama la telefon, când 
am văzut președintele comisiei că afișează 
niște hârtii. Uimită am zis: „Clar, mama 
cred că s-au afișat”. Am zbughit-o în papuci 
de casă pe scările internatului, jos, în cur-
tea liceului. Nu vă pot exprima ce am sim-
țit, e ceva de nedescris. Nici măcar nu am 
închis telefonul. Coborând, am văzut-o pe 

doamna profesoară care ajunsese și ea din 
excursia profesorilor și spunându-i des-
pre ce e vorba i-am luat-o înainte. Era o 
coadă infernală, toți se uitau, se înghesuiau. 
Mi-am făcut un loc printre ei și mă uitam 
pe listă. Am luat-o de jos în sus și nu știam 
de ce nu mă găsesc, când  colo o fată din 
Brașov vine la mine și strigă: „Andreea, 
bravo ești prima!”. M-am uitat în vârf și da 
eram prima! Am început să plâng de bucu-
rie și doamna profesoară m-a luat în brațe. 
Nu mai aveam cuvinte. În jurul meu erau 
toți noii prieteni care mă felicitau și la rân-
dul meu îi felicitam sau îi încurajam în func-
ție de situație. Nu vă pot exprima în cuvinte 
acea trăire, să te vezi primul în cap de listă, 
deși mai trăisem odată sentimentul la olim-
piada de limba română, parcă acum era și 
mai puternic. 

A fost veselie, lacrimi, zâmbete, cal-
var de sentimente și emoții. Cu o chitară 

din viaţa școlii
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în mână și cu mii de concluzii am petre-
cut ultima seară la Piatra Neamț până în 
zori. A doua zi a avut loc premierea cu toți 
membrii comisiei. Înghețam ultimele clipe și 
așteptam să înceapă totul. Este o senzație 
uimitoare să îți auzi numele strigat, acolo 
de prezidiul mare. În cele din urmă ne-am 
despărțit cu toții, fiecare alergând spre tre-
nul sau autocarul potrivit. Şi acum când 
scriu mi-e dor de acea săptămână, mi-e dor 
de toți acei oameni minunați pe care i-am 
cunoscut, mi-e dor de Piatra și de acele 
zile de cuptor pline de emoții și speranță. 
M-am întors acasă în culmea fericirii, cu o 
nouă experiență, cu multe amintiri frumoase 
și nu în ultimul rând cu răsplata muncii 
mele. Suntem cu toții muritori, dar sunt 
unele momente care ne fac nemuritori, sunt 
unele momente care ne fac să renaștem, 
să fim plini de viață și candoare. „Suntem 
cu toții în mocirlă, dar unii din noi privesc 
către stele”, spunea Oscar Wilde. Aceste 

momente ne fac să privim către stele și să 
fim mai încrezători în forțele proprii.

Un gând subit ce m-a încremenit, ce m-a 
făcut să am parte de un strop de bucurie. 
Timpul nostru se scurge în această clepsidră 
dureroasă poate și crudă, însă eu rămân în 
suflet cu amintiri, printre care se va număra 
și competiția de la Piatra. Suntem pioni în 
acest Univers, pioni mutați de vreme, ce 
joacă o cavalcadă ingenuă. Acest premiu nu 
m-a schimbat, nu m-a făcut să mă simt mai 
superioară, nu, nicidecum pentru că fiecare 
are harul și menirea sa. 

Sunt fericită, da sunt fericită și asta e 
cel mai important pentru că viața trece și 
în urmă rămân doar aceste frânturi numite 
amintiri, aceste pulberi de vânt, aceste 
vârfuri de munte și un ecou dulce ce îmi 
va aminti de acea săptămână la Piatra și 
când paradoxurile se vor reînnoi probabil 
îl voi regăsi.

Cîmpan Andreea,
clasa a X-a D

din viaţa școlii
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De-a lungul vieții oamenii au parte de o 
mulțime de experiențe și se confruntă cu o 
multitudine de situații al căror scop este să 
îi modeleze și să le îmbogățească bagajul 
de amintiri.

Timp de trei săptămâni am trăit o expe-
riență foarte plăcută, de neuitat, deoarece 
am cunoscut-o pe Andreea Simina Lazar. 
Ea este elevă în Germania, la Gimnaziul 
din Bochum, și a venit în România într-un 

activă, răspunzând la întrebările domni-
lor profesori. Şi-a făcut simțită prezența în 
clasa noastră și s-a acomodat foarte bine cu 
colectivul. Ai fi putut spune că a fost colega 
noastră dintotdeauna. Mi-a mărturisit fap-
tul că și-ar dori să cunoască mai bine lite-
ratura română, că lecțiile noastre de limba 
germană sunt chiar interesante și că i se 
pare ingenios felul în care suntem împărțiți 
în clase, în funcție de profilul ales.

O experiență de neuitat

schimb de experiență, fiind foarte curioasă 
cum se desfășoară orele la noi în țară, dar 
și cât de ospitalieri putem fi. Deși la înce-
put nu știam nimic despre Simina, am deve-
nit prietenă cu ea în urma timpului pe care 
l-am petrecut împreună.

Chiar din ziua în care mi-a prezentat-o 
doamna director Carmen Andronachi, 
Simina a fost foarte deschisă și comunica-
tivă. Ea a asistat la orele noastre și a fost 

Bineînțeles că Simina a fost prezentă nu 
numai la activitățile noastre școlare, ci și 
la cele extracurriculare. Am mers împre-
ună cu ea și i-am prezentat orașul, ocazie 
cu care am făcut o mulțime de fotografii, ce 
constituie acum amintiri prețioase. I-a făcut 
plăcere să participe alături de noi la concur-
suri de matematică și cu tematică ecologică, 
cunoscând astfel mai bine sistemul de edu-
cație din România.

Un moment emoționant a fost cel în care 
ne-am despărțit de Simina, deoarece toți 
eram melancolici, în ciuda faptului că încer-
cam să mascăm ceea ce simțeam. Un lăn-

Simina

Gimnaziul din Bochum
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țișor, o scrisoare din partea colectivului și 
multe gânduri așternute pe hârtie într-un 
oracol sunt lucrurile pe care i le-am oferit 
Siminei, în speranța că nu ne va uita nici-
când. Mi-ar fi plăcut ca Simina să stea mai 
mult la noi în clasă, să petrecem mai mult 
timp împreună, dar sunt fericită, deoarece 
am avut oportunitatea de a o cunoaște.

Despre perioada petrecută în colecti-
vul clasei noastre, Simina spunea că a fost 
„extraordinară”. „Colegii m-au făcut să mă 
simt minunat în colectivul lor și mi-au fost 
alături când aveam nevoie de îndrumări sau 
aveam o neclaritate. Doamna dirigintă m-a 

îndrumat de asemenea de fiecare dată când 
i-am solicitat ajutorul. Mi-a plăcut foarte 
mult ospitalitatea românească, dar și rit-
mul intens în care se desfășoară orele de 
curs. Am întâlnit multe persoane minunate, 
am învățat lucruri noi și cuvinte din voca-
bularul limbii române, trăind o experiență 
extraordinară.” (Simina Lazar)

Tot ceea ce pot spera este că mă voi reîn-
tâlni cu Simina și vom depăna împreună 
amintirile din cele trei săptămâni pe care 
le-am petrecut împreună. A fost cu adevă-
rat o experiență de neuitat!

Şerban Andreea, 
clasa a X-a D
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Olimpicii noștri

Bogdan Manuel Fusa
(clasa a XI-a A)

Calificat la Olimpiada Națională 
de Tehnologie a Informației

Bogdan Seniuc
(clasa a IX-a A)

Calificat la Olimpiada Națională de 
Tehnologie a Informației

Medalia de bronz la Olimpiada 
Națională de Informatică

Premiul al II-lea la Concursul Național 
de Informatică „Urmașii lui Moisil”

Georgiana Potapenco
(clasa a X-a D)

Concursul Național de Matematică 
Aplicată „Adolf Haimovici”

Daniel Prelipcean
(clasa a X-a D)

Medalie de bronz la Concursul Național de 
Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

Olimpiada Națională de Fizică

din viaţa școlii
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Ionuț Savu
(clasa a XI-a C)

Concursul Național de Matematică 
Aplicată „Adolf Haimovici”

Adelina Lazăr
(clasa a XI-a E)

Olimpiada Națională de 
Limba Germană

Andreea Câmpan
(clasa a X-a D)

Medalia de aur la Sesiunea de 
Comunicări Ştiințifice în Geografie

Barna Simona
(clasa a XII-a C)

Olimpiada Națională 
de Limba Germană

Ursachi Diana Andreea 
(clasa a XII-a D)

Premiul I la Olimpiada națională de 
Limba și literatura Ucraineană

din viaţa școlii



112
MUGURI — C.N. „E. HURMUZACHI“

Denisa Cotleț
(clasa a XII-a D)

Premiul al II-lea la Olimpiada 
Națională de Limba Germană

Iuliana Molea
(clasa a IX-a C)

Premiul al III-lea la Olimpiada 
Națională de Religie Ortodoxă

Ioana Lavric 
(clasa a X-a F)

Premiul al II-lea la Olimpiada 
Națională de Religie Ortodoxă

Ionela Echert
(clasa a X-a A)

Mențiune la Olimpiada 
Națională de Religie 

Romano-Catolică

Ceguș Ioana Mihaela
(clasa a IX-a A)

Premiul al II-lea la Concursul de artă 
plastică a Simpozionului Internațional 

„Cultura populară ne definește ca popor” 
din cadrul Proiectului „Tradițiile Europei”

din viaţa școlii
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Cristina Bodnărescu și Mihai 
Hlodec (clasa a X-a A)

Premiul al III-lea la Faza Națională 
a Concursului Internațional de 

Proiecte IT „Infomatrix”

Bogdan Liscun și Andrei Lucescu (clasa a IX-a A)

Premiul al III-lea la Faza Națională a Concursului 
Internațional de Proiecte IT „Infomatrix”

Eusebiu Loliceru (clasa a IX-a B),  
Andrei Chifan și Ionuț Balan (clasa a XI-a E)

Premiul I la Faza Națională cu calificare la Faza Internațională 
la Concursului Internațional de Proiecte IT „Infomatrix”

din viaţa școlii
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Desen realizat de Sbiera Sabina   
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