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“Putem alerga mereu şi mereu, la un moment dat tot va trebui să ne oprim şi să ne 

confruntăm cu noi înşine. Oricât am alerga, tot în pielea noastră rămânem.” 

Isabel Allende este o scriitoare de origine chiliană, dar care trăieşte o mare parte din viaţa sa 

în Venezuela, unde lucrează ca ziaristă. În 1982, primul ei roman, Casa spiritelor, are un succes 

fulminant. În 1984 publică Despre dragoste şi umbră, apoi Eva Luna şi Planul meu infinit. 

Urmează apoi Paula, Fiica  norocului, Portret în sepia, Suma zilelor, Ines a sufletului meu, 

Insula de sub mare şi multe altele.  

Isabel Allende este considerată azi una dintre cele mai importante voci ale literaturii sud-

americane. Isabel Allende şi-a cucerit milioanele de cititori cu formula realismului magic, 

împletit şi cu elemente autobiografice sau cu ficţiunea  istorică. 

Ea împărtăşeşte viziunea lui Kurt Vonnegut insistând pe naraţiuni cu  rădăcini în experienţa 

personală  mărturisind: “am  nevoie să spun o poveste ...este o obsesie. Fiecare poveste este o 

sămânţă în mine care începe să crească şi să crească, ca o tumoare, şi trebuie să mă confrunt cu 

ea mai devreme sau mai târziu.  

Într-un interviu declarase : De ce o anume poveste? .. De-a lungul anilor am decoperit că 

poveştile pe care le-am spus sunt legate de mine într-un anume fel. Dacă vorbesc despre o eroină 

din Anglia Victoriană care vine în California în timpul ......., de fapt vorbesc despre feminism, 

eliberare, despre ce am trăit în propria viaţă, evadând dintr-o familie închistată, chiliană, catolică, 

patriarhală şi conservatoare... 

Vocile sunt altele la fiecare carte, dar sunt întotdeauna prezente în existenţa mea. Cum aş 

putea scrie, de n-ar fi ele? Unele vin din trecut, altele sunt personaje care se plimbă neinvitate 

prin paginile pe care le aştern, iar altele sunt „spirite”, căci eu aşa le spun muzelor binevoitoare 

care mă inspiră. Vocile din Casa spiritelor erau în special ale unor membri din familia mea, unii 

vii, alţii răposaţi, şi ele mi-au spus povestea lor. Mi-au vorbit însă şi vocile victimelor dictaturii 

lui Pinochet. Acum vocile vin din timpuri şi spaţii îndepărtate. Dar le aud limpede. Când am 

scris Insula de sub mare, de exemplu, am auzit vocile sclavilor din Tahiti, ale stăpânilor albi şi 

ale oamenilor de culoare liberi din New Orleans. 

Cred că lumea este un loc tare misterios. Noi putem explica sau controla prea puţin din ce 

se întâmplă în viaţa pe care o trăim. Fără îndoială că nu putem explica visele, intuiţia, instinctul, 

imaginaţia, emoţiile, patimile, credinţele religioase, premoniţiile, coincidenţele şi multe altele. 

Eu sunt deschisă în faţa tuturor enigmelor din existenţa şi din literatura mea.”      

Multe dintre cărţile ei au fost remarcate pentru perspectiva feministă şi pentru luptele 

dramatice pe frontul iubirii şi al istoriei. 

Ce mai citim 
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În Insula de sub mare, fără a se dezice de amprenta realismului magic cu care ne-a 

obişnuit, Isabel Allende abordează tema discriminărilor rasiale, sociale și sexuale. Acţiunea cărţii 

acoperă patru decenii (1770-1810), fiind structurată în două părţi, marcate de locul desfăşurării: 

Insula Saint-Domingue (actualul Haiti) și Louisiana – o schimbare de decor forțată de răscoala 

celor subjugați, în căutarea libertății. 

O lume în care sclavii, deși majoritari, sunt invizibili: niște „umbre ascuțite” în „oceanul 

sonor al trestiei de zahăr”, a căror medie de viață pe plantații nu depășește patru ani, și ai căror 

copii (dacă nu sunt uciși de propriile mame la naștere pentru a nu avea aceeași soartă) înlocuiesc 

datoriile la jocurile de cărți sau cadourile de nuntă. Prin extensie, Allende ne înfățișează o natură 

ostilă, gata să echilibreze forțele prin molimile cu care îi decimează pe exploatatori. 

Personajele exponente ale acestui contrast macabru sunt Zarité (sau Tété), sclava mulatră, 

zămislită dintr-un viol și Toulouse Valmorain, proprietarul de plantație . Sub spectrul acestei 

uniuni asistăm atât la oscilațiile între libertate și puternicul instinct matern al celei dintâi, cât și la 

dezumanizarea stăpânului, un fost idealist din protipendada Parisului, care, la 20 de ani, este 

nevoit să preia atribuțiile unui tată muribund. 

Acțiunea alertă este ajutată aproape în permanență de o scriitură fluentă. Capitolele 

alternează cu flashbackurile lui Zarité – care, de altfel, marchează începutul și sfârșitul 

romanului, asimilând ermetic evenimentele, precum o cicatrice. De asemenea, este impresionantă 

documentarea asupra culturii africane, cât și terminologia specifică epocii. 

Rapacitatea istoriei este încremenită prin inserțiile magice, ca niște oaze, marcate de 

ceremonii mistice, legende creole și duhuri colportoare, pe o coloană sonoră de tobe, ca element 

identitar inalienabil al sclavilor: „Sclavul care dansează e liber cât timp dansează”. 

 Personajul pricipal al romanului Zarite (sau Tete) este născută sclavă în peisajul mirific al 

insulei Saint-Domingue şi ajunge de mică în slujba capriciosului ei stăpân, 
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Eric-Emmanuel Schmitt 
 

"În fiecare zi priveşte lumea ca şi cum ai face-o pentru prima oară." 

Eric-Emmanuel Schmitt s-a născut pe data de 28 martie 1960, în oraşul Lyon, Franţa. Dramaturg, 

romancier, prozator şi director de film, cărţile sale se bucură de un mare succes, iar piesele sale 

au fost puse în scena în peste 50 de ţări. 

 "Am scris dintotdeauna, din copilărie. Am scris primul meu roman la vârsta de 11 

ani.(...)Am fost o persoana foarte emotivă. De aceea am ales  Facultatea de Filosofie. Consider 

că filosofia este un schelet, am nevoie de cunoaştere pentru a obţine echilibru în viaţă. De 

asemenea, am vrut să îmi înfrâng hipersensibilitatea. 

 Spontan sunt dramaturg, pentru că drama presupune dialog, dezbateri, întrebări. Proza 

nu îmi aduce atât de multă satisfacere precum teatrul." 

  

 "Întreaga mea viaţă e legată de Mozart. La vârsta de 15 ani, muzica mi-a salvat viaţa. 

Am fost într-o stare de depresie teribilă şi am luat în serios gândul de a mă sinucide. Momentul 

în care m-am regăsit a fost la o repetiţie la Opéra de Lyon. Îţi poţi imagina? O clădire veche, 

prăfuită toată, fără decoraţiuni, şi o cântăreaţă grasă într-o rochie ciudată...Dar apoi a început 

să cânte. Am fost uluit, atât de frumos cânta. A readus lumina în viaţa mea. Dacă asemenea 

lucruri frumoase există în lume, merită să trăieşti...Mozart este cheia către frumuseţe şi emoţie."  

(sursa: day.kiev.ua) 

 

 Două dintre cărţile de succes ale lui Eric Schmitt sunt "Cea mai frumoasă carte din 

lume", carte ce inspiră optimism, fericire şi iubire, şi "Concert în memoria unui înger", care, spre 

deosebire de prima carte, are ca teme centrale teama, regretul, iubirea neîmpărtășită. 

 

Cea mai frumoasă carte din lume 

 "Femeile ne plac pentru că se ivesc prinse ca nişte nestemate în montura unei enigme şi 

încetează să ne mai placă de îndată ce ne intrigă mai puţin." 

 

 Colecţia de opt poveşti, primă oară publicată in limba engleză, reprezintă una dintre cele 

mai bune scrieri şi pline de imaginaţie: de la povestea de dragoste dintre Balthazar, un autor 

bogat şi de succes, şi Odette, caseriţă la un supermarket, până la povestea unei prinţese desculţe; 

de la emoţionanta poveste a unui grup de femei prizioniere într-un lagăr sovietic, la hazliul 

portret a unei perfecţioniste  veşnic nemulţumite. Opt poveşti cu personaje extravagante şi 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.opera-lyon.com%2F&ei=c31XVfWjNsvwUvT-gYAB&usg=AFQjCNG5fJXLFceSyw58UBmC_4hfrlQvCQ&bvm=bv.93564037,d.bGg
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impresionante, poveşti despre oameni aflaţi în căutarea fericirii. În spatele fiecăreia se află un 

adevăr simplu, evaziv: deşi fericirea se află în faţa ochilor noştri, de multe ori suntem orbi. - 

goodreads.com 

Concert în memoria unui înger 

 "La douăzeci de ani suntem produsul educaţiei noastre, la patruzeci de ani suntem, în 

sfârşit, rezultatul alegerilor noastre – dacă am făcut alegeri în viaţa noastră." 

 Cartea este formată din patru nuvele, aparent simple, dar cu un mesaj profund. Nuvela ce 

poartă titlul cărţii ne spune povestea a doi prieteni cu personalităţi foarte diferite - unul 

competitiv si agresiv, iar celălalt amabil, blând şi dezinteresat. Ei se confruntă cu diferite 

circumstanţe iar printr-un joc al sorții fac schimb de roluri. O altă poveste, "Întoarcerea", prezintă 

un tată a cărui muncă îl îndepărtează de casă pentru câteva luni. După ani şi ani, chipul, 

personalitatea soţiei şi a copiilor i se şterg din memorie, fapt ce iese într-un mod dureros la iveală 

atunci când, într-o excursie, află că una din fiicele lui a murit dar nu îşi poate aminti cu exactitate 

care. Confuz, se întreabă cărei fiice i-ar duce mai mult dorul - o întrebare dură, dar care îl va face 

să îşi recunoască decăderea ca bărbat şi ca părinte. -  

Sursa: goodreads.com 

 

 

CANDELE ROMÂNEȘTI PÂLPÂINDE 

REZUMAT 

 Motto: „Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru ori 

milenare, aceasta este mândria şi aceasta este puterea noastră”. (Nicolae Iorga) 

 Cum au ajuns românii „străini în țara lor”? Cum au ajuns unii din frații noștri să-și 

piardă graiul și credința? –se întreba ÎnaltPreasfințitul Ioan al Covasnei și Harghitei. 

Ne-am început călătoriile de cercetare la Centrul Eclesiastic de Documentare ”Mitropolit 

Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, unde gazda noastră, Domnul Ioan Lăcătușu, ne-a făcut o 

scurtă prezentare a problemei de-românizării populației din Transilvania. 

La începutul mileniului I, trupele Regatului Ungar vor cuceri încet, încet, Transilvania, 

colonizând apoi o populație secuiască pe cursurile superioare ale Mureșului și Oltului. Acest 

moment va marca pentru totdeauna viața românilor din Carpații Răsăriteni, care vor rămâne 

aproape un mileniu sub stăpânire străină, reușind să transforme acest spațiu de cultură și 

civilizație românească, într-unul unde astăzi românii sunt minoritari. 

După cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar, peste vechile formațiuni politice 

românești s-au creat noi unități administrative și a început un proces de înlocuire a instituțiilor 

ortodoxe cu altele, catolice. Și în acest context, după înființarea episcopiilor de rit catolic, 
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organizarea eclezială de rit ortodox a românilor a continuat, noile "instituții" stabilindu-se în alte 

locuri. 

După Marea Schismă din anul 1054, ofensiva romano-catolică asupra Bisericii Ortodoxe a 

Răsăritului coincide cu cucerirea și reorganizarea instituțională a Transilvaniei de către regatul 

maghiar. În acest context, Biserica Ortodoxă din Transilvania s-a aflat printre primele obiective 

ale noilor cuceritori. 

În bazinul Ciucului există multe vetre românești, în care, urmare a vitregiilor vremurilor, 

flacăra candelei stă să se stingă. Deși vitregiți în istorie, românii de aici nu au fost uitați de frații 

din Țara Mamă. Mărturie stau cărțile de cult pe care le trimiteau bisericilor românești din zonă, 

cărți ce se păstrează în arhivele parohiale sau în centrele muzeale din zonă. Chiar și primul 

patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, s-a îngrijit de înzestrarea comunităților 

românești harghitene cu multă carte de cult. Parohia Ciceu păstrează în arhivă două exemplare, 

un Apostol și un Penticostar, dăruit așa cum spune inscripția de pe prima pagină, de 

PATRIARHUL MIRON CRISTEA. 

 

CIUCSÂNGEORGIU 

Prima atestare documentară se duce în anul 1567 când este pomenită localitatea Szent 

György. 

În 1768 este atestată școală românească greco-catolică în Ciucsângeorgiu, protopopiatul 

Giurgeu, învățător fiind Dumitru Suciu, școală înființată de Gheorghe Șincai. În anul 1871, în 

localitate existau 40 de elevi români, iar în 1876 doar 21. În lipsa învățătorului român greco-

catolic, elevii învățau la școala de stat în limba maghiară.  

În 1940, în urma cedării Ardealului de nord, preotul Sándor a fost izgonit din parohia sa. În 

ultimii ani, credincioșii din parohia Ciucsângeorgiu au fost păstoriți de preoții din parohiile 

învecinate. 

Deși în momentul actual în sat nu mai sunt români, cercetările de lingvistică istorică 

identifică unele toponime păstrate în conștiința colectivă: Román pap utcája (ulița preotului 

român), román témplom utcája (strada bisericii românești), care amintesc de prezența istorică a 

românilor în Ciucsângeorgiu. 

 

IMPER- DOBOI 

Comunitatea românească din Imper a avut două biserici despre care s-au păstrat mărturii. 

Prima, înălțată la sfârșitul secolului al XVII-lea- pe locul alteia mai vechi, era construită 

din lemn și acoperită cu șindrilă. Actuala biserică, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavril”, a fost ridicată în anii 1880-1884, prin grija credincioșilor din parohie, păstoriți de 

preotul Alexandru Ștefan. Clopotul bisericuței vechi de lemn răsună și acum din turnul bisericii, 

mărturie a credinței plăieșilor de la poalele Ciucului. 

„Trupul” comunității românești din Imper a avut de suferit. Dacă atunci când a fost 

construită biserica parohia număra peste 500 de familii, astăzi parohia mai are doar 60 de familii, 

majoritatea bătrâni. Și școala românească, ce întotdeauna a funcționat în casa parohială, a avut 

aceeași soartă:  în 1910 erau înscriși 110 elevi, acum învățând aici 7 elevi. 

Pentru credincioșii ortodocși din Plăieșii de Jos, biserica a fost și rămâne locul unde își 

găsesc rădăcinile, unde ascultă limba strămoșilor și unde intră în comuniune cu Bunul 

Dumnezeu. 
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FĂGEȚEL 

Satul Făgețel aparține comunei Frumoasa și este situat la poalele Munților Ciucului. Este 

locuit de 30 de familii divizate în creștini ortodocși și romano-catolici. 

Până la zidirea propriei biserici, locuitorii satului Făgețel participau în zilele de duminică și 

în sărbători la biserica din Frumoasa. Primul lăcaș bisericesc din lemn, „o capelă 

corespunzătoare”, cu o singură turlă cu clopot, a fost construit în grădina lui Simion Bucur în anii 

1895-1899. 

Hotărârea de a se ridica o nouă biserică ortodoxă s-a luat în 1930 și construcția ei a durat 

până în anul 1934, sub păstorirea părintelui Avisalon Costea. 

Până în anul 1986, biserica din Făgețel a aparținut parohiei Frumoasa, de la această dată 

devenind parohie de sine stătătoare, având preot pe Victor Bucur, fiu al satului. 

 

Tristă și de neînchipuit, istoria comunității noastre! Să te simți străin la tine acasă! Încet-

încet, limba română ne-a fost retezată și îngropată. Acum, câte un preot o scoate ca pe sfintele 

moaște și o face să răsune în biserică. Iar biserica din aceste sate harghitene rămâne o ,,candelă 

pâlpâindă”.  

De a lungul timpului, bisericile străvechi s-au năruit din cauza vitregilor vremi, dar 

credincioșii au înălțat altele pentru desfășurarea cuviincioasă a vieții lor creștinești și datoria  

noastră și a voastră, a celor care urmați, este să le păstrăm vii transmițând urmașilor noștri 

zestrea de aur a unui popor ce s-a născut creștin și a rezistat așa în ciuda nenumăratelor greutăți 

ale istoriei. 

 

 

Candelă aprinsă.... 

 

D: În peregrinările începute anul trecut am căutat în vetrele aproape stinse, adică în acele 

comunităţi peste care istoria a trecut năvalnic, deposedându-le de limba română şi de credinţa 

ortodoxă... În căutările noastre am aflat, nu cu mică mirare, că a fost un sat... ca o candelă în 

întuneric... care a rezistat eroic în faţa maghiarizării ... Acest sat se numeşte Livezi, este un 

simbol al rezistenţei elementului românesc într-o zonă în care românitatea aproape s-a stins.... 

Satul este împrejmuit doar de comunităţi vorbitoare de limbă maghiară, cea mai apropiată 

comunitate cu vorbitori de limbă română este la mai mult de 30 de km.  

B: La o analiză fugară sau mai amănunţită a oricărei hărţi a zonei se vede că acest sat pare, 

metaforic vorbind, o masă a tăcerii, dar dacă te apropii tăcerea devine cuvânt şi mărturie... foc şi 

sabie....dar şi mângâiere a Duhului Sfânt.... 

D: Numele satului a fost atestat la 1736 sub forma Lovez în cel mai vechi document de 

arhivă, registru parohial, are sensul de păşune, explicaţie dată de Iorgu Iordan ocupându-se de 

toponimul Livezi din zonele Bacău, Ciuc, Craiova. Şi tradiţia orală consfinţeşte că primii veniţi 

au găsit aici întinse păduri de brad, care adăposteau poieni pentru păşunat.   

B: Dacă mari evenimente sociale, cum au fost răscoalele ţărăneşti, sau istorice, Revoluţiile, 

lupta pentru independenţă şi unitate nu au marcat existenţa satului, focul şi grozăviile celor două 
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războaie mondiale străbat memoria colectivă ca un fulger. (Şi arată spre Andreea) 

A: Păstrez în mine amintiri despre înrolarea tinerilor în armata asutro-ungară în perioada din 

preajma primului război mondial. La horă în sat câte un flăcău stătea de veghe în bătătură sau pe 

înălţimi, pe când ceilalţi jucau în şuri, pentru a-i avertiza de venirea jondarilor. Jucau desculţi să 

nu facă zgomot, temându-se că vor sluji unei armate străine.  

D: La 30 august 1940 Hitler îi prezintă ministrului de externe Mihail Manoilescu o hartă a 

României din care la vest lipseau 43500 km pătraţi, cu 2667 000 de locuitori. De emoţie 

ministrul leşină .... România mare devenise o Românie mică... 

D: După Dictatul de la Viena din 1940 când România pierde Ardealul, la Livezi oamenii au 

rezistat şi au clădit o comunitate în sensul cel mai pur al cuvântului şi nu au cedat nicio părticică 

din moştenirea lor sufletească, în ciuda oricăror cazne la care au fost supuşi.  

A: autorităţile maghiare au interzis folosirea limbii române, au înlocuit denumirile româneşti 

cu altele maghiare, au confiscat averile şi arhivele, au izgonit preoţii români, învăţătorii, au 

distrus şi profanat biserici....Preotul Avisalon Costea a fost obligat să părăsească comunitatea pe 

care a păstorit-o unsprezece ani.  

A: Durerea se estompează odată cu trecerea timpului, dar adevărul îşi cere dreptul la ivire 

în lumină, de a căpăta materialitatea cuvintelor...în numele trecutului şi asumării lui dăm la 

iveală ce am găsit în documente, în arhive şi în mărturiile oamenilor.... Obligaţia de a nu uita o 

avem în sânge, ne-au transmis-o ai noştri....- moşi şi strămoşi - viitorul trebuie să dobândească şi 

să continue conştiinţa trecutului ....şi eu o continui... 

B:În toamna anului 1940 trupele militare ale Ungariei şi Germaniei se instalează pe teritoriul 

satului cu tunuri, tancuri şi azi se mai văd urmele tranşeelor în zona Bucureni şi în pădurea 

Ciurgău. Armata s-a instalat aici pentru a păzi punctul strategic, viaductul Caracău, staţiile CFR 

şi linia ferată. Bătrânii povestesc că au fost supuşi la numeroase persecuţii şi de frică unii s-au 

refugiat în Regat. Cei mai mulţi au înfruntat adevărul chiar pierzându-şi viaţa, cum s-a întâmplat 

cu unul din feciorii familiei Almăşan care a fost ucis pe câmpul Frumoasei pentru că încerca să 

fugă.  

Mărturiile nescrise le păstrează cei mai vârsnici ...Interviu cu Bucur Gheorghe, 91 de ani  

D: Părintele din sat Suciu Călin mai spunea că bătrânii „Au și azi o strângere de inimă… le e 

teamă să povestească despre cruzimile care-au fost pe aici prin 40. Ei șoptesc așa, parcă 

înfiorați: "Dacă se va întoarce iarăși roata...?". 

Iată ce povestesc bătrânii satului despre evenimentele din 40: interviu....  

A: Bunicii şi străbunicii au suferit mult deoarece erau atacaţi în mijlocul nopţii de către 

soldaţii care, nemaiavând hrană, luau animalele din curţile oamenilor şi le sacrificau, după cum 

ne-a povestit Voşloban Andrei În casa Varvarei Bogos au fost instalate pe timpul războiului 

telefoanele şi radiocomunicaţiile nemţilor, se cocea pâine pentru cadrele militare şi o odaie era 

amenajată pentru răniţi....Mulţi şi-au schimbat numele şi s-au declarat maghiari ca să scape de 

persecuţii  

Interviu Bucur Gheorghe .....maghyartoko 

B: Se povesteşte că trupele hortiste şi hitleriste nu au rezistat mult atacurilor puterinice ale 
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ruşilor, doarece aceştia aveau putenica mitralieră Katiuşa. La trecerea ruşilor care apăreau din 

pădure când nu te aşteptai, am crezut de multe ori că ne-a ajus moartea, povesteşte Bucur Bucur.  

După retragerea acestor trupe au venit ruşii, care au împins linia frontului, dau au şi distrus 

totul în urmă. Oamenii nu mai dormeau noaptea în case, ci în beciuri sau pe sub podeţe de cale 

fereată pentru a nu fi ucişi.  

A: Pentru a trece munţii din Moldova în Ardeal peste Carpaţi trebuie să treci prin Livezi. 

Pitorescul se întregeşte prin impunătoarea înălţime a viaductului Caracău, care susţine calea 

ferată. Podu - cum îl numesc localnicii are povestea lui : construcţia începe în 1895 şi a avut 

înălţimea iniţială de 64 de metri. În timpul Primului Război Mondial a fost distrus şi refăcut după 

doi ani. O nouă distrugere are loc în timpul celui de-al doilea Război Mondial. 

D: La Începutul lui septembrie 1944 a fost cea mai neagră pentru sat deoarece a fost distrus 

cel mai important monument al satului: viaductul Caracău, în încercarea armatei germane de a 

distruge toate punctele importante pentru oprirea înaintării trupelor ruseşti şi româneşti. Bucur 

Varvara îşi amintea că explozia a fost atât de putenică încât a căzut de pe scara podului, unde se 

urcase să aducă o covată de făină. 

Interviu despre distrugerea podului. 

  A: În vâltoarea istoriei ne-am îndoit, dar nu ne-am frânt. Potopul a trecut fără să ne înece, 

fulgerele au lovit alături fără să ne atingă...Carpaţii ne-au apărat adolescenţa în cuibul lor şi, de 

când am ieşit din larg ca să fim însemnaţi la cronici şi letopiseţe, am adus cu noi un arsenal 

strajnic de apărare: o conştiinţă bine definită a românităţii noastre şi o structură de limbă 

romanică....dar şi un profund simţământ al unităţii noastre.... 

În timpul ocupaţiei s-a introdus învăţământul obligatoriu în limba maghiară, dar limba 

strămoşească nu a fost uitată, iar acum la şcoala din sat care este cu predare în limba română: 

sunt 45 de copii, de la grădiniţă până la clasa a VIII-a.   

Semnul cel mai clar al rezisteţei al rezistenţei românismului: biserica a fost și rămâne locul 

unde își găsesc rădăcinile, unde ascultă limba strămoșilor și unde intră în comuniune cu Bunul 

Dumnezeu. Slujba bisericească, îi adună pe credincioși în jurul Evangheliei și a cântărilor 

bisericești în număr foarte mare. Azi credincioşii vin la sărbătorile mari îmbrăcaţi în costume 

populare.   

A: Misterul rezistenţei satului am încercat să-l aflăm, am plecat urechea - la fel ca şi 

Rebreanu - la murmurul tainic al pământului-părinte unde se aud paşii suferinţei ...pământul 

sacru al Daciei în care eroii înfrăţiţi pentru vecie se coboară... 

D: Concluzie: Mărturii istorice, tradiţii, toponime, folclor, etnografie, împreună şi fiecare în 

parte confirmă satul Livezi ca vatră românescă, conştientă de menirea sa. După cum spune Doru 

Munteanu: adevărul nu poate fi nici rău, nici bun, nici frumos, nici urât, ci numai adevărat. După 

el nu mai e nimic decât un alt adevăr....Iar acest adevăr a făcut şi va face parte din viaţa 

locuitorilor din acest sat de munte care depun duminicile o floare la mormântul eroilor din faţa 

bisericii. 

Aceşti oameni au sfidat umbra străinului prin puterea de a fixa candelă aprinsă românismului 

la răscruce de timpuri, istorii şi drumuri. 
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Candele românești pâlpâinde... 

 
FUNDAL: Miercurea-Ciuc … Harghita …  meleaguri mirifice, locuri în care români și 

maghiari conviețuiesc și…, de cele mai multe ori, nu îi iau în seamă pe cei care vor să-i atragă în 

controverse interetnice. 

Vom călători puțin în istoria acestei zone, însoțind-o pe Claudia, care a plecat în căutarea 

unui trecut pe care mulți îl vor îngropat. 

CLAUDIA: Ion sau Ianos? Vrâncean sau Vrencsean? Sunt nume din Harghita unele 

îmbrăcate în pronunție ungurească, …și totuși ne duc cu gândul la cei „de dincolo de munți … 

din Regat…” Există o istorie a românilor din Ardeal,  alta a ungurilor, alta a sașilor, alta a 

secuilor. Ele se intersectează adesea dar nu se confundă niciodată. 

Mă macină un gând și caut să mă lămuresc......cum se poate ca în unele sate din Harghita 

oamenii să spună că sunt români, dar să nu vorbească limba română? Sunt ortodocși, dar nu știu 

rugăciuni în limba română... Cine sunt ei de fapt?  

Am căutat în vetrele stinse … sau cu puțin jar mocnind în cenușă … ale unor sate, și am 

întâlnit semnele cele mai clare ale unor comunități românești – Bisericile – semne care acum stau 

stinghere la marginea unui drum. La unele biserici mai deschide ușa scârțâindă câte un bătrânel 

sau o bătrânică gârbovită de ani, la altele dangătul clopotelor mai cheamă parcă strămoșii o dată, 

de două ori pe an, dar mai sunt și unele unde cu blândețe, preotul mai rostește la Sfânta și 

Dumnezeiasca Liturghie ”Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați!” 

Am înțeles că timp de câteva secole Ortodoxia a fost stâlpul românismului din zona 

Miercurea-Ciuc, deci și al străbunilor mei. Am întâlnit sate, cum ar Ciucsângeorgiu, unde, deși 

nu mai sunt locuitori români, totuși pe acolo se mai spune: Roman pap utcaja adică…strada 

preotului român, roman templom utcaja adică…strada bisericii românești. 

Mi-am început călătoria la Centrul Eclesiastic de Documentare ”Mitropolit Nicolae 

Colan” din Sf. Gheorghe, apoi... am străbătut județul oprindu-mă la unele dintre bisericile despre 

ne-a povestit Domnul Lăcătușu, Acum, intru în biserica din Ciceu să stau de vorbă cu Nea 

Dumitru și Tanti Liza.  

Bună ziua! Ce puteți să îmi spuneți despre trecutul românilor din zonă? 

2:04 LAURA: Noi am fost dezmoșteniți de limba noastră, adică așa cum spui dumneata 

copilă ne-am îmbrăcat vorba în limba acelora care ne-au stăpânit o vreme. A fost cu noi 

părintele,  în Biserică și Școală. Când n-am mai avut nici popă în sat, setea de Dumnezeu ne-a 

făcut să cerem alinare la popii celor cu care trăiam alături. Unii au trecut … la catolici,… la 

reformați…care pe unde a putut. 

2:29 CLAUDIA: Am auzit și eu că acum aproximativ 50 de ani, din comuna Frumoasa, 

jud. Ciuc, au trecut 35 de familii la confesiuni ale etniei maghiare.  

2.40 DUMITRU: Cu toate astea, noi suntem creștini de prin veacul al II-lea și de mai 

înainte, cum arată multele obiecte creștine s-au descoperit pe aici.   
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Dar… Prin veacul al unșpelea regatul maghiar s-a întins și în Transilvania. Curtea regală 

vede în românii ortodocși "schismatici" așa cum sunt menționați adesea în corespondența cu 

papalitatea… De exemplu, papa Grigorie al IX-lea, într-o scrisoare către regele Ungariei Bela al 

IV-lea în 1234, îl înștiințează că în regatul său se află "valahi schismatici” care primesc Sf. Taine 

"de la niște  așa ziși episcopi... de ritul grecilor și mulți unguri, sași și alții trec la dânșii, 

făcându-se un popor cu românii și primind prescrisele taine de la ei". 

3:22 LAURA: Așa-i!...Regele Ungariei a jurat că "schismaticilor" nu le va îngădui să-și 

slujească ortodox și îi va opri să-și ridice biserici din piatră. Tocmai de asta bisericile noastre 

vechi sunt din lemn.  

3.35 CLAUDIA: Preoțimea din Ardeal a avut întotdeauna și un rol laic foarte important, 

căci românii au fost o națiune tolerată. Chiar de lipsesc documente cu nume de ierarhi ortodocși, 

"sporita atenție" acordată ortodocșilor, dovedesc pe de o parte, numărul mare al acestora, iar pe 

de altă parte, că aveau o ierarhie bisericească bine organizată, fiindcă știm "de cade preoția, cad 

toate ale Bisericii".  

4:01 DUMITRU: Adevărat…Sfântul Mitropolit Antim al "Ungrovlahiei" Valahia dinspre 

Ungaria avea titlul de "exarh a toată Țara Ungurească și al Plaiurilor" și s-a păstrat, secole de-a 

rândul, obiceiul hirotonirii episcopilor ortodocși din Transilvania de către frații de dincolo de 

Carpați.  

 

4.18 CLAUDIA: În drumurile mele am intrat în căsuța de poveste a lui Ghiuri Baci din 

satul Imper sau Doboi, comuna Plăieșii de Jos. În buletin este György Karacsony adică, 

Gheorghe Crăciun. Are 92 de ani. Când i-am spus "Bună ziua" pe românește, a încremenit o 

clipă, mi-a strâns mâna tremurând, apoi mi-a povestit cum cândva, altădată, "era aici multă lume 

română" și unii, cei mai răsăriți din sat, plecau în pelerinaj la București, ca să vadă cum este 

România Mare. 

4.45 DUMITRU : Draga noastră, tu ai pășit aici pe un alt tărâm... pe noi ne mai ține uniți 

doar credința noastră ortodoxă.  

Oamenii din acel sat știu că au fost cândva români, știu că provin dintr-o comunitate care 

a fost mult mai mare pe vremea moșilor. Ei știu de unde se trag și vin cu toții în Biserică, acolo 

unde că spun Tatăl nostru și Crezul în românește. Și crucile din cimitir au nume neaoșe 

românești, îmbrăcate în pronunție ungurească. SINCRON BABA  

5.40 CLAUDIA : E adevărat ce spun cei din Imper, că în zonă nu ar fi existat români, că 

„Așa-zișii românii" ar fi de fapt ce a mai rămas din masa de „maghiari românizați" odată cu 

apariția bisericii greco-catolice, în sec. al XVIII-lea? Chiar protopopul catolic din Plăieșii de Jos 

spunea „La noi nu există români" încercând să forțeze astfel realitatea, istoria și viitorul. 

6.01 LAURA: EEEEIIIII Aș! Cei de la primărie spun că această comună Plăieșii de jos, a 

fost înființată de regimentele secuiești, fără a pomeni de vreo locuire românească.  Uită de 

urmele dacilor, de ziduri, de oalele dacilor ce s-au găsit prin vatra satelor Casinul Nou sau 

Iacobeni, uită de bucățile de zgură de la cuptoarele de topit fier, uită de banii ăia romani pe care 

scria Lucius Verus găsiți tot prin Casin.  
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6.28 DUMITRU:  La origini însă, Imperul este românesc. Însăși numele comunei  

„Plăieșii”, amintește de falnicii ostași ai oștirii moldovane: plăieșii lui Ștefan cel Mare și 

constituie dovezi grăitoare de istorie și credință. Plăieșii au adus cu ei avutul lor cel mai de preț – 

credința – și-au înălțat lăcaș de închinăciune și reculegere.  

6:48 LAURA: Cei din Imper a avut două biserici despre care se știe. Prima, înălțată pe la 

sfârșitul veacului al XVII-lea, se pare pe locul alteia mai vechi și era construită din lemn, 

acoperită cu șindrilă. De la ea ne-au rămas icoanele pictate pe lemn în spiritul tradiție 

brâncovenești, o Psaltire tipărită la Miloșevo, Serbia (datând de prin 1544), păstrate la Muzeul 

Mânăstirii Toplița. Mărturie a acesteia stă o cruce de piatră din cimitir ridicată în locul unde a 

fost Sfânta Masă. 

Îmi amintesc ce îmi povestea bunica despre biserica de azi… cum sute de români au adus 

piatra cu carele pentru a o ridica. Era prin 1884. 

7.30 DUMITRU: Aici, la Imper, limba română mai este vorbită doar la sfintele slujbe.  

Așa cum spuneau de la un ziar din București "Singurul lucru care-i mai ține pe oameni este 

biserica, oamenii vin în ea să se roage, pentru că este o biserică strămoșească, înălțată de 

străbunii și bunii lor. Vorbesc ungurește, dar vor să moară de mână cu Dumnezeu cel român."  

Ia auzi ce spunea Înaltpreasfințitul Ioan într-un reportaj făcut la Imper de cei de la TVR 

despre drama românilor prinși de o parte sau de alta a unor hotare provizorii :… SINCRON 

PENTRU INTERVIUL CU IPS 8.03 

 

8.43 CLAUDIA: Apoi am trecut dealul spre pasul Ghimeș ce face legătura cu Moldova. 

Dintre brazi la izvoarele Trotușului, la Făgețel biserica răsare colosală. Întregul sat e la picioarele 

ei. Un singur lucru m-a frapat și aici: cum se poate așa ceva, ca oamenii aceștia să aibă nume 

românești, să spună ca sunt români, și totuși, acasă …. prin sat… între ei să vorbească ungurește?  

9.07 LAURA: Așa e! S-a ajuns ca până și de Nașterea Domnului Hristos, când toate 

bisericile din România se umplu de colinde și credincioși, unii preoți de prin Harghita să 

slujească singuri. Doar sfinții și îngerii sunt de față la sărbătoare, pe pereții înghețați... Multe 

Crăciunuri au fost așa în biserica de pe deal, de deasupra satului. ”...Acum numai câteva zeci de 

ani, biserica era plină, erau aici toți dintr-o rădăcină, toți români, toți purtând doar numele de 

Bucur și-atât. Munteni gospodari mândri de obârșia lor” - își amintea părintele Victor.  

Prezent la o sfântă vecernie la biserica din Făgețel, Episcopul Emilian Birdaș al Alba Iuliei 

a fost întâmpinat de enoriașii din sat și de foarte mulți credincioși de pe valea Trotușului, 

îmbrăcați cu ce au avut mai frumos și drag: fotă și iie românească specifice zonei. În cuvântul 

rostit cu acest prilej, protopopul Ioan Boian a spus: „Aceste credincioase și-au păstrat cu multă 

sfințenie undeva, în adâncul lăiților, costumul popular românesc, dar nu și-au putut păstra limba 

și graiul românesc” (!!!). 

10.20 DUMITRU: Părintele Victor mărturisea că aproape a uitat slujba botezului și a 

cununiei, căci nu le-a mai rostit aici de peste 20 ani. Slujba înmormântării însă……o știe pe de 

rost. În fiecare an a săvârșit-o de multe ori….De prea multe ori! Așa cum i-a spus odată 

Înaltpresfințitul Ioan al Covasnei și Harghitei: "Copile, de-acuma rămâi acolo ca să-i petreci pe 
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ultimii români către Rai...". Mulți preoți din ținutul Harghitei sau Covasnei slujesc la fel ca și 

dânsul, în biserici goale. El mai are-n sat 4 familii și 6 văduve pe care le păstorește.  

Părintele povestea că nu puține au fost amenințările. De exemplu era o dată…pe la 

Crăciun când unul Feri  i-a zis cu toporul ridicat asupră-i "Pleacă d-aci, că te tai!"  Dar părintele 

i-a zis: "Bade, c-o moarte suntem datori. Au murit și alții, mai mari decât mine...", amintindu-și 

de părintele Dionisie Șova omorât în schitul de la marginea satului în anul 1952. L-a 

binecuvântat iar atuncea s-a-ntâmplat minunea, Feri s-a speriat de ceea ce voia să facă, a lăsat 

toporul jos strigând: „Să nu mai calci pe-aici, preotule! Să nu mai calci, auzi!...”. Iar părintele i-

a zis: "Să știi că până mă mai ține Dumnezeu aici, până atunci oi tot călca și-oi sluji, nu mă poți 

opri, nici dumneata și nici altul. Numai Dumnezeu mă poate opri...” 

11.35 LAURA: Părintele mai spunea că bătrânii „Au și azi o strângere de inimă… le e 

teamă să povestească despre cruzimile care-au fost pe aici prin 40. Ei șoptesc așa, parcă 

înfiorați: "Dacă se va întoarce iarăși roata...??"." Totuși iată ce mărturisea NEA 

ILIE…DUMNEZEU SĂ-L IERTE: ….SINCRON FILM!!! 11.51 

13.51 CLAUDIA: Dar oare frații, românii din Regat, chiar au uitat de tot de locuitorii 

acestor meleaguri?  

13.57 DUMITRU: Nu, nu au uitat de ei. Mărturie stau cărțile de cult pe care le trimiteau 

bisericilor românești din zonă. Iată am aici două, un Apostol și un Penticostar dăruit, așa cum 

spune inscripția de pe prima pagină, de PATRIARHUL MIRON CRISTEA, cărți ce se păstrează 

la noi în biserica din Ciceu, iar la Centrul Eclesiastic de Documentare ”Mitropolit Nicolae 

Colan” sau la Muzeul Mănăstirii ”Sf. Ilie” din Toplița sunt multe alte astfel de cărți. 

 

14.25 LAURA: Tristă istoria comunității noastre. Încet-încet, limba română ne-a fost 

retezată și îngropată. Acum, câte un preot o scoate ca pe sfintele moaște și o face să răsune în 

biserică. Iar biserica din aceste sate harghitene rămâne o candelă pâlpâindă.  

De a lungul timpului, bisericile străvechi s-au năruit din cauza vitregilor vremi, dar 

credincioșii au înălțat altele pentru desfășurarea cuviincioasă a vieții lor creștinești și datoria 

voastră, a celor care urmați este să le păstrați vii. 14.58 

 

 

Lectii de viata… 
 

UNA CÂTE UNA 

Un prieten de-al nostru se plimba pe o plajă mexicană pustie pe la apusul soarelui. În 

timp ce se plimba, văzu în depărtare un alt bărbat. Pe măsură ce se apropie de el, observă că 

localnicul se tot apleca, ridica ceva de jos şi arunca în apă. Din când în când tot arunca ceva în 

ocean.            

 Ajungând tot mai aproape de el, prietenul nostru observă că bărbatul culegea de pe jos 

stele de mare aruncate de valuri pe ţărm şi le arunca inapoi în apă, una câte una.   
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 Prietenul nostru era contrariat. Se dădu mai aproape de omul respectiv şi spuse, „Bună 

seara, prietene. Mă întrebam ce tot faci”.        

  „Arunc aceste stele de mare înapoi în apă. Vezi tu, acum este reflux şi toate stelele astea 

au fost aruncate la mal. Dacă nu le arunc înapoi, vor muri cu toatele”.    

  „Înţeleg”, răspunse prietenul nostru, „dar trebuie să fie mii de stele de mare pe toată 

plaja. Nu poţi să le aduni pe toate. Sunt pur şi simplu prea multe. Şi pe de altă parte nu-ţi dai 

seama că acest lucru se poate întâmpla chiar acum pe alte sute de plaje de pe costa asta? Nu vezi 

că n-are nici un rost?”.          

 Localnicul zâmbi, se aplecă, mai culese o stea de mare, şi după ce o aruncă înapoi în 

mare, îi răspunse: „Are rost, pentru aceea pe care tocmai am aruncat-o!”. Jack Canfield şi Mark  

 

ZÂMBETUL 

 
Mulţi cititori cunosc povestea minunată a „Micului Prinţ”, scrisă de Antoine de Saint-

Exupery. Aceasta este o carte extraordinară şi plină de înţelepciune şi poate fi citită şi ca o 

poveste pentru copii, dar şi ca o fabulă plină de înţelesuri pentru oamenii mari. Cu mult mai 

puţini sunt aceia care cunosc şi alte scrieri ale autorului.      

 Saint-Exupery a fost un pilot de încercare care a luptat împotriva naziştilor şi a murit la 

datorie. Înainte de al doilea război mondial, el a luptat şi în războiul civil din Spania împotriva 

fasciştilor. A scris o poveste fascinantă bazată pe această experienţă, intitulată „Zâmbetul” („Le 

Sourire”). Aceasta este povestea pe care vreau să v-o spun acum. Nu se ştie exact dacă povestirea 

este autobiografică sau este doar simplă ficţiune. Eu cred că este autobiografică.    

 El povesteşte cum a fost capturat de inamic şi aruncat într-o celulă. După privirile 

dispreţuitoare şi felul grosolan în care îl trataseră paznicii, era sigur că a doua zi urma să fie 

executat.             

 Din acest moment o să spun povestea aşa cum mi-o aduc eu aminte, cu cuvintele mele.

 ,,Eram sigur că or să mă omoare. Am devenit teribil de nervos şi tulburat. M-am scotocit 

prin buzunare să văd dacă nu cumva mai aveam vreo ţigară scăpată de percheziţia lor. Am găsit 

una, dar pentru că mâinile îmi tremurau, de-abia puteam s-o duc la gură. Însă nu aveam cu ce să 

o aprind pentru că îmi fuseseră luate chibriturile.       

 M-am uitat printre gratii la paznicul meu. Nu puteam să-i văd ochii. La urma urmei, de ce 

să se uite el la un lucru, la un cadavru? Atunci l-am strigat.      

 „N-ai cumva un foc, por favor?”        

  S-a uitat la mine, a ridicat din umeri şi a venit să-mi aprindă ţigara. În timp ce aprindea 

chibritul, privirea lui s-a lovit inevitabil de a mea. În acel moment am zâmbit. Nu ştiu de ce am 

făcut asta. Poate din cauza nervozităţii sau poate pentru că, atunci când eşti aproape de cineva, 

este foarte greu să nu zâmbeşti. În orice caz eu i-am zâmbit. În acel moment a fost ca şi cum s-a 

aprins o scânteie între inimile noastre îndepărtate, între sufletele noastre. Ştiam că nu vroia asta, 

dar zâmbetul meu a trecut printre gratii şi l-a făcut şi pe el să zâmbească. Mi-a aprins ţigara şi a 

rămas lângă mine, uitându-se fix în ochii mei şi continuând să zâmbească.    

 Am continuat şi eu să zâmbesc, conştient acum că mă aflu lângă un om, nu lângă un 

gardian. Iar privirea lui părea să aibă altă expresie acum. „     
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 Ai copii?” m-a întrebat.         

 „Da, aici, aici”. Mi-am scos portofelul şi am început să caut nervos fotografia familiei 

mele. Atunci a scos şi el poza cu ninos ai lui şi a început să-mi povestească despre planurile şi 

speranţele pe care şi le-a făcut cu ei. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. I-am spus că mi-e teamă că 

nu o să-mi mai văd vreodată familia şi că nu voi avea şansa să-mi văd copiii mari. I s-au umplut 

şi lui ochii de lacrimi.          

 Brusc, fără să mai spună vreun cuvânt, a descuiat celula şi pe tăcute m-a scos de acolo. În 

linişte şi pe căi ocolite m-a scos din oraş. Şi, fără nici un cuvânt, s-a întors în oraş.   

 Viaţa mea fusese salvată de un zâmbet”.       

 Da, zâmbetul - o legătură simplă, neplanificată, naturală între oameni.   

 Folosesc această povestire în munca mea pentru că aş vrea ca oamenii să ţină seama că 

sub toate straturile cu care ne acoperim, demnitatea noastră, titlurile, diplomele, statutul nostru şi 

nevoia de a fi văzuţi în diferite feluri - sub toate acestea, rămâne Eul nostru autentic şi pur. Nu 

mi-e teamă să-l numesc suflet. Cu adevărat cred că, dacă aceste părţi se pot recunoaşte între ele, 

atunci nu vom mai fi duşmani. N-am mai putea simţi ura, invidia sau teama. Cu tristeţe vă spun 

că toate acele straturi, pe care le construim cu atâta grijă toată viaţa, ne îndepărtează şi ne 

izolează de comunicarea reală cu alţii. Povestea lui Saint-Exupery vorbeşte despre acele 

momente magice când două suflete se recunosc.       

 Am trăit şi eu câteva momente asemănătoare. Când te îndrăgosteşti este unul dintre ele. 

Sau momentul în care priveşti un copil. De ce zâmbim când vedem un copil? Poate pentru că 

avem în faţa noastră pe cineva care nu are toate acele straturi de protecţie, pe cineva al cărui 

zâmbet ştim cu siguranţă că este absolut natural şi neprihănit. Şi atunci sufletul nostru de copil 

din noi zâmbeşte trist în semn de recunoaştere. Hanoch McCartyCincizeci de carti pe care 

trebuie sa le citesti intr-o viata 

 
 

CARPE DIEM!* 
 
 

Un exemplu desăvârşit de expresie curajoasă este John Keating, profesorul 
inovator, admirabil întruchipat de Robin Williams în „Societatea Poeţilor Morţi”. În 
acest film de mare valoare, Keating preia, dintr-un liceu cu internat, un grup de 
studenţi ordonaţi, rigizi şi închistaţi spiritual, cărora le insuflă dorinţa de a-şi face 
viaţa extraordinară. 

Aceşti tineri, aşa cum Dl. Keating le sugerează, îşi pierduseră visele şi ambiţiile. 
Ei trăiesc automat conform programului şi aşteptărilor părinţilor lor. Plănuiesc să 
devină doctori, avocaţi ş i bancheri, pentru că aşa fuseseră sfătuiţi de părinţii lor. Dar 
aceşti tipi seci nici măcar nu se gândiseră la ceea ce doreau inimile copiilor lor. 

Într-una dintre scenele de început ale filmului, Dl. Keating îi conduce pe băieţi în 
holul mare al liceului unde, într-o vitrină, sunt prezentate fotografii ale unor promoţii 
mai vechi. „Uitaţi-vă la aceste poze, băieţi”, le spune profesorul băieţilor. „Tinerii pe 
care îi priviţi au avut acelaşi foc în ochi pe care îl aveţi ş i voi acum. Şi ei plănuiau să 
răstoarne lumea şi să facă ceva extraordinar cu viaţa lor. Asta se întâmpla acum 70 de 
ani. Acum toţi împing margaretele în sus. Câţi dintre ei au reuşit să-şi împlinească 
visele? Au obţinut ei ceea ce-şi propuseseră?”. Apoi Keating intră în mijlocul 
bobocilor şi le Şopteşte răspicat, „Carpe diem” „Trăieşte clipa!”. 

La început elevii nu ştiau ce să creadă despre acest profesor. Dar, foarte curând, ei 
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îşi dau seama de importanţa cuvintelor sale. Ajung să-l respecte şi să-l admire pe Dl. 
Keating, care le dăruise o nouă viziune - sau care le-o redăruise. 
 

Toţi ne mişcăm de colo colo cu o felicitare pe care vrem 
să o dăruim cuiva - o felicitare care să cuprindă toată 
bucuria, creativitatea şi dorinţa de viaţă aflate în inima 
noastră. 
 

Unul dintre personajele filmului, Knox Overstreet, face o pasiune nebună pentru o 
fată superbă. Singura problemă este că fata este prietena unui jocheu cunoscut. Knox 
este îndrăgostit până peste urechi însă îi lipseşte încrederea şi nu are curajul să o 
abordeze. Apoi îşi aduce aminte de sfatul Dlui Keating: Trăieşte clipa! Knox îşi dă 
seama că nu se poate rezuma doar la un vis - dacă o vrea, trebuie să facă ceva în 
privinţa asta. Şi face. Îndrăzneţ şi poetic îi împărtăşeşte sentimentele sale cele mai 
profunde. În timpul declaraţiei, ea îl respinge ş i se pomeneşte pocnit în nas de 
prietenul ei, văzându-se silit la o retragere umilitoare. Dar Knox nu renunţă la visul 
său, aşa că urmează dorinţa inimii lui. În final, ea simte adevărul sentimentelor lui, şi- 
şi deschide inima către el. Deşi Knox nu este un băiat arătos sau popular, el o 
cucereşte prin intenţia lui sinceră. El îşi făcuse din viaţă ceva extraordinar. 

Şi eu am avut ocazia să-mi trăiesc clipa. Mă îndrăgostisem de o fată drăguţă care 
lucra la un magazin de animale. Era mai mică decât mine, avea un stil de viaţă diferit 
de al meu şi nu prea aveam ce să discutăm. Dar cumva lucrurile astea nu au contat. 
Îmi plăcea să stau cu ea şi mă simţeam minunat în prezenţa ei. Şi ei părea să-i facă 
plăcere prezenţa mea. 

Când am aflat că se apropia ziua ei, m-am hotărât să o invit în oraş. Când eram pe 
punctul să o sun, am stat şi m-am uitat la telefon timp de o jumătate de oră. Apoi am 
format numărul şi am închis înainte ca telefonul să sune. Mă simţeam ca un licean, 
care oscilează între emoţia aşteptării şi teama de a nu fi refuzat. O voce din iad îmi tot 
spunea că ei n-o să-i placă şi că o să mă întrebe cum de am avut tupeul să-i propun aşa 
ceva. Dar mă simţeam prea entuziasmat de prezenţa ei ca să las temerile mele să mă 
oprească. În sfârşit, mi-am luat inima în dinţi şi am întrebat-o. Mi-a mulţumit, dar mi- 
a spus că avea deja alte planuri. 

Eram la pământ. Aceeaşi voce îmi spunea să o las baltă înainte să mă simt şi mai 
stânjenit. Dar eram prea curios să văd de unde vine atracţia asta. Simţeam ceva pentru 
femeia aceasta şi vroiam să arăt acest lucru. 

M-am dus la supermarket şi i-am luat o felic itare drăguţă pe care i-am scris câteva 
rânduri poetice. Am dat colţul ca să intru în magazinul unde ştiam că lucra. În timp ce 
mă apropiam de uşă, aceeaşi voce deranjantă îmi spunea, „Şi dacă nu te place? Şi dacă 
te respinge?” M-am s imţit vulnerabil şi am ascuns felicitarea în buzunarul cămăşii. 
Am hotărât că, dacă îmi arată cel mai mic semn de afecţiune, i-o voi da; dacă era rece 
cu mine, voi lăsa felicitarea acolo unde era. Astfel nu voi risca nimic şi voi evita un 
refuz sau un sentiment de stânjeneală. 

Am vorbit o vreme ş i nu am primit nici un semn. Pentru că nu mă simţeam în 
largul meu, am vrut să plec. 

În timp ce mă apropiam de uşă, am auzit o altă voce şoptită. Era una suavă, dar nu 
ca aceea a domnului Keating. Mă avertiza, „Adu-ţi aminte de Knox Overstreet.... 
Carpe Diem!” În acel moment m-am simţit prins între dorinţa mea de a-mi exprima 
sentimentele şi neputinţa de a înfrunta vulnerabilitatea mărturisirii sentimentelor. Cum 
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să le mai spun eu celorlalţi să-şi trăiască visele, când eu singur nu le puteam trăi pe ale 
mele? Pe de altă parte, care era lucrul cel mai rău care se putea întâmpla? Orice 
femeie ar fi încântată să primească o felicitare poetică. Şi m-am hotărât să-mi trăiesc 
clipa. După ce am făcut această alegere m-a cuprins un curaj nebun. Când vrei cu 

adevărat, poţi.  
       Mă simţeam mai mulţumit şi liniştit cum nu mai fusesem 

de multă vreme... Trebuia să învăţ să-mi deschid inima şi 
să-mi ofer dragostea fără să aştept ceva în schimb. 
 

Am scos felicitarea din buzunar, m-am întors, am mers până lângă standul ei şi i- 
am dat-o. Atunci m-am simţit incredibil de înviorat şi emoţionat, dar şi plin de teamă. 
(Fritz Perls spune că teama este „fără respiraţie”). Dar am făcut-o. 

Şi ştiţi ceva? Nu prea a fost impresionată. A spus, „Mulţumesc” Şi a pus felicitarea 
deoparte fără măcar să o deschidă. Eram distrus. Mă simţeam dezamăgit şi respins. Să 
nu primesc nici un răspuns părea şi mai rău decât un refuz dur. 

Am spus politicos la revedere ş i am ieşit din magazin. Apoi s-a întâmplat ceva 
uimitor. Am început să mă simt exaltat. O senzaţie uluitoare de satisfacţie s -a născut 
în mine şi mi-a cuprins toată fiinţa. Îmi exprimasem sentimentele şi era extraordinar! 

Îmi depăşisem teama şi ieşisem pe ringul de dans. Da, fusesem un pic 
neîndemânatic, dar o făcusem. (Emmet Fox a spus „Chiar dacă tremuri, fă-o!”) îmi 
pusesem inima la bătaie fără să am o garanţie a rezultatelor. Nu oferisem ca să 
primesc ceva în schimb. Îmi dădusem pe faţă sentimentele fără să mă agăţ de un 
răspuns anume. 
 

Dinamica necesară pentru ca orice relaţie să meargă 
este: Ţineţi dragostea la vedere. 
 

Exaltarea mea se transformă într-o bucurie caldă. Mă simţeam mai liniştit şi mai 
împăcat cu mine ca niciodată. Mi-am dat seama de scopul întregii experienţe: Trebuia 
să învăţ să-mi deschid inima şi să dăruiesc dragoste fără să cer nimic în schimb. 
Această întâmplare nu povesteşte despre crearea unei relaţii cu o femeie, ci vorbeşte 
despre adâncirea relaţiei cu mine însumi. Şi am făcut-o. Dl. Keating ar fi fost mândru 
de mine. Cel mai important era că eu eram mândru de mine. 

N-am mai văzut-o pe fată de atunci, dar experienţa aceea mi-a schimbat viaţa. 
Datorită acelei simple interacţiuni am văzut clar dinamica necesară pentru a face o 
relaţie şi chiar o lume întreagă să mergă: Ţineţi dragostea la vedere. 

Credem că atunci cînd nu primim dragoste suntem răniţi. Dar nu asta ne răneşte. 
Durerea vine atunci când nu oferim dragoste. Ne-am născut ca să iubim. Aţi putea 
spune că suntem nişte maşini ale dragostei create de Dumnezeu. Funcţionăm la 
capacitate maximă atunci când oferim dragoste. Lumea ne-a făcut să credem că 
bunăstarea noastră este deplină dacă alţii ne iubesc. Dar acesta este un mod de gândire 
pe dos care a creat multe dintre problemele noastre. Adevărul este că bunăstarea 
noastră depinde de câtă dragoste oferim. Nu este vorba de ceea ce primim; este vorbă 
de ceea ce dăruim! 
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ŞCOALA DE ANIMALE 
 
 

Odată, de demult, animalele au hotărât că trebuie să facă ceva eroic pentru a se 
confrunta cu problemele unei „lumi noi”. Aşa că au organizat o „şcoală nouă”. 

Au adoptat un program de activităţi printre care alergarea, căţăratul înotul şi 
zborul. Pentru a uşura administrarea programului, toate animalele trebuiau să se 
pregătească la toate cele 4 materii. 

Răţoiul era excelent la înot, de fapt mai bun decât instructorul lui, în schimb, la 
zbor de-abia lua note de trecere şi la alergat ce să mai vorbim. Pentru că era foarte 
încet la alergat, trebuia să stea după ore şi chiar să renunţe la orele de înot pentru a 
exersa alergarea. O ţinu aşa până când, într-o zi, picioarele erau aşa de rănite încât 
abia obţinu o notă de trecere la cursul de înot. Dar atât cât ştia era suficient pentru cei 
de la şcoală, aşa că nimeni nu-şi făcu griji, cu excepţia răţoiului. 

Iepurele era primul la orele de alergat, dar suferi o depresie nervoasă din cauza 
orelor istovitoare de înot. 

Veveriţa era excelentă la căţărat, până când descoperi c e înseamnă frustrarea la 
orele de zbor, unde profesorul a pus-o să pornească de la sol în sus, în loc să o pună 
din vârful copacului, în jos. Din cauza suprasolicitării, făcu febră musculară, după 
care luă un 7 la căţărat şi un 6 la alergat. 

Vulturul era un copil problemă, aşa că era ţinut din scurt. La proba de căţărat îi 
bătea pe toţi ceilalţi, dar insista să-şi folosească propriul lui mod de a ajunge în vârful 
copacului. 

La sfârşitul anului, un ţipar anormal care putea să înoate extrem de bine, şi de 
asemenea, să alerge, să se caţere şi să zboare un pic, a avut cele mai bune rezultate ş i a 
fost declarat şef de promoţie. 

Coioţii nu au vrut să meargă la şcoală şi s-au luptat cu cel care aduna taxele, 
pentru că administraţia a refuzat să adăuge ca materii săpatul şi scormonitul. Ei ş i-au 
dus copiii să înveţe la un bursuc, şi mai târziu li s-au alăturat marmotele şi popândăii 
pentru a pune bazele unei şcoli private. 
Are fabula asta vreo morală? 
 

        ÎNCURAJARE 
 

Câteva dintre cele mai frumoase poveşti despre succes din istorie au apărut în 
urma unui cuvânt de încurajare sau a unui semn de încredere din partea cuiva iubit sau 
a unui prieten încrezător. Dacă n-ar fi existat o soţie încrezătoare ca Sofia, poate că 
astăzi n-ar fi existat în literatura universală numele Iui Nathanie l Hawthorne. Când 
Nathaniel s-a dus acasă cu inima frântă şi i-a spus soţiei sale că este un ratat şi că a 
fost dat afară din slujba lui de la vamă, mare a fost surpriza lui când soţia sa l-a 
întâmpinat cu o exclamaţie de bucurie. 

„Acum”, spuse ea triumfător, „poţi să-ţi scrii şi tu cartea”. 
„Da”, replică soţul ei neîncrezător, „şi din ce o să trăim până o termin?” 
Spre marea lui uimire, ea a deschis un sertar şi a scos din el un teanc mare de bani. 
„De unde, Doamne iartă-mă, ai toţi banii ăştia?”, exclamă el. 
„Întotdeauna am ştiut că eşti un geniu. Ştiam că într-o zi vei scrie o capodoperă. 

Aşa că în fiecare săptămână, din banii pe care mi-i dădeai pentru gospodărie, am 
economisit câte puţin. Suma pe care o avem ne va ajunge pentru un an”. 

Din încrederea şi curajul ei s-a născut unul din cele mai bune romane din literatura 
americană, Litera Stacojie. 
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                                       SĂ RIŞTI 
 
 

Două seminţe stăteau una lângă alta în pământul fertil de primăvară. 

Prima sămânţă spuse: „Vreau să cresc! Vreau să-mi trimit rădăcinile cât mai adânc 
în pământ, şi să-mi înfig spre lumină mugurii prin scoarţa pământului... Vreau să-mi 
desfac bobocii mei gingaşi Ca un semn că primăvară a venit... Vreau să simt căldura 
soarelui pe faţă şi binecuvântarea stropilor de rouă dimineaţa pe petalele mele!” 

Şi ea crescu. 

Cea de-a doua sămânţă spuse: „Mie mi-e frică. Dacă îmi trimit rădăcinile 
dedesubtul meu, nu ştiu ce voi întâlni în întuneric. Dacă îmi fac loc prin pământul tare 
şi răzbesc la suprafaţă pot să-mi rănesc mugurii delicaţi... Dacă îmi las mugurii să se 
deschidă şi un melc încearcă să-i mănânce? Şi dac-ar fi să-mi deschid bobocii, un 
copil poate să mă smulgă din pământ. Nu, e mai bine pentru mine să aştept până este 
mai sigur”. 

Şi aşteptă. 

O găină începu într-o zi de primăvară să zgârme pământul în căutare de ceva de 
mâncare, găsi sămânţa care aştepta şi o înghiţi imediat. 
 

MORALA POVEŞTII 
Aceia care refuză să rişte şi să crească vor fi înghiţiţi de viaţă. 

 

 

                                LUAŢI AMINTE 
 
 

Luaţi aminte: 
 

• După prima probă dată de Fred Astaire în 1933, directorul studioului MGM 

şi-a notat: „Nu poate să joace! Uşor chelios! Ştie puţin să danseze!” Astaire a păstrat 
această notiţă toată viaţa, deasupra şemineului din casa sa din Beverly Hills. 

• Un expert a spus despre Vince Lombardi: „Posedă cunoştinţe minime despre 
fotbal. Îi lipseşte motivaţia”. 

• Lui Socrate i se spunea: „Un corupător imoral al tineretului”. 

• Când Peter J. Daniel era în clasa a patra, învăţătoarea sa, doamna Phillips, 
obişnuia să-i spună: „Peter J. Daniel, nu eşti bun de nimic, eşti doar un măr stricat şi 
n-o să faci nimic în viaţă”. Peter a rămas complet analfabet până la 26 de ani. Un 
prieten a stat cu el o noapte întreagă şi i-a citit cartea „De la Idee la Bani”. Acum el 
deţine fiecare colţ de stradă pe care înainte se bătea şi tocmai şi-a publicat ultima 
carte: „Doamnă Phillips n-aţi avut dreptate!” 

• Louisa May Alcott, autoarea cărţii „Feministele”, a fost sfătuită de familia ei 
să-şi găsească un post de servitoare sau de cusătoreasă. 

• Beethoven de-abia se descurca la vioară, şi prefera să interpreteze propriile 
compoziţii decât să-şi îmbunătăţească tehnica. Profesorul lui i-a spus că nu există nici 
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o speranţă ca el să ajungă vreodată compozitor. 
• Părinţii celebrului cântăreţ de operă Enrico Caruso au vrut ca el să devină 

inginer. Profesorul lui i-a spus că nu are nici un pic de voce şi că nu va putea cânta 
niciodată. 

• Charles Darwin, părintele Teoriei Evoluţioniste, a renunţat la cariera 
medicală ş i tatăl lui i-a spus: „Nu-ţi pasă. decât de vânătoare, câini şi cursele de 
şobolani”. În autobiografia sa, Darwin scrie: „Am fost considerat de toţi profesorii 
mei, inclusiv de tata, un băiat absolut obişnuit, mai degrabă cu un nivel intelectual sub 
standard”. 

• Walt Disney a fost concediat de redactorul şef al unui ziar pentru lipsă de 
idei. El a fost falit de mai multe ori înainte să construiască Disneyland. 

• Profesorii lui Thomas Edison spuneau despre el că e prea prost ca să înveţe 
ceva. 

• Albert Einstein nu a vorbit până la vârsta de patru ani, şi nu a învăţat să 
citească decât la şapte. Profesorul său îl descria ca: „înapoiat mintal, nesociabil şi 
veşnic cu capul în nori”. A fost exmatriculat şi a picat examenul de admitere de la 
Şcoala Politenică din Zurich. 

• Louis Pasteur a fost un elev mediocru în învăţământul gimnazial şi era al 15- 
lea din 22 la chimie. 

• Isaac Newton a fost un elev slab la şcoală. 

• Tatăl sculptorului Rodin spunea: „Am ca fiu un idiot”. Descris ca unul din 
cei mai slabi elevi din şcoală, Rodin a ratat de trei ori admiterea la Şcoala de Artă. 
Unchiul lui spunea, despre el că nu poate fi educat. 

• Lev Tolstoi, autorul cărţii „Război şi Pace”, a fost dat afară de la colegiu. 
Era descris drept „incapabil şi fără dorinţă de studiu”. 

• Dramaturgul Tennessee Williams a fost turbat de furie când piesa lui, „Eu, 
Vasha”, nu a fost selectată într-un concurs la Universitatea Washington, la care se 
înscrisese pentru a studia Secolul XVI englez. Profesorul lui îşi aduce aminte că 
Williams a atacat decizia juriului şi inteligenţa celor care făceau parte din el. 

• Patronii lui F.W.Woolworth de la magazinul de îmbrăcăminte unde lucra 
spuneau că nu are stofă de vânzător pentru ca nu ştie să servească clienţii. 

• Henry Ford a ratat şi a dat faliment de cinci ori înainte să aibă succes. 
• Babe Ruth, considerat de comentatorii sportivi drept cel mai mare baseball- 

ist al tuturor timpurilor şi celebru pentru recordul absolut la numărul de home-run, 
deţine de asemenea şi recordul pentru ratări. 

• Winston Churchill a rămas repetent în clasa a şasea. Nu a devenit Prim 
Ministru al Angliei decât la vârsta de 62 de ani şi numai după o viaţă plină de 
înfrângeri şi necazuri. Cea mai mare contribuţie şi-a adus-o când devenise „un 
cetăţean în vârstă”. 

• 18 edituri au refuzat povestea de 10.000 de cuvinte a lui Richard Bach 
despre pescăruşul „care se înalţă spre cer”, intitulată Pescăruşul Jonathan 
Livingstone, înainte ca MacMillan să i-o publice în 1970. Până în 1975 vânduse mai 
mult de 7 milioane de exemplare numai în America. 

• Richard Hooker a lucrat şapte ani la romanul comic despre război, 
M*A*S*H, pentru ca 21 de edituri să refuze publicarea lui; Morrow a fost acela care a 
ales. A devenit un best-seller de cursă lungă, dând naştere unui film celebru şi unui 
serial de televiziune plin de succes. 

 



 
 

Focus 2015 20 
 

 
 

Cinzeci de cărţi de citit intr-o viaţă 
 

1. „Un veac de singurătate”, Gabriel García Márquez 

2. „Ulysses”, James Joyce 

3. „O mie nouă sute optzeci şi patru”, George Orwell  

4. „Mândrie şi prejudecată”, Jane Austen 

5. „Marele Gatsby”, F. Scott Fitzgerald  

6. „Mizerabilii”, Victor Hugo 

7. „Război şi pace”, Lev Tolstoi 

8. „Crimă şi pedeapsă”, F. M. Dostoievski 

9. „Lolita”, Vladimir Nabokov 

10. „Să ucizi o pasăre cântătoare”, Harper Lee 

11. „Anna Karenina”, Lev Tolstoi 

12. „Fraţii Karamazov”, Fiodor Dostoyevsky 

13. „Marile speranţe”, Charles Dickens 

14. „Stăpânul inelelor”, J. R.R. Tolkien 

15. „Portretul lui Dorian Gray”, Oscar Wilde 

16. „Procesul”, Franz Kafka 

17. „Împăratul muştelor”, William Golding 

18. „De veghe în lanul de secară”, J.D. Salinger 

19. „Contele de Monte Cristo”, Alexandre Dumas 

20. „La răscruce de vânturi”, Emily Brontë 

21. „Siddhartha”, Hermann Hesse 

22. „Aventurile lui Huckleberry Finn”, Mark Twain 

23. „Moby Dick”, Herman Melville 

24. „Ferma animalelor”, George Orwell 

25. „Jocul cu mărgele de sticlă”, Hermann Hesse 

26. „Bătrânul şi marea”, Ernest Hemingway 

27. „Hamlet”, William Shakespeare 

28. „Fructele mâniei”, John Steinbeck 

29. „Don Quijote”, Miguel de Cervantes Saavedra 

30. „Divina Comedie”, Dante Alighieri 

31. „Străinul”, Albert Camus 

32. „Robinson Crusoe”, Daniel Defoe 

33. „Călătoriile lui Gulliver”, Jonathan Swift 

34. „Pe drum”, Jack Kerouac 

35. „Harry Potter”, J.K. Rowling 

36. „Middlesex”, Jeffrey Eugenides 
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37. „Corecţii”, Jonathan Franzen 

38. „Maestrul şi Margareta”, Mikhail Bulgakov 

39. „David Copperfield”, Charles Dickens 

40. „Catch-22”, Joseph Heller 

41. „Trei muschetari”, Alexandre Dumas 

42. „Micul prinţ”, Antoine de Saint-Exupéry 

43. „Aventurile lui Sherlock Holmes”, Arthur Conan Doyle 

44. „Complexul lui Portnoy”, Philip Roth 

45. „Adio, arme”, Ernest Hemingway 

46. „Cu sânge rece”, Truman Capote 

47. „Dragostea în vremea holerei”, Gabriel García Márquez 

48. „Numele trandafirului”, Umberto Eco 
 

Sackharum Pavodava 
 

• PROLOG 

Amurgul se lăsa peste vârful cetății   Sackharum Pavodava. Săbiile dacilor se înălțau 

falnice, pregătite să își doboare duşmanii. Războiul era în toi, sângele curgea în valuri, ici colo 

zărindu-se câte un sărman cerșind îndurare. Părea că biruiau forțele triburilor zuchinote căci, 

după trei zile de război aprig, aceștia nu arătau semne ale oboselii. Noi, zaharioții, încercam din 

răsputeri să îi alungăm însă, cu fiecare oștean doborât, alți trei răsăreau ca din senin. O droaie de 

sunete împrejmuiau câmpul de luptă: gemete, zgomotul provocat de tăișul săbiilor când intra în 

vreun trup de om, toate promovând un fel de ritual straniu care îți făcea pielea de găină și îţi isca 

dorinţa să o iei la goană spre cel mai apropiat spațiu care te face să te simti puțin mai protejat. 

Ușor-ușor, câte o stea începea să scapere deasupra dezastrului. 

-Petipor!!! Prietene, nu mă lăsa acum!! ... 

Petipor fusese lovit. Șiroaie de lacrimi se pregăteau să țâșnească pe chipul lui Dido, dar nu…. 

El trebuia să își păstreze calmul și să își dovedească bărbăția. Nu era momentul să cedeze, cel 

puțin nu acum. Petipor mai putea trăi dacă ajungea cu el la adăpost, dar asta trebuia făcut cât mai 

repede cu putință. Fără să mai stea pe gânduri, Dido apucă rănitul de un braț, iar cu cealaltă mână 

de brâu și plecă spre sălaşul primitor unde aştepta Ela, soția sa. Ela era răpusă la pat, fiind și ea o 

victimă a războiului zuchino-zahariot. 

Trecând în grabă codrul, undeva în munți, ascuns de ochii lumii, pitit pe lângă pietroaie, 

bordeiul sărăcăcios al celor doi îndragostiți se zărea stingher. Sfios, Dido deschise cu grijă ușa și 

își iţi capul grijuliu, curios de starea soției. Ea era acolo, privind cu ochi goi spre tavan. Ela era 

de o frumusețe nemaivăzută. Chipul angelic, ochii albăstrui și buzele pline îl făceau pe Dido să 

se reîndrăgostească cu fiecare secundă în care privea aceste trăsături maiestuoase. Nici el nu era 

un băiat rău: construcția atletică, specifică dacilor, părul brunet și ochii negri arzători. 
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Dido își așeză prietenul pe un loc confortabil și începu să îi îngrijească rana. Săgeata 

pătrunsese adânc în piciorul lui Petipor. Cu fiecare mișcare, speranța lui Dido se stingea. Petipor 

începu să respire sacadat. Un semn de întrebare se nascu lui Dido când văzu simptomele lui 

Petipor: era săgeata otrăvită? Dacă era așa atunci intrase prea adânc în picior, ca să se mai poată 

face ceva. Petipor încetă brusc și pe veșnicie să respire ... otrava își făcuse efectul. 

Dido realiză că zilele Elei erau și ele numărate: ,,același tip de săgeată și același tip de 

otravă.” Un gând fugar îi trecu prin minte: ,,singura portiță de scăpare era baba Zefira, 

vrăjitoarea. 

 

• CAPITOLUL  I 

 

Dacia era un ținut destul de întins și liniștit. Sckharum Pavodava era cea mai prosperă 

cetate și se bucura de o liniște absolută. Brazi răzleți se întindeau împrejur parcă apărând locul. 

Aerul înțepător de munte îi îmbăta pe locuitori cu o mireasmă unică și pătrunzătoare. 

Bastiza, regele, se plimba prin gădinuța sa frumos amenajată. Știa că viața e frumoasă. Dava 

era în stadiul de pace de mulți ani. Erau un popor credincios și viteaz. Știau când e de muncă și 

când e de distracție. Cînd era vorba de distracție, dacii organizau adevărate petreceri. În câmp 

deschis, cu mic cu mare, se adunau și dănţuiau până la apus. Credincioși de fel, dacii înfăptuiau 

adevărate ritualuri, cum ar fi cultul lui Dionyisos, care se referă la ceremoniile desfășurate pe 

timpul nopții, în munți, la lumina făcliilor. Muzica sălbatică (zgomote de lovire în cazane de 

bronz, chimbale, fluiere) îi îndemna pe credincioși să scoată sunete de voioșie într-un dans 

circular, furios și învârtejit. Acest cult era practicat în deosebi de femei, costumul lor fiind 

straniu: ele purtau ,,bessares”- lungi veșminte din piele de vulpe deasupra pieii de căprioară și 

probabil pe cap coarne. În mâini țineau șerpi consacrați lui Sabazios, pumnale sau tirsuri. Ajunse 

la paroxism (nebunie sacră) apucau animalele alese pentru sacrificiu, le rupeau în bucăți, 

sfâșiindu-le și mâncându-le carnea.  

Regele avea gânduri mari pentru cetatea lui, tocmai îi întărise zidurile. Regina era o femeie 

strictă, expresia feţei arătându-i caracterul sever. Atir era în felul ei ,,capul familiei”, pentru că, 

deși familia nu era foarte mare, Bastiza avea foarte rar timp pentru ea.  

În cetate viața oamenilor era simplă și își câștigau traiul prin diferite activități, exact ca 

familia Itiokalis. Aaris, o femeie zveltă, cu capul pe umeri, se trezea în fiecare dimineață pentru 

rutina zilnică: gătit, tors, țesut. Împreună cu soțul ei, Tiato, și cei trei copii ai lor, Lara, 

Zaubliza și Tiatis, formau o familie fericită. În fiecare zi, Aaris se apuca să facă de mâncare 

familiei. Chiar dacă era o zi frumoasă, ea își dădu seama că nu putea termina mâncarea fără cel 

mai important ingredient: mălaiul.  

- Tiatis, du-te să aduci nişte mălai pentru mămăligă.  

- Nu mai este făină în șopru? 

- Nu, iar azi mâncăm mămăligă cu brânză.  

Astfel, Tiatis și-a luat traista și căciula, și a pornit după cele de trebuinţă. 
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• CAPITOLUL II 

 

Glasul pătrunzător al Atirei răsună în grădină. Neliniștea și îngrijorarea i se citeau pe chip. 

Regele, parcă trezit dintr-o transă, și-a îndreptat privirea spre regină și cu jumătate de gură, 

întrebă:  

-Ce-i cu zbuciumul ăsta? 

-Scumpul meu rege, la porțile cetății s-a arătat un sol.  

Fără să mai stea pe gânduri, Bastiza se năpustește asupra nou-venitului. În fața lui apăru un 

tânăr subțirel care îi spuse: 

-Al meu nume este Neisto și am venit să vă înștiințez că în scurt timp veți fi atacați de 

triburile zuchinoților, care au trecut dincolo de Palisade.  

Chipul regelui trăda emoțiile ce îl străbăteau. Bastiza  n-a chibzuit mult și a adunat Sfatul 

Bătrânilor. Odată întrunită adunarea, s-a luat decizia de a fi anunțat și poporul. Buciumul răsuna 

cu putere în davă, stârnind panică și îngrijorare între zaharioți. În tot acest timp, Tiais negocia cu 

comercianții, încercând să schimbe brânza cu mălaiul. 

 

• CAPITOLUL III 

 

La ordinul regelui, cu mic, cu mare bărbații capabili să poarte o armă se adunară în centrul 

davei Sackharum Pavodava. Meșteșugarii făuritori de arme și-au oferit sprijinul în 

confecționarea celor mai tari armuri și al celor mai bune arme. 

Ziua cea mare a sosit. Ciorile croncăneau deasupra câmpului de luptă, marcând începuturile 

unui război sângeros. Cele două tabere se aflau față în față, luptând aprig. Femeile și copiii s-au 

refugiat în peștera Pavodava, pe care străbunii o numeau „ Cioclovina”, așteptând ca ultima lor 

fărâmă de speranţă să triumfe. 

 

În  bordeiul de pe deal, Dido găsise soluția pentru a o salva pe soția sa care încă se lupta cu 

otrava. Singura șansă de scăpare a Elei era baba Zefira, dar el n-avea cu ce s-o plătească pe 

bătrâna vrăjitoare. 

Un ciocănit se auzi la uşă, iar în casă intră o fată de vreo șaptesprezece ani, îmbrăcată în 

straie populare. Dido se miră când văzu asemănănarea izbitoare dintre aceasta și soția sa. 

Niciodată nu ar fi crezut că o străină care a dat buzna în casa lui l-ar fi putut surprinde atât de 

profund. 

- Pot să mă scund aici? rosti fata cu neîncredere în propriile ei vorbe. Sunt Lara și am fugit 

din peșteră din cauza neînțelegerilor dintre familiile de acolo. 

Dido o privi tăcut și îi făcu semn să stea jos. Lara zări trupul extenuat al Elei și avu pentru o 

clipă o revelație. Acum înțelegea uimirea de pe chipul bărbatului. Apropiindu-se din ce în ce mai 

mult de Ela, izbucni în plâns și căzu ca secerată lângă patul acesteia. Fata o prinse de mână, 

moment în care a zărit cheia de lagătură. Ochii Larei sclipeau de uimere la vederea tatuajului 

identic de pe încheietură. Acesta era alcătuit din doar două litere ,,S.P.” 
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• CAPITOLUL IV 

 

După ce au tăinuit îndelung, Lara și Dido au încercat să găsească o soluție, ajungând în cele 

din urmă în fața regelui. Din cauza războiului, acesta refuză la început să-i ajute, însă la 

insistențele Larei, reginei i s-a făcut milă și i-a chemat într-o cameră ascunsă.  

-Cu ce te pot ajuta, copilă? 

-Avem nevoie de niște bani pentru a ajunge la vrăjitorea Zefira... 

-Ce să faceți la ea? 

-O femeie bolnavă depinde de ea....Dar vreau să vorbesc cu REGELE. 

-Regele este ocupat! Nu te poate primi acuma! a zis Atir iritată. 

Atunci, Lara o prinse de mână, iar regina zărind tatuajul încremeni pe loc. O privea temătoare 

și totuși bucuroasă, apoi o luă în brațe și o duse în faţa regelui. Odată ajunse la rege, Atir rosti, 

ridicând mâna Larei: ,, EA E FIICA NOASTRĂ.” 

Bastiza uimit și copleșit de situație o privi lung pe soția lui. Lara, neînțelegând ce se 

întâmplă, îşi spuse păsul  pentru care a venit la rege.  

-Eu sunt aici doar pentru  a-mi ajuta o surată. Așa că vă rog să-mi îndepliniți această dorință 

pentru a salva o viață. 

Regele, rămânând fără cuvinte și neștiind ce să facă, îi întinse fetei un săculeț cu bani . Lara 

ieși în grabă pe ușă nemaispunând nimic și se întoarse la locul din care a plecat, alături de Dido. 

Ajunși acolo, Dido a ridicat-o pe Ela din pat și au plecat spre peștera Zefirei. Vrăjitoarea tocmai 

stătea de vorbă cu regina, la lumina unei lumânări. Văzându-i, regina le spuse: 

-Lara, draga mea, când ai venit la cetate și ți-am văzut însemnul de pe mână am știut și am 

simțit ceva special față de tine. 

-Ce semn? întrebă vrîjitoarea. 

Lara își întinse mâna spre vrăjitoare, iar Zefira se schimbă la față  când văzu tatuajul. 

-Acest tatuaj est însemnul barbar, care în ținutul nostru exista acum un deceniu și ceva. 

Numai tu îl ai?  

- Nu, îl mai are și Ela, în exact același loc. răspunse  Lara. 

- Numai surorile au aceleași însemne. Era pentru barbari un mod de a le recunoaște 

proveniența. o informă vrăjitoarea. 

Atunci, Lara o luă în brațe pe Ela și o sărută drăgăstos pe creștet, regina privindu-le 

temătoare și grăi: 

-În perioada barbară mi-am pierdut unicele fiice gemene, când aveau doar trei ani.  

-Aceste doua inițiale ,,S.P.” înseamnă Sackharum Pavodava, iar modelul de scriere al 

literelor exprimă însemne regale, de unde vine și forma aceasta foarte înflorată a literelor. 

Regina se lumină la față, iar de pe chipul ei înăsprit de vreme și de griji începu să dispară 

fiecare încrețitură, facând-o să pară mai tânără cu   zece ani. 

-Vai !!!! Sunteți fiicele mele iubite!!!! se bucură aceasta. 
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Ela, încă luptându-se din greu cu boala, rosti cuvintele „MAMĂ...”, apoi Lara îi spuse 

vrăjitoarei că avea nevoie de un leac pentru a o vindeca pe sora ei, dar totodată și Atir venise să 

se roage la Zalmoxis pentru fiicele ei de mult pierdute și pentru pacea poporului care încă lupta 

pentru victorie și pentru fericirea tuturor. 

Zefira se ridică și merse până în capătul peșterii, aducând în fața lor o fiertură din: brusture, 

limba boului, broscariță, limba peștelui, urzică și sunătoare. Vrăjitoarea se grăbi spre Ela și îi 

unse rana, care încă nu era vindecată din cauza otrăvii, cu acea fiertură, spunându-le tuturor că 

dacă până la apus nu își face efectul va muri. 

Între timp, din cauza ritualurilor și rugăciunilor făcute de Zefira la Zalmoxis și la zeița 

Bendis, în trei zile și trei nopți, războiul se sfârşi cu victoria zaharioților.  

 

• EPILOG   

  

La aflarea morții Elei, Lara și Dido au început să o jelească, luându-i corpul neînsuflețit și 

ducându-l la cetate. Moartea ei a adus mare tristeţe asupra poporului, aceasta fiind iubită de toți. 

Cu războiul încheiat, zaharioții s-au adunat în câmp deschis, încingând o mare petrecere de 

Dragobete, şi serbând pe lângă victorie, şi sosirea primăverii.  

 

 

PĂUNII FĂRĂ ZAHĂR 
 

Cuvintele scrise cu litere cursive sunt cuvinte bănuite a fi de origine dacă, la fel ca şi 

numele proprii trecute cu Bold. 

Povestea noastră încâlcită se petrece în cetatea de azi a Cioclovinei, care atunci se numea 

Sackharum Pavodava (sacharum = zahăr; pavo = păun, adică Păunii fără zahăr)  

Fragmentul care descrie ceremoniile din timpul nopţii, scris cu alte caractere, nu ne 

aparţine. El  este un citat din Mircea Eliade. 

 

Alexandra Pintilie 

 Alexandra Crăciun 

 Hîngan Andreea 
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SUB ACEEAŞI STEA 
 

 

Un zâmbet mi-a răsărit pe faţă în momentul în care am aruncat o privire peste ceasul micuţ 

de lângă noptieră, amintindu-mi de zâmbetul său luminos şi ocazionalele atingeri în puţinele dăţi 

în care amândoi ne aplecam după acelaşi lucru scăpat pe jos. Încă puţin. Mai aveam de aşteptat 

încă puţin şi urma să îl văd. 

Am luat cu grijă peticul de hârtie rupt în mare grabă din caietul de matematică şi am recitit 

pentru a o suta oară în acea zi cuvintele aruncate neglijent pe singurul lucru care îl ascunsesem 

vreodată de mama: „ Când prima stea va apărea pe cer”. Poate că pentru orice altă persoană, 

acelea ar fi fost doar nişte sime cuvinte fără valoare, însă pentru mine valorau cât o viaţă 

întreagă. 

Erich nu fusese niciodată genul de băiat care să-ţi exprime sentimentele în faţa cuiva fără 

să se fâstâcească sau să-şi treacă mâna prin păr măcar de două ori. Poate că părul şi ochii săi 

negri, împreună cu hainele întunecate, îi ofereau un aer intimidant, însă pe interior era o cu totul 

altă persoană. Era un băiat unic, special, care avea un suflet frumos, sensibil şi o înclinaţie 

artistică extraordinară, lucruri ascunse din păcate de timiditatea sa şi de imaginea greşită a celor 

din jur despre el. dacă aveai într-adevăr interesul de a-l cunoaşte mai bine, puteai observa că 

înfăţişarea sa era doar un zid ce îţi crea o imagine radical diferită, însă nimeni nu avusese acel 

interes până la mine. Aceasta era principala cauză pentru care părinţii mei nu erau de acord cu el. 

toţi erau mult prea orbiţi de lumea plină de etichete şi de prejudecăţi în care trăiam, pentru a fi în 

stare să treacă peste prima impresie creată de o persoană. 

 Am privit neliniştită cerul deja întunecat, doar pentru a găsi lucrul de care mă temeam cel 

mai tare: prima stea de pe cer. Fără să mai gândesc încă o dată, am înşfăcat primul hanorac ce 

mi-a sărit în ochi, după care l-am tras pe mine în grabă şi am deschis larg fereastra, repezindu-mă 

pe acoperiş. El mă aştepta acolo deja, privind gânditor cerul. M-am aşezat în linişte lângă el, 

evitând contactul direct, şi am aşteptat. Nu ştiam ce sau de ce aşteptam, dar era clar că voiam să 

facă el primul pas. 

- Frumoasă, nu? A rupt el tăcerea dintr-o dată, făcându-mă să tresar speriată. 

Mă bulversase total. 

- Poftim? Am şoptit confuză, rugându-mă să-şi întoarcă privirea spre mine. 

- Steaua, a răspuns cu ochii încă fixaţi pe bolta aproape goală. 

L-am privit în tăcere pentru câteva momente, neştiind cum să-i răspund, până când, într-un 

final, şi-a întors privirea de gheaţă spre mine, micşorând dintr-o dată distanţa dintre noi. 

- Spune-mi un lucru, Alaska. Îţi mai aminteşti prima noastră oră? Ora în care m-am aşezat 

în bancă, lângă tine, şi ţi-am întâlnit albastrul infinit al ochilor? 

- Eu…a…, am început să mă bâlbâi, simţindu-mi mintea blocată, însă apoi mâinile noastre 

s-au întâlnit cumva şi toată nesiguranţa prezentă mai devreme a dispărut brusc. Da, ora de 

astronomie, am răspuns privind felul în care arătau mâinile noastre împreunate. 

- Exact, a zâmbit, ridicându-le în aer şi împleticindu-şi degetele cu ale mele. Trebuie să-ţi 

mărturisesc că acea zi, acea oră, a fost motivul pentru care mă aflu acum aici. Când ţi-am auzit 

râsul minunat, pe care pariez că îl urăşti, când am început să cunosc o parte din tine, când am 

privit prin ochii tăi steaua dinăuntrul tău, m-am simţit viu. 

- Erich, eu… 

- Shh…şi-a aşezat degetul arătător peste buzele mele, simţindu-mi dintr-o dată picioarele 

de gelatină. Lasă-mă să termin. Ştiu că părinţii tăi nu mă plac şi nici nu vor fi vreodată de acord 
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cu ceea ce avem noi, însă sunt dispus să risc pentru tine, deoarece fără tine mă simt gol. Tu eşti 

steaua mea norocoasă, spuse zâmbind şi plasându-mi un sărut pe frunte. 

Fără să mă mai gândesc, am lăsat adrenalina din mine să-şi facă de cap şi l-am tras pe 

Erich de gulerul cămăşii, lipindu-mi buzele de ale lui. Nu ştiam ce se întâmplă cu mine, de ce mă 

simţeam atât de ciudat, dar îmi plăcea. 

- Te voi contrazice aici, am râs, dezlipindu-mă uşor de el. eu cred că suntem sub aceeaşi 

stea. 

El doar mi-a oferit ca răspuns cel mai luminos zâmbet din câte am văzut până atunci, 

lipindu-şi fruntea de a mea. 

Îl iubeam, mă iubea şi asta era tot ce conta în acel moment. 

 

 

ORAŞUL 

    Lucrul pe acre îl detesta cel mai mult era liniștea ce îi măcina încetul cu încetul sufletul, 

chinuind-o pe interior. Cerul era negru, lipsit de stele în acea noapte răcoroasa de mai. Cei trei 

sateliți naturali, în Antichitate numiți “luni” sau “selene” au fost înghițite de bezna ce înconjura 

Onnis de mai mult de trei decenii. Însă toate aceste gânduri nu o descurajau; mai mult, o motivau 

să vrea să termine ceea ce începuse și ceea ce, probabil, putea readuce lumina pe acel tărâm 

demult uitat, unde onnisienii fuseseră maltratați încet și chinuitor până ce moartea i-a salvat de 

durerile trupești provocate de ombrieni, umbrele sufletelor decedaților din toate cele 9 tărâmuri. 

Onnis era, în esența ei, o planetă colectoare de suflete, însă când acestea au început să se 

răzvrătească, întregul Univers a fost cuprins de o adevarată criză a distrugerilor și a asasinărilor 

în masă de vieți nevinovate. Așa, mii de “vii” s-au alăturat armatei de ombrieni, căutand un 

singur lucru: abisul negru al răzbunarii și setae acută de sânge. Și, din păcate, soarta a fost de 

partea lor tot timpul. În prezent, mai existau doar două planete ce nu fuseseră acaparate de 

întuneric: Arrakis și Tronelle, care erau considerate cele mai pure tărâmuri și cele mai rezistente. 

Însă, după părerea Ofeliei, era doar o chestiune de timp până când și cele două urmau să fie 

distruse, astfel cei vii care rezistaseră până atunci ascunși bine nemaiavând nicio șansă la 

supraviețuire.  

    De aceea, trebuia să fie rapidă. “Scutul lui Merlin nu va mai rezista mult!” gândea alarmată 

Ofelia. “Grabește-te. Grabește-te! GRABEȘTE-TE!” Panica o cuprindea neașteptat de repede, 

lacrimi reci apărând în colțurile ochilor ei căprui în timp ce vedea umbrele deformate din jurul ei. 

În ochii lor negri li se citea dorința de a o sfâșia de vie și de a o devora încet din ghearele lor bine 

ascuțite și murdare de sânge uscat. Brațele lor uscățive loveau cu putere pereții scutului, iar din 

gurile lor ieșeau sunete inumane, ce parcă îți făceau urechile să sângereze și dintii să-ți 

amorțească. Aceste lucruri nu îi erau de niciun ajutor Ofeliei. Mâinile bronzate îi tremurau pe 
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uneltele făurite din bronz brut și pe piesele din argint tronellian, iar respirația i se accelerase 

sesizabil. 

    Era singură. Complet singură. Urma să moară fără nimeni lângă ea, ca mai apoi să se 

transforme într-unul din acei strigoi și să îi ajute la distrugerea completă a Universului. Numai 

acest gând îi provoca greață și o neliniștea și mai tare. “Sper la un miracol care m-ar salva acum. 

Și, nu m-aș supăra să salveze și Universul odată cu mine.” Își zise ea pufnind exasperată. 

    Această armă; acest obiect mic și, la prima vedere, chiar banal, putea salva toate cele 9 

tărâmuri, distrugând toți ombrienii și alungând pentru totdeauna întunericul. Cel puțin, așa îi 

spusese Merlin pe patul său de moarte. Încă își mai amintea de instrucțiunile scrise în grabă cu 

sânge de harpie pe o foiță extrem de subțire din piele de ied pe care i le înmânase înainte ca 

bătrânului și străvechiului vrăjitor să îi fie retezat cu cruzime capul de regele ombrenienilor. 

Atunci intrase pentru o săptămână întreagă în depresie, fără să mănânce sau să bea (dar nu știa că 

va tânji mai târziu după acea mâncare). Merlin îi fusese ca un tutore – un tutore ce călătorea între 

cele 9 lumi și antrena tineri eroi cărora le era scris să înfrunte forțele răului. Ofelia se întreba 

acum dacă pe lume mai rămăsese doar ea, sau mai erau și alți “vii” care se luptau din răsputeri 

pentru reinstaurarea păcii.  

    Însă nici după ce lumina ar fi revenit (dacă s-ar fi pus această problemă, desigur), nu ar mai fi 

fost nimic la fel; “cei vii” transformați în ombrenieni ar fi fost distruși și ei, iar dacă ea era ultima 

supraviețuitoare, toate acestea ar fi fost în zadar. Însă, își dorea din tot sufletul să se înșele. 

    Neatentă, scăpă dalta din mână. Enervându-se, a lovit puternic cu pumnii pământul umed de 

sub ea. Apoi, neștiind exact din ce motiv, a început să râdă isteric și incontrolabil. “Sunt nebună 

dacă eu cred că pot ajuta cu ceva. Sunt doar o biată onnisiană din clasa de mijloc cu un dram de 

magie în degetul meu mic, îmbracata într-o rochie de bal zdrențuită de patru luni încoace. Toți au 

murit… toți au… sunt… sunt…” 

    - Sunt nebună! a zbierat din toti rărunchii, agitându-i și mai tare pe ombrenieni. 

    “1, 2, 3,…, 9…, 12 crăpături în scut. Suntem morți. Sunt moartă.” se plângea în gând Ofelia 

înca râzând frustată, după ce a numărat găurile din scut. Încă trei și moartea îi era asigurată. 

Când, brusc, își dădu seama cât de mult ținea la viața ei și că nu voia, de fapt, să moară. Nu, nu 

era egoistă, ci doar atașată de propria-i viață. “Trebuie să reușesc… TREBUIE SĂ…” nu apucă 

sa termine ultima frază, deoarece un ombrenian bătrân urla puternic, trimițându-i fiori de gheață 

pe șira spinării. 

    Se uita la obiectul din fața ei. “Dar nu seamănă cu o Lumieră!” se mustra Ofelia singură și 

blestemându-l pe Merlin pentru instrucțiunile neclare pe care i le oferise. Genunchii începuseră 

să o doară îngrozitor; stătea de două ore în aceeași poziție chinuitoare, iar oasele îi erau mai mult 

decât amorțite, dar știa că orice clipă în care s-ar fi gândit măcar să se ridice din micul ei atelier 

improvizat o putea costa viața. 
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    Deznădajduită, își strânse genunchii la piept și își sprijini fruntea de ei, începând să plângă 

silențios și pe înfundate, în interiorul ei dându-se o luptă puternică între temerile ei și trăirile 

îngrozitoare de până atunci. Nu mai putea să lupte. Nu mai mâncase de săptămâni, nu mai 

dormise de luni bune. Era singură în tot acel masacru sângeros din jurul ei, murdară și 

neajutorată cu doar un scut magic clădit cu ajutorul unui safir lipsit de luciu al unui vrăjitor 

decedat ce mai opunea rezistență împotriva sentinței ei la moarte. 

    Zbieretele ombrenienilor îi făceau urechile să pulseze puternic, însă știa că acest lucru putea fi 

considerat un alint din partea unui înger în comparație cu ceea ce urma să îndure odată ce scutul 

va fi spart în mii de bucățele sclipitoare – ultimele raze de lumină ce va mai cunoaște Onnis. 

Urletele persistau, însă urmă un sunet slab ca cel de metal lovind într-un zid de piatră, apoi, 

tăcere. Oare era moartă? Să o fi ucis așa repede și fără suferință? Cum de nu auzise scutul 

fărâmițându-se? Ofelia deschise ochii încet și își ridică privirea din genunchi, descoperind că, de 

fapt, era cât se putea de vie. “Prin ce miracol…?” se întrebase, apoi zări o siluetă întunecată 

apucând un obiect străin ei de pe pământ și îndreptându-se cu pași siguri spre ea. Lumina 

emanată de argintul fermecat i-a permis Ofeliei să își vadă salvatorul mai mult decât pe o umbră. 

Era un… 

    - Supraviețuitor, murmură ea, nevenindu-i să-și creadă ochilor. Ești un supraviețuitor. 

    - Prefer termenul de “oponent” al regimului terorist condus de ombrenieni, dar merge și 

“supraviețuritor”, îi răspunse bărbatul cu o voce groasă, dar șoptită. 

    Bărbatul îi aruncă Ofeliei în poală un obiect greu, învelit într-o bucată ponosită de pânză. L-a 

privit pentru o clipă, apoi a despăturit-o curioasă. Privea nedumerită obiectul auriu din mâinile 

ei, ce părea a fi o lumânare fără fitil. 

    - Nu înțeleg! a exclamat nervoasă Ofelia. Cum poate să ardă neghiobia aceasta fără fitil!? 

    - Hm… probabil că am greșit persoana, zise bărbatul. Și asta e destul de incomod, deoarece 

am petrecut ultimele două luni căutându-te prin întreg Onnis. 

    - De ce m-ai căutat? 

    - Merlin m-a trimis, răspunse acesta simplu. 

    Merlin? De ce ar trimite un străin după ea? De ce nu i-a dat direct ei lumânarea? De ce 

lumânarea era făcută complet din aur și fără fitil? “E ca și cum ai avea un cal cu un sigur cap sau 

un dragon care nu scuipă foc.” se gândi Ofelia. 

    - Merlin a zis că vei știi ce să faci cu ea, continuă nonșlalant bărbatul, urmând o clipă de liniște 

mormântală. Eu m-aș grăbi în locul tău. Vezi aia? întrebă arătând cu obiectul ascuțit din mână sa 

(“E o suliță din gheară de dragon, cel mai dur oțel din toate cele 9 lumi!” exclamă Ofelia în 
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gând) către grămezile de ombrenieni răpuși din jurul scutului. Vor veni alții să îi caute. Iar atunci 

se va termina. De tot, adăugă serios. 

    - Am nevoie de ajutor, zise hotărât Ofelia, ridicându-se în picioare și ștergându-se la ochi. 

    - Zi-mi ce trebuie să fac. 

    Ofelia zâmbea pentru prima dată în ultimele patru luni. Avea o speranță; avea pe cineva alături 

– pe cineva ales de Merlin. Scoase rapid instrucțiunile ascunse în corsetul rochiei și i le arătă. 

Lumiera trebuia făurita de măini delicate de femeie Lew pentru a putea funcționa în favoarea lor, 

dar timpul îi presa și tot ce conta era să o construiască. Fiecare șurub trebuia fixat în pucte atent 

alese, iar pereții din argint fermecat avea rolul de a reflecta de cinci ori lumina produsă de… iar 

aici se blocase Ofelia, până când privi lumânarea din mâna ei. “Asta e!” 

    - Reconstruiește Lumiera de la primul șurub, îi ordonă onnisiana bărbatului, observând licărul 

din ochii lui de un albastru închis. Ai grijă să nu faci absolut nicio greșeala. Și vezi ca baza este 

un pentagon. Colțurile trebuie să formeze pentagrama perfectă.     

    - Și tu ce vei face? 

    - Îmi voi da seama cum pot aprinde lumânarea asta, răspunse tânăra indicând obiectul din aur. 

    Bărbatul încuviință din cap și îi zâmbi, dar doar pentru o secundă, apoi luă instrucțiunile din 

mâna fetei și începu să studieze fiecare piesă în parte. Ofelia apucă arma individului și începu să 

deseneze pe pământul moale semne magice Cyi, învățate cu ani în urmă împreună cu dascălul ei 

de istorie a magiei, în speranța că o vrajă scrisă cu aceste semen putea să aprindă lumânarea. 

Merlin credea că ea va ști cum să o folosească, dar, în același timp, nu i-a lăsat-o ei. De ce i-a 

oferit-o acestui necunoscut? Cine era el? Evident, conducea o rezistență de oameni vii în Sudul 

Onnis, lucru care se putea obsera după culoarea vișinie a tunicii de pe el. Ofelia continuă să 

schițeze în pământ semne Cyi fără nicio legătură între ele, în timp ce bărbatul aproape terminase 

de reconstruit Lumiera. “Merlin, care îți este planul planul de evadare din haosul acesta?” se 

întrebă ea, simțind cum o cuprindea din nou panica. Aruncă o privire spre orizontul întunecat, 

lăsând un murmur surd să-i tremure pe buze. Ombrenienii se apropiau de ei și erau mai mulți ca 

niciodată. “O, sunt așa de moartă și la fel e și tipul de langa mine.” oftă ea în gând. “Măcar acum 

nu voi muri singură.” 

    - Aaa, tu…? începu Ofelia, bătându-l pe umar din ce în ce mai alarmată. 

    - Felix, confirmă vocea lui șoptită. 

    - Felix, repetă ea. Se întorc. Și sunt grețos de mulți. 
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    - Am înțeles, zise hotărât, iar în clipa următoare luă sulița din mâna Ofeliei și înaintă cu pași 

grăbiți spre pereții scutului. Lumiera e terminată. Vezi ce faci cu lumânarea. Merlin zicea ceva 

de… o vrajă cu o floare. 

    - Floare? Dar sunt mii de specii de flori, iar asta doar pe Onnis, care nu este un fan al 

botanicii! zbieră furioasă Ofelia. 

    - Mi-a spus că este o floare de pe tărâmul lui de… 

    Însă nu apucă să-și termine enunțul, căci un ombrenian încercă să spargă scutul, când sulița lui 

Felix îi străpunse sufletul negru, spintecându-l în două părți îngrijorător de simetrice. Sulița era o 

armă pură, o armă a luminii, ce nu putea altera în niciun fel scutul. “Inima lui e pură.” Își spuse 

Ofelia. “De aceea poate trece cu atâta ușurință prin pereții scutului. Dacă aș încerca să ies din 

perimetrul acestuia, m-aș alege cu pielea arsă și ochii topiți, în cel mai bun și favorabil caz.” 

    Îl privea pe Felix cum spinteca unul după celălalt ombrenienii, fără să-i fie frică. Sau poate era 

îngrozit, însă lupta cu un scop: libertatea. Iar Ofelia nu putea să îl lase să moară. Cel putin, 

moartea lui să nu fie în zadar. “Tărâmul lui Merlin de… antrenament? De depozitare a vrăjilor 

sacre? De… suflet!” Asta trebuia să fie! Planeta sa de suflet. Avea cel mai mult sens. Dar care 

dintre cele 9 tărâmuri era preferatul vrăjitorului? Și de unde putea fi sigură că Merlin nu 

călătorise și prin alte dimensiuni, cunoscute doar de el însuși? Trebuia să-și amintească. Să se 

gândească. Să privească lumea înconjurătoare prin ochii atotvăzători ai lui Merlin. Ce putea fi 

atât de important pentru el încât tărâmul acela să îi ajungă la suflet? Nu avea soție, nici copii… 

“Sau poate…” A avut odata, la milenii de ani lumină depărtare, un copil de care s-a atașat, pe 

care l-a ocrotit, pe care l-a antrenat și căruia i-a găsit o familie. ARTHUR! Acel Arthur pe care 

Ofelia își dorise cu ardoare să îl cunoască și de al cărui curaj și putere se îndrăgostise în copilăria 

ei, la 84 de ani, impresionată fiind de poveștile lui Merlin. Acel pământean ales din naștere să 

conducă o armată de cavaleri faimoși, dar și un adevărat regat. Unul din cei mai faimoși 

conducători din toate cele 9 tărâmuri. Arthur era un pământean muritor, de pe Terra. “Bieții de 

ei.” gândi melancolică Ofelia. “A fost printre primele planete răpuse de umbre. Și au suferit cel 

mai mult. Pământenii erau ființe slabe. Cele mai slabe. Erau.” 

    Ofelia era din nou în genunchi, în acea poziție dureroasă, așezând cu grijă lumânarea în 

Lumieră, gândindu-se ce floare putea avea legătură cu planeta lui Arthur. El nu era împărat, ci 

rege, ceea ce putea însemna că trebuia să fie o floare legată de regalitate. În acele momente se 

blestema pe sine din cauză că nu fusese atentă la orele de botanică interuniversală, spunând că nu 

îi va folosi în viața ei de onnisiană muncitoare. Însă acum crudul adevăr îi apăsa pe umeri, 

provocându-i un sentiment dureros ce îi coborî din suflet direct în stomac: ciudă. Privi cu coada 

ochiului spre tânărul supraviețuitor, Felix, cum abia mai putea lupta împotriva ombrenienilor. 

“Va muri. Din cauza mea. Încă unul…” Era pe cale să înceapă din nou să plângă, dar, într-o clipa 

în care timpul se oprise în loc și lucrurile parcă deveniseră mai clare decât fuseseră vreodată, 

onnisiana avu o scurtă revelație, oprindu-i lacrimile la jumătatea drumului lor către obrajii-i de 
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gheață. “Nu poate fi atat de simplu… Colega mea de la cursurile de lingvistica… Chrissalline, 

mi-a oferit o floare odată; una pământeană. Se numea...” 

    Felix fusese aruncat brutal la cinci metri depărtare de către o umbră, iar arma lui, distrusă. Nu 

mai putea aștepta. Fie că așa se va aprinde lumânarea și va salva întreg Universul, fie așa își va 

găsi pieirea, a ei și a puținilor rămași încă în viață. Luă în mâini Lumiera și își concentră întreaga 

atenție pe obiectul frumos, dar sumar decorat. Pentru o vrajă, aveai o singură șansă. Dacă greșeai 

și cel mai insesizabil detaliu, nimic nu mai putea fi reparat, iar vraja respectivă era ștearsă pentru 

totdeauna de pe fața pământului (a oricărui pământ). Trebuia să rostești vraja clar, limpede, în 

limba corectă de proveniență și cu pronunția specifică. “Engleza mea din Anglia lui Arthur 

ruginește, dar… fie acum, fie niciodată…” spuse Ofelia în sinea ei, pregătindu-se pentru cel mai 

important moment din viața ei (în speranța că nu avea să fie ultimul). O bubuitură puternică se 

auzi undeva în spatele ei, apoi tot scutul explodă în mii de cioburi și ciobulețe orbitoare, lăsând 

ca Infernul să se dezlănțuie în jurul ei. “Sper ca Felix să fie încă leșinat și ca atunci când 

<<doarme>> să aibă ochii închiși.” 

    - Lily! Crin, urlă Ofelia, folosindu-și și ultimul strop de magie din ea pentru acea ultimă vrajă, 

chiar înainte ca un ombrenian să îi străpungă coastele cu ghearele aberant de lungi. 

    O mică lucire se zări din Lumieră, urmând o explozie enormă de lumină ce avea să răpună toți 

ombrenienii din jurul lor. Lumina devenea din ce în ce mai orbitoare, determinând-o pe Ofelia să 

își acopere ochii cu materialul de culoarea smaraldului al rochiei sale. În curând, explozia va 

acapara toate planetele, toate stelele, toți sateliții naturali, fiecare colțișor al acelui Univers, la 

final continuându-și drumul în abisul său infinit. 

    Ofelia, stătu minute bune cu ochii acoperiți, poate chiar ore, însă, la un moment dat, și-a făcut 

curaj să privească în jurul ei, urmând ca un țipăt de bucurie să iasă pe gura ei. 

    - Cele trei selene! exclamă ea entuziasmată. Și stelele! Miile de stele! Pe toți guarii, am reușit, 

Felix! 

    Numai apoi și-a dat seama că tânărul bărbat nu se afla alături de ea, ci zăcea inconștient pe 

iarba pârlita de pe pământul acum luminat de cele trei luni. Alergă spre el, împiedicându-se din 

când în când în voalurile rochiei, căzând în genunchi aproape imediat ce ajunsese lângă el. Prima 

sa reacție fusese să il lovească de trei ori cu dosul palmei, însă nu dăduse niciun rezultat. Își trecu 

mâinile , crăpate și cu bătături din bătăi recente, prin părul lui scurt, negru ca smoala, continuând 

cu linia maxilarului, unde îi creștea barba scurta și perciunii frumos conturați. Stărui mai mult cu 

palma mangâindu-I delicat obrazul drept, pe care, după câteva momente, îl lovi cu toată puterea 

de care dădeau dovadă muschii  ei de fată uscățivă. 

    - Trezește-te, Felix! a strigat onnisiana exact în dreptul urechii lui, urmând să izbucnească într-

un râs zgomotos când văzu reacția terifiată de pe fața bărbatului. 
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    S-a ridicat aproape instantaneu în picioare, frecându-și zona facială ce îl ustura îngrozitor. Dar 

durerea parcă se evaporă când privi în jurul lui și văzu miile de constelații și miliardele de stele 

ce împodobeau bolta cerească ce își recăpătase obișnuita culoare violet-roșiatică. Admiră lumina 

din jurul lui, lumina pentru care a luptat atât și căreia i-a dus dorul. Lumina ce îi dădea speranță 

și îi reamintea că încă este viu și că zeii sunt cei care i-au dat putere și forță ca să lupte până să 

apuce să vadă din nou pacea restaurată în Univers. 

    - Să fiu al naibii, chiar ai reușit. Se pare că timpul în care te-am căutat nu a fost tocmai de 

pomană, spuse admirativ, pe același ton aproape șoptit, dar ferm. 

    Ofelia doar a zâmbit timid în schimb, privindu-l fix în ochi. Reușise. Totul despre care se 

îndoise cu câteva ore în urmă se adeverise, într-un final. Era atât de fericită, încât îi venea să 

plângă pentru a treia oară în acea zi, însă alesese să fie zâmbitoare. Dar câți oameni mai 

rămăseseră vii în toate cele 9 tărâmuri? Câți mai erau vii pe Onnis? Dacă Felix venise singur, 

probabil că rezistența fusese nimicită. Nu avea de unde să știe și nici nu intenționa să îl întrebe 

vreodată. Trecutul trebuia să rămână în trecut, și, după părerea Ofeliei, uitat. Îngopat bine sub un 

munte înalt, ascuns de ochi curioși; o cascadă urlătoare să curgă peste acest trecut, ferindu-l 

astfel de urechi doritoare de secrete. Aceste evenimente, această suferință, aceste umbre 

devoratoare de suflete, trebuiau duse cu ei în mormânt. Dar nu toți vor acționa ca ea. “Mai există, 

într-adevăr, un <<toți>>?” gândi Ofelia, zâmbetul pierindu-i doar un sfert de secundă, după se 

așternu din nou pe buzele ei. 

    - Și, începu Felix, ducându-și brațul după gâtul Ofeliei într-o îmbrățișare care îl ajuta să își 

exprime ușurarea, ce vom face acum? 

    Acea întrebare îi rupsese șirul gândurilor, agățând-o de realitate. Îl privi o clipă, apoi își lăsă 

capul obosită pe umărul lui și îi spuse: 

    - Întreaba-mă asta mâine. 

    Amândoi au început să râdă, însă nu pentru mult timp. Liniște. Din nou era liniște. Dar nu mai 

era singură. Amândoi admirau luna sangerie, cea verde, privirile poposindu-le mai mult pe cea 

turcoaz-închis, cea mai mare și care avea șase inele în jurul ei. Vântul bătea din nou, aerul nu 

mai era sărac în oxigen, iar timpul nu mai era amorțit, oprit în loc. Puteai sesiza cu ușurință 

secundele care treceau din ce în ce mai repede. Totul revenea la normal, echilibrul restabilindu-

se pe Onnis, într-un final. 

Maria Chende 
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Destinul... 
 

             Ploaia. Este singurul lucru pe care îl pot auzi din celula în care mă aflu. Sunt aici de 

aproximativ un an, un an care a părut o viaţă întreagă, un an în care singurul lucru pe care îl 

puteam auzi era ploaia care plângea peste acoperişul de sticlă. Era un lucru pe care mi-l doream 

cel mai tare: să aud numai ploaia, fără urletele de disperare de la celelalte celule.   

             Mă numesc Jane și sunt singura care a putut să supraviețuiască atâta timp în Yulemashi, 

o închisoare pe care regele a făcut-o special pentru cei care au încercat să îl sfideze. Aveam doar 

19 ani când am fost închisă, dar am fost pregătită pentru toate lucrurile oribile pe care regele le-

ar fi putut face. De mică, tatăl meu m-a antrenat pentru a rezista la cele mai aprige dureri, astfel 

că, toate loviturile de bici pe care le primeam aproape zilnic nu erau altceva decât un alt fel de 

antrenament la care eram supusă.  

            Deja mă obișnuisem cu lumina pală din închisoare și cu albul peretelui plin de 

zgârieturile unghiilor mele murdare pentru a ține evidența zilelor care treceau. Nu mă mai 

oboseam să îi țin minte pe toți cei care veneau, deoarece mereu cedau durerii și disperării, dar 

chiar și dacă nu îi țineam minte, o parte din mine se ruga pentru viețile lor care nu au avut parte 

de un sfârșit liniștit, ci plin de agonie. 

              Nu mai speram de mult timp să fiu salvată, așa că o așteptam cu o oarecare încântare pe 

acea persoană neagră care să mă salveze. Uneori parcă îi simțeam respirația rece şi fără viață, dar 

niciodată nu mă îmbrățișa, astfel că mereu când dechideam ochii vedeam lumina ca de gheață a 

celulei.Dar în ultimele zile parcă totul se schimbase. Când treceam de gărzile care în trecut  mă 

loveau cu brutalitate am observat că acum își fereau privirea de a mea și păstrau o distanță prea 

mare.  

              Azi, în loc de acele gărzi au venit să mă întâmpine un fel de creaturi care aveau corpul și 

fața de om, dar  cu ochii de un albastru prea intens pentru a putea fi privit mai mult de câteva 

secunde şi care îţi  făcea tot corpul să înghețe. Părul negru ca întunericul parcă dorea să te 

înghită, iar caninii ascuțiți și puțin tociți te făceau să te îndepărtezi. Pentru mine, acele trăsături 

erau ceva care mă intriga, care mă făcea să mă agit. Parcă prindeam viață când le vedeam, parcă 

întreg sângele clocotea în mine.  

              -Sunt mai mult ca sigur că mintea ta e plină de întrebări, dar pentru început trebuie să te 

scoatem de aici, iar apoi îți vom explica care este situația. 

             Cel care vorbise, în ciuda aspectului  
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Filme 

Premiile Oscar 2015 

 

 Gala celei de-a 87-a ediții a Premiilor Oscar acordate de Academia Americană de Film a 

avut loc pe data de 22 februarie la Dolby Theater din Los Angeles. 

 Lungmetrajul "Birdman" regizat de Alejandro G. Iñárritu a câştigat premiul Oscar la 

categoriile "Cel mai bun film", "Cel mai bun regizor", "Cel mai bun scenariu original" şi "Cea 

mai bună imagine". Filmul este o comedie neagră ce prezintă povestea fostului actor Riggan 

Thomson (Michael Keaton) devenit celebru pentru interpretarea supereroului Birdman. Acesta 

este într-o continuă căutare a dragostei, a aprecierii şi a afirmării; îşi respinge propria condiţie şi 

îşi neagă valorile, trăind doar prin prisma trecutului - trecut în care simţea ca aparţinea lumii. 

Într-o încercare disperată de a reatrage atenţia vrea să pună în scenă, pe Broadway, adaptarea 

unei nuvele de Raymond Carver. Actorul, simţind că aceasta este ultima sa şansă la o reuşită 

relevantă în carieră, înfruntă fiecare obstacol întâmpinat de punerea în scenă a piesei. 

 Iñárritu afirma despre personajul Riggan „Riggan e profund uman. Am văzut în el un fel 

de Don Quijote, al cărui umor vine din nepotrivirea şi din permanenta inadecvare a ambiţiilor lui 

măreţe la realitatea care îl înconjoară. Practic, e povestea noastră, a tuturor. Îmi plac personajele 

pline de defecte şi incertitudini, mânate de dubii şi de contradicţii... la fel ca toţi oamenii pe care 

îi cunosc."  (sursa: cinemagia.ro) 

 Filmul este o satiră despre actori şi despre industria show-ului - o industrie în care actorii 

şi regizorii sunt într-o continuă căutare a aprobării din partea publicului. O replică din filmul 

artistic "Avocatul Diavolului" ajută la redarea cât mai exactă a ideii filmului, aceea că 

celebritatea, vanitatea "excită apetitul uman atât de mult până când cerinţele sale pot fisura 

atomul şi construiesc egouri de mărimea catedralelor...")  

 Inarritu, despre celebritate şi efemeritatea ei:  „Am fost interesat de explorarea luptei cu 

propriul orgoliu şi de ideea că, oricât succes ai avea, indiferent dacă se măsoară în bani sau în 

renume, totul e întotdeauna doar o iluzie. E temporar. Urmăreşti lucrurile pe care crezi că le vrei 

şi care îi fac pe oameni să îţi acorde recunoaştere, dar, când ajungi să le obţii, îţi dai seama în 

scurt timp că acea bucurie este trecătoare”.  

  

Alte filme nominalizate la categoria "Cel mai bun film": 

 American Sniper -  Chris Kyle (Bradley Cooper), este trimis în Irak cu o singură misiune: 

cea de a-şi proteja camarazii. Acurateţea ţintei sale salvează nenumărate vieţi pe câmpul de luptă, 

iar pe măsură ce povestea faptelor sale curajoase se răspândeşte, acesta capătă porecla de 

"Legenda". Reputaţia sa ajunge dincolo de liniile inamicilor, fapt ce pune preţ pe capul său şi îl 

transformă în ţintă râvnită pentru insurgenţi. Chris poartă o luptă şi pe frontul de acasă, 

străduindu-se să fie un tată şi un soţ bun din celălalt capăt al lumii. În ciuda pericolului şi a 

suferinţei provocate familiei, Chris  duce la bun sfârşit patru misiuni de război, motoul „nimeni 

nu e lăsat în spate” devenind emblema echipei forţelor speciale. După întoarcerea sa la soţie - 
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Taya Renae Kyle (Sienna Miller) şi la copii, Chris realizează că războiul este cel pe care nu îl 

poate lăsa în urmă. (sursa: metacritic.com) 

 Whiplash - Andrew Neyman (Miles Teller) este un tânăr basist de jazz care intră la unul 

dintre cele mai bune licee de muzică din ţară, sub tutela excentricului maestru de  jazz Terence 

Fletcher (J.K Simmons), luptându-se să devină unul dintre cei mai buni basişti de jazz. (sursa: 

metacritic.com) Filmul a primit premiul Oscar la categoria "Cel mai bun montaj", şi "Cel mai 

bun actor în rol secundar" (J.K. Simmons)  

 The Grand Budapest Hotel - Filmul prezintă aventurile din perioada interbelică a lui 

Gustave H (Ralph Fiennes), un legendar portar la un faimos hotel european, şi ale lui Zero 

Moustafa, bagajistul hotelului care devine prietenul cel mai de încredere al lui Gustave. Povestea 

implică furtul şi recuperarea unui preţios tablou renascentist şi lupta pentru imensa avere a unei 

familii, toate pe fundalul unor schimbări bruşte şi dramatice ce se petrec pe întreg continentul. 

(sursa: metacritic.com) Filmul a primit premiul Oscar la categoria "Cea mai bună coloană 

sonoră", "Cele mai bune costume", "Cel mai bun machiaj" şi "Cel mai bun design de producţie". 

 Boyhood - Filmat în 12 ani cu aceiaşi actori, Boyhood este un film inovator despre 

perioada maturizării, trăită şi văzută prin ochii unui copil pe nume Mason (Ellar Coltrane). 

Actorii Ethan Hawke şi Patricia Arquette interpretează rolul părinţilor copilului, iar Lorelei 

Linklater cel al surorii acestuia. Fillmul explorează drumul "stâncos" al copilăriei ca niciun alt 

film până în prezent şi este atât o capsulă a timpului cât şi o odă a maturizării şi a ceea ce 

înseamnă a fi părinte. (sursa: metacritic.com) Filmul a fost câştigătorul la categoria "Cea mai 

bună actriţă in rol secundar" (Patricia Arquette). 

 The Immitation Game - În timpul iernii din anul 1952, autorităţile britanice au pătruns în 

casa unui matematician, criptanalist şi erou de război, Alan Turing (Benedict Cumberbatch), 

pentru a investiga un jaf raportat de acesta. În cele din urmă Turing este cel arestat, fiind acuzat 

de indecenţă grosolană, fapt ce va conduce la condamnarea sa devastatoare pentru infracţiunea 

de homosexualitate. Ceea ce nu ştiau oficialii britanici este că încriminau pionierul tehnologiei 

moderne a calculatoarelor. Acesta a condus un grup divers de savanţi, lingvişti, campioni la şah, 

ofiţeri de informaţii, spargerea unor coduri considerate "de nespart" ale maşinăriei Enigma a 

Germaniei în al Doilea Război Mondial fiind acreditată lui. (sursa: rottentomatoes.com) Filmul a 

primit premiul Oscar la categoria "Cel mai bun scenariu adaptat". 

 The Theory Of Everything - Pe vremuri un bărbat sănătos şi activ, Stephen Hawking 

(Eddie Redmayne) a primit un diagnostic cutremurător la vârsta de 21 de ani. Împreună cu soţia 

sa Jane (Felicity Jones), luptând neobosit  alături de el, Stephen îşi începe cea mai promiţătoare 

lucrare ştiinţifică, studiind lucrul pentru care are acum foarte puţin timp. Împreună ei sfidează 

greutăţile, deschid drumuri noi în domeniul ştiinţei si al medicinei, realizând mai multe decât şi-

au putut imagina vreodată. (sursa: metacritic.com) Filmul a fost desemnat câştigător la categoria 

"Cel mai bun actor" (Eddie Redmayne) 

 Selma - În anul 1965, Dr. Martin Luther King (David Oleyowo) conduce o campanie 

periculoasă cu scopul a obţine drepturi egale de vot, în ciuda opoziţiei violente. Marşul de la 

Selma până în Montgomery culminează când preşedintele Johnson (Tom Wilkinson) semnează 

Legea Dreptului de Vot , reprezentând una din cele mai importante victorii din cadrul mişcării 

pentru drepturile civile. (sursa: metacritic.com) 
 

  

http://www.cinemagia.ro/actori/jk-simmons-8744/
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Premiile Academiei Americane de Film 
(premiile Oscar)  

 

Ceremonia 

Prima decernare a premiilor Oscar a avut loc la data de 16 mai 1929, în cadrul unei cine 

private la Hollywood Roosevelt Hotel cu o audiență de aproximativ 270 de persoane. Petrecerea 

de după premiere a avut loc la Mayfair Hotel. Costul biletelor pentru oaspeți la ceremonia din  

acea noapte a fost de numai 5 dolari. Cincisprezece statuete au fost acordate, onorând artiști, 

regizori și alte personalități din industria filmului pentru lucrările lor din perioada 1927-1928. 

Ceremonia a avut o durată de 15 minute. La celălalt capăt al spectrului, cel mai lung spectacol 

Oscar, de patru ore și 23 de minute, a avut loc în 2002 și a fost găzduit de Whoopi Goldberg. 

Ceremonia durează în medie trei ore și jumătate. 

Spectacolul de premiere a fost amânat de trei ori. Prima ceremonie amânată a fost în 

1938, din cauza inundațiilor din Los Angeles, apoi în anul 1968, după asasinarea regelui Martin 

Luther Jr. și mai târziu în 1981, după un atentat la viața președintelui Ronald Reagan. 

Pentru a beneficia de premiu pentru cel mai bun film, acesta trebuie să aibă o durată de 

cel puțin 40 de minute, prezentat la un cinematograf din Los Angeles pentru cel puțin o 

săptămână în anul precedent și o rezoluție de proiecție de 2048 x 1080 pixeli. 

Discursurile 

În 2010, organizatorii Premiilor Oscar au anunțat că discursurile de mulțumire ale 

câștigătorilor nu trebuie să dureze mai mult de 45 de secunde. Oricine depășeste această limită 

este întrerupt de muzica orchestrei. Organizatorul Bill Mechanic mărturisește că această regulă 

are rolul de a asigura eliminarea a ceea ce el a numit "cel mai disprețuit lucru din spectacol" – 

expuneri prea lungi și jenante de emoție. 

Cel mai scurt discurs de mulțumire îi aparține regizorului Louie Psihoyos, care ar fi spus 

mai mult decât  "Vă mulțumesc!", atunci când a obținut un premiu Oscar pentru cel mai bun 

documentar, "The Cove" (2009). Colegul său, producătorul Fisher Stevens, a ocupat cea mai 

mare parte a celor 45 de secunde, astfel încât atunci când microfonul a ajuns în cele din urmă în 

mâna lui Psihoyos, el a putut murmura doar două cuvinte înainte ca sunetele orchestrale să îl 

reducă la tăcere. 

Cel mai lung discurs de acceptare din  istoria premiilor Oscar a fost cel al actriței Greer 

Garson. Ea a primit premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul său în "Mrs. Miniver" 

(1942). Discursul ei a durat cinci minute și 30 de secunde.  În timp ce Olivia de Havilland nu a 

ocupat atât de mult timp, aceasta deține recordul pentru cele mai multe persoane menționate în 

discursul ei de mulțumire, și anume 27 în anul 1947. Gwyneth Paltrow a spus "mulțumesc" de 23 

de ori în discursul său încărcat de emoții și lacrimi după câștigarea unui premiu la categoria "cea 

mai buna actriță" în 1998. 
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Acordul câștigătorilor 

Din anul 1950, nominalizații care câștigă un Oscar, trebuie să semneze un acord prin care 

se angajează să nu vândă statueta, fără a o oferi înapoi Academiei pentru suma de un dolar. 

Aceasta este modalitatea Academiei pentru a opri trofeele din a intra în vânzare. Ei doresc ca nici 

o atribuire să ajungă în mâinile colecționarilor privați. Dacă cineva refuză să semneze acordul, 

Academia are dreptul de a păstra premiul. Harold John Russell este unul dintre cei doi actori 

neprofesioniști care au câștigat vreodată un Oscar. Russell a vândut Premiul Academiei pentru a 

acoperi cheltuielile medicale ale soției sale. Acestuia i-a fost oferit un împrumut de bani, dar 

Russell a refuzat. Unele controverse s-au declanșat după ce a vândut Oscarul pentru 60.500 de 

dolari. Experții speculează că mai mult de 140 de premii Oscar au fost vândute de la prima 

ceremonie. 

Refuzul premiului 

Până în prezent, doar doi dintre cei mai mari actori din istoria Hollywood-ului au șocat 

prin refuzul premiului. George Scott a câștigat în 1971 premiul pentru cel mai bun actor  în 

"Patton",dar a decis să-l refuze deoarece detesta personajul pe care l-a interpretat. Scott a spus că 

politica ceremoniei a fost "umilitoare" și a caracterizat evenimentul ca "o paradă de carne de 

două ore". Acesta a afirmat, de asemenea, în 1961 că nu va accepta niciodată un premiu Oscar. 

Doi ani mai târziu, Marlon Brando a refuzat premiul din 1973 pentru rolul principal din "The 

Godfather", pentru a protesta împotriva atitudinii Americii față de săraci și denaturarea 

Hollywood-ului a indienilor americani. Brando a trimis o nativă americană, care s-a autointitulat 

Sacheen Littlefeather, pentru a prezenta un “discurs de refuz” în numele său. 

Premiul de Merit al Academiei 

Unul dintre trofeele cele mai recunoscute din lume este Premiul de Merit al Academiei 

Americane de Film, o statuetă placată cu aur, mai bine cunoscută prin porecla ei, Oscar. Statueta 

a fost proiectată de Cedric Gibbons și sculptată de George Stanley, fabricată din britaniu placat 

cu aur pe o bază de metal negru, cu înălțimea de 34 cm și greutatea de 3,85 kg, prezentând un 

cavaler ce ține o sabie, pe o rolă de film cu cinci spițe. Cele cinci spițe reprezintă ramurile 

originale ale Academiei: actori, scriitori, regizori, producători și tehnicieni.  Este nevoie de 

aproximativ trei-patru săptămâni pentru a fabrica fiecare dintre statuete. Originile numelui său 

sunt împărțite. Deși există mai multe teorii, cele mai multe surse creditează cronicarul Sidney 

Skolsky pentru utilizarea numelui Oscar pentru prima dată într-un articol din 1934. Celebra 

statuetă din aur, numită oficial Premiul de Merit al Academiei, a primit porecla de  "Oscar" când 

bibliotecara Academiei, Margaret Herrick, a spus că seamănă cu unchiul acesteia, Oscar. Înainte 

de această denumire, alte persoane au încercat să-l numească "trofeul de aur", "statuia de merit" 

și "omul de fier". 

Din cauza lipsei resurselor, din 1942 până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, 

statuetele Oscar au fost fabricate din ipsos pentru a conserva rezervele de metal. După război, 

câștigătorii au primit statui de schimb din aur. Oscar Hammerstein II este singurul câștigător 

numit Oscar. Hammerstein a câștigat două premii: pentru cel mai bun cântec, în 1942, pentru 
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"The Last Time I Saw Paris", în filmul "Lady Be Good", și în 1946 pentru "It Might as Well Be 

Spring" în "State Fair". 

 În timp ce statueta este, probabil, cel mai ușor de recunoscut element al evenimentului, 

sintagma "Și câștigătorul este ..." reprezintă cea mai cunoscută frază a decernării. Inițial a fost 

folosită de prezentatori pentru a anunța beneficiarul premiului. Din anul 1989 a fost înlocuită de 

"Și Oscarul merge la ... " cu scopul de a nu categorisi nominalizații în câștigători și perdanți. 

Realizări și recoduri 

Cea mai tânără persoană care a câștigat un premiu Oscar competitiv este Tatum O'Neal, 

care avea doar 10 ani când a câștigat, în 1974, premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol 

secundar pentru interpretarea din "Paper Moon". 

Cel mai în vârstă câștigător este Christopher Plummer, având 82 de ani când a câștigat 

premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul "Beginners" (2010). 

Walter Elias Disney deține recordul mondial înscris în Guinness Book of Records pentru 

cele mai multe premii Oscar câștigate: 22 din 59 de nominalizări. 

Sandra Bullock este actrița care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță și premiul 

pentru cea mai rea actriță în același week-end. În 2010, a obținut premiul Oscar pentru rolul ei în 

"The Blind Side", la o zi după ce a primit Zmeura de Aur pentru cea mai rea actriță pentru filmul 

"All About Steve". Aceasta a participat la ambele ceremonii. 

"The Turning Point" (1977) și "The Color Purple" (1985) dețin recordul pentru cele mai 

multe nominalizări- 11 - fără victorii, dar cel mai mare perdant al tuturor timpurilor este Kevin 

O'Connell, un sunetist care deține recordul pentru cele mai multe nominălizări la Oscar- 20 - fără 

victorie. 

Kathryn Bigelow este prima femeie care a câștigat Oscarul ca cel mai bun regizor pentru 

"The Hurt Locker" (2008) și doar a patra femeie care a primit vreodată o nominalizare. A învins 

filmul fostului soț, James Cameron, "Avatar" (2009). Aceasta a fost prima dată când foști soți au 

concurat pentru același premiu. 

Marlon Brando și Robert De Niro sunt singurii doi actori care au câștigat un premiu (cel 

mai bun actor și cel mai bun actor în rol secundar) pentru interpretarea aceluiași personaj în filme 

diferite: Vito Corleone din "The Godfather" (1972), respectiv "The Godfather:  Part II" (1974). 

Cadouri 

A devenit o tradiție ca prezentatorii și interpreții ceremoniei să primească pungi cu 

cadouri. În ultimii ani, aceste daruri au acordate și nominalizaților/câștigătorilor. Valoarea totală 

a acestor "cadouri" poate ajunge la zeci de mii de dolari. În 2014, valoarea a fost estimată la 

80.000 de dolari. Pachetele au inclus vacanțe în destinații ca Hawaii, Mexic, Japonia, o petrecere 

privată, o cină cu prietenii la un restaurant de lux, un sejur de patru nopți la un hotel, ceasuri, 

brățări, pachete de vacanță, tratamente spa, sticle de vodcă, dressing-uri pentru salată și produse 

pentru pierdere în greutate. 

Critici 

Premiilor le-au fost adresate o mulțime de critici din partea mai multor grupuri naționale 

și protectoare a artei cinematografice, care pretind că aceste premii sunt destinate doar marilor 
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producții americane, și că este premiat mai mult comercialul decât arta. Au fost de asemenea 

calificate drept rasiste. La ceremonia din 2001, actorii Denzel Washington și Halle Berry au 

câștigat premii dintre puținii nominalizați de culoare. Aceasta a fost considerată o strategie prin 

care Academia a încercat să amortizeze polemica rasistă. 

 

 

 

 

         Vornicu Ioana 

         Clasa a X-a C 
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Ce se intampla in Goga 

Sportul în Colegiul Naţional “Octavian Goga” 

 

Sportul este esenţial fiecăruia dintre noi, chiar dacă acum nu conştientizăm acest lucru, 

în viitor vom simţii lipsa mişcării. 

La şcoală, formarea personalităţii şi culturii elevului este primordială, dar pentru o bună 

dezvoltare, elevul are nevoie de un echilibru între partea fizică şi cea mentală. 

În şcoala noastră sunt foarte mulţi sportivi, cu rezultate demne de apreciat la anumite 

concursuri, cât şi foarte mulţi elevi ce practică un anumit sport doar din plăcere. 

Fotbalul, un sport foarte răspândit în şcoală şi practicat de foarte mulţi băieţi. Joi 

21.05.2015 în cadrul colegiului a fost organizat un eveniment de acest tip, eveniment de care s-

au bucurat mulţi elevi, iubitori a-i acestui sport. 

Patinajul viteză este un sport nu foarte răspândit în ţara noastră în rândul elevilor, dar cu 

toate acestea avem onoarea ca în şcoală să existe 2 practicanţi, respectiv, Sălceanu Eduard (X C) 

şi Antal Tamas(XI C). Aceştia au participat atât la concursuri de talie locală cât şi internaţională. 

Ei, alături de alţi colegi, membri ai clubului sportiv,  fac parte din lotul naţional. 

Baschetul este un sport răspândit printre elevii din Goga. Tot joi, 22.05.2015, în paralel 

cu meciul de fotbal, a avut loc campionatul de Streetball al şcolii, echipele fiind formate din 2 

băieţi şi o fată. Printre participanţi ne-am aflat şi noi, Cucoş Alin şi Achelăriţei George, ne 

doream doar puţină distracţie şi asta am şi obţinut. Câştigătorii au fost Isvonaru Alexandru (X 

D), Laszlo Arnold (X D) şi Mădălina Pavelescu (X B). 

În concluzie, faceţi mişcare, deoarece mişcarea înseamna sănătate!!! 

Alin Cucos 

Achelariţei George 
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Balul bobocilor 

 

 

Balul Bobocilor.. suspans, emotie, multa munca, umor... 

Un amestec de sentimente si de stări de spirit extraordinar. Am lucrat cot la cot pentru a crea un 

spectacol care a ieşit miraculos. 

 

Desigur, nu am fi reuşit asta fără ajutorul mentorilor noştri : Laszlo Antal, Negru Ioana şi 

desigur, doamna profesoară Galea Adriana. 

 

Tema spectacolului a fost "Gala Premiilor Oscar". Tuturor ne-a luat ceva timp până am 

găsit filmele potrivite. Filmele şi personajele demne de Oscar au fost următoarele : 

-"Dear John"- John jucat de Turcu Robert ( 9 A ) 

                     - Savannah jucată de Pascariu Diana ( 9 A ) 

-"Mr. and Mrs. Smith"- Mr. Smith jucat de Duculet Norbert ( 9 A ) 

                                     - Mrs. Smith jucată de Palaghiu Daciana (9 C) 

-"3MSC"- Hache jucat de Popovici George ( 9 C ) 

             - Babi jucată de Vişan Andreea ( 9 C ) 
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-"Step Up:Revolution" - Sean jucat de Chiriac Eduard ( 9 C ) 

                                      - Emily jucată de Marton Medena ( 9 D ) 

-"Bonnie & Clyde" - Clyde jucat de Paliştan Robert ( 9 A ) 

                              - Bonnie jucată de Teslovan Raluca ( 9 A ) 

Vă putem mărturisi ca cel mai mult ne lipsesc repetiţiile. Urletele lui Anty nu se compara 

cu nimic. Este foarte probabil că cele mai frumoase amintiri pe care le avem şi le vom avea sunt 

cele de la Balul Bobocilor.  

 

Ne-am pregătit intens pentru fiecare probă in parte. Coregrafia si filmarea Trailerului au 

fost cele mai comice. Cat am fugit in spatele scolii pentru a filma niste cadre bune cu masina 

aceea fara roti.. nici nu vreţi sa ştiţi.  

 

Oamenii frumoşi, muncă, gândurile pozitive, râsetele, nervii, dar nu in ultimul rând 

distracţia si lucrul in echipa au realizat acest spectacol minunat. Mereu ne vom aminti cu plăcere 

de clipele frumoase petrecute alături de tot grupul. 

Teslovan Raluca 

Paliştan Robert 

 

Miss si Mister boboc 2014 

Teslovan Raluca si Paliştan Robert
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Zilele şcolii 
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Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! 
 

 

 Dacă un om sincer și realist ar  concepe un dicționar explicativ adaptat vremurilor noastre, în 

dreptul cuvântului “ licean “ s-ar afla, printre altele, următoarea definiție: “ – adolescent  plictisit 

de rutina oferită de școală, dornic să facă orice altceva decât să asculte predarea profesorului . “ 

 Liniștitor este faptul că această explicație descrie doar o singură caracteristică  a elevilor din 

ziua de astăzi (fie ea mai proeminentă sau nu în cazul anumitor persoane), însă cert este că rutina 

este lucrul ce obosește fiecare elev în parte. 

 Creativitatea este opusul rutinei, motiv pentru care programul “Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” este foarte îndrăgit de elevii Colegiului Național “Octavian Goga”.  

 Din punctul nostru de vedere, al elevilor, o zi obișnuită de luni atrage de obicei priviri 

morocănoase și o nevoie incredibilă de a căsca exact în momentul în care domnul sau doamna 

profesoară ne adresează o întrebare referitoare la lecția de zi. 

 În prima zi a Școlii altfel însă, ziua de luni a atras sclipici și mult roz în viața noastră. La 

propriu. Provocarea cu care ne-am început săptămâna a constat în confecționarea unor trofee 

destinate viitorilor câștigători ai concursului de karaoke ce urma să fie desfășurat a doua zi. 

 A fost plăcut să depunem un efort împreună cu diriginții nostri pentru a aduce zâmbete 

sincere pe chipurile concurenților. În timp ce ne înarmam cu sclipici și temperă roz pentru a 

ataca polistirenul și cartoanele, formam o echipă. Însă ce am realizat în timp ce confecționam 

premiile a fost că formăm o echipă de o bună bucată de vreme, singura diferență este că în acea 

zi de luni lucram la perfecționarea trofeelor în timp ce în restul zilelor de luni lucrăm la 

perfecționarea noastră. 

 Cântatul este o modalitate extraordinară de a transmite un mesaj pătrunzător, mai ales când 

grupul de cântăreți este complet afon și paralel cu versurile melodiei. 

 Ziua de marți a sosit și s-a desfășurat cu multe râsete și voie bună, pentru că majoritatea 

dintre noi nu am fost binecuvântați de Dumnezeu cu harul cântatului. Pe lângă o febră musculară 

la nivelul abdomenului cauzată de hohotele de râs, această zi altfel ne-a oferit sentimentul de 

unitate pe care îl împărțim într-o clasă, pentru că în loc să înfruntăm singuri scena, am făcut-o 

împreună.  

 Miercuri este ziua în care elevii încep să simtă mirosul weekend-ului . Miercurea altfel însă a 

fost ziua în care am simțit mirosul delicios al mâncărurilor preparate cu măiestrie de colegii 

noștri la concursul de gătit. Cert este că jurații au fost niște oameni deosebit de norocoși…și 

sătuli.  

 Este interesant cum ajungem să descoperim în școala altfel lucruri noi despre colegii noștri, 

pe care îi vedem în fiecare zi. Fețe cunoscute care ascund talente necunoscute. Nu ne-am fi putut 

imagina că persoana pe lângă care trecem pe hol, dimineața în grabă, poate să prepare o lasagna 

într-atât de gustoasă încât să fie lăudată în repetate rânduri de către prieteni, colegi și profesori.  
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 La fel ca prima zi a săptămânii, ziua de joi ne-a demonstrat că elevii și profesorii Colegiului 

Național “Octavian Goga” formează o echipă, iar când membrii unei echipe se despart de 

aceasta, aceștia merită un moment omagiu. 

 Ziua de joi a fost dedicată pregătirilor pentru spectacolul organizat de elevii claselor a XI-a în 

cinstea viitorilor absolvenți. Sălile de clasă mai poartă încă mândre urmele pașilor de dans și 

ecourile replicilor rostite la repetiții. 

 Pomenind de pași de dans, trebuie să te pregătști cu seriozitate înaintea desfășurării unei 

activități sportive. Echipamentul tău trebuie să fie alcătuit din haine cât mai lejere, care să 

permită pielii să respire, iar corpul trebuie foarte bine hidratat. 

 Ei bine ziua de vineri a părut să fie ziua perfectă pentru a ignora orice regulă sau indicație 

legată de sport, pentru că pur și simplu un maraton de zumba a fost prea distractiv ca să îi pese 

cuiva de vestimentație. Maratonul s-a organizat în sala de sport a școlii, și a fost condus de trei 

instructoare de zumba, mirate să vadă o parte din mulțimea alcătuită din elevi îmbrăcată elegant, 

băieții în costume, iar fetele în rochii și cu tocuri în picioare. Explicația stă în felul următor: 

respectivii elevi participau la o competiție de modă organizată în aceeași zi, însă nu s-au putut 

abține să nu ni se alăture. 

 Școala altfel a avut scopul de a ne transmite niște mesaje în alt chip decât o face școala în 

mod normal. Această săptămână, diferită de toate celelalte, ne-a reamintit cine suntem noi ca și 

colectiv.  

 Săptămâna altfel ne-a demonstrat că deși am desfășurat diferite activități pe care în mod 

normal nu le-am realiza la școală, nu am învățat că avem unitate și putere în grupul nostru de 

elevi și profesori, am învățat că le aveam deja. 

Andreea Siriteanu 

Bursa Şcolilor 

 

 In doua zile, la "Bursa Scolilor", am reusit sa invat mai multe despre scoala mea decat in 

aproape zece ani petrecuti aici. Timp de doua zile, am vazut cum pe la standul nostru au venit 

elevi de clasa a VII-a si a VIII-a, atat de la scolile maghiare, cat si de la cele romane. Majoritatea 

elevilor au ramas surprinsi de mediile de intrare, asteptandu-se ca anii petrecuti in liceul nostru 

sa fie foarte usori. Cand eram de varsta lor, datorita mediilor de intrare la liceu, am crezut acelasi 

lucru, dar pe parcurs am vazut ca este usor sa intri, dar este greu sa ramai si ca, in fiecare an 

nivelul dificultatii creste considerabil. Surprinzator a fost sa vad elevi de la scoli maghiare, 

venind singuri, fara diriginti, cu intrebari despre liceul nostru. Fiecare elev a intrebat cel putin 

odata "Fiind de la scoala in limba maghiara, ma voi integra?". Majoritatea se tem de ideea ca s-ar 

putea face diferentieri. In scoala, am avut elevi care au venit cu foarte putine cunostinte de limba 

romana, dar dupa aproape jumatate de an, au reusit sa invete limba aproape perfect si s-au 

integrat. Copii se tem in general ca, necunoscand prea bine limba, atat profesorii cat si elevii vor 
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face diferentieri. La sfarsitul celor doua zile, toti cei care pus intrebari despre liceul nostru, au 

inteles un lucru important: aici ajungi sa fi sociabil, intelegator, sa dobandesti anumite 

competente, aici ajungi sa inveti de placere, nu de frica sau din obligatie.  

 Pentru mine, aceste doua zile au fost minunate, deoarece am cunoscut oameni noi, mi-am 

dezvoltat capacitatea de a vorbi, de a interactiona cu alti oameni. Desigur, toate acestea nu ar fi 

fost posibile fara ajutorul si sustinerea doamnei Ramona Oproiu.  

Radulescu Cristina-Maria 
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Demonstrati-ne ca ati citit Enigma Otiliei 

 

1. Ce îi spune moş Costache lui Felix când acesta intră pentru prima dată în casa din strada 

Antim? 

2. Ce fac personajele când ajunge Felix în casa din strada Antim? 

3.  Cu ce apelativ îşi numeşte Costache Giurgiuveanu fiica? 

4. Ce relaţie există între moş Costache şi Aglae? 

5. Câţi ani durează acţiunea romanului? 

6. La ce instrument cântă Otilia? 

7. Ce meserie va face Felix? 

8. Cine îi fură banii lui moş Costache cauzând astfel moartea bătrânului? 

9. Ce se întâmplă cu Simion Tulea? 

10. Unde e vor întâlni Felix şi Pascalopol pentru ultima dată? 

11. Cu cine are Felix o relaţie amoroasă, în afară de Otilia? 

12. Cum o cheamă pe servitoarea lui moş Costache? 

13. Care este personajul care cere bani de la toată lumea? 

14. Cine va avea un copil in roman? 

15. Ce îi lasă Otilia lui Felix înainte de a pleca pentru totdeauna cu Pascalopol? 

16. Unde îi duce în vizită Pascalopol pe Felix şi pe Otilia? 

17. Prin ce aspect al vorbirii este caracterizat moş Costache? 

18. Care este numele de familie al personajului Otilia şi explicaţi legătura cu moş Costache. 

19. Ce se va întâmpla cu Otilia la finalul romanului ? 

20. Cu cine se va căsători Stănică? 

21. Cine este protectorul mai în vârstă al Otiliei? 

22. Cum se numesc copiii familiei Tulea? 

23. Cu ce afaceri se ocupa Costache Giurgiuveanu? 

24. Unde se întâlnesc pentru prima dată Felix şi Otilia? 
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Inainte de bac sa ne verificam cunostintele despre lit romana... 

1. Cine afirmă despre romanul Ultima noapte…:  „aceste pagini constituie tot ce s-a scris 

mai subtil, mai frumos despre război, în literatura noastră...”? 

2. În cazul cărui personaj naratorul folosește tehnica modernă a perspectivelor multiple sau 

a reflectării poliedrice? 

3. În ce constau elementele de monografie în Moara cu noroc? 

4. În ce constau elementele de monografie în Baltagul? 

5. Reperezentanții realismului românesc sunt? 

6. Numiți o altă operă în care apare hanul ca loc malefic. 

7. În ce constă structura narativă la basm? 

8. Ce opere au caracter de bildungsroman și în cazul căror personaje? 

9. Ce romane au compoziția 6-7? 

10. Din ce roman face parte capitolul: Comunicat apocrif? 

11. În ce opere incipitul este simetric cu finalul? 

12. Ce roman are 28 de capitole? 

13. În ce operă apare personajul colectiv? 

14. Despre ce personaj Călinescu afirmă ca : ”este o brută căreia șiretenia îi ține loc de 

deșteptăciune? 

15. Din ce operă face parte replica: ”crud și cumplit este omul acesta…” 

16. Cine afirmă: ”eu nu pot vorbi onest decât la persoana I”? 

17. Ce personaj afirmă: ”Nu cunoașteți nimic din psihologia dragostei …folosiți un material 

nediferențiat…” 

18. Despre cine afirmă Călinescu că este „un damnat osândit de Providenţă să verse sânge şi 

să năzuie după mântuire. El suferă de melancolie sangvinară, colorată mizantropic”? 

19. În ce opere apare elementul anticipativ? Detaliați contextul și personajul care o rostește. 

20. În ce opere personajul principal moare la final? 

21. Ce scriitori folosesc în romanele lor amintirile cu satul natal? 

22. În ce operă apare tema destinului? 

23. În ce operă apare tema timpului? 

24. Cine rostește replica: „Aici nu stă nimeni”? 

25. Care a fost titlul inițial al romanului Ultima noapte… și al romanului Enigma Otiliei ? 

26. Pentru ce curent literar este valabilă afirmația: ”Descrie-mi vizuina și-ți spun animalul 

care o locuiește…” și cine o spune? 

27. Care este modelul literar al lui Camil Petrescu și al lui G. Călinescu? 

28. Cine enunță principiul sincronismului? 

29. Cine spune: „Creând oameni vii, cu viată proprie, cu lume proprie, scriitorul se apropie 

de misterul eternitătii”? 

30. Cine crede despre roman că trebuie să fie: ” o imagine grafică materializată într-un corp 

sferoid”? 

31. Cine spune despre roman: ”o scriere tipic realistă…demonstrarea unei idei printr-o 

experiență”? 

32. Despre ce romane afirmă Manolescu că sunt o ”imago mundi” și ”istoria unui eșec”? 

33. În ce opere toposul este situat în Ardeal? 
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34. Ce personaj are ca trăsătură faptul că este bâlbâit? 

35. În ce roman apar mituri și credințe populare? 

36. În ce romane există personaje feminine bine conturate? 

37. În ce romane apare analiza psihologică? 

38. În ce opere  apare fluxul conștiinței? 

39. Ce surse de inspirație propune Mihai Kogălniceanu în articolul Introducție la Dacia 

literară? 

40. Enumerați câteva elemente de monografie întâlnite în Baltagul și Moara cu noroc. 

41. În ce opere este prezent conflictul interior? 

42. Ce romane nu au titluri ale capitolelor? 

43. In ce roman primul și ultimul capitol se intitulează Începutul și Sfârșitul? 

44. Ce roman conține un așa-numit ”roman în roman” ? 

45. Precursorii romantismului românesc sunt..... 

46. Din ce etapă a romantismului face parte Eminescu? 

47. In ce gen se încadrează poemul Luceafărul 

48. Care sunt sursele de inspirație ale pașoptiștilor? 

49. Care este scriitorul care face trecerea de la romantism la simbolism?  
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Stiati ca… 

 

România 
 

 

• Sigur nu știai că de fapt românii au fost cei care au inventat beseball-ul.Da,așa este.Jocul 

cel mai adorat de către americani a fost inventat de români.La început evident că nu s-a 

numit baseball ci oina. 

• România deține locul 2 la cea mai mare viteză de internet pe plan mondial și hackării 

români sunt cei mai de temuți din lume. 

• Timișoara a fost primul oraș din Europa și al 2-lea din lume,după New York,care a 

introdus iluminatul electric stradal in 1884. 

• România este țara cea mai bogată în minereuri de aur din Europa. 

• Lumea de astăzi circulă foarte des cu avionul,dar foarte puțini știu că avionul cu reacție 

a fost inventat de un român. 

• Daca n-ar fi fost românul nostru Petrache Poinaru in clasele primare nu mai scria nimeni 

cu stiloul ci probabil cu penele. 

• Doctorul român Ștefan Odopleja este recunoscut ca tatăl ciberneticii.Practic el este 

inventatorul ciberneticii. 

• Tot un doctor român, N.Păulescu a descoperit insulina. 

• Cei mai mulți urși bruni sunt in Europa,aproximativ 60 % se află în România. 

• Cea mai recunoscută nuanță de albastru din lume este albastrul de Voroneț numit după 

bisirica din moldova. 

• Și închei cu,Casa Poporului.Este cea mai mare clădire din lume după Pentagon și, cea 

mai grea si scumpă de asemenea. 

Mădălina Pavelescu

 

• Personajul Coana Chiriţa din operele lui Vasile Alecsandri a existat în realitate şi se 

numea Anastasia Greceanu 

• Primul spectacol cinematografic din România a avut loc la Bucureşti, la data de 27 mai 

1896. 

• România se află în topul primelor 10 ţări din Europa care au introdus automobilul în 

circulaţia rutieră. 

• Un român, Grigore Briscu (1884-1965), este inventatorul elicopterului şi al motorului 

rotativ. El a inventat un elicopter în anul 1909, iar motorul rotativ şi l-a brevetat la 

Oficiul Român de Invenţii sub nr. 2323/2046 din 1912. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bucure%C5%9Fti
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/27_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1896
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• Un crater de pe Lună poartă numele lui Spiru Haret? 

• Dacii considerau că aurul aduce ghinion şi, din acest motiv, purtau doar podoabe din 

argint. 

• Prima femeie medic din România a fost Maria Cuţarida-Crătunescu (d. 1919). 

• Henri Coandă a inventat în anul 1933 un aparat de zbor asemănător cu o farfurie 

zburătoare, denumit "aerodina lenticulară". 

• Bucureşti a fost primul oraş din lume iluminat cu petrol, în anul 1858. 

• Cu o lungime de 4.369,5 m, Tunelul Teliu de pe calea ferată Hărman - Întorsura 

Buzăului, este cel mai lung tunel de cale ferată din România. 

• Desenele rupestre, din peştera de la Cuciulat - judeţul Sălaj (10000 -7000 î. Chr.), sunt 

unice pe teritoriul României şi sunt primele manifestări de acest gen, din sud-estul 

Europei 

Ovidiu Bisoc Marian 

  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Spiru_Haret
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Maria_Cu%C5%A3arida-Cr%C4%83tunescu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1919
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Tunelul_Teliu
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Cuciulat
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