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revista elevilor genesis college

Mihai Eminescu

reprezentant al culturii
române
Autor: Duță Maximilian, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Cine altcineva ar putea fi mai potrivit pentru
a reprezenta cultura română decât Mihai
Eminescu? O întrebare la care răspunsul
este evident, marele poet fiind nu numai un
geniu literar, ci și un veșnic ambasador
al țării, sintetizând, în opera sa și în
activitatea sa redacțională, spiritul
național al românilor. „Eminescu este
cel dintâi scriitor român care scrie
către toți românii într-un grai pe care
românii de oriunde îl pot recunoaște ca
al lor”, spunea Nicolae Iorga.
Abordând teme diverse, de la sensibilele poezii de iubire,
la sumbrele poezii despre timp și condiția umană, Mihai
Eminescu devine un scriitor atemporal, trăirile transpuse
de el fiind netrecătoare și regăsindu-se în orice timp și loc.
Mai mult, prin caracterul profund naționalist al creației
sale, artistul devine vocea unui întreg popor, voce care
strigă: independență, unitate națională, și care își apără
limba de origine latină și credința ortodoxă, într-un
secol XIX care venea, în România, cu schimbări
majore, de la apariția unor noi clase
sociale, la dispariția altora, la reforme
agrare, electorale și, evident la
Unirea din 1859 și la Războiul de
Independență din 1877.
Toate, însoțite de un pericol extern care
ia alte fețe - pericolul otoman este înlocuit de cel
2
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rusesc, iar dualismul austro-ungar,

Imperiul Britanic. „Tot ce-n țările vecine e smintit

instaurat în 1867, continuă să apese pe gâtul

și stârpitură,/Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de

românilor din Transilvania, care se încearcă,

natură,/Tot ce e perfid și lacom, tot Fanarul, toți iloții,/Toți

de secole, a fi maghiarizați.
Lăsând

de-o

parte

pericolul

se scurseră aicea și formează patrioții”, spunea poetul.
extern,

Mihai

Așadar, privind dincolo de frumusețea unor versuri

Eminsecu, asemeni lui Caragiale, colegul său din

strălucite, observăm mesajul profund pe care Mihai

cadrul societății Junimea, nu se dă înlături în a critica

Eminescu îl lasă românilor de pretutindeni și României din

situația politică internă și problemele din interiorul

toate timpurile. Eminescu nu este doar un minunat poet,

Principatelor.

ci și un reprezentant al poporului, un critic al nedreptății
și un apărător al valorilor naționale care constituie un

Scrisoarea a III-a este un adevărat manifest care atinge

stâlp după care ar trebui să se ghideze țara. Vedem deci,

întregile aspecte ale unei politici dezorganizate și

importanța studierii acestei mari personalități în școală,

incompetente, să mai zică cineva că subiectul nu este de

și răspunsul la întrebarea cu

actualitate… Începând cu visul lui Baiazid de a supune

care am început: Cine altcineva

toate popoarele sub semilună și continuând cu smerenia

ar putea fi mai potrivit pentru

caracteristică românilor întruchipați de Mircea, care iese

a reprezenta cultura română

biruitor la Rovine, poetul național revine la prezentul

decât Mihai Eminescu? Astfel,

trist, unde ipocrizia, lenea și minciuna sunt ridicate la

în luna culturii, aleasă de școala

rang de cinste, politicienii țării, așa-zișii patrioți, aflându-

noastră tocmai datorită acestei date

se în funcție pentru un singur scop - propriul lor interes.

comemorative: 15 ianuarie, vă invit pe
toți să citiți poezia eminesciană, și mai mult,

Astfel, poezia devine o reprezentare a teoriei formelor

să o înțelegeți, studiind nu numai slovele

fără fond, susținută de societatea literară Junimea,

așternute cu o măiestrie inegalabilă pe foile

iar conservatorismul apare ca o soluție palpabilă la

de aur ale istoriei românilor, ci și contextul

un liberalism occidental, aplicat brusc, dar din păcate

vremurilor în care s-au scris acestea, și

neînțeles de populație și imposibil de realizat într-o

vedeți, oare nu se aplică și astăzi?

societate înapoiată cu câteva sute de ani față de marile
puteri ale Vestului: Franța, și la momentul respectiv,

4

Avea dreptate Mihai Eminescu!
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Problemele comunicării
din secolul 21

Autor: Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

În ziua de astăzi, comunicarea este o adevărată aventură, în condițiile în care problemelor
existente de la începutul omenirii li s-au
adăugat cele datorate digitalizării.

Astfel, cele trei tipuri de bariere în comunicare pe care
le-am întâlnit cel mai des sunt: zgomotul, problemele la
nivelul codului, în special în mediul online, unde
emoticoanele și semnele de punctuație sunt de
multe ori folosite exagerat sau eronat, și lipsa de
atenție a interlocutorului.
Sunetele de fundal sau cele foarte puternice
îngreunează sau împiedică informația în a-și
atinge destinația, mai ales dacă între emițător și receptor
există o oarecare distanță, situație cel mai des întâlnită
în cazul informațiilor scurte, dar care necesită reacții
rapide. De exemplu, când un coleg încearcă să transmită
ceva într-una din pauzele în care zgomotul de fundal din
clasă este mult prea apăsător, și este nevoie să repete,
fiindcă pur și simplu nu se poate face auzit.
O altă mare problemă în comunicare,
mai ales în societatea modernă, este
legată de socializare online. De
câte ori nu ni s-a întâmplat să
nu înțelegem un mesaj din cauza
ortografiei greșite sau din cauza unor
emoticoane pe care pur și simplu nu știm
cum să le interpretăm.
6
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A treia barieră în comunicare pe
care am întâlnit-o și pe care o întâlnim cu
toții este lipsa de atenție a interlocutorului.
Acel moment când ești lângă o persoană, îi
vorbești, și pur și simplu nu te ascultă. Fie că se
cu tine, lipsa atenției receptorului reprezintă o barieră
masivă în comunicare.
Așadar, cele trei bariere de comunicare pe care le
întâlnim cel mai des sunt: zgomotul, folosirea eronată
a emoticoanelor și a semnelor de punctuație în mediul
online, precum și lipsa de atenție a interlocutorului, toate
împiedicând informația în a ajunge așa cum se vrea
trimisă, la destinație.

Autoa
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gândește la altceva sau că nu dorește să comunice
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i
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Dacă suntem atenți la aceste trei probleme,
putem găsi soluții comunicând cu oamenii
din jurul nostru, eliminând interpretările
personale și deci disputele inutile,
îmbunătățindu-ne

calitatea

vieții

prin relațiile cu cei din jurul nostru.

8

9

revista elevilor genesis college

Problemele comunicării
din secolul 21

Ioana Banyai, clasa a XI-a B

Ioniță Andrei, clasa a XI-a B

Ema Hozoc, clasa a XI-a B

Natalia Bente, clasa a XI-a B

10

Alexandru Rusu, clasa a XI-a B
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Scrisoare către
Mihai Eminescu

Autor: Horațiu Frățilă, clasa a VII-a A

Draga Mihai Eminescu,
Simt nevoia să-ți scriu ca elev de mult timp, de
când am fost mereu atras de poezia ta în tinerețe, de la
„Somnoroase păsărele” până la „Ce te legeni…?”. Ne-ai
încântat cu limbajul tău creativ, plin de figuri de stil și
imagini artistice care înfățișează o natură plină de emoții
într-un mod pe care niciun poet nu l-a mai putut realiza
până acum!
Ne-ai oferit și una dintre cele mai frumoase capodopere
lirice, „Luceafărul”, o poezie greu de înțeles.
Ne-ai învățat că cineva care este sensibil la natură
nu este un om naiv care nu vede realitățile grele ale
vieții și starea actuală a lucrurilor. De exemplu,
în „Scrisoarea a III-a”, ai înfățișat marile
personaje ale duplicității și falsului patriotism din vremea
ta, pedepsindu-le acțiunile cu cântece și fraze potrivite.
Totuși, îmi place cum i-ai educat pe cei care citesc poezia
ta să separe binele de rău, să înțeleagă că natura își
urmează calea naturală și urmărește dreptatea
independent de intervențiile umane.
Ai fost și vei fi în continuare
o personalitate măreață a
poeziei românești!

12

13

revista elevilor genesis college

Iarna

Autori: Petra Geanaliu și
Mara Postelnicu, clasa a VII-a C
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A

Ninge liniștit afară
Fulgii mari din cer coboară
Se așterne un covor de nea
Chiar aici, în curtea mea.
Albul este peste tot
De afară se aude zgomot
Sunt copiii ce se joacă
Și după bulgări se apleacă.
Odată cu dimineața
S-a lăsat ușor și ceața
Ne pregătim de sărbătoare
Iarna este uimitoare!
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Maia Nicolaescu, clasa a VII-a C
16

Rareș Brînzan, clasa a VII-a C
17
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Maia Nicolaescu, clasa a VII-a
18
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De la Tolkien
la Hugo

Autor: Amelia Turp

Revenim în această ediție a revistei
GenesisMag cu o listă bogată de scriitori și
poeți valoroși, născuți în lunile ianuarie și
februarie. Operele lor continuă să încânte
generații noi de cititori, iar moștenirea pe
care au lăsat-o în urmă este cel mai prețios
dar pe care l-ar putea face cineva omenirii:
cultura. Cea mai sinceră contemplare
asupra umanității și a evoluției sale de-a
lungul timpului.
John Ronald Reuel Tolkien (3 ianuarie 1892)
Academician și scriitor, profesor de limba și literatura
engleză la Universitatea din Oxford, JRR Tolkien este
recunoscut pentru faimoasa epopee și universal său
fantastic, imaginate în Stăpânul Inelelor și în Hobitul.

Emil Gârleanu (5 ianuarie 1878)
Cine nu-și amintește de îndrăgita carte pentru copii „Din
lumea celor care nu cuvântă”?! Pe lângă activitatea de
scriitor, Emil Gârleanu a fost și regizor, scenarist de film și
jurnalist. A debutat la revista ieșeană Arhiva și a colaborat
la revistele Sămănătorul, Luceafărul, Albina, Convorbiri
literare și altele. A participat la înființarea Societății
Scriitorilor Români în 1908 și a fost un reprezentant de
frunte al Semănătorismului.

Umberto Eco (5 ianuarie 1932)
Cunoscut în special pentru romanul său Numele
trandafirului, Eco a fost un expert al semioticii, știința
semnelor, pe care le-a folosit în aproape toate romanele
20
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sale, inclusiv în Pendulul lui Foucault și în Insula din

Creația sa literară este vastă și cuprinde de la poezii la

ziua de ieri. A fost președintele Școlii Superioare de Studii

traduceri, piese de teatru și chiar articole jurnalistice.

Umanistice (Universitatea din Bolognia) și Membru

Opera sa poetică a fost influențată de romantism, filosofia

Onorific al Colegiului Kellogg (Universitatea din Oxford).

antică şi de teoriile lui Arthur Schopenhauer.

Ion Minulescu (6 ianuarie 1881)

Anton P. Cehov (17 ianuarie 1860)

Poet și prozator avangardist,

Minulescu este un

Medic, prozator și dramaturg rus, Cehov nu și-a imaginat

reprezentant important al Simbolismului românesc.

niciodată ce dimensiuni ar putea capăta reputația sa

A condus publicațiile Revista celorlați și Insula, și s-a

postum. Publicul reacționează mereu cu emoție la piesele

format sub influențele lui Duiliu Zamfirescu, Alexandru

lui de teatru, demonstrând cât de apreciat este scriitorul,

Macedonski și ale simboliștilor francezi și belgieni.

atât de poporului rus, cât și pe plan internațional. Dintre
piesele sale, care se joacă frecvent și în România, se

Simone de Beauvoir (9 ianuarie 1908)

numără Cântecul lebedei, Nunta, Pescăruşul, Unchiul

Scriitoare și filosof existențialist, Simone de Beauvoir și-a

Vania etc.

petrecut anii de școală în cadrul unei mănăstiri și a vrut
să urmeze calea călugăriei. Dar, la 14 ani, s-a schimbat

Ioan Slavici (18 ianuarie 1848)

radical și a devenit atee, a studiat filosofia la Sorbona și

Printre cele mai importante scrieri literare ale lui Ioan

a fost, mai târziu, partenera lui John-Paul Sartre. De-a

Slavici se numără romanul Mara, nuvelele Moara cu noroc

lungul vieții a publicat lucrări de ficțiune, de călătorii și

și Pădureanca, iar memoriile sale publicate în volumul

articole despre etică și politică. A fost una dintre primele

Amintiri, apărut în anul 1924, au o importanță deosebită

reprezentante ale feminismului, cu opera sa Al doilea sex.

pentru istoria literaturii române. La fel ca alți scriitori ai
vremii, avut și o importantă carieră jurnalistică.

Jack London (12 ianuarie 1976)
Jack London este pseudonimul literar al lui John Griffith

Edgar Allan Poe (19 ianuarie 1809)

Chaney, scriitor și jurnalist american. Romanele sale

Opera scriitorului american este în mod special

evocă existența crudă, sălbatică și spiritul de revoltă și

recunoscută pentru poeziile și proza sa scurtă. În

aventură, în care eroii luptă pentru supraviețuire. Printre

lucrările sale, Poe a demonstrat că stăpânea în mod

operele sale sunt titluri îndrăgite precum Chemarea

strălucit limbajul și tehnica scriiturii, dar că avea și o

străbunilor, Lupul de mare, Războiul claselor și Colţ alb.

imaginație extrem de originală. Poezia și povestirile lui
Poe i-au influențat foarte mult pe simboliștii francezi de

Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850)

la sfârșitul secolului al XIX-lea.

„Fiind foarte român, Eminescu e universal”, spunea
poetul Tudor Arghezi despre Eminescu. Unul dintre

Virginia Woolf (25 ianuarie 1882)

cei mai importanți scriitori români, Mihai Eminescu

Autoarea britanică Virginia Woolf a fost educată acasă,

este considerat poetul național. Începând din 2011, ziua

cu surorile ei. În copilărie, a creat un ziar pentru a descrie

nașterii sale este celebrată în România ca Ziua Culturii

trăsăturile celor opt copii ai familiei sale. Deși este

Naționale.

cunoscută în special pentru romanele Mrs. Dalloway și
Spre Far, Woolf a scris și eseuri de pionierat despre teoria
artistică, istoria literară, feminism și politica puterii.

22
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au culminat într-una dintre cele mai mari descoperiri din

Lewis Carroll (27 ianuarie 1832)

istoria omenirii: teoria evoluției prin selecție naturală.

Autorul celebrei Alice în țara minunilor, Lewis Carroll n-a
fost doar scriitor, ci și matematician și fotograf. Cartea nu

Grigore Vieru (14 februarie 1935)

a avut un succes imediat, ci interesul pentru ea a avut o

Poet basarabean, membru al Academiei Române, Vieru a

creștere constantă, iar după publicare, autorul se gândea

debutat în 1957 cu versuri pentru copii. La sfârșitul anilor ’80,

deja la o continuare a acesteia. Rezultatul a fost Alice în țara

Grigore Vieru se afla în prima linie a Mișcării de Eliberare

din oglindă, la fel de captivantă ca și predecesoarea sa.

Națională din Basarabia, textele sale (inclusiv cântecele pe
versurile sale) având un mare rol în deșteptarea conștiinței

Gertrude Stein (3 februarie 1874)

naționale a românilor din Basarabia.

Gertrude Stein este considerată una dintre marile autoare
americane din secolul al XX-lea și o figură cheie în curentul

Marin Sorescu (19 februarie 1936)

Modernismului. Și-a petrecut tinerețea în Franța și a fost

Scriitor român, Marin Sorescu debuta în 1964 cu volumul de

una dintre primele colecționare de artă cubistă, printre care

parodii Singur printre poeți. Până la moartea sa, în 1996, a

și lucrări aparținând lui Picasso. Singura sa lucrare care a

mai publicat încă 23 de volume. Printre cele mai cunoscute

avut succes la publicul larg a fost Autobiografia lui Alice B.

se numără Tușiți, Suflete, bun la toate, precum și ciclul de

Toklas, în care este vorba chiar de ea.

patru volume intitulat La lilieci, un univers poetic pornind
de la un cimitir ce poartă acest nume.

Geo Bogza (6 februarie 1908)
Scriitor, jurnalist, poet român și teoretician al avangardei,

Victor Hugo (26 februarie 1802)

Geo Bogza este cunoscut pentru lucrări intens descriptive

Poet, dramaturg și romancier francez, Victor Hugo

precum Cartea Oltului, ca și pentru lansarea revistei Urmuz,

impresionează prin dimensiunea operelor sale, printre care

care împletea elemente de dadaism și constructivism.

se numără Mizerabilii și Notre-Dame de Paris. Fiind un
simpatizant al Republicii, Hugo a fost exilat pentru curajul

Charles Dickens (7 februarie 1812)

de a-l numi pe Napoleon al III-lea „trădător”. Chiar dacă este

Scriitorul englez este cunoscut pentru opere precum Marile

cunoscut pentru romanele sale, francezii îi iubesc și poezia,

speranțe, Aventurile lui Oliver Twist, David Copperfield,

și îl consideră unul dintre cei mai buni poeți ai țării.

Timpuri grele, Nicholas Nickeby și altele. Începuturile
sale au fost ca funcționar într-un birou de avocatură, dar
nu i-a plăcut această profesie și a devenit ziarist, relatând
dezbaterile parlamentare și călătorind prin Anglia cu
poștalionul, ca să scrie despre campaniile electorale.

Charles Darwin (12 februarie 1809)
Chiar dacă nu a fost un scriitor prin definiție, ci om de știință,
Darwin este recunoscut pentru celebra sa lucrare Originea
speciilor, în care definește teoria evoluționismului. Charles
Darwin a călătorit în jurul lumii la bordul corabiei Beagle, a
cercetat plante și animale și a adunat o serie de dovezi ce

24
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Invitație la film:
„Forța fie cu voi!”

Autor: Amalia Urăști, clasa a XI-a A
Text editat de: Filip Constantinescu, clasa a X-a A

„Star Wars: A New Hope” (1977) este unul
dintre filmele SF care a influențat lumea
și a inovat CGI-ul în industria filmelor.
Luke Skywalker (Mark Hamill) își unește forțele cu Obi
Wan “Ben” Kenobi (Alec Guinness), pilotul Han Solo
(Harrison Ford), un Wookie - Chewbacca, și doi droizi,
C3PO și R2D2, pentru a salva galaxia de la stația de luptă
a Imperiului, pornită să distrugă tot, încercând totodată
să o salveze pe prințesa Leia (Carrie Fisher) din mâinile
lui Darth Vader (James Earl Jones).
„O nouă speranță” se intitulează al patrulea episod din
seria Star Wars, prima trilogie începând cu episoadele
IV, V, VI. Regizorul și scenaristul acestui film este George
Lucas, iar compozitorul coloanei sonore este John
Williams.
Multe persoane, inclusiv eu, au copilărit cu această serie
de filme. Fiind primul film din serie, îmi
aduce un confort în suflet de fiecare
dată când îl revăd. Reîntâlnirea
personajelor cu care am crescut, atât
eu, cât și părinții mei, și care m-au ajutat
să îmi formez o parte a personalității, a fost,
este, și va rămâne specială pentru mine și pentru
generații întregi, indiferent de timp și de vârstă.
Vă recomand să vedeți toate filmele, pentru a
explora și înțelege mai bine universul nemuritoarei
francize Star Wars! Veți vedea, niciunul dintre voi
nu va regreta!

26

„Forța fie cu voi!”
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Cultura artificială

Autor: Filip Constantinescu, clasa a X-a A
Text editat de: Andrei Albu, clasa a XI-a A

Care este definiția culturii? Dacă ne uităm
în dicționar, avem mai multe răspunsuri.
„1. CULTÚRĂ, culturi, s. f. 1. Totalitatea valorilor materiale
și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare
pentru comunicarea acestor valori.”
„2. Totalitatea lucrărilor agrotehnice necesare plantelor
agricole pentru a se realiza producții mari și constante;
știința, priceperea de a lucra pământul, de a îngriji
plantele.”
„3. Creștere, în laborator, a bacteriilor pentru diverse
utilizări; colonie de bacterii obținută pe această cale.”
„4. Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse
domenii; totalitatea acestor cunoștințe; nivel (ridicat) de
dezvoltare intelectuală la care ajunge cineva.”
Prima definiție este cea uzuală. Totalitatea „valorilor”
create de omenire. Lucrări artistice, idei filozofice...
oare intră și lucrările științifice în câmpul culturii?
„Nu”, ați putea spune. Dar până la urmă, o lucrare
științifică poate să stârnească o discuție
foarte înfierbântată. Dacă atunci când
ne referim la cultură ne referim
la toate materialele ficționale
create

de

oameni,

atunci

studiile științifice din trecut pot
fi considerate parte din „cultură”.
Multe dintre ele descriu concepte complet
28

imaginare. Desigur, era o încercare de a descrie
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fenomene existente, dar tot ajungeau să fie neadevărate.

0 și 1-uri, poți ajunge cu un rezultat pe care l-ai putea

Cine poate spune că studiile noastre științifice de acum nu

considera inteligent. În loc să diferențieze între un 0 și

sunt și ele ficționale? Poate că știm unele lucruri de bază,

un 1, poate diferenția între o mașină Tesla și o mașină

dar e foarte posibil (de fapt, aproape garantat) ca multe

Nissan. Poate diferenția o albină de un câine. Te poate

dintre cunoștințele noastre științifice să nu fie nimic mai

diferenția pe tine și altcineva. Calculatoarele au devenit

mult decât bazaconii. Această ambiguitate privind ceea

extrem de inteligente, și sunt capabile de treburi care în

ce se califică a fi cultură va exista tot timpul. Oare e drept

trecut erau îndeplinite exclusiv de oameni. Vrei să știi

să spunem că absolut orice este un rezultat al gândirii

unde locuiește cineva? Dacă ai acces la baza de date a unui

omenești poate fi considerat „cultură”?

magazin online, să spunem, și persoana căreia vrei să-i
găsești locația a cumpărat ceva de pe site, trebuie doar să

A doua și a treia definiție sunt pentru lucruri

te uiți după numele ei. Vrei să cauți un articol despre un

mai practice. Culturi agricole și culturi biologice, făcute

subiect obscur? Caută-l pe un motor de căutare, și

în laborator. Ambele definiții de referă la o creștere de

vei primi rezultate pe care motorul le-a asociat

un anumit fel. Creșterea bacteriilor, creșterea plantelor,

automat cu ce ai scris tu, prin procese

creșterea unor lucruri vii. A patra definiție se referă

simple și complicate. Totuși, toate

la creșterea la nivel mental al unei persoane (sau mai

aceste treburi sunt lucruri care nu

degrabă dezvoltarea sa). Este doar o coincidență? Eu sunt

sună de parcă ar avea un caracter uman

de părere că nu.

implicit. Dispozitivele noastre îndeplinesc
sarcini pe care trebuia noi să le îndeplinim, dar nu pot

Ar exista cultură fără om? Dacă ne bazăm pe

gândi ca niște oameni. Ele nu au emoții. Nu sunt vietăți.

prima definiție, nu. Dacă ne bazăm pe a doua și a treia,
da, ar exista „culturi”. Totuși, ambele culturi ar implica

Vedeți aceste două imagini? Dacă ați mai experimentat cu

prezența vieții. Haideți atunci să punem altă întrebare:

programe de generare automată de artă, veți recunoaște

ar exista cultură fără viață? Pare a fi o întrebare cu un

caracteristicile lor de vis, aproape psihotice. Nu prea au o

răspuns simplu: nu. Apa are cultură? Pietrele au cultură?

coerență. Dar asta înseamnă că nu e artă? Și oamenii fac

Cultura trebuie creată de ceva care are

artă care nu are niciun sens. Orice poate

un anumit grad de activitate, trebuie să

să aibă sens dacă te gândești la el destul,

reprezinte dezvoltarea uneia sau mai multe

dar aceste lucrări nu au un sens ”normal”,

vietăți. Siliconul, aluminiul, cuprul și aurul

nu putem interpreta o „poveste” sau un

sunt vietăți?

„mesaj” exact fără să le adăugăm propriile
idei. La acest nivel se află inteligența

30

Clar nu. Sunt metale inerte. Totuși,

artificială: arta sa vizuală nu are sens. Dar

aceste materiale sunt folosite pentru a crea

este artă, se și vede. Aceste lucrări nu au

un procesor. Procesoarele nu sunt vietăți.

un alt scop practic, sunt creații artistice.

Cel puțin nu le vedem așa. Calculatoarele

Asta înseamnă că inteligența artificială

știu doar să diferențieze între fals și

poate gândi? Într-un fel, da. Dar hai să

adevărat, 0 și 1, acest lucru sau acel lucru,

nu ne ambalăm. Toate operele artistice

de mai mult nu sunt în stare. Dacă le pui

create de program sunt bazate pe sute,

să diferențieze între milioane, miliarde de

mii, milioane de material create mai întâi
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de oameni. Dacă îi spui unui
calculator să îți arate o imagine
a Londrei și el nu a mai văzut
vreodată o așa imagine (sau
cel puțin nu a văzut vreodată o
imagine cu eticheta „Londra”),
vei primi rezultate aleatorii, sau
o eroare. Deci nu sunt create
doar de către calculator, un
om a avut un rol în asta, nu-i
așa? Sigur. Dar faptul că un
om a făcut această mașinărie
chiar înseamnă că nu poate fi
considerată o ființă?
Există

două

variante,

deci. Ori cultura nu necesită
viață

pentru

a

exista,

ori

calculatoarele sunt și ele vietăți.
Dacă prima variantă este cea
adevărată, arta calculatoarelor
este la fel ca un nor care are o
formă similară cu ceva familiar
nouă, oamenilor. Dacă nu, atunci
trebuie să ne punem întrebarea:
ce vom face când calculatoarele
vor putea crea ceva unic, care
să nu fie bazat pe ceva ce putem
recunoaște?

32
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What are video games
really about?
Autor: Teodor Drăguș, clasa a IX-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

In the modern age, the most popular video
games are mostly known for their visuals,
dense American cities filled with satirical
caricatures, windy forests full of animal life
and fantasy monsters.
Not to mention the epic action sequences that the
player participates in. This is actually not that new
of a trend in the gaming industry, way back
in 1991 Sega was marketing their Master
System as being the first 16-bit console,
competing with the 8-bit Nintendo
Entertainment System.
That’s where their slogan, “Sega does
what Nintendon’t” originally came from. Today
most game studios tend to focus towards realistic graphics,
having fully animated characters, colorful shaders and
giant worlds to explore. When people think about video
games they think about graphics, but the actual reason
for why games are so popular is their design. I’m not just
talking about the characters or the environments, but
the design of the “game” part in the game.
The Oxford English Dictionary
defines a game as being “an activity
that you do to have fun, often
one that has rules and that
you can win or lose”, this means
that for the game to be fun the
actual activity has to be fun. The video
34

game equivalent of activity is “playstyle”, so they’re
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mainly based on playstyles. For
example, a first or third-shooter,
say Call of Duty, you’re shooting
groups of enemies while dodging
their attacks, that is a playstyle.
In a platformer like Super Mario
Bros you’re constantly jumping
around various points in the
environment to get from point
A to point B, that is also a playstyle. Pretty much every
activity that you’re doing in a video game, even something
as simple as reorganizing your inventory in Minecraft, can

the actions that they’re doing in the game world? Well, it’s

be considered a playstyle. So, for that matter, what makes

because games are still in their infancy. When Georges

a good playstyle? Well, the truth is, like all art, it depends

Méliès made A Trip to the Moon in 1902 the streets were

on your opinion. Some people might prefer the over-the-

still

top action thrills of Devil May Cry,

carriages instead of the cars we

because of the constant back and

have today. Meanwhile Alan

forth between offense and defense,

Alcorn’s

the variety of moves, the colorful

in 1972, 70 years later. Doesn’t

cast of enemy characters and the

help that a lot of big studios are

open levels. Others might like more

playing it way too safe. Many

strategic games like Civilization

developers put the story over the

because you’re constantly making

actual gameplay. A good example

decisions that will affect your

is the Mafia games, where you’re

empire years into the future, like

wandering around a city, stealing

spending your money on farming

cars and shooting cops, a lot like

rather than hiring more people to

the GTA games, except the story

join the military because too many

is inspired by the Godfather movies. It’s gotten to the point

citizens are dying of starvation,

where we have an entire feature designed to interrupt the

resulting in your soldiers being

game to give you a movie sequence that pulls you out

vastly outnumbered in a battle

of the player character’s shoes. My point here isn’t that

against the enemy state. And, of

stories don’t belong in video games at all, they can be

course, there are those journalists who

great for setting up context for why you’re shooting those

think that Grand Theft Auto V is turning

aliens, but a book and a board game are very different

children into actual real-life criminals.

things from one another.

filled

with

Pong

horse-drawn

was

released

This doesn’t mean that every video game is heavily

36

So, if games are about playstyles,

dependent on its story. The reason why Fortnite is so

why do so many people pay attention to the

popular is because every player starts off with minimal

graphics, or sometimes the story, instead of

resources, and they must search the environment for

37

weapons and materials but
can also run away or build
refuge to defend themselves
from competitors who have
found the best weapon in the
entire game, it’s just the right
combination

of

power

and

powerlessness. Also, in the last
few years single player games
have begun to turn towards
emergent gameplay, allowing
players to solve problems
in their own ways by
using the various tools
at their disposal. Games
are an interactive medium,
the

interactivity

is

what

makes them fun. So, next time
you’re playing your favorite
video game try to think about
why your character can jump
really high but is very weak in
fistfights, or why the guards are
in that tower up high, or why
you’re making the decisions
that you’re making, what makes
this game so great?

38
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Interviul lunii
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Interviurile GenesisMag
Mihaela Drăguș, cofondator
Genesis College
Autor: Teodor Drăguș, clasa a IX-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Fiecare discuție ne aduce mai aproape de
personajul principal al poveștii.
Deschidem seria de interviuri cu profesori,
pornind de la cea care a participat la dezvoltarea
pas cu pas a liceului Genesis College. Despre
planuri din tinerețe, experiențe și visuri,
vă propunem un dialog cu Mihaela Drăguș,
cofondator și director general al Genesis
College.
Q: Cum ai ajuns să fii directoarea liceului Genesis College?
A: Când eram foarte tânără și studiam la facultatea de
Litere, visam să cuprind multe dintre ideile frumoase aflate
acolo într-o realizare în domeniul educației. Acest lucru a
coincis cu momentul în care am cunoscut-o pe fondatoarea
școlii, Ioana Necula, care mi-a încurajat aspirațiile. Am
devenit partenere și am început coordonatoarea unei
școli mici, cu doar douăzeci de copii, care în timp a devenit
liceul internațional de astăzi, grație implicării tuturor.
Q: Cum crezi că te-a influențat statutul în care ești acum?
A: Cred că m-a ajutat să nu mă mulțumesc cu ceea ce
știu într-un anumit moment, și să tind către dezvoltarea
cunoștințelor mele. M-a ajutat să nu mă plafonez. M-a mai
ajutat și în socializare, să știu cum să-mi comunic ideile,
să am relații bune și să înțeleg mai bine natura umană.
Q: Ai mai avut și alte idei de carieră înainte să te intereseze
educația?
A: Da. M-a tentat să devin specialistă în comunicare. Mi-ar
fi plăcut și să am o profesie în care să scriu mai mult, poate
chiar să fiu traducător, scriitor, copywriter, orice ține de

40
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litere și creativitate literară. Am lucrat chiar și la o agenție
de presă.
Q: Ce cărți ți-ar plăcea să scrii dacă ai fi scriitoare?
A: Genul meu preferat este realismul magic. Ar fi nuvele,
proză scurtă, în genere cărți de literatură, de beletristică.
Un autor pe care îl admir foarte mult este Gabriel Garcia
Marquez.
Q: Care este scopul tău în viață?
A: Să reușesc să fiu o persoană care prin acțiunile sale să
poată să facă lumea un loc mai bun.
Q: Ce le-ai putea spune oamenilor care sunt interesați să
devină șefi de companie sau instituție, cum ești tu?
A: Aș putea să spun că această funcție necesită
responsabilitate și profesionalism, să poți să îmbini
competitivitatea cu empatia, să fii foarte atent și cel mai
important, să poți să faci chiar tu mare parte din ceea ce le
ceri altora să facă.

42
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Comemorarea
lui Eminescu o abordare nouă
Autor: Tudor Rabinovici, clasa a IX-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Știm cu toții că în luna ianuarie îl comemorăm
pe Mihai Eminescu, marele poet național,
dar modul în care am făcut-o anul acesta a
fost deopotrivă interesant și amuzant.
Ce ar fi fost dacă artistul ar fi trăit astăzi, în epoca
digitalizării? Și-ar fi promovat operele literare în mediul
online, ar mai fi fost urmărit de cineva? Chiar, câți
followeri credeți că ar fi avut Eminescu pe instagram? Vă
las pe voi să vă imaginați.
Alături de domnul Robert Nicolae, invitat de
școala noastră, ne-am distrat urmărind statistici despre
literatura și cultura promovate în mediul online, dar am și
învățat, prin semnalul de alarmă tras în urma statisticilor
referitoare la timpul mediu petrecut pe rețelele de
socializare de o persoană în 2022. Nici nu vreți să
știți ce îmi arată mie telefonul…
În ansamblu, a fost o experiență care a
combinat la propriu utilul cu plăcutul, și de
care eu și colegii am fost foarte încântați!
Chiar sunt curios câți urmăritori ar fi avut
Eminescu… Voi l-ați fi urmărit?

Elemente de promovare pentru un marketing
Workshop
digital de succes
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MYP
Școală și școala
vieții
Autor: Tudor Rabinovici, clasa a IX-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Vineri, 21 ianuarie, eu și colegii mei
am participat la o videoconferință
unde ni s-a explicat mai în
detaliu ce înseamnă MYP, care
este perspectiva DP-ului, a
Personal Projectului de anul
viitor, și care sunt avantajele și
responsabilitățile noastre în tot
acest proces educațional.
M-au impresionat nu atât calitatea
informațiilor transmise și a materiilor care
ni se predau și care ni se vor preda, pentru
că deja eram obișnuit cu acest lucru, din
clasa I, cât complexitatea acțiunilor care te
pregătesc la propriu pentru viață, începând
cu Proiectul Personal.
Ore de voluntariat, unde tu te poți implica, pentru
a schimba în mod direct aspecte ale mediului
și societății în care trăiești, lucruri pentru care
programa clasică, tradițională, pur și simplu nu te
pregătește. Cât despre Proiectul Personal?
O adevărată licență în miniatură, o activitate care necesită
planificare, documentare, răbdare și dedicare, dar care
totodată te stimulează în ceea ce îți place mai mult.
Trebuie să fiu sincer cu voi, nu mă așteptam să fiu
impresionat, credeam că e doar o discuție legată de
rolul școlii, ca multe altele avute deja, o discuție care
să nu mă mai surprindă cu nimic. Ei bine, m-am
46

înșelat…
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Recomandare
de lectură
Autor: Bianca Donici, clasa a VIII-a A
Text editat de: Maximilian Duță, clasa a XI-a B

„Zbor prin lucarna spartă”, scrisă de Diana
Ilie. Sunt multe de spus și multe aprecieri de
făcut despre această carte, pe lângă faptul că
scriitoare avea numai șaisprezece ani când a
dat viață acestei capodopere.
Povestea descrie o tristețe a copilăriei greu de
relatat. Am fost surprinsă de cât de ușor am înțeles
scrisul, dar m-am oprit din citit de multe ori, din cauza
comportamentului specific, descris cu lux de amănunte,
al adulților, în raport cu copiii, și din cauza emoțiilor
puternice ale acestora din urmă.
În acest roman deosebit, o veți întâlni pe protagonistă:
Oarba, o fetiță ce cunoaște orfelinatul - singurul loc în care
a trăit, considerându-l „acasă”, și pe Matei, un băiețel cu
o poveste tristă care i-a pătat sufletul de copil. Chiar
și așa, acest aspect nu îl oprește să spună tot ce-i
stă pe limbă și să-i ia apărarea micuței Oarba,
care este batjocorită de ceilalți copii. Aceștia
devin de nedespărțit, formând o relație
de prietenie puternică, considerându-se
unul pe altul frate și soră. Ce doi copii trec
prin situații unde singura speranță a lor este legătura
sufletească ce le-a unit destinele, aducându-i împreună.
Vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare de română
pentru că mi-a împrumutat această carte, din care am
învățat lăcrimând. Romanul este scurt, dar merită citit.
Lectură plăcută!
48
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Destinația lunii
Sinaia
Autor: Andrada Bocan, clasa a VI-a A
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A

În lunile de iarnă, Sinaia este locul perfect
pentru ski, snowboard și dat cu sania.
Sinaia are și multe monumente istorice pe care le poți vizita.

top 5 obiective
de vizitat în Sinaia:
Acestea sunt

Castelul Peleș
Construit între anii 1873 și 1914 pentru
regele Carol 1, cu rating-ul 4.7/5,
merită vizitate atât interiorul, cât și
împrejurimile.

Mănăstirea Sinaia
Cu un rating de 4.6/5, Mănăstirea Sinaia construită de
Cantacuzino în 1965, merită vizitată pentru arhitectura și
istoria din spatele ei.
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Casa memorială George Enescu
Cu un rating de 4.6/5, acest muzeu este fosta vilă a celui
mai mare compozitor român, George Enescu. Aici poți
vedea cum trăia Enescu și poți afla multe despre viața lui.

Cazinoul Sinaia
Cu un rating de 4.7/5, acest cazinou a fost construit în 19121913 la inițiativa lui Carol 1 și supravegheat de arhitectul
Petre Antonescu. Cazinoul este plin de obiecte interesante,
are o arhitectură superbă și o istorie interesantă.

Parcul Dimitrie Ghica
Cu un rating de 4.6/5, acest parc este un loc perfect de
relaxare cu grădini, fântâni și multe lucruri de vizitat.

Experiență personală:
Eu am fost la Sinaia de multe ori, chiar
și cu școala, și pot să spun că este
un loc superb, care merită vizitat.
Pârtiile și monumentele istorice
fac acest oraș unic, care poate fi
vizitat de multe ori, fără să te plictisească.
Cât despre castelul Peleș, pot spune că merită
vizitat

datorită

arhitecturii

interesante,

camerelor numeroase și istoriei fascinante.
Mulțumesc pentru atenție și ne vedem luna viitoare!
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Problemă
matematică:
puteri
Autor: Peșel Tudor, clasa a V-a A
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Recomandare
de lectură
pentru liceu
Smaranda Nistor

„Transparența”, roman de Radu Vancu
(Editura Humanitas, 2018)
Doi studenți la Litere îndrăgostiți. El devine transparent
din cauza fricii sau a extazului. Ea simte totul
exponențial. Orașul Sibiu. Poezie și istorie. Normalitate
și angoasă existențială, alcool, discuții, dragoste fizică.
„Toți suntem invizibili – și ne străduim din răsputeri să
devenim vizibili – și ne scoate din minți că nu reușim
asta. Toată istoria lumii asta e: suferința invizibililor
care încearcă să devină vizibili.”

„Romanțe pentru mai târziu”, poezii de Ion
Minulescu
Spune Valeriu Râpeanu: „Ion Minulescu a fost cel care a
împământenit la noi un mod de viaţă simbolist, sinteză
între boemă şi dandyism. Adică acea voită diferenţiere
de lumea comună, prin ceea ce s-a numit atunci
„spiritul decadent¨. [...] Ce aducea nou Ion Minulescu
în poezie? În primul rând, o altă lume, o altă sursă de
inspiraţie; nu satul, ci oraşul, nu un univers cantonat
în vechime, ci unul modern. [...] Chiar dacă unii cu care
a pornit la drum l-au întrecut, chiar dacă dintre cei
care-au venit după el câţiva au aflat căi mai adânci de
expresie. Ion Minulescu nu şi-a pierdut identitatea.”
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„Jar”, roman de Liviu Rebreanu
Povestea unei iubiri devoratoare, născută din ostilitate inițială
(atât de înșelătoare...). Personajul principal Liana – „una la
părinți, și mândră-n toate cele, cum e fecioara între sfinți și
luna între stele” – se va feri zadarnic de săgeata lui Eros. O
iubire-obsesie, ca o flacără care topește totul în jur. Ce rămâne
după ce pasiunea unuia dintre cei doi s-a stins? Jar mocnit.

„Virusul gândirii libere”, nonficțiune, Gad Saad
(Editura Globo, 2021)
O analiză critică fascinantă și hipnotizantă a ideilor patogene
care împiedică mintea să gândească liber: corectitudinea
politică, radicalismul, nenumăratele politici identitare, și câte
altele. Gad Saad, emigrant libanez în Canada, evreu căsătorit
cu o armeancă și fost fotbalist de performanță, este profesor
universitar de psihologie evolutivă la Universitatea Concordia
din Montreal. Are peste 400 000 de urmăritori pe Twitter (@
GadSaad) și 15 000 pe Instagram (@doctorgadsaad). Canalul
lui de YouTube a depășit 20 de milioane de vizionări, iar
podcastul The Saad Truth, lansat recent, promite să atingă
aceleași performanțe. O carte care te vaccinează (eficient și
sigur) împotriva absurdității și totalitarismului.

„Cutia cu bomboane otrăvite”, roman polițist,
Anthony Berkeley
Doamna Bendix a mâncat bomboane otrăvite dintr-o cutie
primită de soţul ei, printr-o întâmplare, de la o cunoștință,
care și ea a primit-o cadou de la firma producătoare. Pe cine
voia să omoare criminalul, de fapt? Pe cunoștința domnului
Bendix? Pe domnul Bendix? Pe doamna Bendix? Crima este
investigată de cei șase membri, distinși intelectuali, ai unui club
de detectivistică pentru amatori. În final avem șase variante de
posibilă descâlcire a misterului. Cine a avut dreptate? Cartea este
un antrenament minunat pentru mintea curioasă. Un exercițiu
intelectual cu suspans și o lectură perfectă de week-end.

„La pescuit de fraieri”, nonficțiune, George
Akerlof și Robert Shiller
Ne lăsăm inspitiți de reclame ca să ne cheltuim banii pe lucruri
de care nu avem nevoie, pe distracții care ar putea fi amânate
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sau care nici măcar nu ne amuză – după care ne tânguim
că nu ne putem plăti facturile la utilități, dobânzile adunate
grămadă pe cardul de credit, taxele la stat. Bursa își ia avânt,
apoi se prăbușește. Sistemul politic și guvernarea în sine sunt
denaturate de bani. Plătim prea mult pentru abonamentul
la sala de fitness, pentru mașinile, casele și cardurile noastre
de credit. Companiile farmaceutice ne vând produse care ne
fac bine, dar pot să ne facă și rău, uneori fiind de-a dreptul
periculoase. Manipularea și înșelăciunea nu vor dispărea
niciodată, dar putem învăța să le recunoaștem și să nu le mai
cădem pradă atât de ușor. Asta ne învață Akerlof și Shiller!

„Orașul companiei”, roman cyberpunk,
Madeline Ashby (Editura Nemira, 2017)
Hwa este una dintre ultimele ființe umane care a refuzat
„ameliorarea” prin inginerie biologică, rămânând singura
persoană 100% organică din New Arcadia – orașul construit
pe o platformă petrolieră canadiană. O boală neurologică a
desfigurat-o, dar handicapul ei s-a transformat în avantaj:
din cauza lui, a devenit practic invizibilă pentru sistemele
de realitate augmentată. Sindicatul prostituatelor o folosește
pe post de bodyguard, dar echipa de securitate Lynch vrea
s-o angajeze să-l apere pe Joel, moștenitorul Companiei.
Rezultatul? Un roman ca un mix bizar de clișee, cumva perfect
armonizate într-un tablou care s-ar putea să reprezinte viitorul.

„Numele meu este Anton”, roman, Geo Dinescu
(Editura Blumenthal, 2014)
Geo Dinescu este actriță, dar și scriitoare. Iată ce spune despre
romanul ei: „Anton este un om ca oricare altul. Toţi avem ceva
de ascuns, doar că istoria noastră nu apare în cărţi. Dacă am
lua o foaie de hârtie şi am scrie pe ea, la fel ca în Anton, cele
mai puternice amintiri care ne-au marcat la diferite vârste,
am conştientiza cât de la fel suntem toţi. Mulţi cititori s-au
identificat cu amintirile lui Anton, chiar dacă ale lor erau,
uneori, total modificate. Acesta a fost motivul pentru care nu
am „îmbrăcat” poveştile cu multe detalii, şi nici nu am plasat
acţiunile într-un oraş anume, o ţară sau o perioadă, deşi,
cumva este limpede cam în ce perioadă a trăit Anton, dar cel
mai stupid mesaj a fost de la o persoană necunoscută, care
mi-a scris că îl cheamă Anton. M-a luat la rost pentru că miam permis să-mi numesc personajul ca pe el, că vor crede toţi
că despre el este vorba, şi că aş face bine să schimb numele.”
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Mama ascultă
Recomandări
muzicale
Autor: Smaranda Nistor

Bullet for my Valentine
https://www.youtube.com/watch?v=9sTQ0QdkN3Q

Your tears don’t fall, they crash around me
Her conscious calls, too guilty to come home
Your tears don’t fall, they crash around me
Her conscious calls, too guilty to come home
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Lucrările lunilor
ianuarie - februarie:
artă, design și creativitate

Ilinca Iliescu, clasa a VI-a A

Andrada Bocan, clasa a VI-a A

Alexandra Vasile, clasa a IX-a A
Modelaj:
detaliu anatomic - ochi
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Ema Roncu, clasa a V-a C

Gabriela Stan, clasa a VII-a A

Sofia Alexandra Francu, clasa a VII-a A

Darius Donici, clasa a V-a C
Ema Roncu, clasa a V-a C
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Maya Velici, clasa a V-a A
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Petrescu Teodora, clasa a V-a C
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Petrescu Teodora, clasa a V-a C
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Sandra Popescu, clasa a XI-a B
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Darius Donici, clasa a V-a C
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Lidia Susan, clasa a V-a A
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Diana Cătănoiu, clasa a V-a A
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Alexandru Mociorniță, clasa a VI-a A

Ecaterina Turbatu, clasa a VII-a A
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78
Sandra
Popescu, clasa a XI-a B

Sofia Alexandra Francu, clasa a VII-a A
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