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Paris, 1 octombrie 2009. Mă aflu în fața Universității Paris XII, din Paris, Franța. Sunt
aici în calitate de doctorand-bursier POSDRU al Universității București pentru a realiza un
stagiu de cercetare de cinci luni. Proiectul meu se intitulează Proza cu subiect istoric în
perioada comunistă și este coordonat de domnul profesor universitar Dr. Eugen Negrici.
Paris, Franța – cuvintele se încarcă de emoție, atât datorită faptului că mă
aflu în cel mai important oraș turistic din lume, „Orașul Luminilor” (în care voi admira
Turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Luvrul, casa lui Balzac, casa lui Victor Hugo, dar și
Grand’Arche de la Défense sau Cité des Sciences et de l’Industrie), cât și pentru că sunt
aici în calitate de cercetător român, ce se va confrunta cu un alt sistem educativ și care va
trebui să facă față provocărilor venite din partea „surorii” mai mari, Franța.
Prima impresie: clădirea universității este mare, albă, luminoasă, frumoasă. Am aflat
deja, din prezentarea de pe site-ul universității, că a fost construită recent, în anii ’60.
Este compusă din mai multe corpuri, legate sau nu între ele, și poate fi ușor recunoscută
datorită restaurantului universitar (CROUS), care are un acoperiș țuguiat, hexagonal, sau
datorită pasarelei pe care o traversezi pentru a intra în facultate, pasarelă ce îți oferă o
minunată priveliște, deoarece se află deasupra unui parc. Pășesc pe ea și zâmbesc
aducându-mi aminte de simbolistica podului. Da, este un drum inițiatic cel pe care voi
merge de acum înainte pentru câteva luni, este un drum pe care voi afla câteva dintre
secretele societății pariziene și franceze, dintre „misterele” vieții universitare, dar și
dintre capodoperele unei culturi grandioase.
Campusul mai cuprinde biblioteci foarte bine dotate (cu baze de date informatizate,
existând și posibilitatea de împrumut interfacultăți), cabinete medicale, săli de sport
dotate cu piscină și terenuri de fotbal, o librărie la care se tipăresc cursurile universitare
(un curs poate costa 10, dar și 20 de euro),
și numeroase centre cu diverse funcții:
centru pentru problemele locative ale
studenților, centru pentru studenții străini
ce doresc să-și perfecționeze franceza,
centru
pentru
îmbunătățirea
performanțelor informatice, spații pentru
petrecerea timpului liber, cu acces Wi-Fi
ș.a.m.d.
Stagiul meu de cercetare presupune
documentarea și cercetarea în biblioteci,
asistența la cursuri, seminare, ateliere,
asistența și/sau participarea la conferințe,
colocvii, simpozioane, redactarea unor
rapoarte lunare de activitate, pe care le voi
trimite Universității București, menținerea
constantă a contactului cu domnii profesori
coordonatori ai tezei mele, atât din țară, cât
și din străinătate.
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După discuția cu domnul profesor Francis Claudon, un reputat comparatist, care a
avut amabilitatea de a accepta să mă îndrume în acest séjour de recherche, aflu detalii
importante despre viața universitară în Franța, despre diversele cutume și mi se spune,
de asemenea, unde pot găsi titlurile pe care le caut. Activitatea mea de bază o reprezintă
documentarea și cercetarea, urmate de redactarea unor referate și a unor părți din teza
de doctorat.
Domnul profesor Francis Claudon îmi oferă mai multe broșuri în care sunt publicate
titlurile cursurilor din facultățile de Litere, Istorie și Filosofie, subliniind natura
interdisciplinară a tezei mele. Îmi indică și bibliotecile la care să apelez, și anume
Biblioteca Universității Paris XII – Bibliothèque du Centre Multidisciplinaire Créteil, BNF –
Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque du Centre „Georges Pompidou”
(Biblioteca Beaubourg).
Impresia produsă de BNF este copleșitoare: spații imense, resurse pe măsură,
armate de oameni mereu amabili și binevoitori. Pentru a avea acces la vestitul rez-dechaussée (parterul), spațiu privilegiat, rezervat cercetătorilor recomandați, în general, de
profesori universitari, trec permisul de cititor prin fața scannerului, traversez două spații
antifoc, prevăzute cu uși mari și grele din metal, cobor pe scări rulante monumentale,
trec prin două puncte de verificare și mă trezesc apoi în fața unei jungle în miniatură: este
„perla” neprețuită a bibliotecii, grădina interioară, pe care cititorii de la parterul clădirii o
pot admira de fiecare dată când își ridică privirea din filele cărților.
Mai puțin spectaculoasă, biblioteca Universității Paris XII este totuși foarte bine
dotată și prezintă avantajul împrumutului: prin urmare, cam o dată la două săptămâni iau
metroul parizian (care este fabulos!), mergând întâi pe linia 1 și apoi pe linia 8 (sunt în
total 14 linii și 300 de stații), pentru a ajunge la stația atât de dragă mie, Créteil
Université, la care cobor pentru a mă îndrepta spre facultate și apoi spre bibliotecă, de la
care mă întorc cu trei până la nouă volume, pe care le citesc acasă (sau în metrou, unde
toată lumea citește). Studenții și masteranzii mă privesc cu invidie : ei pot împrumuta
până la cinci cărți, în timp ce eu pot lua nouă, deoarece sunt doctorand.
26 februarie 2010. După cinci luni, bilanțul este, în linii mari, următorul: am asistat la
conferințe susținute de Umberto Eco, dar și de cercetători români și francezi, la diverse
cursuri universitare, la colocviul internațional 1989 en Europe Médiane : 20 ans après,
organizat de INALCO, am participat la lucrările polului de cercetare Lettres, idées, savoir,
din cadrul Universității Paris XII, devenită între timp Université Paris Est Créteil Val de
Marne (UPEC).
Este timpul să îmi iau la revedere: îi mulțumesc domnului profesor, care îmi promite
că, dacă va reveni la București, pentru a le preda altor doctoranzi români, va ține un curs
despre romanul istoric, deoarece documentarea mea i-a dat idei noi pe această temă. Îi
salut pe colegii români întâlniți acolo, mă duc să mai văd o dată Notre-Dame, locul cel
mai drag mie din întregul Paris, și plec spre aeroport, mândră de realizarea mea, profund
recunoscătoare tuturor profesorilor de limba franceză pe care i-am avut, încântată de
seriozitatea și de rigoarea sistemului și a gândirii franceze, dar și de capacitățile
intelectuale și de conștiinciozitatea românilor, care demonstrează, cred, de fiecare dată
că pot face față provocărilor din sistemul educativ occidental.
Prof. Andreea-Olivia Matei,
Drd. Universitatea București (Litere)
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“Dacã vreti într-adevãr sã aflati ce s-a întîmplat, probabil c-o sã întrebati în primul rînd
unde m-am nãscut, cum mi-am petrecut copilãria mea amãrîtã, cu ce s-au ocupat pãrintii
înainte de nasterea mea si alte rahaturi d-astea gen David Copperfield, dar, dacã vreti sã stiti, nam nici un chef sã le însir pe toate. Mai întîi pentru cã mã plictiseste, pe urmã pentru cã, dacã
m-as apuca sã vorbesc cît de putin de treburile lor intime, pãrintii mei ar face cîte douã
hemoragii fiecare.”

R: Nu există schimbări prea mari între generația lui Holden, protagonistul nostru, şi
generațiile actuale, lucru care se sesizează încă din primele fraze ale romanului. Spre
exemplu, limbajul lui Holden, după cum bine se observă, este unul de tip adolescentin,
simplu şi degajat, cu nimic diferit față de cel al adolecenților din ziua de astăzi. De
asemea, problemele cu care se confruntă protagonistul, confuziile şi indignarea resimțită
pentru lumea nepăsătoare a adulților sunt lucruri existențiale cu care adolescenții de
pretutindeni s-au luptat şi se vor lupta întotdeauna.
I: „ De veghe in lanul de secară” este în primul rând un roman despre viață. Holden,
protagonistul acestei carți, este adolescentul cu probleme comportamentale. El trece
printr-o serioasă criză de identitate, care mai apoi se va transforma într-o boală psihică.
Acest lucru este motivat de „măsurile” luate de acesta, dar şi de generația pe care el o
reprezintă: îndepărtarea de familie, izolarea, negarea inconştientă a ideii de maturizare.
R: Aşadar, putem spune că adolescenții de astăzi trec prin aceleaşi episoade,
angoase şi mirări precum si Holden Caulfield. Cu toate acestea, enigma succesului uimitor
de care a avut parte romanul a persistat timp de
decenii. Ca cititoare a romanului tind să înclin acest
succes asupra performanței uimitoare a autorului de
a te pune in pielea personajului. Romanul il
păcăleşte pe adolescent într-un mod subtil, astfel că,
deşi în prim plan pare un simplu martor la destinul
protagonistului, sfârşitul îl surprinde impregnat cu
temeri şi întrebări care privesc atât viitorul imprecis
al tânărului adolescent Holden cât şi propria sa
viață.
I: Romanul este unul de citit în timpul liceului.
Este o carte ce nu o poți întelege fără sa o citeşti, ci
una care îți impune lectura ei, şi implicit, a
suprapunerii propriei persoane cu cea a lui Holden.
Cartea oferă o amplă viziune asupra problematicii
adolescenței şi este în acelaşi timp modul în care
putem să ne „pregătim” viitorul. Dar aşa cum mărturiseşte şi Holden, „de unde să ştii ce o
să faci până n-o faci?”
Holden Cauldfield luptă pentru propria identitate într-o lume care depersonalizează,
uniformizează, distruge inocenţa specifică fiinţei umane. Armele sale sunt simple: o sinceritate
debordantă, dublată de un extraordinar simţ al umorului, de la prima şi până la ultima pagină a
carţii.
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Ramona Dobrică, Ioana Ciobanu
a X-a A

Despre nepăsare, sau cum să demolezi clădirile de epocă ale
Bucureştilor
Din ce în ce mai multă nepăsare față de trecut. De data asta nu voi mai vorbi de
Sarmizegetusa, ci despre clădirile vechi ale Bucureştiului. O mulțime de case de secol XIX
stau în paragină, victime ale indolenței şi nepăsării autorităților, mai precis, Ministerul
Culturii şi Cultelor.
O primă clădire ce mi-a atras atenția, deşi nu este nici pe departe cea mai
importantă, este Hotel Cişmigiu. Hotelul a fost construit la începutul secolului XX. A
funcționat ca hotel până în 1990, apoi a devenit căminul Facultății de Teatru
şi Cinematografie. Nu s-a mai ocupat nimeni de el. În loc
să-l restaurăm NOI, fără să-i schimbam trăsăturile, să-l avem
NOI pe viitor, îl vindem unei societăți spaniole, Hercesa, care
îl va transforma în bloc de locuințe, cu o cu totul altă fațadă,
şi cu totul lipsit de trecut. Ultima oară când am fost pe Bd.
Regina Elisabeta, la hotel Cişmigiu erau schele, semn ca a
început “transformarea”.
O altă clădire de care lumea nu prea are habar, este
Casa Nanu Muscel din Piața Romană. A fost, cândva, casa
profesorului Socrate Lalu, care a predat farmaceologia la
Bucureşti şi Iaşi, si ulterior, a intrat în proprietatea lui
Nanu Muscel. O casă somptuoasa, solida, cu o
arhitectura de început de secol XX. Corpul din
spate, la fel de mare dar mai puțin somptuos a fost
ras în primăvara lui 2008. Casa de la stradă a fost salvată la timp, dar stă în “părăsire” de
cam mult timp.
Casa Macca, institutul de Arheologie – construită în stil eclectic, cu o mare varietate
de forme şi ornamente, încărcată cu elemente stil art nouveau, poate cădea pradă
oricând unui nou cutremur.
Asta e Romănia, ăştia suntem. Nu ne pasă, şi datorită acestui lucru, vom ajunge cât
de curând să ne comparăm cu țările fără istorie, fără trecut, şi a căror posteritate nu va
avea habar de valorile naționale.

Sînziana Dinu
-4-

a X-a E

Cugetare #1 : Copilărie
Priveam pe geam şi, subit,
Lumea mea a dispărut un pic.
În ciucuri de copilărie s-a-ntrupat,
Mi-a lăsat tavanu-ntunecat.
Ce-am văzut în continuare,
E-un copil cu ochii-n soare.
Strângeam norii într-un pumn
Şi-uite aşa-mi vedeam de drum.
N-aveam nod de jurământ,
Nici rădăcini în pământ.
Vedeam cerul ca pe-un cuib,
Pasăre, zburdam haihui.
Vedeam iarba înstelată,
Şi viața era parcă mai puțin întunecată.
Cugetare #2 : Magia
Magia stă in lucrurile mici. Nu trebuie să fii vrăjitor ca să înțelegi şi să simți magia
pentru că ea vorbeşte in toate limbile inimii oamenilor şi ni se arată în mii de feluri în
fiecare zi. Magia zace în tot ceea ce este frumos : în micile gesturi, într-o privire « caldă »,
într-o vorbă bună, în visele şi speranțele noastre. În lumea mea, magia inseamnă chiar
mai mult decât atât. Înseamnă să fii în comuniune cu tot ceea ce te înconjoară, cu
universul, cu natura, să le dăruieşti din tine şi să ai siguranța că ele sunt de partea ta.
Cugetare #3 : Critic de vară, decepții
Sunt din ce în ce mai decepționată de gândirea simplistă, limitată a oamenilor.
Oameni fără conştiință, fără rațiune şi cunoaştere de sine, lipsiți de principii. Totul se
rezumă la acțiuni, comportamentisme dictate aproape în toatalitate de instincte. Parcă
nimic nu mai trece prin sita gândirii, trăim oare într-o lume mecanică ? Să fi dispărut oare
toate valorile morale, să fi dispărut cu totul simțul dreptății ? Mai există bine neatins de
interese şi egoism ? Tot ce ştiu e că din ce analizez mai îndeaproape oamenii, cu atât mai
mult tind să mă îndepartez de ei, de dramele, suferințele lor de doi bani ; nu-mi stârnesc
nimic, decât dezgust. Totul e atât de meschin, ochii lor sunt seci, maloşi parcă uneori,
pătrunşi de molima banilor şi a averilor, nu mai ascund nimic de-adreptul curat şi sincer.
Poate e doar în mintea mea, sau poate nu, dar de îndată ce îți vei ridica proprii ochii şi vei
privi, o să ştii.

Ramona Dobrică
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Ioana Ciobanu
a X-a A
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Se distinge o melodie discretă
În aerul liniştit al camerei.
Mă apropii de perete - ascult.
Un flaut îşi înalță culorile
Vibrând dintre buzele şi degetele
Unui copil.
Începe în piano - mă linişteşte.
Apoi tremolo, şi închide cu un mezzoforte.
Reia, apoi, armonia.
Copilul desenează aerul camerei
Cu şaisprezecimi, mici, cât un băiat de vârsta lui.
Continuă apoi cu optimi; înmulțeşte cu doi,
Semn că a mai crescut.
E adolescent, cântă în note întregi.
Rămâne, pentru moment la nota întreagă.
Iubeşte, cântă arpegiul din do.
Zburdă.
Inima-i aleargă pe portativ, până la pauza de doime.
Îmbătrâneşte.
Începe un alt arpegiu, în re minor.
Continuă cu doimi galeşe,
Până la requiem.
A murit.
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Sînziana Dinu
a X-a E

Calea mi-e călăuzită
De bătaia auzită
Dură şi morbidă,
A tobelor.
S-aud țipete inumane
Mă zgârie şi-mi asurzesc timpanele.
Chitara, demonul de dincolo
Se face prezent cu ale sale acorduri.
Mă-ndrept şi o zăresc pe ea,
Cea cu ochii sadic de frumoşi
Aduce crudul război
Dintre inima şi rațiunea mea.
Păşesc, trec, m-apropii
Strigătul demonului de dincolo
M-atrage şi-i zâmbesc,
Acelei pantere cu ai ei colți nefiresc de ascuțiți.
Şi îngerii plâng la cele auzite,
De nicăieri venite,
Zdrobind aerul
Şi cărându-mă cu el, mai departe merg.
Teama se transformă
Într-o ucigaşă furie
Stă acolo şi mă pândeşte enormă,
Ca o a trecutului fantomă.
Pe acordurile nenorocirii înaintez
Spre ceva mai bun încercand
Dar parcă neputând să mă îndrept.
Continui ce am început
Şi, mergând, dau de el
Neclar, dar luminos
Viitor.
Andrei Pătru
a X-a E
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Doamne, trezeşte-mă
Şi, dă-mi un trandafir
Să-l pot admira din plin.
Trezeste-mă ,
Şi, pune-mi un soare pe cer
Să-l contemplu si pe el.
Trezeşte-mă,
Şi, dă-mi un gând de domn
Să nu uit că sunt om
Trezeşte-mă,
Şi, dă-mi o zi-nsorită
Să fie una fericită
Trezeşte-mă,
Şi, când va fi să dorm
Pune-mi o lună în noapte
Să adorm printre şoapte.
Şi să bată lumina prin fereastră
Să răzbată în sear-albastră
Şoaptele printre cioburi de geam
Prin încețoşate vorbe de habar nu am.

Matei Alexandru Popa
a X-a A
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Printre fire de aer tulmultos
Trece prin vremuri o singură statuie
Sculptată în piatră şi bătută-n cuie
Se-nalță la ceruri de sus până jos.
Cu un ochi de piatră veghează mereu
Printre valuri de zile şi apusuri de nopți
Ma veghează pe mine, ne veghează pe toți;
Marea geometrică înconjuratoare.
Crăpături arse de stele
Şi elemente de suspin şi foc
Puse toate la un loc
Veghează aripile mele.
Printre epocile călătoare
El stagneaza şi se mişcă stând
Printre vorbe şi prin gând
Şi prin spuse mergătoare.
Stă solitar şi tace...
Cu un răcnet de mormânt.
Ei privesc cum se tot schimbă,
El ştie cum tot răman.

Matei Alexandru Popa
a X-a A

-10-

Dacă s-ar încerca vreodată,
Despicarea unui fir de iarbă,
Ar izbucni fioros
Un fel de lume intreagă.
Ca şi cutia pandorei s-ar deschide
Mai exact, două universuri paralele.
Care nu, nu pot fi atinse de om
Nici de animal sau creatură,
Ar zvâcni un câmp magnetic diform
Cu o privelişte mult prea dură.

Matei Alexandru Popa
a X-a A
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Pereții clădirilor miros a veacuri trecute.
Lipscaniul se demolează singur printre străzi pavate atent cu istorie
Dau o fugă până în Argentin. Poeții sunt târzii şi putrezi
La lumina brichetei şi teancurilor de hârtii cu singurătate.
Am obosit asteptând să se reconstruiască oraşul.
Clădirilor ancestrale le cedează genunchii
Şi se apleacă, se supun conceptului de nou
şi ipocrit.

Cultura se autodistruge. Istoriile se amestecă, se prăfuiesc
Odată cu înalțarea blocurilor cu geamuri lucioase.
Se vrea înfrumusețarea, se vrea instabilul, se vrea trecătorul
Vetustul se tencuieşte cu zâmbete de secol XXI
Şi oameni grăbiți.
Vom râde câteva ceasuri la vederea prăbuşirii noastre.
La colorarea vremilor monocrome de demult
La tehnologizare.
Curând nu vom mai vedea cerul
De înalțimea blocurilor cu multe etaje
De cenuşiul fumului şi grabei cotidiene
De praful ridicat de prăbuşirea epocii.
Unde ni-s istoriile?

Sînziana Dinu
a X-a E
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Suntem in anul 2010. A trecut repede timpul. Mulți spun despre noi, adolescenții, că
am decăzut prin comparație cu ce erau ei, adulții. Ceea ce ei nu înțeleg este că vremurile
s-au schimbat.
În zilele noastre este din ce în
ce mai greu să fii adolescent. Apar
tentații de tot felul cum ar fi:
drogurile, țigările, alcoolul. Cine
apucă să meargă pe această cale va
fi un om pierdut, fără adolescența,
fără alți prieteni decât cei care merg
pe acelați drum chinuitor, plin de
prăpastii. E greu să fii tu însuți când
anturajul te face altfel. Într-o
conversație cu prietenii trebuie să le
susții afirmațiile, cu toate că tu eşti
de altă părere. Dar poți totodata săți exprimi opinia, care este total
diferită de aceea a amicilor, şi
aceştia dacă sunt prieteni adevărați,
vor aprecia părerea ta sau din contră
şi nu se vor supăra pe tine că nu
gândeşti ca ei. Această din urmă problemă te va face mai precaut în alegerea prietenilor,
care trebuie să fie "pe aceeați lungime de undă" cu tine, altfel nu te vor înțelege şi nu te
vor aprecia niciodată.
Aproape maturi dar încă copii din multe puncte de vedere, ne gândim cum
am putea defini perioada prin care trecem. Unii spun că este cea mai frumoasă perioadă
din viața unui om, alții din contră spun ca este foarte greu să te înțelegi cu un adolescent.
Noi, adolescenții, reprezentăm viitorul acestei societați. Unii care sunt
conştienți de acest aspect, se străduiesc să învețe cât mai bine la şcoală, să urmeze un
liceu bun şi să intre la facultate. Inerent la această vârsta apar tot felul de întrebări de
genul: ''Cine sunt?", "De ce trebuie să țin cont pentru a lua o decizie corectă?", "Care este
scopul meu în viață?" şi multe alte la care vom afla răspunsul mai târziu sau poate
niciodată.
Pe vremuri era mult mai usor să fii adolescent, nu existau atâtea tentații care
să aibă puterea să te schimbe sau să te distrugă. De aceea nu consider că suntem o
generație rea ci suntem o generație care încearca din răsputeri să supraviețuiască. Nu noi
adolescenții suntem vinovați de ceea ce se întâmplă in jurul nostru, ci cei care au puterea
de a schimba lucrurile, dar din comoditate nu o fac. Nu îi interesează. Ei ar trebui să ne
modeleze pe noi spre bine. Ei ar trebui să fie exemple bune pentru noi. Dacă lucrurile nu
se vor schimba într-adevăr generațiile următoare chiar vor fii rele. Ca să schimbi un copil
mai întâi te schimbi tu ca adult. Copilul va lua exemplul tău…
Laura Ilie
a X-a A
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Cu toții avem modele, idoli pe care îi admirăm şi cărora le urmăm exemplul.
Încă din copilărie visăm să ajungem ca şi copiii de vârstă noastră care ajung “mici”
vedete şi ajungem astfel la vârsta maturității având ca exemple de viață celebrități
din domeniile ce ne interesează.
Un model este ceva bun, este o modalitate de a ne motiva şi de a ne atinge cel
mai înalt scop, ştiind că este posibil. Însă partea pozitivă dispare în momentul în
care avem ca motivație pentru greşelile noastre o persoană celebră sau atunci
când aceasta devine doar un şablon, o idee pe care toți o copiază. Un idol nu
înseamnă doar a te îmbracă sau a te purta ca acea persoană, ci este un lucru mult
mai complex decât atat. Trebuie ne cunoaştem pe noi înşine foarte bine pentru a
ştii ce exemple să urmăm în viață şi mai ales, cum să le urmăm.
La vârsta adolescenței apar tot mai mulți idoli, poate din dorința
adolescenților de a se încadra într-un anumit grup, de a se identifica sau pur şi
simplu doar pentru că este “à la mode” să copiezi o celebritate. Este vârsta la care
cei mai mulți nu înțeleg în sensul larg
al cuvântului ce înseamnă un idol. De
câte ori nu am mers pe stradă şi am
observat că toată lumea arată la fel,
tocmai din această dorință de a
copia? Puțini adolescenți percep
modelele mai mult decât ca o parte
materială, descoperind în rândul
personalităților oameni de urmat ca şi
caracter, abilități sau ca şi stil de viață.
Însă ce apărare pot avea tinerii din
ziua de astăzi în fața promovării
masive a unor exemple nepotrivite?
Un model este necesar la această
vârstă, fie el celebritate sau un om
simplu. Când adolescentului îi lipseşte
acest idol el crede că singurul model
demn de urmat este propria
conştiință. Acesta este un prim semn
al narcisismului.
Ioana Ciobanu
a X-a A
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Perioada adolescenței reprezintă stagiul optim pentru dezvoltarea fizică. Sportul şi dieta
alimentară fac parte dintr-un stil de viață sănătos ce trebuie aplicat în viața fiecăruia. Probabil că
ați tot auzit de fel şi fel de metode de a face sport sau de vreo dietă minune. Ei bine... tot ce
există cu adevarat este un nou mod de viata, sănătos, activ, bun atât pentru fizic cât şi pentru
psihic.
Înainte de toate, țin să spun că schimbările fizice nu pot apărea peste noapte,
deoarece structurarea corpului este un proces complex, şi de lungă durată. Singurul mod de a
obține rezultate este acela de a persevera indiferent de obstacol. „Nu există nicio scurtătură către
locurile care merită văzute” – Beverly Sills.

SPORT
În urmă cu zeci de ani, savanţii
defineau drept principalele nevoi ale
omului: aerul, apa şi hrana urmate de
suita condiţiilor de viaţă decentă. În
prezent, se pare că lista trebuie să se
updateze de urgenţă prin adăugarea
activităţii fizice de orice tip.
Sportul ar trebui să
reprezinte principalul mod de relaxare şi
destindere pentru orice adolescent. Fie că este un sport de performanță, fie un obicei (mersul în
parc cu bicicleta sau pe role), jocuri cu prietenii sau pur şi simplu mersul pe jos prin parc, o formă
de activitate fizică tot trebuie făcută pentru a menține atât sănătatea fizică cât şi cea psihică.
Una dintre cele mai mari avantaje ale sportului este acela că reduce stresul prin
oxigenarea creierului şi stimulează circulația sanguină. El trebuie practicat zilnic, într-o formă sau
alta.
În mare, sportul se poate împărți in 3 categorii:
Forță: implică exerciții de forță (flotări, genoflexiuni, abdomene, culturism etc.)
având ca scop formarea şi sculptarea masei musculare în vederea maximizarii potențialului de
forță.
Cardio: Cardio reprezintă orice formă de antrenament fizic care stimulează frecvența
de bpm (bătăi pe minut) a inimii. Aceasta are multiple beneficii, cum ar fi:
o
Arderea caloriilor şi scăderea în greutate;
o
Întăreşte muşchiul inimii;
o
Măreşte capacitatea respiratorie;
o
Reduce riscul apariției atacului de cord, nivelului ridicat de cholesterol, a diabetului
şi a tensiunii;
o
Te face să te simti mai bine;
o
Reduce stresul;
Printre activitățiile cardio-vasculare se numără: mersul pe bicicletă, alergatul, mersul pe
munte, înotul, volleyball, basketball, football, tennis etc.
Notă: mersul a 20 de minute pe zi duce la slăbirea a 5 kg pe an.
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Flexibilitate: Cum sugerează şi numele, această parte a activitățiilor fizice se afirmă
prin exerciții de „stretching” (flexibilitate) care ajută la întinderea tendoanelor şi ligamentelor.
Avantajele sunt:
o
O mai bună funcționare a ligamentelor şi tendoanelor;
o
Ajută la formarea şi susținerea masei musculare;
o
Reduce riscul de întinderi şi luxatii;

ALIMENTATIE
Alimentația unui adolescent trebuie să fie foarte variată. Perioada adolescenței, împreună cu
pre-adolescența reprezintă cele două mari perioade de dezvoltare a omului. În acest sens, fiecare
dintre noi trebuie să aibe o dietă echilibrată. În medie, un om consumă între 2000-2500 calorii pe
zi. Secretul unei alimentații corecte este combinarea optimă a tuturor elementelor şi folosirea
celor mai proaspete şi naturale alimente.
Pentru o funcționare optimă a organismului, se recomandă asimilarea a 2-3 litrii de apă pe zi,
începând ziua cu 500ml de apă după trezire.
Modul de hrănire trebuie să cuprindă toată gama disponibilă: proteine, carbohidrați-glucide,
minerale, grăsimi-lipide (nesaturate), lichide, vitamine.
Proteinele sunt substanțe din care sunt formate țesuturile musculare.Organismul omenesc
poate metaboliza proteinele pentru energie dacă nu exista în corp suficiente cantități de glucide
şi lipide. Alături de glucide şi lipide, ele furnizează energie pentru organism, dar ajută şi la
refacerea țesuturilor musculare. O
regulă generală ar fi ca proteinele de
origine vegetala sunt mai bune decât
cele de proveniență animală.
Acestea sunt: carnea roşie, de
pasăre, vânat-iepure, brânză, peşte,
ouă, lapte, nuci, soia şi produsele din
soia, iaurtul, (toate acestea, pentru a
se digera produc sucuri acide), grâul,
orzul, ovăzul
Carbohidrații reprezintă o sursă
de energie pentru corp. Carbohidrații
simplii reprezintă cea mai rapidă
sursa de energie, fiind metabolizați
uşor (zahărul), iar carbohidrații
complecşi sunt metabolizați mai
greu, aceştia fiind găsiți în legume
(îndeosebi cartofi) şi cereale, fiind şi
o sursă de fibre pentru organism.
Acestea sunt: cerealele, făinoasele,
porumbul, pâine, biscuiți, prăjituri,
produsele de patiserie, mierea,
cartofii şi legumele care conțin
amidon, zahăr.
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Caloriile reprezintă principala sursă de energie
pentru corp, precum este benzina pentru
autovehicule. Însă, aceasta poate fi depusă sub
formă de grasimi de rezervă dacă nu este folosită. În
cazul unui deficit de calorii, corpul apelează la
grăsimi pentru producerea de energie.
Grăsimile se împart în două categorii: grăsimi
nesaturate (bune) şi grăsimi saturate (nocive) care
au tendința de a face nivelul de cholesterol din
sânge să crească. Acestea pot fi evitate având o
dietă bogată în fibre (care opreşte absorbția de
grăsimi), consumul de ceai verde, reducerea
stresului şi miscarea fizică.
Greşeala făcută în zilele noastre se bazează pe
hrănirea cu alimente „albe”, bogate în hidrați de
carbon, care sunt lipsiți de valoare nutritivă şi care
se găsesc în: zahăr, dulciuri, faină, băuturi alcoolice,
etc. Acestea sunt transformate de către organism în
depuneri de grăsimi. O hrană sănătoasă este o
hrană proaspătă, variată, bogată în substanțe vitale
şi minerale, alcalină, cu multe vitamine.
O alimentație corectă trebuie să conțină o
mulțime de legume, cereale şi fructe, pe lângă
obişnuitele făinoase şi alimente de origine animală
(lactate, carne). Deşi nu sunt apreciate pentru gust,
legumele (proteine), cerealele şi fructele oferă o
mare parte din necesarul zilnic de nutrienți precum şi numeroase vitamine şi minerale.
Adolescenții ar trebui să recunoască valoarea lor şi… să încerce implementarea acestora în hrana
de zi cu zi.
Un regim excesiv carnivor reduce considerabil durata de viață şi creşte riscul apariției de boli
numeroase şi grave, pe când legumele se afirmă a fi un factor de echilibru. Omul este OMNIVOR
în definitiv…
*Cuvântul „REGIM” este un cuvânt ce ar trebui îndepărtat din vocabularul oricărei persoane
care doreşte să se simtă şi să arate bine. Acesta presupune un efort al corpului, un regim
alimentar special care implică îndepartarea anumitor alimente, înfometare ş.a. În timpul acestuia,
corpul intră în stare de „înfometare” şi astfel ajunge să intre intr-o stare de conservare excesivă,
asimilând orice aliment de „n” ori mai mult, astfel adăugând la grăsimea corporală. Deasemenea,
în timpul desfăşurării regimului corpul duce lipsă de nutrienți, ceea ce duce la o desfăşurare
defectuoasă a activitățiilor fizicului şi a psihicului. Abținerea de la alimentație (sau a unor
elemente din ea) reprezintă un factor de stres, ceea ce iarăşi stimulează acumularea de grăsimi.
Orice regim are un început şi un sfârşit. Pe parcursul acestuia, se poate observa o îndepartare a
stratului de grăsime, dar după încheierea perioadei destinate dietei, kilogramele revin la loc întrun mod alarmant.
Astfel, regimul ar trebui înlocuit cu câteva obiceiuri sănătoase adăugate la modul de
alimentație zilnică, ca de exemplu:
Renunțarea pe cât posibil la excesul de grăsimi saturate:
o
Chips-uri şi bomboane
o
Sucuri carbogazoase
o
Margarină/unt
o
Alimente de patiserie
o
Toppinguri şi înghețată
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o

Cereale expandate;
Se recomandă împărțirea celor 3 mese principale în cantități mai mici, în 5-6 mese

pe zi;
Se mănancă la ore fixe: corpul are şi el un ritm după care funcționeaza. Obişnuieşteți corpul cu ore fixe pentru a profita la maxim!
Se mănancă încet, având timp suficient pentru consumarea mâncărurilor, fără stres,
fără întreruperi, într-o atmosferă de calm şi linişte;
Se mestecă mult şi bine, hrana trebuind fărâmițată înainte de a se înghiți, pentru a
uşura munca stomacului;
Nu se "sare" peste mese: dacă organismul nu este hrănit intră în starea de
înfomatare care produce stres şi creste nivelul de stocare a grasimilor;
Nu se beau lichide în timpul meselor, deoarece digestia este mai dificilă,
producându-se mai mult acid în stomac;
Se mănâncă pe săturate, dar nu mai mult, chiar dacă mâncarea este foarte bună şi
gustoasă;
După ora 18:00 nu se consumă mese grele, iar cu două ore înainte de culcare nu se
consumă nimic;

Notă: grăsimile saturate
sunt
totuşi
necesare
alimentației, având rol în
incorporarea calciului în
oase, îmbunătățirea sănătății
ficatului (protejăndu-l de
alcool şi medicamente),
îmbunătățirea
sistemului
respirator,
îmbunătățesc
metabolismul şi sistemul
imunitar.
Frumusețea acestor mici
schimbări este aceea că luate
individual ele sunt uşor de
aplicat, dar puse laolalta duc
la
o
diferență
uriaşă
raportată la perioada unui
an. Pentru început, impunețivă
respectarea
noilor
obiceiuri sănătoase pentru o
perioadă de o lună. Studiile
arată că pentru a forma o
deprindere (obişnuință), o
acțiune trebuie repetată
timp de o lună. După această
perioadă, vă veți acomoda cu
noile schimbări şi nu veți mai
simți nevoia reîntoarcerii la
vechiurile obiceiuri.
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Matei Popa
a X-a A

Ce înțeleg tinerii prin
muzică? În afară definițiilor
complexe, muzica este
pentru cei mai mulți un
mod de a se regăsi şi de a-şi
exprimă sentimentele. Dar
ce ii face pe adolescenți să
aleagă un anumit gen de
muzică sau să îşi schimbe
preferințele? Poate primele
lucruri la care ne-am gandi
ar fi familia şi prietenii. Însă
notele muzicale şi versurile
melodiilor trebuie să fie în
primul rând exteriorizarea
personalității
fiecăruia.
Există pentru fiecare ceva care să vă îmbrace perfect sufletul şi mintea. Descoperiți-vă muzica!
Indiferent de tipul de “sound”, muzica este o parte a vieții noastre şi făra de care, personal,
nu îmi pot imagina o zi perfectă. O muzică bună te atrage încă de la prima notă ascultată , muzica
poate da savoare momentelor speciale din viața noastră, poate face doi oameni să se
îndrăgostească, să se împace sau pur şi simplu te poate transforma dintr-o persoană anostă întruna plină de viață.
La tot pasul întâlneşti adolescenți ce mişcă din cap în ritmul muzicii pe care o ascultă în căşti.
Indiferent de model, dimensiune, culoare, “urechile” au devenit accesorii indispensabile pentru
tineri.
Aşa cum suntem diferiți ca înfățişare, vârstă sau caracter, aşa suntem diferiți şi în muzică. Dar
oare cum gândesc şi cum se raportează la muzică pe care o ascultă astăzi tinerii? La întrebarea
«Ce muzică asculți? », răspunsul liceenilor şi nu numai, ar fi «Aproape orice.» Căci gusturile nu se
conturează doar în jurul unui anumit gen muzical. Cei mai importanți factori care determină genul
de muzică ascultat, sunt starea de spirit şi activitatea realizată într-un anumit moment.
Există şi tineri care au gusturi bine conturate. Bineînțeles, cultura lor muzicală s-a format ca
urmare a lecțiilor de muzică urmate în particular şi, poate, a educației primite în familie. Dar
numărul acestora este într-o continuă scădere.
Există şi elevi care sunt fani ai unui anumit gen de muzică cum ar fi rock, house, latino,
manele sau rap. Fiecare gen are ceva special, de la modul în care tinerii îşi adaptează ținutele
pănă la modul în care aceştia privesc viața. De exemplu, rock-ul, acel gen muzical în care
instrumentele de bază sunt chitara, bass-ul şi tobele îi încântă pe o parte din tineri, fiind convinşi
că este genul ce îi caracterizează.
O altă preferință a tinerilor pare a fi muzică electronică. De la primele melodii disco, la
zgomotoasa muzica house şi apoi sunetele blânde ale dream-ului, muzică electronică a devenit
forma de cultură muzicală a mileniului III, ce a cunoscut o evoluție rapidă în ultimii ani.
Astăzi, muzica electronică îşi pierde din intensitate, creşte în dimensiune şi tot mai mulți
tineri preferă să o asculte. Poate un motiv ar fi faptul că DJ-ii din cluburi şi discoteci se întrec în
remixuri ingenioase. Sau pur şi simplu pentru că e «la modă».
Prin muzică, toate trăirile interioare şi exterioare devin mai intense. Identificând ce gen ne
caracterizează, ne putem armoniza viața. Muzica ne oferă până la urmă sentimente, vindecare şi
relaxare, mai ales când aceasta este aleasă după preferințele proprii şi nu după «modă».
Ioana Ciobanu
a X-a A
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1.
Ce reprezintă matematica pentru dumneavoastră?
Un mod de a urca. În orice: în gând, în cuvinte, în tăceri, în viață, în iubire, în anotimpuri, în
râset, în fericire…. Dacă marile iubiri ar mai arde o dată, dacă m-aş mai juca încă o data cu cei
mici, dacă aş mai răbufni, o dată, de tinerețe şi voluptate lângă cei ce seamănă cu soarele, dacă…
dacă aş avea alt nume, alt destin, alt gând, alt rând, dacă tălpile mele ar străbate altfel de nisipuri,
dacă degetele mele ar mângâia alte poveşti adevărate ale virtuții sau frumuseții, dacă..., poate
abia atunci, aş fi obosit de atâta râs , de bucurie… de matematică.
2.
Când aţi realizat că vă
doriţi să deveniţi professor de
matematică?
De mic m-a îmbrăcat aşa o
idee, dar n-am avut nici un zgomot
înăuntru. Apoi, cu timpul, m-am
simțit căzând în lumi de dincolo de
cifre, în lumini sparte de
perspicacitate
şi
exerciții
resemnate. A urcat aşa, încet, în
mine, această trăire de a jongla cu
cifrele. Nu mi-am dorit chiar să
devin profesor de matematică, aş fi
preferat astronomia, dar cursul din
facultate a lăsat astrele să-mi ucidă
utimul ochi ce privea spre o altfel de lume.
3.
Aveţi un mentor/model?
Nu în mod special. Am preferat să fiu EU, să calc CLIPA mărunt, să-mi las mâinile libere să
cânte. Am preferat să TAC. Uneori, cuvintele vin singure în noi, se pierd, se amestecă cu marea
superficialitate a vieții si nu-şi uită, deloc, umbra în noi. CLIPA este un fragment scris pe noi cu
alte cuvinte şi litere, cu alte întrebări şi răspunsuri, cu alte căutări şi descoperiri. Nu cred ca mi-a
plăcut să mă reduc la visul sau statuia cuiva.
4.
Cum v-aţi descrie ca adolescent?
Nebun, cuminte, rebel, calm, copil, matur, elev, efervescent, şters, nonconformist,
îndrăgostit. N-am trăit un poem al tinereții sau adolescenței, dar m-am oprit în liniştea ei, am
savurat-o cu toate stările ei sublime, cu toate pornirile abjecte care mi le promitea. Am trăit-o din
suflet, aşa cum mi-a dictat sufletul meu. Am trăit-o simplu, cu geanta kaki pe umar, cu înscrisuri
“grele”, cu bocanci, cu plimbări romantice, cu flori agățate în momente de iubire, cu evadări în
basket, fotbal, volei, ping –pong, cu libertăți şi independențe, cu descinderi în cartea de şcoală şi
cartea de casa… menite să-mi organizeze şi să-mi dirijeze, poate, destinul…
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5.
Credeţi în conflictul dintre generaţii?
Nu! După un timp mi se pare că devenim o moarte a celui ce n-am putut fi, a clipei
posterioare ce nu ne va fi cuprins vreodată. Şi eu, îmi par uneori, o moarte a vieții dintâi, a primei
speranțe, a ninsorii ce m-ar fi putut, cândva, acoperi şi ce azi va cădea peste mine din veşnica-i
nemişcare. Timpul ne îmbracă cu mai multă minte, avem menirea de a creşte generația ce vine.

Cănd suntem adolescenți,
lucrurile se simplifică, sunt rebele,
apoi în spațiul acesta scurt al
clipelor începem să vedem viața din
alt unghi, principiile vieții prind
formă şi încercăm prin educația
noastră să dăm o educație noului
val. Veți simți şi voi asta… Sincer
acum apreciez, din liceu, cel mai
mult, profesorii care au fost
exigenți şi mi-au cerut întotdeauna
mai mult decât puteam da. Chiar
dacă atunci nu aveam cuvinte
tocmai drăguțe pentru dânşii,
astăzi, îmi plec capul în fața lor. Miaş dori, cândva, să priviți la fel
trecutul şi să apreciați pe cei care vau dat valoare….
6.
Ce apreciaţi la generaţia de astăzi?
Hmmm…. Greu de precizat… Cred că nimic. Mi se pare adormită, complăcută cu lipsa de
valoare şi lăsată pustie de amalgamul ăsta de legi şi reguli de educație. Omul cât trăieşte învață.
Mi se pare fără dorință asta de a descoperi tot ce este în spatele acestei uşi masive a vieții. Nici o
lumină nu mai tresare în căutarea unui raspuns de viitor. Majoritatea par cazuți in ploaie, în frigul
dinăuntrul unei propoziții ruptă dintr-o piesă rap, par scufundați în amorțeala de viață ce-i
pietrifică între Hannah Montana şi Avatar. Mi se pare că din ce în ce mai mulți se vor vrea singuri
în deşertul umed al prafului din ei, al pierderii abisale a adolescenței, al oricărui început. Prea
puțini simt că mulțumirea de sine este cunoaşterea. Vrem totul prin simpla apăsare a unui buton,
dar vom şti, oare, să distingem culoarea corectă? Mi-e teamă că nici asta nu vom mai dori să
cunoaştem…
7.
Ce credeţi despre tinerii care aleg să plece in străinătate?
Din păcate sunt destui oameni de valoare cărora li s-a spus de prea multe ori: “NU!”. Ei sunt
singuri în mijlocul glasurilor ce tot vorbesc, în mijlocul cuvintelor sau faptelor ce îi ating, ei sunt
capabili să stea în mijlocul luminii ce îi străbate, dar nu-i orbeşte. Din păcate, societatea ne creşte,
ne dă ,încă, valoare, dar nu are ştiința de a păstra valorile. Nu-i condamn… decât să devină aici
chipuri triste şi şoapte nerostite, mai bine îşi caută drumul afară. Fiecare e liber să decidă ce-i
corect pentru el. Nu există prea mulți artişti, prea mulți muzicieni sau poeți care au pierdut zeci şi
zeci de bătălii, aici, într-o viață? Şi nu pentru că le-a lipsit talentul, curajul sau voința, ci pentru că
le-au lipsit ursitoare bune. M-am săturat de parveniți cărora li s-au oferit privilegii, parveniți care
s-au născut în apă caldă. Ţara noastră e o provocare pentru cei ce speră într-un viitor liniştit. Toți
avem responsabilitea propriei libertăți, propriei independențe. Ne-o asumăm şi încercăm să o
conservăm.
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Dar mereu există parfumul ăsta de revoltă, sentimentul ăsta de fraudă, de obsesie de a
acapara cât mai multă tacere din imaginații rebele, deci consider că fiecare îşi imaginează viitorul
în felul lui.
8.
Cum vă petreceţi timpul liber?
Mă îngrop în linişte. Iubesc clipa cu tot ce există mai tandru, mai bun, mai copilăros, mai
masculin în mine. O iau ca pe o detaşare de tot ce mă înconjoară, îmi place să fug de presiunea
prafului de Bucureşti, îmi place să mă relaxez în cuvinte nestrăpunse de promiscuitatea
oamenilor, de prejudecata firilor. Mă simt mereu jucându-mă cu mine. Trebuie să avem mereu în
preajmă un iz de paradis, oricum ar fi el…
9.
Există cărţi sau filme care v-au marcat?
“Amintiri despre viitor” –Erich von Daniken – mă simt aşteptând. Şi de multeori, m-am
întrebat ce anume… Nu mi-am răspuns, poate am evitat să-mi răspund, dar Pământul are o
mulțime de mistere şi sunt convins că ne-a rezervat şi nouă o etapa din secundele lui.
“Strania poveste a lui Benjamin Button” – chiar dacă e o poveste SF, s-ar putea să regăsim
rezonanța verbului “a trăi”, un verb care, câtoedata, te face să visezi, să-ți aduci în fața minții
întregile şiruri de dorințe, de vise neîntâmplate, de ființe insuficient iubite. Acest verb care
începe, parcă cu o răsuflare tăiată şi se continuă cu multe lacrimi ascunse, de bucurie sau
tristețe… Nu suntem nici tinerețea inconştientă, nici bucuria copilului din noi, nici lumea care se
poartă acum la modă, ca să ne răspundem răspicat câtă fericire este în a te arunca în viața şi a o
trăi ca un nebun…
10.
Credeţi în destin?
Da şi nu. Greşelile şi ratările mele s-au transformat în destin. Într-un destin pe care l-am
acceptat, pe care în felul meu îl trăiesc. Îmi trăiesc destinul cu decența sufletului ce ştie de
infinitele ziduri, bariere ale lumii şi nelumii. Amintirile nu le chem, dar îmi place să le asezonez în
colț de inimă… Clipa de azi o gust fără tăgadă… Timpul de mâine îl aştept cu o teamă de
cunoaştere, cu o intimidate inefabilă cu irealitatea, cu natura, cu o sumă de mărunțişuri
frumoase, bogate în sentimente, în linişte , în bunătate.
11.
Ce-l salvează pe om, în opinia dumneavoastră, de la mediocritate?
Omul e născut să crească în mediocritate. Ne folosim doar 12% din capacitatea creierului, şi
probabil nu vom învăța vreodată să depăşim această barieră. Totuşi, cred că ne vom ridica dincolo
de postura asta de legume prin necesitatea de a descoperi, prin necesitatea asta permanentă de
a cunoaşte, de a ne da valoare. Nu cred că am putea trăi dincolo de mediocritate fără idea de a
evada din labirintul acesta absurd, numit viață, fără puterea de a pleca spre nou şi dea a nu ne
mai întoarce spre vechi.
12.
Pentru final vă rugăm să adresaţi un mesaj claselor la care dumneavoastra sunteţi
profesor.
Trăiți CLIPA, însă fugiți de ignoranța ei, evitați liniştea şi nemişcarea secundei, nu vă opriți,
nu vă doriți să nu mai vreți nimic, să nu mai aşteptați nimic… Timpul e unic, nu-ți dă răgaz. Te
întinzi pe un câmp pustiu, eventual, să cazi într-un repaos fără clipă. Nu cred că există ceva mai
plăcut decât să-ți diseci libertățile interioare, visele, ca nişte puteri ale ambiției, pe un camp plin
cu oameni, dar într-o comuniune cu tine însuți. Învățați să urcați şi pe tăceri, timpul trecut nu se
va mai întoarce, sufletul are un singur început şi sfârşit.

Ioana Ciobanu
a X-a A
-22-

