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Editorial
Nimeni nu alege trecutul

Toată lumea te sfătuiește să uiți, să accepți și să ierți. Viitorul este cheia, speranța sau
măcar iluzia succesului. Eu aleg trecutul pentru că în ciuda inerențelor și inexplicabilelor
nostaligii, este un lucru cert, trăit din plin și asumat cu luciditate, liniștea și bucuria pentru
ceva, doar al tău.
În Colegiul Economic Virgil Madgearu, trecutul este al tuturor, aici, tânăr sau trecut prin
viață, elev sau profesor, ești parte din trecut fără să fii apăsat de presiunea modelelor,
firesc, fara ostentație, solemn si inedit, ești tu însuți. Reușești acest lucru pentru că …
Coperțile cărților rare se întrezăresc lângă altele, multele coperți noi lucioase, sclipitoare.
Cărțile răsfoite sau citite, subliniate câteodată de un elev zelos, ele singure mai știu cați ani
au. Noi le numim bibliografie obligatorie, pasiune, evadare, vis, poate câteodată răspuns
pentru probleme de tot felul. Într-un cuvânt: Biblioteca.
Substanțele din laborator stau inerte în sticle și clondire ce l-ar face invidios și pe Faust,
par scoase din alambicul lui Mefisto, alături de microscoape și calculatoare. Tabelul lui
Mendeleev își inșiră metalele rare lângă halatul scrobit purtat ora trecută de o fetiță cu
WalkMan și nimeni nu sesizează ineditul. Mirosul acidului clorhidric este același.
Tablourile cu “mândre generații” de pe holuri zâmbesc sau râd în funcție de culoarea
predominantă bleumarin sau galben. Tineri, elevi tineri și profesori tineri sfidează timpul, îi
vezi, îi saluți pe toți din mers. Știind că și mâine vor fi aici, și mereu, sunt prietenii tăi
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neștiuți, trecutul lor în acest liceu, devine și trecutul tău, tinerețea lor, a ta. Zâmbetul
fiecăruia este, poate, singura bucurie într-o zi banală, când nu ți-a zâmbit nimeni.
Panourile cu diplome, fotografii, flori, picturi, șoapte sau râsete, bănci pline ochi, sau în
așteptare, table albe sau cu mesaje fără destinatar cunoscut te așteaptă să cazi pradă
curiozității. Trecutul pentru ele este ora, ziua, luna…cel mai demult, anul trecut. Deci, un fel
de ieri. Dar trecutul, trecutul-trecut, unde este? Cu noi, fiecare îl poartă în ghiozdanul cu
amintiri sau în servieta cu lucrări corectate, fiecare îl poartă cu sine și-l duce cum poate. În
general, bine.
Tradiția aici înseamnă azi. Bucuria este generată de orice moment din trecut sau prezent.
Speranța se numește viitor.
Vreau să trăiesc acest timp, aici, nu doresc să uit nimic, și când am să-mi pregătesc
ghiozdanul pentru a doua zi sau pentru niciodată, o să iau cu mine totul: zâmbetele,
șoaptele, clipele…multele clipe petrecute aici, devenite între timp trecut.
Profesor Maria Rădescu
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“Acesta pare a fi trecutul. Un limbaj.”
Octavian Paller
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Trecutul
Privind trecutul prin prezent

Aş vrea să încep prin a vă destăinui ceva, şi anume că nu pot şi de fapt, nu am
putut niciodată să relatez ceva despre trecut dacă nu îmi imaginez că trăiesc
atunci, în vremurile acelea demult apuse, care ne aparţin tuturor în aceeaşi
măsură.
Când mă gândesc la trecut, mă gândesc la atât de multe lucruri încât nu mi-ar fi
de ajuns o zi să vă împărtăşesc ideile, gândurile mele.
Trecutul…este unul dintre puţinele lucruri despre care putem vorbi cu certitudine,
este primul volum scris al cărţii numite timp, este acea amintire la care ne
gândim mereu, este o parte a vieţii noastre, etapa încheiată. Ca să ne facem o
imagine, se presupune că prezentul este mult superior trecutului, se presupune că
secolul XXI este incomparabil din toate punctele de vedere. Îmi permit să spun că
nu este aşa. Este adevărat că tehnica a evoluat, dar nu toată lumea înţelege că nu
acesta este cel mai important lucru, că nu aceasta este esenţa, că evoluţia rapidă
nu este neapărat un beneficiu. De ce spun asta? Pentru că în trecut totul, dar
absolut totul era altfel. Pe vremea aceea, oamenii vedeau cititul ca o activitate
relaxantă, preferau cititul în detrimentul oricărei activităţi, se refugiau în citit şi
asta numai pentru că descopereau o altă realitate, o altă lume, fantastică, o
atmosferă de epocă, lucruri care erau pe placul tuturor. Personajele erau
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captivante, aveau altă ţinută, altă
prestanţă,

acţiunea

era

palpitantă, oamenii pierzându-se
între paginile fine ale cărţii.
Filmele

erau

peliculă

rare,

realizată

transmitea

şi

totuşi

în

altceva,

o

trecut

avea

alt

mesaj, profund, absolut.
Muzica, şi arta în general, aveau
o

putere

mare.

de

Cu

acestea

persuasiune

timpul
şi-au

intensitate,
derizoriu,

totul

mai

însă,

toate

pierdut

din

căzând

persoanele

în

capabile

neavând ocazia să se remarce,
devenind

captive

în

ceaţa

prezentului.
De asemenea, când spun trecut,
mă gândesc la trecutul istoric al
lumii, la personalităţile marcante, la acele poveşti cu ducese, prinţi, prinţese. O să
amintesc aici două personalităţi istorice şi anume pe împărăteasa Austriei,
Elisabeta şi pe prinţesa de Wales, Diana. Deşi amândouă au fost şi sunt la fel de
cunoscute, au trăit la circa un secol distanţă. Astfel se pot remarca diferenţe cât
şi asemănări, de la viaţa agitată cauzată de titlul nobiliar pe care îl deţineau,
până la modul în care au influenţat întreaga lume.
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Aş vrea să mai adaug că trecutul este un capitol închis al existenţei noastre şi
amintirile plăcute ne vor rămâne în suflet ca un miraj, ca un suvenir al inimii
noastre, lăsând în urmă toate întâmplările triste, toate suferinţele şi deznădejdile.
Aşadar, consider că prezentul şi viitorul sunt relative, pe când trecutul este tot
ceea ce ştim, este cel care a contribuit la formarea noastră ca oameni, ca elevi. De
aceea cred că timpul ne-a dat tuturor lecţii importante de viaţă, ne-a indicat
valorile fundamentale şi ne-a conturat într-o oarecare măsură viitorul.

Maria – Alexandra Negrea
Clasa a X a G
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Trecutul
Cetățile trecutului

Rătăcim prin cetate și veacurile încărcate de istorie
ale evului mediu se perindă în fața noastră. Pășim pe
strazile înguste pavate cu piatră de rau, urcând
pante mai line sau abrupte, trecem pe sub bolți
întunecate și ne lăsăm furați de jocul de linii al
acoperișurilor,de

veselia

caselor

ce

strălucesc

multicolor sub soare. De pe platoul superior, zidul
cetății și turnurile creează o imagine sumbră, dar
semeață. Ele salutau în vremuri de pace trecătorii
din vale și avertizau în vremuri tulburi că locuitorii
cetății

sunt

pregătiți

să

reziste

tendințelor

de

cucerire.
Complex

medieval

de

arhitectură

militară

civilă

ecleziastică de valoare europeană, Sighișoara este
printre puținele orașe-cetate locuite din Europa și
singurul conservat în cea mai mare parte dar și
locuit

din

România.

Datorită

arhitecturii
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sale

remarcabile, a poziției dominante
și a ambianței geografice, orașul a
fost

supranumit

încă

de

la

sfârșitul secolului al XIX-lea "Perla
Transilvaniei".
Planul

orașului-cetate

caracteristic

orașelor

este

germane

întemeiate în evul mediu târziu.
Întemeierea

localității

conform

cronicelor din secolul al XVII-lea este datată la 1191 și 1198, însă fără bază
documentară.
Sighișoara se prezintă astăzi ca cel mai bine păstrat complex medieval din
întreaga Românie. Alături de monumentele ce le putem admira în Muzeul de
Istorie din splendidul Turn cu ceas, reușește să reflecte prin exponatele sale,viața
economică și politică a locuitorilor din vremurile străvechi pana în zilele noastre.

Laura Ilie
Clasa a XI a A
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Trecutul
Bucureștiul cu “patină”

Soarele de primavară mă îndeamnă la plimbare. Programul şi agitaţia zilnică mau făcut să uit unde trăiesc şi nu mi-am satisfăcut niciodată plăcerea de a medita
, visa, asupra temei „Bucureştiul de altă dată„.
O pauză ivită pe neașteptate a fost binevenită pentru intenția mea. Am auzit
vorbindu-se
trecute,

despre

despre

eleganța

„Micul

Paris”,

vremurilor
cum

era

denumit Bucureștiul în trecut , iar dorința
mea de a regasi craâmpeie de odinioară ma îndemnat să pornesc la drum.
Din Bd.Dacia, o arteră importantă cu multă
culoare arhitecturală, am pornit spre Piața
Lahovari, de unde putem ajunge în cele mai
vechi și cunoscute străzi ale orașului.
Vechile magazine de cafea ale armenilor mă
îmbată cu mirosul de cafea si mă transpun
în trecutul trăsurilor cu cai.
Imaginația mea se întoarce în trecut și
parcă văd doamnele îmbracate în crinoline ,
cu pălăriuțe împodobite cu flori și nelipsita
umbreluță.
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Țelul plimbării mele este să
regăsesc vremurile de altă
dată . Și unde aș regăsi mai
bine

trecutul

decât

pe

Calea Victoriei?!
Am

ieșit

la

Palatul

Telefoanelor, zonă care a
fost inima Capitalei atât la
cumpăna veacurilor XIX si
XX, cât și mai târziu. Aici
s-au

aflat

restaurante și

magazine , prăvălii de tot
felul, dar mai ales „Terasa
Oteteleseanu”, o „Academie
literară a scriitorilor”.
Mă îndrept spre renumitul local în care „scriitorii, artiștii, publiciștii au înfipt
steagul republicii lor la Capșa”. Apogeul gloriei a fost atins la Capșa înaintea
primului Război Mondial, aceasta devenind o „cafenea literară” datorită prezenței
clientelei artistice și scriitoricești în saloanele sale.
Îmi continui plimbarea pe lângă Fântana Sarindar, vechiul loc de întâlnire al
doamnelor si domnițelor și-mi propun să mă așez la o masuță din Centrul istoric
al Bucureștiului: „Lipscani”.
Odată ajunsă pe strazile „Lipscaniului” am rămas uluită de contrastele frapante
ale Bucureștiului de azi, ale nepăsării oamenilor față de trecut, de istorie, de artă
si frumos. Aici poți găsi de la cea mai cruntă mizerie până la cele mai de lux
terase, de la galerii de artă până la dughene "de consignaţie",de la hoteluri de lux
până la ruine locuite încă în mod miraculos,de la conacuri vechi ce stau să cadă
până la bizara "arhitectură capitalistă de tip nou".
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Vestita "Cafenea Veche" stă închisă, cu obloanele negre de metal trase. Mai încolo,
Hanul lui Manuc împărtăşeşte şi el aceeaşi soartă. Ansamblul de la "Curtea Veche"
dormitează închis şi pustiu.
Ca un sfarșit al plimbării mele , rămân cu o nostalgie sufletească și cu dorința de
a trăi zilele de odinioară, în liniștea și armonia vremurilor pierdute.

Luisa Avram
Clasa a X a G
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Trecutul
Moda in secolul al XIX- lea

La începutul secolului al XIX-lea, statutul social al femeii
era influenţat exclusiv de pătura sociala din care acestea
proveneau.Sub influenţa Occidentului,femeile de la oraş
au început sa se modernizeze şi să iasă din condiţia de
casnică.Acestea încep să se îmbrace ca la Viena si Paris,
poartă mânuşi, evantaie, peruci sau meşe, pantaloni,
pălarii si tot felul de umbrele dichisite.
Să realizăm, pe scurt, o trecere in revistă a evolutiei
modei feminine, având în vedere că la sfarşitul secolului
al

XIX-lea si

începutul

secolului

al XX-lea

a

fost

perioada în care au avut loc transformări spectaculoase
în ceea ce priveşte modul de concepere si prezentare a
toaletelor.
Rochiile din 1840 au fost dominate de restrictivul
corset şi juponul cadru.Plenitudinea fustei a fost la
început realizată prin adăugarea de mai multe straturi
de jupoane care să conducă la fusta crinolină din
1850,care i-a luat

locul fustei cu trenă din anii

1860.Numai în 1890 fusta a luat o formă relativ mai
subţire,dar

tot

general,stilurile
117

nu
din

s-a
secolul

renunţat
al

la

XIX-lea

corset.In
au

fost

elegante,dar nu uşor de purtat,chiar incomode,rochiile sau fustele fiind realizate in
multe straturi cu decoraţiuni complicate si cantitate mare de material.
Imbrăcămintea pentru bărbati accentua conturul siluetei,era strânsa pe corp,iar
pantalonii aveau cute obţinute prin călcare,la care se purta o cămaşă cu guler
întărit,ţinuta de ocazie devenind smochingul.
Moda din deceniul al şaptelea al secolului al XIX-lea spunea că este o onoare ca
soţiile boierilor sa-şi conducă trasurile,în plimbările lor pe Calea Mogoşoaiei! Şi
imaginaţi-vă doamne la braţ cu domni,îmbrăcaţi în acele costumaţii “de
epocă”!Ce privelişte minunată şi câte nostalgii se nasc amintindu-ne de acea
perioada!
Îmi vin în minte imagini din epoca în care Scarlet se îndragostea nebuneşte de
Rett Butter,în celebra ecranizare “Pe aripile vântului”.

Maria-Raluca Florea
Clasa a X-a G
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Trecutul
Interviuri imaginare cu Trecutul –
Mihai Eminescu
Lupta lui Eminescu , a geniului romantic,cu vremea
lui este o concluzie trasă cu necesitate din toată
istoria

culturii.Înălţându

contemporane,prin

-se

autenticitatea

deasupra
şi

lumii

sinceritatea

faptelor sale de viaţă , prin înălţimea gândurilor şi
a

aspiraţiilor

sale,artistul

intră

în

conflict

cu

societatea ,cu convenţiile şi prejudecăţile ei ,cu
obstacolele de clasă, cu nonvalorile ,cu neînţelegerea
şi invidia ,de aceea pentru posteritate artistul a
devenit un erou a cărei luptă şi cădere dobândesc
un caracter tragic şi exemplar.
Vom încerca să pătrundem în viaţa marelui
poet român în rândurile interviului ce urmează:
-Numele meu este Monica Necula şi aş dori să- mi acordaţi câteva minute
pentru un interviu.
-Sigur.
-Domnule Eminescu, aţi fost de acord cu schimbarea numelui d –voastră din
Eminovici, cum era iniţial?
-Da, nu m-am împotrivit la fericita inspiraţie a domnului Iosif Vulcan.
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-Ce v-a determinat să scrieţi prima poezie?
-O!prima poezie!”La mormântul lui Aron Pumnul

a fost scrisă pe fondul

suferinţei.M-a marcat moartea profesorului care m-a iniţiat în arta scrierii.
-S-a discutat mult despre “pesimismul înnăscut “ al dumneavoastră,ce ne puteţi
spune cu privire la această remarcă?
-Nu m-am născut cu siguranţă pesimist,ca poet romantic mi-am exprimat
dezgustul faţă de realităţile sumbre în mijlocul cărora am trăit. Fie că m-am
refugiat într-o lume a mea, ireală, fie că am împărtăşit dureroase accente de
decepţie ,de dezcurajare. Însă operele mele stau dovadă a faptului că nu eram un
asemenea pesimist, în poeziile mele

regăsindu-se numeroase acorduri de

bucurie ,de lumină,o vibrantă sete de viaţă.
-Remarcabila poezie care stă în fruntea operelor d-voastră este “Luceafărul”;ce
v-a determinat să semnaţi o asemenea lucrare?
-De-alungul vieţii am fost un poet romantic.Am năzuit către o lume ideală,plină
de

umanitate,de

frumuseţe

experienţă de viaţă

morală

şi

spirituală,de

dreptate.Prin

propria

am observat că lumea din vremea mea,societatea în care

eram silit să trăiesc înăbuşe aspiraţiile nobile,nesocotind cele mai alese sentimente
ale oamenilor.Am fost copleşit de adversitaţile unei orânduiri nedrepte,care nu
mi-a înţeles,ba chiar mi-a respins idealurile,şi am transpus ,prin intermediul
simbolurilor,poemul “Luceafărul”. Hyperion, astrul ceresc mă întruchipează,
punându-le celor care-i refuzaseră nobleţea idealurilor lui:
“Trăind în cercul vostru strâmt/Norocul vă petrece/Iar eu în lumea mea mă simt
/Nemuritor şi rece.”
-Se ştie că în lirica eminesciană natura are o prezenţă continuă, de ce?
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-În opinia meanatura se întrepătrunde

cu viaţa omului, se contopeşte cu

destinul lui, participă la bucuriile lui, tristeţile şi năzuinţele lui.Am încercat în
poeziile mele să proiectez bogăţia propriilor sentimente

pe o infinită varietate

peisagistică ,elementele naturii fiind în deplină concordanţă cu stările mele
sufleteşti.
-Ce v-a determinat să daţi glas protestului împotriva societaţii în care aţi trăit ?
-De foarte multe ori optimismul,dorinţa mea de viaţă,mi-au fost zădărnicite de
rânduielile sociale şi politice din societatea românească.Am încercat prin versiuni
încărcate

sentimental

să

adresez

protestele

mele

împotriva

corupţiei,cosmopolitismului şi imoralităţtii.
-O astfel de poezie este “Împărat şi proletar”,de ce sentimente aţi fost cuprins
când aţi scris-o ?
-Cum am mărturisit ulterior :”am scris-o într-un timp când sufleul meu era
pătruns de curăţtenia idealurilor,când nu eram rănit de îndoiala.
-Domnul Titu Maiorescu remarca:”dacă Eminescu ar fi primit un premiu
academit pentru poeziile lui,ar fi întâmpinat o asemea propunere cu un

râs

homeric”.Daţi-mi voie să vă întreb de ce nu v-aţi dorit premii sau distincţii?
-Luxul stării materiale ,ambiţia ,iubirea de glorie

nu au fost în niciun grad

obiectul preocupărilor mele;am scris din plăcere nu pentru a primi distincţii.
-Mi-aţi putea da exemplu de o persoană cu care aţi susţinut convorbiri literare şi
v-a făcut plăcere?
-Am avut convorbiri literare cu numeroşi oameni importanţi, însă Carmen Sylva,
regina României a fost o personalitate pe care nu credeam că voi avea ocazia să o
cunosc .
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În vara anului 1889 s-a stins din viaţă Eminescu, dar atunci a murit numai
omul. Poetul murise de mult, în 1883, pe când a încetat pentru totdeauna ceea
ce fusese Eminescu.
Înnebunit de lăcomia oamenilor din jur,Eminescu este omul a carui dramă se
poate asemăna cu aceea înfăţişată de Leonardo da Vinci în chip geometric ,în
cascade de dreptunghiuri,simbolizând neîmplinirea vieţii lui.Soarta lui de mare
poet universal abia acum începe,după mai bine de un veac şi jumătate de la
naşterea lui,când oamenii poporului său, pe care l-a iubit cu dragoste neschimbată
,se apropie din ce în ce mai mult de uimitoarea sa compoziţie.Este un rod al
suferinţei sale ca om ,al dramei sale ca artist şi al dragostei sale faţă de poporul
nostru.Nimic nu exprimă mai întreg legătura acestui poet naţional cu fiinţa
poporului său ,decât cuvintele pe care el însuşi le-a scris într-o clipă din acelea
rare de conştinţă lucidă asupra geniului său atât de reprezentativ:”Dumnezeul
geniului m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea de
amar”

Necula Monica
Clasa a XI-a I
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Trecutul
Interviuri imaginare cu Trecutul –
Despre culori cu George Bacovia

Bacovia se proiecteză pe scena lui provincială ,care
ţine loc de “teatrum mundi” ,când ca un ecou
docil al spaimei universale,ca victimă mută şi
neputinciosă în faţa tiraniei societăţii,când ca un
revoltat împotriva destinului său cel puţin ca spirit
lucid

,întâmpinându-şi

condiţia

cu

o

demnă

resemnare.Traversând în fulgere scurte un orizont
opac,poet al eşecului şi al speranţei resurcitate din
cenuşă.
Datorită profunzimii sale, am decis împreună cu
ceilalţi ziarişti intervievarea lui George Bacovia.
“-Bună

ziua!

Aş

dorii

să

mă

prezint,sunt

Cristina,reporter al revistei liceului “Virgil Madgearu” şi aş dorii să îmi acordaţi
un interviu , se poate?
-Bună ziua, tânără copilă!Dacă mărturia mea în versuri sau în proză vă va ajuta
în idea că opera literară este o emanaţie a negrului meu suflet, cu mare placere.
-Îmi puteţi spune cum aţi debutat în vasta lume a literaturii?
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-Desigu, după ce am absolvit Facultatea de Drept nu am dorit să devin jurist,ci
un modest profesor.Cu poemele pe care le preţuiesc enorm, m-am încadrat între
cei mai de seamă simbolişti români,lăsând o pagină “obscură” în istoria literară
românească.
-Care au fost temele care v-au marcat opera şi tot odată existenţa?
-În poezia m-a obsedat întotdeauna un subiect de culoare,picture cuvintelor sau
audiţia colorată,iar în viaţă culpabilitatea existenţei omului tragic modern m-a
făcut să tresar .
-Observ că nuanţele culorilor au contribuit

la conceperea faimoaselor opera

bacoviene,care au fost acelea?
-După cum bine ştiţi pictorul întrebuinţează în meşteşugul său culorile.Pe acelea le
vezi ,dar eu am căutat să le redau cu intelegenţă prin cuvinte.Fiecărui sentiment îi
corespunde o culoare. Acum m-a influenţat galbenul,culoarea deznădejdii.De aceea
şi ultimul meu volum de poezii poartă titlul “Scântei galbene”.În plumb văd
culoarea galbenă,compuşii lui dau precipitat galben,plumbul ars e galben, sufletul
ars e galben.
-Un element prezent în tematica operei dumnevoastră sunt florile şi coloritul
acestora, de ce tocmai acestea?
-Invocaţia florală nu numai că nu izbuteşte

să împreştie depresia,dar o

argumentează sau cel puţin o pune în evidenţă, astfel florile mele preferate sunt
cele intens colorate:rozele,crinii,violetele.Efluviile lor sunt neputincioase în faţa
sufletului universal.Ba chiar cele dintâi victime ale declinului materiei sunt
florile.De aceea floarea bacoviană nu dispune de nici una dintre însuşirile
edenice.Mirosul şi culoarea nu evocă paradisul ,ci infernul.
-Aş mai vrea să vă cer părerea despre omul din ziua de azi?
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-Omul generaţiei tale este acelaşi ca şi cel de acum 100 de ani, masca
diferă.Fatalitatea nu mai intervine în viaţa omului pentru al pedepsi,fiindcă acesta
îi acceptă provocarea în numele unor valori proprii,în numele sensului cu care el
ţtine să-şi justifice existenţa.
-Mă simt onorată că aţi putut să îmi împărtăşiţi aceste detalii privind opera
dumneavoastră!
-De asemenea, mă bucur că aţi ales ca prin intermediul meu să răsfoiţi una
dintre paginile trecutului.

Cristina Dinu
Clasa a XI a I
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Trecutul
Interviu ri imaginare cu Trecutul –
Liviu Rebreanu
Ne aflăm în faţa unui scriitor obiectiv, care are
puterea de a prezenta viaţa în complexitatea ei socială şi
psihologică, prin personaje surprinse în umila şi precara
lor realitate socială.
-Bună ziua, domnule Rebreanu, vă mulţumim că aţi
acceptat să ne acordaţi acest interviu.
-Bună ziua!
-Domnule Rebreanu, ne puteţi rezuma în câteva
rânduri viaţa dumneavoastră? Cititorilor le-ar face o
mare plăcere să vă cunoască adevăratele trăiri relatate
chiar de dumneastră.
-Desigur,plăcerea ar fi de partea mea.Lumina zilei am zărit-o pe 27 noiembrie
1885, la Cluj, tatăl meu fiind învăţător am fost îndrumat către tainele literaturii şi
a cunoaşterii înainte de vreme. După terminarea liceului german din Bistriţa, am
studiat la Sopron, după care m-am înrolat în armată,unde am ajuns ofiţer

la

austro-ungari. Sub presiunea unor încurcături băneşti, am fost forţat să demisionez
din armată; în prealabil, am scris în

"arest la domiciliu", apoi am avut

oportunitatea să îmi public propriile lucrări, ca de exemplu ION , scris în timplu
ocupaţiei germanice dar şi “Pădurea Spânzuraţilor” scrisă sub război. Pot afirma că
viaţa mea a fost îndrumată de sentimente puternice de admiraţie faţă de cultură,de
artă şi de frumos, lucru ce mi-aş dori ca şi cititorii acestei reviste să îl simtă, îmi
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doresc nespus ca şi ei să preţuiască valorile româneşti şi să contribuie la înmulţirea
lor.
-Care credeţi că este opera care a reuşit să vă definească întreaga muncă?
-Mulţi critici cred că ION este creaţia care a excelat, el oferindu-mi titulatura
de creator al romanului obiectiv.
-Pe baza căror curente este creat romanul?
-Curentele

literare

cu

influenţe

pregnante

sunt:realismul prin caracterul monografic

în

conceperea

operelor

mele

al satului, prin drama pământului şi

naturalismul,prin construcţia unui personaj ieşit din limitele firescului, dorinţa lui Ion
de pământ devine o patimă, iar protagonistul un caz patologic.
-Care este crezul dumneavostră literar?
-Opera literară trebuie să exprime pulsaţia vieţii adevărate prin imaginea
personajelor

complexe,

nu

frumosul,

falsul

care

rămâne

numai

o

născocire

omenească.
-Ce puteţi să ne spuneti despre perioada de creare a romanelor care au în centrul
lor “problema ţărănească”?
-Revenirea în Prislop, a fost un moment în care sufletul ţărănesc a luat forma
unor minunate scrieri, acolo am luat contact cu ţăranul român, acolo l-am cunoscut
mai bine, acolo m-am impregnat de toate suferinţele şi visurile lui - lucruri care au
trecut în literatura mea...
-Vă mărturisesc sincer că şi eu vă apreciez acest roman, el mi-a stârnit setea de
lectură.
Vă mulţumesc pentru acest interviu acordat, mulţi tineri liceeni vă vor fii
recunoscători!

Grigore Ruxandra
Clasa a XI-a I
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“Prezentul este acel moment din afara
timpului care uneşte trecutul cu viitorul. În
acest prezent pot face apel la conştiinȚA
pentru ca momentul să devinĂ real.”
Lev TOLSTOI
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Sacru si Profan
Moduri de a fi in timp, in viitor

Ne intrebăm ce este viitorul; o noţiune, un vis, sau doar necunoscutul? oare
putem ajunge a-l cunoaşte, pentru a-i putea atribui o definiţie clară? În
primă instanţă, nu; în ciuda tuturor încercărilor omenirii de a-l afla, de
a-l descrifra, realizăm că sforţarile noastre sunt în zadar şi că nu se
poate enunţa nimic concret despre acesta, el nu se poate codifica, nici
cuantifica, întrucat nu il putem atinge niciodată cu adevărat. Spunem despre
viitor că este un spaţiu necunoscut, e întuneric, e haos. De un singur lucru
suntem siguri, şi anume că, indiferent de voinţa noastră, paşim inevitabil
si irevocabil în direcţia sa.
Indrăznim astfel a schiţa o primă definiţie a viitorului : viitorul
este suma paşilor noştri prezenţi; el nu este un dar, ci o realizare, este
realizarea noastră proprie. Ne este greu şi teamă să înaintăm in viitor, cu
atât mai mult cu cât, observând universul şi lumea în care trăim,
conştientizam că acesta nu ne aparţine doar nouă, personal, ci acesta
presupune o continuare a istoriei omenirii; luând parte la aceasta, ni se
repartizează atât o responsabilitate faţă de ceilalţi şi faţă de societate,
dar si o resposabilitate proprie şi de sine, de a ne conduce fiinţa către
adevăr şi de a ne atinge scopul în viaţa.
Intr-o societate modernă, profană, singura pavază cum ca paşii săvârşiţi de
noi sunt corecţi, singura siguranţă adevărată cum ca faptele comise de noi
ne conduc către adevăr şi către scopul fiinţei noastre şi a lumii, este ca
acestea să urmeze modelele primordiale, ancestrale, intrucăt numai acestea
din urma păstreaza adevarul si autenticitatea. In alte cuvinte, să
reintegrăm şi respectiv, să regăsim sacrul în viaţa noastră şi în noi.
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In lucrarea sa „Sacrul si Profanul”,
Mircea Eliade ne dezvaluie modurile
in care omul ia cunoştinţă de sacru.
Se propune termenul de hierofanie,
care înseamnă dezvăluire a sacrului,
putând
chiar
afirma
că
istoria
religiilor este alcătuită din mai
multe hierofanii. Omul arhaic are
tendinţa de a trăi cât mai mult în
sacru sau în intimitatea obiectelor
consacrate, deoarece pentru el sacrul
însemnă
realitate,
putere,
perinitate, eficacitate, este izvorul
vietii si al fecunditatii. Dorinta
omului religios de a trai in sacru
inseamna de fapt dorinta lui de a se
situa in realitatea obiectivă, de a
nu se lăsa paralizat de relativitatea
fara sfarsit a experientelor pur
subiective, de a trai intr-o lume
reala si eficienta si nu intr-o
iluzie.
Pentru homo religiosus sacrul se
poate manifesta în obiecte, pietre,
arbori etc., lucru pe care omul
modern nu îl poate concepe sau
accepta.
Astfel
se
disting
două
moduri de a fi în lume: modul sacru
şi modul profan. Acestea sunt două situaţii existenţiale asumate de către om
de-a lungul istoriei.
O primă definiţie a sacrului poate fi totuşi aceea că sacrul se opune
profanului.
În primul capitol, Eliade tratează noţiunea de spaţiu sacru, subliniind că
pentru omul religios, spaţiul prezintă în primul rând rupturi care permit
constituirea lumii, acestea fiind cele care dezvăluie punctul fix, axis
mundi, care are menirea de a face legătura între cele trei nivele ale lumii:
Infernul, Lumea terestră şi Cerul, Sacrul. Omul arhaic are deci nevoie de
plasarea lui şi a locuinţei lui în Centrul Lumii, cât mai aproape de punctul
care face legătura cu divinul şi care îi oferă echilibrul care îi este
necesar. Homo religiosus a avut întotdeauna frică de acel întuneric
primordial şi de acea omogenitate a spaţiului care îi conferă relativitate,
nesiguranţă, de aceea el îşi asumă responsabilitatea de a imita cosmogonia
prin sacralizarea spaţiului ce urmează să îl locuiască. Pentru aceasta, el
are nevoie de rupturi în omogenitatea spaţiului care să facă trecerea de la
sacru la profan. Descoperirea punctului fix se poate face prin mai multe
metode. Prima este aceea de teofanie, care înseamnă apariţia sacrului,
manifestarea lui sau prin anumite simboluri cu caracter apodictic, adică
simboluri
care
nu
permit
opoziţie.
Totuşi sunt situaţii când nu se manifestă nici un semn, iar atunci oamenii
se lasă ghidaţi după animale sau provoacă semnul de care au nevoie. Un
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exemplu este atunci când este urmărit un animal sălbatic şi în locul unde
este răpus se construieşte sanctuarul. De asemenea, oamenii obişnuiau să dea
drumul unui animal domestic, de obicei unui taur, şi să îl caute dupa câteva
zile, iar în locul în care era găsit îl răpuneau şi construiau sanctuarul.
Totuşi Eliade spune că acest proces de construire a spaţiului sacru de către
om nu trebuie să ne ducă cu gândul la o lucrare pur omenească. Omul nu
reuşeşte prin propriul său efort să consacre un spaţiu, ci ritualul de
consacrare este eficient doar dacă este reprodusă lucrarea zeilor.
Pentru experienţa profană, spaţiul este, dimpotrivă, omogen şi neutru; nu
există nici o ruptură care să determine deosebiri calitative între diversele
părţi ale masei sale. Această existenţă profană aşa cum este ea trăită de
omul religios, de omul care respinge sacralitatea Lumii, nu se întîlneşte
niciodată în stare pură. Oricare ar fi gradul de desacralizare a Lumii la
care a ajuns, omul care a optat pentru o viaţă profană nu reuşeşte să
abolească total comportamentul religios. Pînă şi existenţa cea mai
desacralizată păstrează încă urmele unei valorizări religioase a Lumii.
Orientarea adevărată dispare, deoarece „punctul fix“ nu mai are un statut
ontologic unic, apărînd şi dispărînd în funcţie de nevoile zilnice. De fapt,
nu mai există nici un fel de „Lume“, ci doar nişte fragmente ale unui
univers sfărîmat, o masă amorfă alcătuită dintr-un număr infinit de „locuri“
mai mult sau mai puţin „neutre“, în care omul se mişcă, mînat de obligaţiile
unei existenţe integrate într-o societate industrială.
Şi totuşi, în această experienţă a spaţiului profan continuă să intervină
valori care amintesc mai mult sau mai puţin de lipsa de omogenitate care
caracterizează experienţa religioasă a spaţiului. Mai există locuri
privilegiate, calitativ deosebite de celelalte: ţinutul natal, locul primei
iubiri, o stradă ori un colţ din primul oraş străin văzut în tinereţe. Toate
aceste locuri păstrează, chiar pentru omul cel mai nereligios, o calitate
excepţională, „unică“, pentru că reprezintă „locuri sfinte“ ale Universului
său privat, ca şi cum această fiinţă nereligioasă ar fi avut revelaţia unei
alte realităţi decît aceea la care participă prin existenţa sa de zi cu zi.
Sacrul şi profanul sunt două modalităţi de a fi în Lume, două situaţii
existenţiale asumate de om de-a lungul istoriei sale. Ele nu prezintă
interes doar pentru istoria religiilor sau pentru sociologie, nu fac doar
obiectul unor studii istorice, sociologice, etnologice. De fapt, cele două
moduri de a fi, sacrul şi profanul, sunt importante atât pentru filozofi,
cercetători care doreşc să cunoască dimensiunile posibile ale existenţei
umane, dar mai ales pentru noi, cei care dorim a ne deschide existenta către
„Centru”, către inalt, si implicit a ne depasi conditia profană în care
societatea zilelor noastre ne avânta cu atât elan.

Ramona Dobrică
Clasa a XI a A
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Viitorul
“Sărmanul Dionis”

“Ce este timpul ?Dacă nimeni nu mă
întreabă,o ştiu, iar dacă aş vrea să
explic cuiva care mă întreabă nu
ştiu.” Augustin.
Mihai Eminescu a fost
un mare
deschizător de drumuri în lirica şi în
epica românească, a convertit în
imagine
artistică,prin
proze
fantastice precum” Sărmanul Dionis “
,idei filozofice antice-Platon sau
moderne-Kant şi Shopenhauer.
” Sărmanul Dionis “ nu vrea să devină
o demonstraţie a apriorismului kantian
şi nici a relativismului.Idealismul ia oferit însă poetului un excelent
punct de decolare,spre a desfiinţa
idea de timp şi spaţiu şi spre a-i
crea eroului posibilitatea de a se
abstrage şi de a trăi , alternativ,
două existenţe.
Semnificaţia meditaţiei iniţiale a tânărului Dionis este aceea de anulare a
timpului relaţional şi a spaţiului limitat. “Şi, într-un spaţiu închipuit ca
fără margini, nu este o bucată a lui, oricât de mare şi oricât de mică ar
fi, numai o picătură în raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea
fără margini nu este orice bucată de timp, oricât de mare sau oricât de
mică, numai o clipă suspendată? “
Prin acest act
zborul în fantastic devine o realitate,iar experienţa
încercată de Dionis doar o confirmare ,în vis, a credinţelor mărturisite în
starea limitatăde echivocă luciditate.Eroul e un “fantast”,cu înclinaţii
spre psihopatie,un “anormal” care îşi sprijină întreaga dialectică pe
ipoteze discutabil assimilate. “Nu există nici timp, nici spaţiu — ele sunt
numai în sufletul nostru. Trecut şi viitor e în sufletul meu, ca pădurea
într-un sâmbure de ghindă, şi infinitul asemenea, ca reflectarea cerului
înstelat într-un strop de rouă”
Un fantast lăsat de Eminescu să se desfăşoare ca atare,la scara propiilor
construcţii mentale , aceleaşi şi în viaţa conştientă şi în cea onirică.Spre
a ieşi din prezent şi a descinde în trecutul râvnit,Dionis recurge la
liniile simbolice geometrizate în cartea de astrologie,spre a se desprinde
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de înfăţişarea lui efemeră,spre a evada în timpul etern şi în spaţiul
edenic. “Un punct matematic se pierde-n nemărginirea dispoziţiunii lui, o
clipă de timp în împărţibilitatea sa infinitezimală, care nu încetează în
veci. În aceste atome de spaţiu şi timp, cât infinit! Dac-aş putea şi eu să
mă pierd în infinitatea sufletului meu pân' în acea fază a emanaţiunii lui
care se numeşte epoca lui Alexandru cel Bun de exemplu... şi cu toate
acestea...”
Dionis îşi parcurge adevărata existenţă nu în ipostaza unui metafizic al
secolului al XIX-lea , ci în aceea a lui Dan,când se împlineşte ca suflet
faustic şi luciferic,însetat de adevăr şi de fericire.Cînd experimentează
condiţia adamică, adică reîntoarcerea starea originară,la primordial. “Nu e
adevărat că există un trecut — consecutivitatea e în cugetarea noastră —
cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, aceleaşi întotdeauna, există şi
lucrează simultan. “

“În timpul infinit,în infinitatea materiei răsare o celulă organică,ţine un
timp , apoi se spulberă,şi asta sunt eu.”Tolstoi

Cristina Dinu
Clasa a XI a I
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Viitorul
Cronică de film – “Avatar”

În Avatar, o echipă de pământeni exploatează un minereu extrem de scump pe
planeta Pandora. Doar că planeta nu este pustie, ci are o vegetaţie
luxuriantă, animale şi umanoizi (numiți Na’vi). Lucrurile încep să
degenereze când oamenii se hotărăsc să invadeze şi mai mult habitatul
băştinaşilor, și anume, locul unde se află cele mai mari zăcăminte din
minereul mult râvnit de pamânteni. Un fost puşcaş marin pe numele de Jake
Sully trebuie să ia locul fratelui
său geamăn în a culege mai multe
informaţii despre zona locuită de
băştinaşi prin intermediul unui
avatar.
Avatarii
sunt
trupuri
realizate prin încrucişarea ADNului
băştinaşilor
cu
cel
al
oamenilor şi în care printr-un
aparat special se poate transfera
mintea
omului
în
noul
trup,
acesta fiind utilizat ca propriul
trup. În momentul în care trupul
avatarului doarme, mintea revine
în trupul uman. Astfel Jake Sully
împreună cu cercetătoarea Grace
ajung în jungla extraordinară de
pe
Pandora
şi
în
urma
unor
incidente neplăcute Jake ajunge
să o cunoască pe Neytiri, o
băştinaşă, de care evident, se
îndrăgostește. El este acceptat
de
trib
pentru
a-i
învăţa
obiceiurile şi tradiţiile. Ceea
ce niciun băștinaș nu știe, este
că Jake trebuie să îi spioneze şi
să le câştige încrederea pentru
a-i
convinge
să
părăsească
pământul
natal,
pentru
a
fi
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exploatat de oameni. Viața pe care o duce alături de Neytiri îl face pe Jake
să se răzvrătească împotriva armatei pământene care dorește să distrugă
civilizația băștinașă pentru a exploata minereul.
Atmosfera filmului pare de basm, modul în care băștinașii trăiesc este una
utopică, în armonie cu natura, chiar simbioză cu aceasta. Umanoizii se pot
conecta la alte viețuitoare mai puțin evoluate și să facă schimb de
informații pentru a duce o viață cu respect față de tot ce-i înconjoară.
După ce am văzut filmul în 3D pot spune că lumea din Avatar este atât de
realistă încât ai impresia că te plimbi prin jungla supradimensionată și
pentru creaturile imense, și nu dă impresia că ai fi în fața unui ecran.
Tehnica 3D a acestui film este perfecționată pe cât posibil pentru a crea
ceva cu totul special, magic, ireal. Peisajele de pe Pandora sunt
incredibile iar noaptea totul este superb, mult mai frumos decât ziua,
plantele fiind fluorescente, transformând totul într-un “Las Vegas al
naturii”.
Avatar a câștigat mai multe premii, dintre care cele mai importante sunt:
trei premii Oscar, două Globuri de aur și peste 40 de nominalizări. Este
primul lungmetraj pentru marele ecran al lui James Cameron, după cel mai
profitabil film din toate timpurile, Titanic.

Ionuț Colibășseanu
Clasa a XI a I
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Învaţă de la toate
Autor anonim
Învaţă de la toate, să ai statornic drum
Învaţă de la flăcări, că toate-s numai scrum
Învaţă de la umbră, să taci şi să veghezi
Învaţă de la stâncă, cum neclintit să crezi
Învaţă de la soare, cum neclintit s-apui
Învaţă de la piatră, cum trebuie să spui,
Învaţă de la vântul ce-adie prin poteci
Cum trebuie prin lume de liniştit să treci.
Învaţă de la toate, că toate sunt surori
Cum treci frumos prin viaţă
Cum poţi frumos să mori,
Învaţă de la vierme, că nimeni nu-i uitat,
Învaţă de la nufăr, să fii mereu curat,
Învaţă de la flăcări, ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la ape, să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră, să fii smerit ca ea.
Învaţă de la stâncă, să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare, ca vremea să-ţi cunoşti,
Învaţă de la stele, că-n cer sunt multe oşti;
Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi.
Învaţă de la lună, să nu te înspăimânţi;
Învaţă de la vulturi, când umerii-ţi sunt grei.
Şi du-te la furnică, să vezi povara ei...
Învaţă de la floare, să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la soare, să ai blândeţea sa;
Învaţă de la păsări, să fii mai mult în zbor,
Învaţă de la toate, că totu-i trecător.
Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci.
Să-nveţi din tot ce piere - cum să trăieşti pe veci.
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