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Ceasul dinaintea răsăritului 

 

 

Devenită suveran, în septembrie 1914, Regina Maria s-a 

implicat în viața politică a țării, cu diplomație și în același timp 

deosebită îndrăzneală. Regina a contribuit  decisiv la constituirea 

României Mari, aflându-se printre cei mai importanți exponenți ai 

perioadei 1916-1918. 

Memoria documentelor a înregistrat nu numai elogiile  pe care 

le primea regina, ci mai important, faptele reale care denotă 

devotamentul reginei,  

 După terminarea războiului și după ce a contribuit esențial la 
definitivarea tratativelor de pace de la Paris, va scrie în ,,Memoriile” 

sale: 

„multe zile am rămas în mijlocul soldaților mei și Dumnezeu 

mi-a îngăduit să pot fi de vreun ajutor; zile de strașnică trudă, zile de 

întuneric, când ce vedeam erau lucruri pe care niciodată nu voi mai 

putea să le uit”. 

Regina Maria a rămas pentru toţi cei care au văzut-o, atât în 

vizite la spitale printre sutele de bolnavi, cât şi pe front printre soldaţii 

răniţi, un simbol al curajului neclintit.  

Activităţile de tip sanitar făceau parte din cotidianul vremii; 

procurarea de medicamente, implicarea directă în îngrijirea bolnavilor 

şi a răniţilor, a tuturor celor aflaţi în nevoie, şi mai ales a soldaţilor 
români, devenise partea esenţială a vieţii sale. 

Regina a reprezentat un important  reper al idealului naţional, 

ea „a fost cea dintâi care a stat ca o stâncă, cu sufletul neclintit în 

convingerea biruinţei finale”.  

„Cel mai întunecat ceas, nota regina, este ceasul dinaintea 

răsăritului. În adevăr ceasul este întunecat și findcă sunt o femeie de 

aceea plâng uneori, însă ceasul poate să fie sfințit de încrederea pe care o avem unul într-altul, de lanțul sfânt de suferință care 

ne leagă împreună, de simțămîntul acesta binecuvântat de înfrățire care unește pe domn și popor, într-o vreme când vechea 

întocmire se năruie. Un vânt de anarhie suflă asupra noastră, dar să fim stâncă în fața primejdiei, să sperăm într-un viitor mai 

puțin tragic, să credem într-o lumină dincolo de întuneric, o lumină pe care numai dacă suntem cu putere și cu credință, vom 

ajunge-o într-o zi. 
Da, uneori plâng, dar lacrimile mele nu sunt lacrimile celui slab care-și mărturisește înfrângerea și își pleacă fruntea, ci 

sunt lacrimile unei mame care plânge pentru copiii ei pe care uneori nu-i în stare să-i ajute, sunt lacrimi care picură în tăcerea 

dimineților, în ceasul când îți aduci aminte de cei căzuți în cale, de cei care nu mai pot privi înainte spre răsăritul pe care îl 

nădăjduim dincolo de noruri; lacrimi de pomenire, prinos adus celor care, deși au murit, trăiesc de-a pururea în cutele cele mai 

tainice ale inimilor noastre, lacrimi curățitoare, lacrimi care spală rănile trecutului... 

Decembrie, 1917”. 

 

(desen de Andrei Lungu, XIIAV) 

prof.dr. Luminița Moscalu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : „Eminescu, La aniversară”, 

ianuarie 2020, Sala de festivități din 
LAVB 
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(foto: dreapta - actuali și foști elevi ai 

Liceului de Arte, în proiectul din Bulgaria, 

octombrie 2019; jos - George Țăranu, premiat 

la concursul național de interpretare pianistică 

„Carl Czerny”, februarie 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

Online, nostalgici, dar încrezători! 

 

 La ceas de pandemie, într-o perioadă când eram obișnuiți să culegem laurii după olimpiadele naționale și alte 

concursuri de anvergură, iată că avem un răgaz de reflecție mult mai mare decât ne-am fi dorit. Momentul bilanțului vine mai 

repede decât de obicei din perspectiva prezenței artistice și ne face să regândim stilul de lucru și aparițiile publice, într-un 

domeniu în care acestea sunt vitale. 
 În septembrie 2019, debutul în ale proiectelor a fost făcut cu participarea elevilor liceului într-o orchestră 

alături de elevi din Roman și Bacău, la un eveniment de caritate organizat în cadrul „Neamț Music Festival” la Cinema „Mon 

Amour”. Daniel Ciobanu nu doar revine anual în școala unde s-a format, ci  a fost de acord să implice și elevi în proiectele 

sale. 

 Octombrie este luna în care trei grupuri de elevi inimoși au participat la schimburi de tineri „Erasmus Plus” 

în Bulgaria, Polonia și Turcia. Chiar dacă participarea în astfel de proiecte nu este o premieră, este pentru prima dată când am 

implicat și foști elevi, încă liceeni sau studenți în țară și în afara ei, un exemplu elocvent fiind Teodora Sava. Criteriul de 

participare la cele trei mobilități ale tinerilor a fost legat de abilitățile lor artistice, iar prin activităție realizate au învățat că nu 

depinde de câte resurse ai, ci de modul cum știi să le utilizezi. Pornind de la ideea arhitectului minimalist Ludwig Mies van 

der Rohe, „less is more”, adică există valoare în simplitate și se poate realiza mai mult cu mai puțin, elevii și-au dezvoltat 

capacități, atitudini și valori care să îi ajute să lucreze împreună, să acționeze pentru schimbare și să aibă controlul asupra 
propriei vieți, punând accentul pe dezvoltare durabilă, dreptul la un mediu sănătos și la pace.  

Andrei Lungu, Mihai Cociorvă, Irinel Corfu sunt doar câțiva dintre cei care au diseminat rezultatele 

activităților celor trei schimburi de tineret pe care le-am coordonat împreună cu liderii de grup, profesorii Otilia Badea și 

Marcel Baltag, în cadrul parteneriatului liceului cu Asociația Tinerilor cu Inițiativă Civică. Experiența participanților la 

aceste mobilități a fost pusă în valoare și la cercul pedagogic la geografie din semestrul I, ocazie cu care au fost prezentate 

materiale realizate de elevii întorși din cele trei țări menționate, dar și din China, de unde Miruna Morțe, multipremiată la 

concursuri de artă plastică, olimpică la limba română, participase în aceeași lună la un vernisaj.  

La capitolul proiecte muzicale ale lunii octombrie, acordarea de către Igor Coretti-Kuret, cofondatorul și 

dirijorul orchestrei „European Spirit of Youth Orchestra”, pentru a doua oară, a unei burse de studiu lui Ionuț Nechita, i-a 

permis acestuia să participe, pentru trei săptămâni, la cursuri și concerte alături de tineri muzicieni europeni  la Trieste, Italia. 

A fost prilej de formare la nivel înalt, continuare a activității susținute a aceluiași profesor Marcel Baltag și, evident, 

experiență memorabilă pentru percuționistul din clasa a X-a în cadrul acestui eveniment muzical anual coordonat la nivel 

național de liceul „Brauner” din anul școlar anterior.  

 Tot în octombrie, liceul a participat la festivitatea de deschidere a Olimpiadei internaționale de astronomie cu 

corul „Juventus Animae” dirijat de profesorul Marius Corugă și cu orchestra populară 
condusă de profesorul Sidor Rusu, iar la finalul evenimentului, Miriam Obadă și Bax Mattia  

împreună cu doi elevi de la „Rareș”, acompaniați de cor, au delectat participanții din toate 

colțurile lumii cu „We are the champions”. 

 Noiembrie, este de 29 ani luna consacrată Concursului internațional de 

interpretare muzicală „Emanuel Elenescu”, iar la capitolul noutăți, concertul cvartetului de 

cameră „Tiberius” al Filarmonicii din Târgu-Mureș care a avut loc la sala „Millenium” a 

hotelului Grand Plaza, prezența celor cinci membri ai formației în juriu și, nu în ultimul rând, 

președintele juriului, domnul Pavel Ionescu, managerul Filarmonicii din Bacău, au contribuit 

la succesul acestei ediții. Cu o participare impresionantă, conform tradiției, de peste șase sute 

elevi din țară și din Republica Moldova, concursul s-a menținut la un nivel apreciat de 

specialiștii din juriul cu componență internațională, micii noștri artiști reușind să obțină un 
număr apreciabil de premii și mențiuni, finalistă în gala evenimentului la secțiunea folclorică, 

la canto tradițional românesc, fiind Camelia Ursu, eleva profesoarei Mihaela Mancaș.   
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(foto dreapta: premianți la 

interpretare pianistică în concursul 

național „Carl Czerny”, februarie 2020, 

Sala de Festivități) 

 

 
 

 

Tradiționalul concert de Crăciun a avut loc în acest an școlar la Teatrul Tineretului, iar elementul inedit a fost 

implicarea elevilor de la arte vizuale, ale căror creații te întâmpinau în foaier și puteau fi admirate din nou, în timpul 

spectacolului, în montajul video creat de MotionARThought. Tot în perioada sărbătorilor de iarnă, liceul a răspuns cu drag 

invitației de a participa la „Târgul de Crăciun la Neamț” cu un program de colinde și muzică ușoară susținut de peste 100 de 

copii și aplaudat de spectatorii din Piața Turnului. 

 Sfârșitul lunii februarie a fost ocupat de Concursul național de interpretare pianistică „Carl Czerny”, care a 

avut ca element de noutate concertul susținut de pianistul Toma Popovici, conferențiar universitar doctor la catedra de pian a 

Universității Naționale de Muzică din București, membru al juriului concursului care a acordat la cea de-a XXIX-a ediție, 

premiul I elevului George Țăranu, coordonat de profesoara Mihaela Bucătaru. 
 Emoția concursurilor, îmbrățișările și felicitările, mobilitățile în proiecte, pașii în lumina reflectoarelor, toate 

acestea sunt pentru ceva vreme „altfel”, online, ca și cursurile, iar afirmația colegilor că sunt nerăbdători sa înceapă școala 

este cât se poate de sinceră. Suntem încrezători că vom găsi împreună, elevi, profesori, părinți, parteneri sociali, soluții 

viabile, resurse noi, energia și elanul de a folosi când Zoom sau Webex, când Google classroom, când cine știe ce alte 

aplicații și platforme pe care, mulți dintre noi, dascălii, învățăm să le utilizăm eficient, din mers, pentru a depăși cu bine acest 

moment dificil. 

 

prof. Corlățeanu Carmen 

 

 

 
 

 

 

(foto: stânga, sus – Sala Prefecturii Neamț, cvartetul 

„Tiberius”, la concursul internațional „Emanuel Elenescu”, 

organizat de Liceul de Arte în noiembrie 2019; dreapta, sus – 

Camelia Ursu, XI M, pe scena concursului internațional 

„Emanuel Elenescu”; stânga, jos – Nechita Ionuț, XM, 

Trieste, Italia)  
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Pablo de Sarasate 

 

Ilustru compozitor spaniol și virtuoz violonist romantic, Pablo 

Martín Melíton de Sarasate y Navascues s-a născut pe 10 martie 1844 în 

Pamplona, oraș al Spaniei și capitală istorică a Navarrei, ca fiu al unui 

muzicant militar. Primește,  de timpuriu, lecții de vioară, la vârsta de 7 ani 

debutând la La Coruna. Talentul său precoce este remarcat, reușind să 

impresioneze un număr remarcabil de persoane. Studiază vioara la Santiago 

de Compostela cu Jose Courtier, prim-violonist al catedralei din oraș și 
profesor la Școala de Muzică. Mai apoi, pentru a-și continua studiile, pleacă la 

Madrid și cu ajutorul reginei Isabela a 2-a, este înscris 1856 la Conservatorul 

din Paris, sub tutela lui Delfín Salard. Prin câștigarea Premiului pentru vioară 

a Conservatorului din Paris, îi sunt deschise perspective pentru eventuale 

concerte in Europa. La vârsta adolescenței, dovedind o maturitate 

interpretativă, începe o carieră entuziastă de violonist concertist, cunoscând o 

glorie similară celei a lui Paganini. Era posesorul a două viori Stradivarius, 

una fiindu-i donată de regina Isabela a 2-a și achiziționată de la Jean Baptiste 

Vuillaume (numită vioara Vuillaume), iar cealaltă cumpărând-o de la Srs. 

Gand & Bernardel. Viorile ajung să fie expuse în Muzeul Sarasate din 

Pamplona, închinat celebrului virtuoz, alături de un bust al lui în bronz 
realizat de Mariano Benlliure, un portret de Jose Llaneces (1894) și alte 

obiecte posedate de acesta. De asemenea, îi sunt dedicate partituri celebre 

printre cele mai reprezentative fiind Simfonia spaniolă de Edouard Lalo, 

Concertul nr.3 pentru vioară și orchestră, Introducere, Rondo capriccioso de 

Saint-Saens, și Fantezia scoțiană de Max Bruch. 

Sarasate moare de bronșită în 20 septembrie 1908, la Biarritz, în 

Franța. Prin testament, una dintre viorile Stradivarius și suma de 25.000 franci sunt lăsate Conservatorului din Paris pentru 

decernarea unui premiu, transformat ulterior in Premiul Național de Vioară. 

Printre lucrările cunoscute ale lui Pablo, se pot număra: Fantezia pe teme din „Forţa destinului” de Verdi, op. 1, 

Omagiu lui Rossini, op. 2, Zigeunerweisen, op. 20, Fantezia pe teme din „Carmen” de Bizet, op. 25, Malagueña op. 21 nr. 1, 

Habanera op. 21 nr. 2, Romanţă andaluză, op. 22, Zapateado, op. 23, Capriciu basc, op. 24, Jota aragoneză, op. 27, Variații 
la Flautul Fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart ș.a.m.d.. 

Printre admiratorii săi s-a afirmat și dramaturgul irlandez George Bernard Shaw, care i-a făcut comentarii 

elogioase. La Bruxelles a întâlnit-o pe Berta Marx, care l-a însoțit și acompaniat la pian în circa 600 de concerte. 

Actualmente la Pamplona au loc festivaluri tradiționale muzicale închinate lui Sarasate. 

Pablo de Sarasate, prin însăși tehnica sa interpretativă romantică și prin măiestria execuției, a dat dovadă de 

rafinament împins la extrem și de o distincție aparte; înregistrări discografice făcute în ultimii ani ai vieții sale sunt luate 

drept mărturii rare ale unui violonist ce a revoluționat Europa, Rusia, Constantinopole, America de Sud și Nord. 

 

Botez Carla, IX M 

 

(desene de Onu Ecaterina-VIAV, Roșu Carrina-XAV, Cimpoi Hanganu David-VIIIAV, Chifu Melania-

VIIIAV) 
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Franz Kafka 

 

 

Franz Kafka (3 iulie 

1883 – 3 iunie 1924) a fost un 

scriitor de limbă germană, evreu originar din Praga austro-ungară. Literatura sa 

originală a influențat decisiv literatura modernă a secolului XX. Cu mesaje 

adesea codificate în parabole ce pot genera multiple interpretări, operele sale se 

caracterizează printr-o viziune halucinantă, grotescă și terifiantă asupra realității, 

din care lipsește speranța în vreo evadare. Această viziune e caracteristică 

expresionismului (curent artistic modernist, caracterizat de prezentarea lumii din 

perspectiva strict subiectivă, distorsionată intenționat), artiștii exprimând propria 

lor experiență emoțională, corelată cu înțelegerea obișnuită a lumii materiale. 

Suprarealismului (curent artistic și literar de avangardă care proclamă o libertate 

totală de expresie) a preluat și el influențe din expresionism. Narațiunea în 

textele lui Kafka evoluează de multe ori labirintic și fragmentar, iar temele 

abordate sunt alienarea, brutalitatea fizică și psihologică, complexitatea absurdă a birocrației și imposibilitatea omului de a 

înțelege propria existență. 

 Mai multe opere kafkiene se află tematic sub triada lege – vinovăție – pedeapsă. Legea imperativă, dar 

incognoscibilă, arbitrară și absurdă este forma predilectă prin care mitologia obsedantă a tatălui său se manifestă în 

imaginarul lui Franz Kafka. Vinovăția  personajelor nu este mereu evidentă, ci fie se subînțelege, fie este indusă printr-un 

proces de culpabilizare, învinovățire. Pedeapsa este mereu exagerată și inevitabilă. O subtemă ce derivă de aici este relația 

complicată dintre tată și fiu. Kafka voia să includă trei povestiri antume care tratează această problemă (Fochistul, 

Metamorfoza și Verdictul)  într-un volum intitulat Fiii, pentru că „între ele există o legătură vizibilă, dar și una secretă”. 

 A fost interpretat în cheie psihanalitică (personajele create de el sunt  însingurate, suferind de angoasă și 

irezolvabile conflicte interioare, sociale) și filozofică (în special filozofia existențialistă, nihilistă și expresionistă). Numele 

său s-a transformat într-un adjectiv („kafkian”), sinonim cu absurdul, cu ilogicul, cu teroarea, violența, lipsa oricărui sens și 

căutarea inutilă a normalității. 

 Printre cele mai importante creații kafkiene se numără romanele Procesul, Castelul și America, nuvela 

Metamorfoza sau povestirile Verdictul, Colonia penitenciară, Un artist al foamei, Un medic de țară și Marele zid 

chinezesc. A mai publicat teatru, jurnale și scrisori. Publicată postum, cea mai cunoscută și tulburătoare este Scrisoare 

către tata, compusă în 1919. Franz Kafka explică în 

scrisoare cum, din cauza tatălui, a pierdut „încrederea în 

propriile fapte” și a dezvoltat o „frică continuă față de 

ceilalți”. Un episod descris în scrisoare pare de-a dreptul 

traumatizant: copilul Franz Kafka este lăsat într-o noapte 

afară, în balcon, de către tatăl său, din cauza unei abateri de 

la buna conduită. 

 Scriitorul s-a stins la 3 iunie 1924, la 

vârsta de 40 de ani. Cauza oficială a decesului a fost 

insuficiența cardiacă, dar motivul invocat de prietenul său, 

Max Brod, este infometarea, cauzată de neputința de a 

înghiți. 

 

Donciu Daria, IX AV 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ilustrație la Metamorfoza, Morțe Miruna, XAV) 
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          Lupul de stepă, roman emblematic al secolului XX 

scris de germanul Hermann Hesse (laureat al  Premiului 

Nobel în Literatură în anul 1946), ne prezintă o mică 

parte din viața lui Harry Haller, un individ singuratic și 

lipsit de dorința de a mai trăi. Golit de umanitate și înfrânt, o cunoaște pe Hermina, cea care îl face să se 

dezbrace pentru un timp de blana lupului de stepă. Harry descoperă micile plăceri ale vieții cum ar fi 

dansul, muzica jazz, participarea la o cină cu prietenii sau la un bal mascat. Acesta renunță puțin la 

gândul iubirii antagoniste pe care le-o poartă lui Mozart si Goethe, distrugând plasa realității aparente. 

Acest roman transmite convingător adevăruri ale vieții care pot îmbogăți personalitatea cititorului.    
 

Cipoletta Chiara, IX M  

 

Îngeri si Demoni, romanul prozatorului american Dan Brown (cunoscut ca specialist în 

simbologie și criptografie), se deschide cu uciderea unui fizician care lucrează în laboratorul CERN. 

Pe pieptul victimei se găsește marcată o ambigramă reprezentând cuvântul ”Illuminati”, o societate 

secretă formată în timpul Renașterii, care s-a opus Bisericii Romano-Catolice. Directorul CERN 

urmeaază să apeleze la ajutorul lui Robert Langdon, după ce află de dispariția unui recipient cu un 

tip de materie care are puteri distructivă. Autorul îl prezintă pe Robert Langdon ca fiind un profesor 

expert în simbolismul arhaic religios din Harvard. Povestea lui Dan Brown are la bază teorii reale și 

urmărește încercările lui Langdon de a proteja Vaticanul față de Illuminati și cum incearcă să 

găsească el bomba nucleară. Autorul reconstruiește lumea obscură a societăților secrete subterane și 

a deținătorilor unor piese de artă binecunoscute . Temele principale sunt dorința de a obține puterea, 

controlul unor instituții asupra omenirii pe care se presupune că ar trebui să o ajute, antiteze precum 

religia contra științei, scepticismul contra credinței. Acest roman oferă o perspectivă inedită și captivantă asupra modului în 

care catolicismul timpuriu a evoluat.  Ca și în alt roman al lui Dan Brown, The Da Vinci Code , autorul se arată și aici deschis 

pentru noi teorii în privința creștinismului. 

Sava Elena, IX AV 

  

                                                                                                                                                           

  Minunea  de R.J. Palacio este o carte legată de un copil pe nume August. El s-a născut deformat facial 

și, pe parcursul  vieții, a avut nevoie de foarte multe operații estetice. Gura lui era foarte ciudată, la fel 

și ochii săi, urechile sale, și nasul. Când era la grădiniță, toți copiii îi reproșau faptul că arată îngrozitor. 

Dar August nu îi băga în seamă, deoarece la vârsta aceea nu știa ce înseamnă. Când a crescut mai mare 

și mergea pe stradă, el simțea cum se uita lumea urât la el, iar dacă întorcea el privirea, observa cum 

ceilalți se prefăceau că se uită în altă parte. Din cauza înfățișării, el nu prea avea prieteni. Romanul 

urmărește exact felul în care August reușește să și-i facă, până la urmă, și cum viața lui se schimbă la 

școală, în societate și acasă. Cu ajutorul celor ce l-au acceptat așa și a unei proteze speciale, el trece 

peste toate neajunsurile. 

Chifu Jessica, VI M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(foto: tânărul artist lângă lucrările 

sale – Lungu Andrei, XIIAV) 
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     Prietena mea genială, cel dintâi volum al 

”Tetralogiei Napolitane” de Elena ferrante, le urmărește 

pe cele două protagoniste, Elena - o fată cuminte și 

convențională, și Lila - o fată impulsivă și 

nonconformistă. Prima lor întâlnire e decisivă pentru evoluția lor continuă ca prietene, într-o 

relație plină de conflict și imprevizibil. Romanul, ce își  are acțiunea într-un cartier sărac din 

Napoli, după al Doilea Război Mondial, întrunește calitatea de poveste ce trebuie citită pe 

nerăsuflate, pentru că se basează pe amintiri din copilărie și adolescență. Elena Ferrante, o 

scriitoare italiană iubită a timpurilor noastre, impresionează și de data asta cititorii cu un bestseller după care s-a 
realizat și un serial pe care, de asemenea, îl recomand. 

Botez Carla, IX M 
 

 

   Un veac de singurătate, celebrul roman scris de Gabriel García Márquez, urmăreşte istoria satului 

fictiv Macondo şi a celor şapte generații ale familiei Buendía, ce s-au succedat pe acest teritoriu în 

decursul a o sută de ani. Mai mult decât povestea satului, romanul înglobează întreaga istorie a existenței 

umane, îmbinând realul cu fantasticul şi filosofia, rezultând o creație literară îmbibată în realism magic, 

stil specific lui Márquez. Simboluri precum fluturii galbeni, ploaia, florile, coada de purcel, se repetă, 

făcând referire la moarte, dragoste, păcat, dar şi la sentimentul tulburător care îi urmăreşte pe membrii 

familiei Buendía până în pragul morții: singurătatea. Din generație in generație, numele personajelor se 

repetă, acestea având trăsături similare, creând un fenomen de ciclicitate şi împletind toate schimbările 

din Macondo, sub forma unei metafore a timpului și a singurătății. Un veac de singurătate nu urmăreşte 

un singur fir narativ, ci oferă alternative de interpretare. Îl recomand atât pentru complexitatea 

semnificațiilor, cât şi pentru stilul captivant al scrierii. 

Antal Teodora, IX AV 

 

 

În Travesti, mini-romanul publicat în 1994 de Mircea Cărtărescu , avem povestea unui tânăr vârstă de 34 

de ani, Victor, care, marcat de experiența unei tabere la Budila din urmă cu 17 ani, decide să înfrunte 

trauma dedublării și a eșecului generate de ea scriind-o, descărcând-o pe hârtie. Visându-se un mare 

autor, acesta întruchipează destul de bine viața adolescentină a anului 1973, cu muzică, prietenii, glume, 

relații, visuri, lecturi, o viață care se poate regăsi cu ușurință și printre liceenii de azi. Romanul descrie 

captivant cromatica și detaliile evenimentelor, cu o poveste care te prinde imediat și fiindcă e foarte 

apropiată de vârsta noastră. Cred că merită să-l aibă oricine pe o listă de lecturi, mai ales că e foarte 

scurt. 

Vinca Pavel, IX M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(desen de Balan Eleonora, IX AV) 
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Mihail Șișkin, autor rus contemporan, realizează prin 

Scrisorar o variantă mai abstractă a clasicului roman 

epistolar. Cartea se remarcă printr-un stil asemănător 

celui diaristic, cu un aticism al frazelor tipic rusesc, dar și cu multă proză lirică. Motivul romanului 

este o poveste de dragoste atemporală, păstrată în forma ei cea mai pură, îngropată într-un teanc de 

epistole. Scrisorile sunt schimbate între doi îndrăgostiți, Sașa și Volodia, despărțiți de război. 

Scrisorile de la el descriu impresionant ororile pe care le vede pe frontul asiatic, iar ea își descrie 

rutina, stările prin care trece, dar și copilăria. Scrisorile Sașei prezintă uneori povești de dragoste 

ratate, în antiteză cu legătura dintre ea și Volodia. Scrisorile lui Volodia sunt dintr-o perioadă 
nedefinită, de mai mulți ani. Șișkin își lasă personajele să-și declare iubirea fără să intervină. Cei 

doi, Sașa și Volodia, sunt caractere indefinibile, despărțiți de război ca și cum ar fi două idei 

atemporale. Amândoi văd adesea sfârșituri tragice ale semenilor, amândoi provin din familii imperfecte, deci cu multe 

similitudini existențiale. Personajul masculin se apără de brutalitatea câmpului de luptă prin epistolele destinate Sașei. Mai 

mult decât povestea celor doi, romanul este o evocare a relațiilor de familie, dar și  a vieții pe front, atât de cunoscută prin 

neajusurile ei.  Protagoniștii vorbesc despre frumusețea detaliilor zilnice, despre valoarea acestora, dar și despre semnificația 

sufletului simplu.  Dragostea lor este una lipsită de carnalitate, dar atinge o altă dimenisune decât dacă ar fi fost împlinită și 

fizic. E o dimensiune ce transcende viața și moartea, căci timpul este dor o convenție, iar moartea, doar o întâmplare deloc 

importantă. Scrisorar scoate în evidență șirul sinuos al frumuseții, al prieteniei și al iubirii. Omul este predestinat fericirii, dar 

și suferinței, simultan.  

 
Dârțu Teo, IX AV 

 

 

     Cartea Băiatul cu pijamale în dungi îl are ca  personaj principal pe Bruno, un băiețel de 9 ani care 

duce o viață  fericită în Berlin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Viața lui și a familiei sale 

este dată peste cap când tatăl său, un ofițer nazist, este promovat, asta însemnând mutarea lor din 

Berlin „la țară”. Lui Bruno îi este greu să accepte acest lucru, mereu gândindu-se la cei trei prieteni ai 

săi. Neputând să treacă peste cuvântul și deciziile tatălui, Băiatul pleacă împreună cu părinții, sora și 

servitorii din Berlin. Ajuns la noua casă, Bruno este și mai dezamăgit, căci locuința nu semăna cu cea 

din capitală. Într-una din zile, plictisit, băiatul iese și explorează împrejurimile, ajungând acolo unde 

credea el că e o fermă. La un gard despărțitor, Bruno dă peste un băiat de vârsta lui, îmbrăcat într-o 

pijama în dungi, pe nume Shamuel. Stând pe o parte și de cealaltă a gardului, ei încep să se 

împrietenească. Pe măsură ce prietenia lor se dezvoltă, Bruno începe să înțeleagă adevărul despre 

viața pe care evreii de la ,,fermă” o duc și chiar despre serviciul tatălui său. În ultima zi a lui Bruno „la 

țară”, cei doi fac un plan pentru a-l strecura pe Bruno după gard. Băiatul nu reușește să scape pentru a 

ajunge acasă și are aceeași soartă cu restul evreilor de acolo. Mie mi-a plăcut această carte pentru că m-a ținut cu sufletul la 

gură până la final, dar m-am întristat puțin din cauza finalului neașteptat.  

 

Horghidan Anastasia, VIAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto. Concert de Crăciun, 

decembrie 2019, sala TT) 
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Dezumanizare 

 

Franz Kafka integrase în totalitatea 

existenței sale, trăită într-o radicală și tragică solitudine, problematica unei 

întregi categorii de intelectuali, care erau mai atrași de sfârșit, eșec și neant, 

decât convinși de posibilitatea unei vieți armonic integrate în spiritualitatea 

europeană. Ca reprezentant al nihilismului contemporan, alături de alții, Kafka  

a ilustrat sensibilitatea crepusculară a epocii sale.  Se știe că scriitorului îi 

plăceau autori precum Mann, Hamsun, Hesse, Flaubert, Hebel, Fontane și 

Stifter. De asemenea, era atras de fabulosul naiv al fraților Grimm. Deci 

gusturile îi mergeau spre creatori robuști, echilibrați și pozitivi, caracterizați 

îndeosebi prin simplitate și naturalețe. Cu toate acestea între 1914 și 1921 

începe lectura lui Pascal, Dostoievski, Herzen, Kropotkin și a Bibliei, 

preponderent autori neliniștiți și sfâșiați de contradicție ca el. Se observă și o 

afinitate pentru tiranii ruși: față de Dostoievski manifesta un adevărat entuziasm, 

dar la fel manifesta și față de Tolstoi, de la acesta îl atrăgea în special Moartea 

lui Ivan Ilici, în care nu întâmplător existențialiștii vor vedea o expresie 

cutremurătoare a fenomenului concret al morții trăită cu maximă intensitate. 

Printr-un fenomen de compensație psihică, avea repulsie față de maladiv și pretențios, față de bizar și grotesc, față de autori 

care cultivau latura ,,nocturnă” a realității, față de decadenți în general cu artificiosul și tendința lor antiintelectuală. 

Estetismul gratuit îi repugna, de asemenea, exaltarea subiectivității morbide. Scriitorul era atras în contrast cu propria sa 

personalitate de operele literare care comunicau o senzație neîndoielnică de puternic echilibru și superioară armonie. Într-o 

epocă în care literatura germană era bântuită de imagistica încărcată și metaforizarea excesivă a neoromantismului, Kafka a 

întrebuințat tonul sec, uscat, rece, stilul clar și dens, neaglomerat de ornamentații inutile, respingând orice artificii inovatoare 

prețioase. În opera sa, el se dovedește posesorul unei sensibilități deosebite pentru tot ce constituie aspect negativ al realității 

existente în perioada sa.  

 În Metamorfoza, comis-voiajorul Gregor Samsa se trezește într-o dimineață transformat într-o insectă monstruoasă. 

Samsa își neglijase total omenia, devenind un simplu robot care nu mai avea altă preocupare decât rezolvarea problemelor 

profesionale pentru a-și întreține familia.  Existența profesională în societatea industrializată și birocratică, departe de a-l 

înnobila pe om, de a-i oferi o sursă de bucurii, îl transformă într-un simplu lucru înstrăinat, demn doar de o indiscreție 

curioasă, nu de simpatie edificatoare. În Metamorfoza  conflictul este între individ și societate și este unul intim, restrâns, 

împletit cu un conflict între cel metamorfozat și familie. Acesta încetează să mai fie o existență umană posibilă, el s-a 

transformat în ceva definitive și și-a încheiat existența umană prin osificarea într-o carapace. Din momentul în care el nu mai 

este o sursă de venit, familia sa nu îl mai dorește. Când acesta reflectează la metamorfozarea sa, descoperă tabloul cu rama 

făcută de el, înainte cu o seară. Între constatarea uluitoare că e transformat într-o gânganie și enumerarea minuțioasă a 

căciuliței, a blănii și a manșonului, se face un raport de nonconcordanță. Pentru a-i face pe plac ulterior, sora sa începe să îi 

golească camera, dar Gregor refuză cu putere să i se ia portretul femeii cu blănuri, se lipește de tablou ca de o ultimă imagine 

care-i mai este familiară. Începând din momentul părăsirii de către sora sa, lui Gregor nu-i rămâne altceva de făcut decât să 

moară, cu mărul înfipt în spate. 

 Povestirea reprezintă anihilarea progresivă a lui Samsa ca om, absorbirea totală în sânul unei materii ce devine inertă. 

E procesul unei dezumanizări. Voiajorul, deși transformat în animal, nu-și pierde sensibilitatea interioară – este sensibilizat 

decătre sora sa, care cântă. Chiar și metamorfozat într-un oribil coleopter, omul nu poate fi distrus ca om. Moartea îi frânge 

brusc existența, dar nu și umanitatea – Gregor a murit încă de la începutul metamorfozării. Un gram infim de omenie îi 

rămâne mereu în conștiință lui Samsa. Omul e transformat în mostru și e și victimă. Astfel, e mult mai uman decât familia sa, 

osificată în convențiile sociale care îi dictează atitudinea lipsită de compasiune, sau decât chiriașii ridicoli ca niște existențe – 

marionetă cu pretenții. Gregor face eforturi dureroase de a deschide ușa, e plin de bunăvoință față de exigențele impuse de 

familie și se teme să își admire din ungherul său întunecos tatăl. E dezolat și cuprins de remușcări că nu mai poate munci, 

deci are conștiința situației sale inutile în societate. Acestuia îi este rușine de aspectul său și se ascunde pentru a nu provoca 

dezgust, iar când toți îi doresc moartea, se conformează cu o resemnată amărăciune și piere. În opera sa, Kafka a expus 

memorabile metafore și simboluri în care a detaliat varii posibilitățile de dezumanizare. 

Dârțu Teo, IX AV 

 

 

(sus: ilustrație la Metamorfoza, Rareș Dascălu, IXAV) 
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Autoportret 

O fată mioapă, ghemuită între ceilalți, 

Ochi rotunzi ca roua, fărâme de ocean, 

Ea priveşte marea de culoare și 

Ascultă mereu plânsul celor perfecte. 

Ea e captivă într-un labirint de vise oarbe. 

Tăcerea ei vorbeşte cu buzele împietrite. 

Prin respirație, prin culoare, prin semne pe hîrtie 

Ea își aşterne adesea sufletul într-o călimară de cerneală 

Şi presară deasupra praful transparent al răbdării.   

                                

 Morţe Miruna, X AP 

 

 (sus:desen de Pană Ana-Maria,VIAV) 

 

(stânga: ilustrație la Metamorfoza, Boariu Bianca, 

IXAV)           

 

 

 

Ce-ar fi dacă am fi mai umani? 

 

      Trăim vremuri nemaitrăite, despre care ni se 

spune că sunt foarte grele. Aşa sunt! Omenirea n-

a mai trecut de foarte mulți ani printr-o asemenea 

pandemie. Dar, dacă am privi altfel, am vedea că 

un pic mai multă umanitate ne-ar ajuta infinit de 

mult. De ce umanitate? Pentru că ea include bunăvoinţa, omenia, compasiunea. Ce s-ar intâmpla dacă am fi mai umani? 

Poate nu ar mai plânge nimeni de foame, poate nu ar mai fi copii desculţi, bătrâni abandonaţi, războaie fără sens, poate 

planeta ar respira uşurată, poate pădurile ar rămâne acolo unde le este locul, poate am fi mai deschişi către adevăratele valori, 

poate că noi, noua generaţie, nu am mai fi atât de blamaţi, cu etichete puse nu pe frunţile noastre, ci pe suflete.        

Umanitatea ne-ar da voie să plângem, să râdem, să trăim frumos şi în armonie. Vom invăţa ceva din toate astea? Puţin 

probabil. Suntem prea ancoraţi în material, în fuga după artificii, ne plac prea mult grătarele şi berea, ne plac judecata fără 

sens și maşinile pompoase, adorăm tehnologia... Unde 

este Dumnezeu în toate acestea?! 

         Dacă am fi mai umani, ne-am simţi mai iubiţi. 

Părinţii şi-ar imbrăţişa mai des copiii, în loc să-i intrebe 

cine ce note a mai luat, ne-am vizita mai des bunicii, 

am planta flori, am strânge în braţe chiar şi un 

necunoscut, am fi mai puţin rigizi. 

        Păcat că toate sunt sub umbra acestui „dacă” şi 

acestui „poate”.... 

 

 Amariei Flavio Gabriel, V M 

 

 

 

(desen de Năstase Alesia, VIAV) 
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Despre muzică 

 

E greu de definit muzica, un subiect 

atât de copleșitor, care nu poate fi cuprins nici măcar într-o viață de studiu. Ea extrapolează 

realitatea, ea nici măcar nu mai poate fi considerată ca aparținând acestei lumi. Aș putea-o 

defini convențional așa: „Muzica, arta sunetelor, selectează, prelucrează și organizează 

materia primă a sunetului  (după regulile estetice și tehnice proprii) în limbajul sunetelor 

capabil sa evoce imagini vizuale și simțăminte” (Victor Giuleanu, Tratat de teoria muzicii).  

Dar sunetul ? Putem oare să îi spune atomul muzical ? Eu l-aș caracteriza ca pe un 

proton, care, prin legătură cu neutroni și electroni, poate forma diferite elemente. Mulți 

caracterizează sunetul ca fiind absolut tot ce ne înconjoară, dar sunet sunt doar vibrațiile 

isocrone (uniforme, repezi și periodice). Eu aș spune că tot ceea ce ne înconjoară este 

zgomot, deoarece nu tot ce este audibil are frecvență determinabilă, nu orice este „muzical”. Pentru a fi muzical, trebuie să 

fie supus unor reguli foarte bine determinate, stricte. Muzica este știință, iar ca orice știință, ea la nivel foarte ridicat devine 

„artă”. Arta este de neconceput ca metodă de a obiectiviza, de a standardiza, deoarece ea este rezultatul omului, și orice este 

uman, este subiectiv. Cu siguranță veți tăgădui faptul că orice este uman este subiectiv, știința de cine a fost creată, dar 

matematica ? Dar totul este subiectiv. Termenul de obiectiv nu există în planul nostru. Muzica este creată de om pentru om, 

ca toate artele. Muzica este rezultatul imperfecțiunii umane. Ea are rolul de a găsi perfecțiunea. Omul își creează propriile 

lumi în cadrul lumii reale. Perfecțiunea rezidă în natură. De ce fizica, matematica nu sunt potrivite pentru a explica natura  ? 

Nu știu. Dar pot spune cu certitudine că, de milenii, umanitatea a greșit în faptul că s-a împotrivit legii, că a fost dintotdeauna 

curioasă să afle „de ce, când, cum”. Aceleași întrebări se reflectă și în muzică. Muzica pune întrebări, dar care este întrebarea 

corectă? Nimeni nu poate răspunde. Pentru o cale corectă trebuie adresată o întrebare corectă. Noi punem întrebarea greșită. 

Nu îmi pot da seama care este neajunsul sistemului creat, dar consider că am putea găsi întrebările și răspunsurile căutând în 

noi. Când vom putea înțelege emoția dincolo de procesele biochimice atunci, probabil, vom fi pe drumul corect. Pe parcursul 

istoriei, greșelile sunt înlocuite doar de greșeli mai mari. Acest lucru se reflectă și în muzică. Pe parcursul istoriei muzicale, 

începând de la greci și de la sistemul de intonație pitagorician până la sistemul serial al lui Arnold Schonberg, muzica a 

parcurs o evoluție de la consonanță la disonanță. Acordurile de septimă mică pe vremea lui Monteverdi dădeau dovadă de o 

mare temeritate. Acum Liszt și Rahmaninov sunt puncte de reper în muzica clasică. Numai muzica romantică țipă înăbușit și 

disperat „de ce?”. Totul țipă disperare în jur, iar lumea se gândește când se va întoarce totul la normal. Sistemul uman va 

cădea, pentru că nu are ca bază emoția, nu are la bază singura caracteristică ce definește omul. Arta este, în final, la fel de 

imperfectă ca știința. Cine spune că știința nu provoacă emoții se înșală. Muzica este o știință, iar ca știință, are rolul de a 

pune întrebări și de a răspunde la ele. Este corectă emoția ? Care este drumul de fapt ? Foarte greu de răspuns. Cine poate 

răspunde ce este corect și ce este greșit este deja mort ori nu aparține acestei lumi. Este foarte probabil ca nici emoția să nu 

fie rezultatul căutat. De ce căutăm? Sunt atâtea întrebări și toate se reflectă în umanitate. Dar am putea să încercăm să găsim 

tot căutând. Ar trebui formulate răspunsuri simple, deoarece legea universului este simplă. Ea este perfectă, iar perfect 

înseamnă simplu. Atunci de ce muzica simplă nu este de aceeași anvergură emoțională ca cea clasică ? Deoarece ea nu mai 

este legată de natură, omul a pierdut contactul cu natura. Nu există lege universală, există doar lege individuală, fiecare 

trăiește în lumea proprie. Adevărul universal e de fapt adevăr individual. Deci muzica reprezintă doar pentru un grup o cale 

spre adevăr. Muzica este adevărată doar atât timp cât ea este individuală. Nu îmi dau seama dacă arta sau știința este mai 

corectă, dar pot spune că arta lucrează cu umanitatea, cu 

emoția, pe când știința își creează rațional propriile lumi 

abstracte. Fiecare înțelege lumea prin jocul propriu. Nu există 

întrebare sau răspuns corect universal. Există doar întrebare 

corectă individuală, iar răspunsul face parte din același gen.  

Așadar, nu este greșit să întrebi, nu există adevăr 

decât la nivel individual. Absolut orice ar trebui să răspundă 

la întrebările personale și subiective. Orice se face, e pentru a 

afla ceva despre tine însuți.   

Petrea Teodor, IX M 

 

(desene de Roșu Ana Alexandra, VIIIAV-sus; jos- 

Sîrbu Mihaela, absolventă) 



13 
 

 

 

Deschide ochii 

 

Aud tristețea, e lângă mine. 

Văd cum suferința curge pe obrazele celorlalți. 

 

Prietene, 

Imaginează-te într-un scaun cu rotile! 

Vrei să alergi pe drum, oriunde te-ar duce, 

O faci numai în vise, cu picioare de oțel. 

 

Alți ochi n-au văzut vreodată cerul și lumina, 

Cu un baston în mână înfruntă fiecare zi, 

Alții se plâng că le-ar merge rău la muncă încă o zi. 

 

Trezește-te cât încă mai ai vreme, prietene, 

Deschide ochii, tristețea ta nu e aici! 

 

Iosub Ana-Maria, X AV                                              (ilustrație la Metamorfoza, Ciubotariu-Lițcanu Claudia, IX AV) 

 

Înainte de școală  

 Este o noapte cu lună plină. Stau relaxată într-un fotoliu, îmi sorb ceaiul aromat 

și mă uit la un film. Deodată zbârnâie soneria. Inima îmi bate cu putere. Cine să fie la 

ora asta? Mă trece un fior pe șira spinării. Îmi fac curaj și cu pași mici merg spre vizor. 

Văd un om cu cap de cal. Nu-mi vine să cred ochilor! Îmi stăpânesc emoțiile și-l poftesc 

la un ceai. Deși are o înfățișare hidoasă, vocea lui e caldă și blândă. A fost deocheat de o 

vrăjitoare, iar pentru a scăpa de acest blestem trebuie să mănânce mărul de aur din 

grădina Gheonoaiei. Vrea să-l ajut și, în schimbul acestui ajutor, îmi oferă o oglindă 

fermecată. Fără să mai stau pe gânduri, merg în căutarea pomului fermecat. Traversez 

păduri seculare, întunecate și fără cărări. Ajung la un stejar cu brațe noduroase, unde mă 

odihnesc puțin. O iau din loc iarăși și mă trezesc într-un luminiș. Văd pomul fermecat, 

care e păzit de Gheonoaia, o prezență stranie, cu un rânjet malefic. Are un nas de 

cucuvea și o privire tăioasă. Îmi fac curaj și culeg un măr de aur din pom. Cu ajutorul 

oglinzii fermecate, mă fac apoi nevăzută. Zbărnâie soneria. Deschid ochii și-mi dau 

seama că e ceasul deșteptător. E timpul să merg la școală.                                                                                                                                      

Fodor Adriana, VII AV (cu tot cu desen) 

Pădure 

În păduri 

Zornăie zâna tocită, 

Ea e veche și merge cu motorină,  

Ea se înfruptă din pădure cu lanțul zimțat,  

Ea mușcă din coloanele ei seculare. 

În fugă acum lupii 

Cu urșii vin în orașe, 

Oamenii fac poze, 

Cu pustiul în spate.  

                     Inge Olaru, VIII M                                                                               (desen de Miron Beatrice, IVM) 
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(desen de Gogan Ana Giorgiana, 

IVM) 

Fori peste tot 

Marea albastră 

Cu pești aurii, 

Ce lucește noaptea,  

Cu nori roz 

Și ploaie cu petale mov de flori. 

O lună plină de flori 

Cu gogoși moi 

O barză dormea  

Pe lună. 

Noapte bună! 

Hîrțan Evelina-Anamaria, VI AV   

                            

6 martie 2020, 09.25 

 

Să mă înec în foc, 

Să te îneci și tu, 

Tu, în cădere liberă,  

Fără destinație, 

Gândul meu încă te ține 

Purtând masca dragostei. 

Câmpeanu Laura, XAV 

 

 

Flacăra apei  

 

Murmurul izvorului străpunge liniștea,  

Această rană nu are leac, e o săgeată vicleană ce-mi străpunge inima,  

Nu mă omoară, dar nici nu mă lasă să trăiesc. 

Din exterior muguri ar putea înflori, dar în interiorul meu cresc alge verzi,    

Cei care mă văd mă cred fericită,  

Inima mi-am dăruit-o munților, ochii mei curg,  

Valurile cresc și nu mai dau înapoi ce au luat. 

Peisajul păsării libere care zboară către focul nestins din suflet                               (desen de Lupașcu Ilinca, VIIIAV) 

A câtă oară e când respir prin tine? 

 

Cactus  

 

Picăturile mi-au încețoșat chipul...  

Această ploaie cade mai domol decât sărutul, 

Această ploaie spală asfaltul pe care am pășit fără să privesc în urmă.  

Cât va rezista acest miracol, va ploua mărunt și frumos,  

Dorința lăuntrică va fi mai presus de cuvinte, de gânduri, de noaptea furtunoasă din inima mea.  

Această ploaie cu picurul ei mărunt va fi leacul neliniștii din întuneric.  

Ascult tăcerea. Sunetul zgomotos al vântului de primăvară,  

Vuietul e tot mai puternic, pierzându-se in noaptea infinită.  

Te-aș îmbrățișa, chiar dacă ai fi un cactus și un balon ce se înalță către ceruri. 

 

Nastasă Ana, XAV 
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Copiii de la a I-a M spun lucruri neasteptate și se gândesc la natură 

 

*Prietenii sunt ca doi nori care plutesc frumos dar uneori se ciocnesc si apare fulgerul. (Vasi) 

*Prietenia este importantặ ,la fel de mult,  cum inima este importanatặ pentru om. (Nicole) 

*Prietenia are valoarea unui diamant.. (Denis) 

*Prietenii sunt ca firele unui mặrțiṣor ˸ se impletesc ṣi nimeni nu le  poate desparte. (Ștefania) 

*O prietenie e delicatặ ca un ghiocel-trebuie sặ ai grijặ sặ nu il frậngi. (Eva) 

*Prietenia e frumoasa ca o zi de varặ. (Iasmina) 

  

 

 

 

(desene de Stănescu Leon, Ciubotariu Ștefania, Abiculesei Eva, 

Surujiu Vasile,  Archip Melisa, Grădinariu Andreea,  Ciornei Antonia, 

Borșa Ștefan, Iancu Iasmina, Tonegawa Sara, Stănescu Ianis; a 

consemnat înv. Horciu Angelica) 
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COVID 19. Ghid de supreaviețuire 

 

 

Era o zi normală a lunii martie a anului 2020, cu copacii aproape 

înmuguriți, cu soarele care încălzea sufletele oamenilor, făcând ca totul să 

pară că renaște, ca în orice primăvară, la noi. La școală, copiii îndeplineau 

fiecare responsabilitățile pe care le aveau. În pauze, bucuria și fericirea se 

citeau pe chipul fiecărui copil prin jocurile lor. Timpul trecea cu o repeziciune de nedescris, până într-o zi, când un anunț 

făcut de mass-media făcu să oprească lumea și timpul în loc. Acest anunț era despre virusul ucigaș COVID-19, care avea să 

creeze o panică globală și în același timp să îmbolnăvească și să curme viețile a mii de oameni nevinovați. Prin restricția 

mondială impusă de autoritățile fiecărei țări, omenirea pare să fi devenit mult mai disciplinată și noi să fim mult mai 

responsabili unii față de alții. Această pandemie ne-a făcut să ne întoarcem din nou la credință și să-I cerem bunului 

Dumnezeu să ne ierte pentru ritmul stresant al vieții cotidiene în care ne-am învârtit până acum. Sperăm ca pe viitor din 

această experiență dureroasă să învăṭăm să apreciem viața, să iubim natura, să ne bucurăm de fiecare rază de soare, de fiecare 

strop de ploaie și să fim mai buni unii cu alții, căci, soarele va răsări din nou. 

 Lupu Diana, IV M 

 

 

 

Covid-19 este virusul gripal ce afectează acum întreaga planetă. Mulți 

oameni bătrâni mor din cauza acestei boli contagioase, unii oameni stau în șomaj 

sau sunt concediați, majoritatea persoanelor nu pot socializa din cauza carantinei, 

medicii sunt suprasolicitați și economia este la pământ. Covid-19 a fost răspândit 

prin oamenii ce aveau acest virus și nu știau, vizitându-și familia sau alte țări. Noi 

am putea preveni îmbolnăvirea cetățenilor dacă respectăm reguli de bază ale igienei 

și distanței sociale. Suntem toți triști din cauza acestui virus, dar sperăm să treacă 

totul cât mai repede și să ne revedem la școală, ca înainte. 

 Ciubotariu Giulia, IV M  

 

 

 

 Covid-19 este un virus scăpat de sub control. Pentru prevenirea acestuia autoritățile au decis să petrecem cât mai mult 

timp în case. În unele zile mă uit pe fereastră și văd pădurea, e ca un castel din basme, toporașii ce se închină gingașelor 

lăcrămioare, se aude zumzetul hărnicuțelor albine și mă gândesc că, atunci când le aveam mereu la îndemână, le prețuiam 

mai puțin. Această izolare este cu adevărat, o lecție de viață! Dacă vom ține cont de regulile autorităților, ne vom bucura din 

nou de toate frumusețile naturii. 

Chiriac Alexia, IVM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(desene de: Miron Giorgian Alexandru, Ciubotariu-Lițcanu Răzvan, Samson Arhiana, Gogan Andra, Chiriac Alexia 

Maria, Ciubotariu Maria Giulia, Gănescu Diana (a consemnat înv.Anisiei Dana) 
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(desen de Chiriac Alexia, IVM) 

 

 - Gigele, ce înseamnă compromisul? 

- Doamna învățătoare, dacă mama vrea să 

meargă la mare și tata la munte, evident că se merge la mare, dar tata poate să își ia 

schiurile cu el. 

  

 - Tata, tu mi-ai povestit că odată te-au dat afară de la școală?  

- Da, Gelule. Dar de ce mă întrebi? 

- Pentru că istoria se repetă... 

  

 - Elev, de ce nu ai venit ieri la școală? 

– Doamna profesoară, a murit mătușa mea. 
– Bine, dar să nu se mai repete! 

   

 Anul acesta iată ce posibile subiecte de BAC pot cădea: 

- Bătălia de la LIDL. 

- Tratarea psihică a părintilor izolați cu proprii copii cu vârsta de peste 12 ani. 

-A doua cădere a orașului Suceava. 

- Exodul sparanghelului. 

- Cum iți ascunzi bunicii. 

- Fabricarea măștilor medicale. 

- Luptele de la Țăndărei. 

- Rețete-combinație între conserve de pește și conserve de carne de vită ( cel 
putin 30). 

- Probă practică: Câte scaune pot fi înfășurate cu un sul hârtie igienică? 

- Relația ta cu aspiratorul. 

- Spălatul pe mâini sau spălatul pe creier? Eficiență, norme și reguli. 

 Ora de istorie: 

- Cine a fost Decebal? 

- Decebal a fost conducătorul Daciei ... după care a vândut-o și și-a luat BMW. 

 

 Școala în anul 2019 

- Dom’ profesor, să știți că elevul Mihai a venit cu gripă la școală, ne amenință cu 

cuțitu’, bea votcă în clasă și vinde droguri. 

- A venit cu gripă la școală?!? 

 

 Un tip intră într-o librărie şi se adresează vânzătoarei: 

- Fiţi amabilă, aş dori o carte de Eminescu... 

- Care? întreabă vânzătoarea. 

- Mihai, răspunde clientul. 

 

 Bulă vine la şcoală cu un cucui mare în frunte. Profesoara îl întreabă:  

- Bulă, cum ai reuşit? 

- Păi... o albină. 

- De ce nu ai alungat-o cu mâna? 

- Nu am apucat. Tata a omorât-o cu lopata. 

 

(a consemnat prof. Găină Romila Adrian) 

 

 

(foto: Concert de Crăciun, 

decembrie 2019, sala TT) 
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Sinaia 

Poziția geografică: Sinaia 

este situată la poalele 

muntelui Furnica, pe platoul ce coboară spre Valea Prahovei. Cea 

mai mare parte a localității este așezată pe malul drept al râului 

Prahova, în partea de S-E a Munților Bucegi, unde masivele Vârful 

cu Dor și Furnica domină orașul de la 2000 m. 

Dezvoltarea localității începe cu anul 1695, când Spătarul 

Mihai Cantacuzino a construit aici măstirea și chiliile din jur. În sec. 

XIX dezvoltarea orașului se accelererază; între anii 1875 – 1883 se construiește drumul dintre Comarnic și Brașov; în 1871 

– 1872 se construiesc primele hoteluri, iar în perioada 1875 – 1883 se înalță Castelul Peleș. De o deosebită importanță este 

construirea căii ferate dintre Comarnic și Brașov. 

 În prima jumătate a sec. XX se construiesc la Sinaia cele mai frumoase vile și majoritatea cabanelor din Munții 

Bucegi. 

Clima este influențată de poziția localității în cadrul 

culoarului prahovean, care face aici să se înregistreze o 

foarte slabă intensitate a curenților de aer. Temperatura 

medie anuală este de 6,50C iar media precipitațiilor 

anuale este de 950mm/an.  Stratul de zăpadă persistă din 

noiembrie până la sfârșitul lunii martie, ceea ce face din 

Sinaia o stațiune a sporturilor de iarnă. 

Ca atracții turistice, se remarcă: 

 Castelul Peleș, construit de Regele Carol I ca reședință 

de vară regală, devenit muzeu din 1914; 

 Mănăstirea Sinaia (1695), construită de Spătarul Mihai Cantacuzino; 

 Muzeul „Bucegi” oferă o imagine completă asupra florei și faunei locului; 

 Muzeul „George Enescu”, adăpostit de casa în care în 1927 tânărul Yehudi Menuhin s-a perfecționat ca violonist alături de 

maestrul său; 

 Cazinoul Sinaia, construit în 1921 după modelul Cazinoului din Monte Carlo; 

 Munții Bucegi, cu Babele, Sfinxul, Crucea Caraiman, Cabana Piatra Arsă, Schitul din Peștera Ialomicioarei, Lacul Bolboci, 

Cascada Urlătoarea. 

prof. Mihalachi Clarisa 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Concert de Crăciun, decembrie 

2019, Sala TT) 
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UN VOYAGE IMPRESSIONISTE.  PORTRAITS DE LA FRANCE 

ARTISTIQUE : EDOUARD MANET 

Figure singulière dans l'histoire de l'art, Manet est considéré comme l'un 

des créateurs  de l'art moderne. Le peintre parvient à relier les anciennes traditions aux 

éléments contemporains,raison pour laquelle, il a été nommé « peintre de notre temps ». 

Descendant d’une famille bourgeoise, il est conseillé  par son oncle, qui a découvert son talent 

artistique, de suivre des cours spécifiques de dessin au collège Rollin. Il fréquente souvent le 

musée de Louvre, étant intéressé par Titian, Rubens, Goya ou Vélasquez. Au long de ses 

voyages en Europe, il réalise de nombreuses copies des œuvres des maîtres consacrés. Il 

décèle également l'art japonais, ce qui donnera une orientation nouvelle à son travail. Il 

travaille en marge de l'Académie avec laquelle il s’accorde peu ; ainsi, il développe une 

peinture où la touche franche et les contours peu visibles ont été au cœur de l'expression 

picturale. Il expose dans les salons qui se développent hors de l'Académie.  Inspirée de la 

peinture de Titien «Vénus à Urbino», dans la toile «Olympia», la bien-aimée du peintre est 

représentée «par une femme nue, étendue sur un châle fleuri et les draps d’un lit hospitalier, ne portant pour tout ornement 

qu’un ruban de velours noir autour du cou, et une fleur en guise de nœud dans les cheveux; une Négresse lui présente le 

bouquet d’un client».1 

«Le déjeuner sur l’herbe» évoque des lieux de plaisirs de la bourgeoisie parisienne. Les critiques ont considéré que la 

nudité féminine ne peut pas être associée avec le pique-nique d'hommes vêtus comme des bourgeois, et le regard joyeux de la 

femme est sans verogne et provocateur.   

Un autre grand tableau, «Un Bar des Folies Bergère» témoigne du goût de Manet pour les mondanités parisiennes et 

du rôle des cafés, des théâtres dans la vie artistique de la capitale. L’atmosphère mondaine et exaltée du célèbre cabaret, qui 

attire le Tout-Paris de la Belle Époque, contraste ici avec le regard perdu de la serveuse du bar. Il y a introduit une de ses 

plus belles natures mortes: les deux mains appuyées au banc, la serveuse constitue une forme verticale qui partage 

parfaitement le tableau en deux: sur le bar se trouve d’un côté les bouteilles de liqueur et de champagne, reflétées dans le 

miroir, et de l’autre, après un verre contenant deux roses, une coupe de cristal aves des oranges. 

L’œuvre de Manet se situe plutôt dans le courant réaliste, mais il subit également l’influence majeure de 

l’impressionnisme dont il s’approprie les techniques picturales innovatrices. Manet s’est intéressé au monde parisien bohème 

(«La musique aux Tuileries»), où il dépeint un concert donné au jardin des Tuileries. Le peintre y représente des personnes 

qui lui sont proches; Baudelaire fait partie des amis immortalisés dans l’œuvre. Ce tableau a souvent été cité comme le 

premier ouvrage impressionniste, en ce qui concerne le thème et aussi la technique spécifique de l'Académie. Son champ 

thématique est donc assez vaste: scènes historiques, portraits, paysages marins, scènes de genre (cafés, loisirs en plein air), 

natures mortes. Manet dépeint les mœurs contemporaines dans un mélange de portraits, natures mortes et paysages. Il a rejeté 

des thèmes mythologiques ou historiques tout comme le peintre réaliste Courbet. Son véritable triomphe est la création d’une 

liaison entre tradition et modernité. Il inonde ses compositions de lumière, simplifie les formes pour aller à l’essentiel, ne 

s’intéresse pas à la perspective mais aplatit la composition. Pour ses peintures en plein air, il utilise des couleurs plus claires 

et ses traits de pinceau sont plus libres.  Les caractéristiques du style de Manet - l’absence de la perspective, de la proportion 

et du modelage – ont été considérées comme des erreurs techniques par les contemporains. 

Du point de vue chromatique, il n'a jamais abandonné le noir. Les taches de couleurs sont sans limites, elles ne se 

réduisent jamais à des points ou à des virgules, comme le fait Monet. Sa manière de concevoir les œuvres a exercé une forte 

influence sur des peintres tels que Gauguin, 

Cézanne, Matisse ou Picasso. 

                                                                                  

article réalisé par prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

(exerciții după impresioniști de 

Măzărianu Bianca și Mocanu Bianca, IXAV) 

 

                                                             
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_Tuileries
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Virusurile 

 

Virusurile reprezintă microorganisme 

de dimensiuni mici, de 20-300 nm, care conțin 

un singur tip de acid nucleic, ADN sau ARN. Virusul este dependent de celula vie, nu 

conține ribozomi sau mitocondrii și au nevoie de celula vie pentru a se amplifica și a se 

reproduce.  

Virusurile care conțin doar nucleocapsidă, formată din miez ce conține genul 

viral și de un înveliș numit capsidă, se numesc virusuri neînvelite, iar cei care conțin și un 

înveliș extern lipoproteic se numesc virusuri învelite. 

Virusurile produc infecții localizate, la nivelul tegumentului, la nivelul 

conjunctivei, la nivelul mucoaselor tractului respirator, genital și gastro-intestinal, dar și 

infecții generalizate.  

O infecție este definită de următoarele etape: pătrunderea în organism prin 

suprafață epitelială, unde are loc replicare virală (însă limitată), migrarea virionilor către 

ganglionii limfatici regionali, pătrunderea virionilor în sânge, etapă unde încep simptomele clinice. Prin sânge virionii 

ajung în organul țintă, unde au loc simptomele bolii. Infecțiile sunt acute nepersistente, persistente și insidioase, cu evoluție 

letală.  

Principalul mecanism de apărare este răspunsul imun față de agenții infectanți. Există 2 tipuri de apărare:  

- apărare nespecifică, în care mecanismul este reprezentat de bariera fizică, chimică, de factori umorali și celulari 

(tegumente, mucoase, acizi grași, ph acid, mucus, interferoni, lizozim, proteina C reactivă, celulele NK); 

- apărare specifică, reprezentată de anticorpi, citotoxine mediate celular și prin macrofage.  

Odată pătrunși în organism, celulele non-self declanșează un răspuns specific al organismelor. La un al 2 lea 

contact cu antigenul întâlnit anterior se declanșează un răspuns imun cu memorie.  

Limfocitele B sunt implicate în sinteza și secreția de anticorpi. Producția de anticorpi este favorizată de prezența 

celulelor dendritice din ganglionii limfatici și splină (APC). În urma întâlnirii, limfocitele B proliferează, generând o clonă 

de celule.  

Limfocitele T sunt maturate la nivelul timusului, unde primesc receptori cu specificitate antigenică.  

Imunoglobulinele pot neutraliza, pot duce la citotoxicitate celulară, pot opsoniza, pot activa macrofagele.  

Interferonii sunt substanțe glicoproteice, cu efecte antivirale, antitumorale și imunomodulatoare. Organismul uman 

conține 5 tipuri: alfa, gamma, beta, tau și omega.  Interferonii blochează replicarea virală prin clivarea ARN dublu catenar,  

blochează translația, duc la liza celulei gazdă, scad rezervele de triptofan, inhibă revers transcriptaza.  

prof. Greșanu Camelia 

(ilustrație de Milstein Matei, XAV) 

                          

             

              (foto: „pitici” la concursul național „Carl Czerny”, februarie 2020) 
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Varia  

Japonia este o țară unică, separată de celelalte țări, cu tradiții 

străvechi nemaipomenite.   

În „Țara Soarelui Răsare” există 2 temple renumite, ce aparțin 

familiei Ashikaga Shogun. Un templu e de aur și unul e de argint. Cel de argint 

a fost construit după modelul celui de aur. Amândouă au fost inițial  temple 

zen budiste. Este o întreagă istorie în spatele acestor două locașe sacre. Așa 

cum sunt aceste temple, cu o istorie bogată, sunt și tradiții ce provin din mituri, 

ca de exemplu „Tanabata", asociată cu ziua îndrăgostiților. Legenda spune că o 

fată-stea și un băiat-stea , fiecare din alta galaxie, erau îndrăgostiți. Tatăl fetei 

i-a interzis să-l mai vadă pe băiat, punând ca barieră un râu , mai exact Calea 

Lactee. Acestora li se permitea să se vadă o dată pe an, pe data de 7.07, cu 

condiția ca această zi să nu fie cu ploaie. Oameni serbează această  zi mergând 

la  temple, scriind dorințele pe o fâșie de hârtie atârnată de o ramuri de 

bambus, ornând alei întregi cu crenguțe de flori, totul părând adevărate tunele 

florale.  

O altă tradiție spectaculoasă este „Setsubun", ce se referă la 

schimbarea anotimpului. Azi se referă la 3 februarie, când era începutul anului 

și începutul primăverii, după tradiția veche. Modalitatea de a sărbători această 

zi e prin răspândirea boabelor de fasole prin casă pentru a alunga spiritele rele. 

Mai sunt multe tradiții, dar și legende, unele frumoase, altele înfricoșătoare. Sunt și zile sărbătorite de oameni 

fără să fie o sărbătoare națională. E vorba de înflorirea cireșilor, în japoneză „Sakura". Admirarea acestora se spune 

„Hanami”. Sub acești cireși atât turiști, cât și localnici contemplă feeria primăverii, acestea fiind, de fapt, clipe meditative 

pentru japonezi încă din cele mi vechi timpuri. Alt moment de meditație pentru japonezi îl reprezintă ceremonia ceaiului, în 

care femei îmbracate în kimono, aducând aminte de vechile gheișe, servesc ceai verde într-o liniște profundă, ritual cu totul și 

cu totul aparte.   

Unicitatea japonezilor se remarcă și în literatură, de exemplu prin stihurile scurte numite „haiku”, în pictură prin 

„ukyoe”, scene de viață străvechi , prin aranjamentul floral „ikebana”, în muzică prin „shamisen”, un soi de  mandolină din 

piei de pisică, sau prin „koto”, un alt instrument cu corzi. 

Am prezentat Japonia în mare, mai mult partea tradițională. Așa cum știm 

cu toții, Japonia este foarte dezvoltată, dar totuși se remarcă printr-o simplitate aparte. 

Aici găsești zgîrie-nori, iar la un pas temple vechi de sute de ani. Putem spune că e o 

țară a contrastelor. 

Tonegawa Amy, IX M 

(sus-stampă japoneză: Utagawa Hiroshige, Vară în grădina de iris) 

 

(desen de 

Lupașcu 

Ilinca, 

VIIIAV) 

 

 

 

(foto: masa juriului de la Balul 

Bobocilor - director, profesori, diriginți, 

elevi, Jazz Cafe, noiembrie 2019) 
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Varia  

De mic copil, ca oricine, mă jucam construind tot felul de lucruri din 

cuburi colorate. În cele mai multe cazuri, aceste jucării, la un moment dat, sunt 

înlocuite de altele, odată cu vârsta. În cazul meu, însă, joaca cu simplele cuburi a 

continuat. Cu cât creșteam, cu atât gradul de dificultate era mai mare. De la 

cuburi am trecut la altfel de puzzle-uri de plastic. Am continuat cu lego. Am avut 

foarte multe lego-uri. Primul a fost o mașină de curse mică. Am continuat cu 

seturi lego mai mari, apoi mai mari și, în decurs de câțiva ani în care, cu fiecare 

ocazie, îi ceream mamei să îmi cumpere un set, am ajuns să construiesc 

exemplare complexe, de dimensiuni destul de mari. Nu m-am oprit aici. Am 

trecut la puzzle-uri 3D, din care am avut destul de multe.Toate aceste construcții 

sau vehicule în miniatură le făceam în câteva ore. Dar voiam ceva mai mare, mai 

detaliat, căutam alt nivel.  

Mersul la colindat la profesorul meu de română, dl. Adrian Găină 

Romila, a fost soluția. Rămas uimit de colecția lui de corăbii din lemn la scară, 

făcute toate de el însuși din kituri completate, am avut un singur gând: „din astea îmi iau și eu!” În vara de după examenul de 

capacitate am dat comanda de pe un site specializat în modelism naval (sunt câteva chiar în limba română). Construcția a 

început pe la sfârșitul lui iulie și s-a încheiat la jumătatea lui aprilie, deci a durat cam 8 luni și jumătate. Experienta construirii 

a fost incredibilă și am beneficiat la unele etape și de sfaturile domnului profesor, un modelist avansat, informat în domeniu 

și, desigur, foarte pasionat și el de așa ceva. Atât de mult mi-a plăcut ce a ieșit, încât mi-am mai cumpărat o corabie care, 

momentan, este în lucru. E o pasiune frumoasa, iar rezultatul este pe măsura muncii foarte mari, a răbdării și chiar a rănilor, 

lucruri pe care aceasta pasiune le presupune. Aș recomanda insistent această ocupație celor care au abilități practice și stau 

bine cu răbdarea. 

Atașez câteva poze cu prima mea corabie (HMS Terror, vas britanic pornit într-o tragică expediție spre Polul 

Nord, în 1845) și cu a doua corabie, încă în construcție (HMS Beagle, vasul britanic cu care a călătorit Charles Darwin peste 

Atlantic în 1831).  

Pot spune că, alături de muzică, de percuție, a devenit a doua mea pasiune. 

 

Nechita Ionuț, X M 
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