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Autor: Viviana Petrescu, clasa a XII-a B
Text editat de: Maximilian Duță, clasa a XII-a B

Pacea și importanța ei - 
un articol dedicat Zilei 
Internaționale a Păcii

 Pacea - etalon al gradului de cultură, 
civilizație și moralitate al omenirii, a fost, 
este și va rămâne pentru totdeauna o nevoie 
fundamentală a ființei umane. Aflată la baza 
piramidei lui Maslow, ea înglobează nevoia 
de securitate, nevoia de a avea un adăpost, 
mâncare pe masă, iubire oferită de persoanele 
din jur, un loc stabil de muncă, care mai apoi 
să ducă la stimă de sine și autorealizare. 
Altfel spus, întreaga piramidă poate fi 
construită sau dărâmată în funcție de 
cât de bine înțeleasă este pacea pe 
Pământ.
 
 Pornind de la această introducere 
care subliniază atât importanța păcii, cât și efectele 
devastatoare ale absenței ei, invit pe toți cititorii acestui 
articol la un moment de reflecție. Probabil priviți acest 
text din fața calculatorului, la școală sau acasă, ori de 
pe telefon, din mașină, de pe o canapea, de pe o bancă… 
avem multe griji, responsabilitățile de la serviciu sunt 
apăsătoare, temele sunt grele, întreținerea s-a scumpit, 
și în general prețurile au crescut în toate domeniile. Ne 
aflăm deja într-o criză economică, și după aproximativ 
doi ani de restricții impuse de pandemia Covid 
19, va trebui să facem și alte sacrificii, cum 
ar fi renunțarea la cheltuieli care nu sunt 
absolut necesare, la mici pofte și capricii, 
ori amânarea unor vacanțe la care visăm 
de mult, pentru a face față unei ierni care ne 
sperie și unor provocări care ni se par a fi peste 
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măsură de grele. Muncim mult, venim 
acasă târziu, ne considerăm ghinioniști, și 
ne întrebăm: ce poate să meargă mai rău? 
 
Luați o pauză, respirați, și imaginați-vă că la 
câteva sute de kilometri de noi, o națiune îndură o 
mare nenorocire: copii, femei, bătrâni, plâng, suferă și 
mor alături de soldații care se jertfesc necontenit pentru a 
stopa o agresiune armată nejustificată. Oamenii își pierd 
casele, copiilor le este restricționat accesul la educație, 
iar micile noastre „sacrificii” sunt inexistente în fața 
sacrificiului suprem făcut de cei care își apără cu eroism 
țara atacată.

 Celor care contestă ajutoarele trimise Ucrainei 
de către UE, SUA, Marea Britanie, ori alte țări, 
spunând „Ce ne privește pe noi?”, „De ce trebuie 
să îndurăm noi scumpiri de dragul unor 
străini?”, le propun următorul scenariu: 
într-o escaladare monstruoasă a 
conflictului, România este supusă 
unor tiruri de rachete care omoară 
de-a valma, și unei invazii care nu 
se sinchisește nici de cutume, nici 
de valori, nici de principii. V-ați 
dori să gândească alții cum poate 
gândiți voi acum? V-ați putea imagina 
că un american sau un englez ar prefera 
procurarea unei perechi scumpe de pantofi, 

în locul ajutorului oferit vouă?
 
Este imperativ să fim solidari și este 
imperativ să înțelegem și să apărăm pacea 
și securitatea mondială. Absolut nimic nu 
justifică o agresiune militară, și absolut 
nimic nu justifică luarea de vieți. O viață, 
una singură, este mai importantă decât 
un Pământ de ambiții, iar integritatea 
unui singur om, mai importantă decât 
orice resursă de pe glob. 

Orice conflict se poate rezolva diplomatic, 
iar dacă nu se reușește acest lucru, se 
pot impune sancțiuni economice care 
să delimiteze raporturile dintre două 
țări, menținerea păcii fiind obiectivul 
internațional care trebuie să primeze 
întotdeauna. 

Privim în istorie și vedem o Antichitate 
măcinată de conflicte între civilizații 
mărețe, un Ev Mediu întunecat din 
punctul de vedere al moralității și un secol 
XX mai distructiv decât două milenii la 
un loc. Singura concluzie pe care o putem 
trage este aceea că omenirea a avut de 
suferit atunci când pacea a fost înlocuită 
de război, progresând în perioadele de 

stabilitate - un mediu 
propice evoluției și 

dezvoltării. Supremația romană, epoca 
renascentistă și perioada interbelică 
sunt câteva exemple semnificative în 
acest sens. Mai mult, Europa din stânga 
Cortinei de Fier, aflată în antiteză cu cea 
comunistă, autocrată, aflată permanent 
sub tutela totalitară a Uniunii Sovietice, 
sintetizează perfect efectele benefice ale 
păcii și bunăstării în comparație cu cele 
negative ale opresiunii și terorii, atât la 
nivel macro, cât și la nivel de individ și de 
mentalitate colectivă.

Astfel, observăm că pacea nu este doar un 
concept geopolitic, care se încheie prin 
tratate în urma unui război dintre două sau 
mai multe națiuni, din simplul motiv că 
antonimul ei, conflictul, este de mai multe 
feluri. Fie că este unul interior, cu propriile 
gânduri, fie că este unul social - la nivel de 
familie, la școală, la muncă -, fie că aduce 
sau nu atingere, într-un mod mai mult sau 
mai puțin direct, integrității fizice, psihice 
sau emoționale a unei persoane, conflictul 
capătă forme diferite, și deci ideea de pace, 
sau de absență a ei, este generală, perfect 
valabilă pentru majoritatea situațiilor 
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întâlnite în viață, de unde și importanța ei sporită. Un om 
împăcat cu sine însuși este un om care poate privi înspre 
viitor cu luciditate, știind să profite de prezent, fără a avea 
piedici în trecut, iar un om împăcat cu semenii săi poate 
clădi relații sociale durabile, privind deopotrivă lumea și 
viața cu ochi senini și cu claritate.

Dacă se află sub presiunea psihică a unui regim totalitar 
sau sub presiunea cuiva sau a ceva, chiar a propriilor 
gânduri, omul nu poate ajunge la starea de pace interioară, 
iar absența păcii, așa cum este cel mai bine înțeleasă 
noțiunea, adică războiul, aruncă omul înapoi la baza 
existenței sale - instinctul, acolo unde supraviețuirea e 
tot ce contează, iar educația, starea socială și relațiile cu 
semenii sunt parcă reduse la tăcere și îngropate sub 
dărâmăturile orașelor lovite de rachete.
Dacă privim lucrurile din punct de vedere 
psihologic, importanța păcii este prea 
puțin conștientizată în zonele de pe glob 
care se bucură de prezența ei. Astfel, 
noțiunea de pace se duce undeva 
într-o zonă inconștientă, aproape de 
reflex. Face parte din normalitate, 
din firescul lucrurilor, iar conflictele 
armate sunt strict o parte a filmelor 
sau a documentarelor istorice, 
nicidecum realitatea dură a secolului 
XXI. Tocmai de aceea, ne este greu să 
înțelegem și să conștientizăm cu adevărat 

prin ce trec vecinii noștrii ucraineni, prin 
ce trec tinerii ruși, mobilizați să lupte într-
un război criminal, prin ce trec afganii, 
nord-coreenii sau sirienii iemeniți

Îmi doresc din tot sufletul ca nimeni 
dintre cititorii acestui articol 
să nu treacă vreodată prin 
chinurile și durerea la care 
sunt supuși acești oameni, 
dar asta nu înseamnă că noi, cei 
care nu suferim, trebuie să rămânem 
nepăsători și să întoarcem spatele la 
suferința celor din jurul nostru. Avem o 
datorie, ca români, ca europeni, ca oameni, 
să luptăm, prin orice mijloace, pentru 
împlinirea idealului de pace mondială, 
și stă în puterea fiecărui om, în acea 
părticică a pământului unde își desfășoară 
activitatea și pe care o influențează în 
mod direct sau indirect, să răspândească 
iubire, compasiune, să ajute acolo unde 
este nevoie, și să fie creator de pace.
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Autor: Viviana Petrescu, clasa a XII-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XII-a A

Analiză asupra viziunii 
lui Henri Bergson - 
Evoluția creatoare

Născut la Paris, filosoful francez 
Henri-Louis Bergson urmează 
liceul Bonaparte în perioada 1868-
1877, apoi cursurile facultății 
Ecole Normale Superieure, iar în 
1881 trece cu brio examenul de 
profesor agregat în filosofie. 

 În 1889 își susține doctoratul cu două 
teze: Essai sur les données immédiates de 
la conscience („Eseu despre datele imediate 
ale conștiinței”) și Quid Aristoteles de 
loco senserit („Concepția lui Aristotel 
despre loc”, teză în limba latină).  În 1897 
este numit profesor la Collège de France. 
Activitatea sa culminează cu alegerea ca 
membru al Academiei Franceze, în 1914, 
și cu obținerea Premiului Nobel în 1927. 
Bergson s-a făcut cunoscut prin teoria sa 
referitoare la conceptul lui Homo faber: 
Omul este mai degrabăa Homo faber decât 
Homo sapiens. 

Analizând argumentația, observăm 
viziunea lui Bergson asupra vieții și asupra 
existenței umane. Ce ne diferențiaza 
de animale? Inferența, inteligența sau 
abilitatea de a crea, de a inventa? Acest 
ultim aspect este puternic accentuat 
de filosof. El consideră inteligența o 

consecință a inferenței, pe care 
inclusiv animalele o posedă într-o oarecare 
măsură. Vulpea observă și recunoaște 
capcana, și, în consecință, o evită, deci are 
capacitatea de a învăța din experiențele 
anterioare pentru a supraviețui. Oamenii 
pot face același lucru, la un nivel mult mai 
avansat, dar, în viziunea lui Bergson, nu 
aceasta este principala diferențiere dintre 
om și animal.

Capacitatea de a inventa reprezinta 
fundamentul și argumentul edificator 
pentru superioritatea umană în raport cu 
celelalte ființe de pe globul pământesc. 
Pe întreaga durată a existenței sale pe 
Pământ, omul a evoluat prin capacitatea 
de a confecționa unelte, obiecte, și de a 
crea profesiile necesare unei dezvoltări 
sociale prospere. De la roată la calculatoare 
și inteligență artificială, omul a fost 
dintotdeauna produsul invențiilor sale, 
acestea fiind cele care denumesc epocile și 
care relevă cel mai bine contextul social-
politic și cultural al vremurilor. Topirea 
ghețarilor a dus la dezvoltarea agriculturii, 
conflictele dintre triburi au dus la apariția 
armatelor, iar cele doua războaie mondiale 
au dus omenirea de la mortier la bomba 
atomică. Putem rezuma teoria lui Bergson 
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astfel: Capacitatea de invenție este 
ceea ce diferențiază omul de animale.
În opinia mea, teoria filosofului francez este 
doar parțial justificată.

Într-adevăr, creativitatea omului îl diferențiază 
de celelalte ființe, însă spiritualitatea primează în 
fața acestui argument. Conștiința și sufletul omului sunt 
cele care îl înalță, care îi dau posibilitatea de a alege între 
bine și rău, și care fac din om făptura superioară celorlalte 
făpturi.
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Sunt un cetățean 
european
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Autor: Maximilian Duta, clasa a XII-a B
Text editat de Teodor Drăguș, clasa a X-a B

Din momentul aderării României la Uniunea Europeană, 
în 2004, cetățenii români au devenit totodată și cetățeni 
europeni, în cea mai pură formă a cuvântului, având, din 
acest moment, noi drepturi si responsabilități internaționale.
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 La nivel statal, legile Uniunii Europene 
primează în fața legilor naționale, acestea 
din urmă fiind obligate să respecte principiile 
Uniunii și Carta Europeană a Drepturilor 
Omului. Astfel, democrația este singura 
forma de guvernământ acceptată, instituțiile 
europene veghind permanent la respectarea 
normelor acesteia, în toate statele membre. 
Este foarte important ca acolo unde există 
legi, să existe atât cel care le aplică bine, cât 
și cel care sancționează nerespectarea lor, și, 
în opinia mea, Uniunea Europeană are atât 
mijloacele de a implementa proiecte viabile, 
cât și pe cele cu care să-i pedepsească pe cei 
care îi încalcă valorile.

Din punct de vedere economic, a fi cetățean 
european este pentru mine un sentiment de 
siguranță. Încă de la jumătatea anilor 1950, în 
urma Tratatului de la Roma, care a pus bazele 
pieței libere europene, s-au creat fundamentele 
unor relații economice avantajoase între țările 

europene, relații care 
au ajuns astăzi, până la 
ceea ce numim finanțe, 
sau fonduri europene. La 
nivel personal, ca și cetățean 
al României în UE, această 
siguranță economică este 
foarte importantă, România 
fiind o țară care trebuie ajutată 
încă să iasă din umbra celor 
mai bine de patruzeci de ani de 
comunism. 
După părerea mea, fără acest 
sprijin economic acordat de UE, 
dezvoltarea țării mele s-ar fi realizat 
mult mai greu, în mult mai mulți ani, 
sau poate niciodată. 
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Interviu realizat de Ilinca Gheorghe, clasa a XI-a B
Text editat de Andrei Albu, clasa a XII-a A

„O diferență majoră“ -  
discuție cu Augustus Melnicenco, 
Diploma Programme Grade 11 (IB®)

Liceul nostru urmează atât curriculumul românesc, cât 
și cerințele programului bacalaureatului internațional 
(IB). Cum ai simțit modul în care se îmbină cele două 
abordări?

Se simte o diferență majoră între cele două sisteme de 
învățământ, sistemul național fiind foarte dispersat pe mai 
multe materii și avand ca așteptări de la elevi să învețe și 
să absoarbă informația dată, iar apoi să o regurgiteze, pe 
când IB-ul are așteptări mari de la elevi, să demonstreze 
performanță maximă la materiile alese de ei înșiși.

Pe lângă materiile parcurse în programa claselor 8-10, de 
ce alte resurse sau activități ai beneficiat? 

Am beneficiat atât de profesori implicați, cât și de 
posibilitatea de a-mi ridica nivelul de cunoștințe în limba 
engleză, pentru a le putea aplica așa cum se cuvine.

Ai avut prilejul să apreciezi nivelul superior 
de pregătire al profesorilor cu care ai lucrat la 
clasă? Dacă da, când și cu ce ocazie?

Da, am avut ocazional, atunci cand profesorii 
pot răspunde la întrebări complexe într-un 
mod cât mai simplu și ușor de înțeles, mai ales în cazul 
materiilor din categoria științelor exacte, cum ar fi fizica 
și matematica. Mai ales când profesorii pot aduce analogii 
de natură să simplifice problema.
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Dacă ar trebui să apreciezi nivelul modului 
de prezentare și cointeresare al elevului 
pentru sistemul IB, care ar fi rezultatul?

Nivelul este destul de înalt, demonstrând 
standarde bine puse la punct.

Hotărârea de a te înscrie în sistemul IB a 
fost doar ca urmare a dorinței tale sau te-a 
influențat și modul în care a fost prezentată 
desfășurarea procesului de pregătire?

În principiu ambele. M-am înscris atât sub 
imperiul proprie dorințe, cât și pentru că mi-a 
plăcut prezentarea desfășurării procesului de 
pregătire.

Cum apreciezi la această oră noutatea 
procesului educațional, prin prisma 
modificării conceptului de acumulare și 
prezentare a cunoștințelor? 

Mi se pare un mod bun de a face cunoștință 
și cu alte modalități de predare, mi se pare 
puțin mai eficient ca modalitate de acumulare 
a informațiilor, dar este în același timp și 
stresant.

Cum ai prezenta unui coleg IB-ul, pentru a-l 
convine să se înscrie în sistemul IB (avantaje, 
dezavantaje etc.)?

În primul rând aș menționa direct avantajul 
cu alegerea personală a materiilor pe care 
le poate parcurge, perspectivele de a intra la 
instituții de învățământ din țări străine, și, în 
general, mai multe uși deschise. Plus faptul că 
IB-ul are un program de studiu nou și destul 
de eficient. Ca dezavantaje, multă muncă de 
sine stătătoare și multe teme, precum și un 
program de învățat mai presant.
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Autor: Filip Constantinescu, 
Diploma Programme Grade 11 (IB®)

Pace nouă

Ce spune dicționarul explicativ al limbii 
române despre cuvântul „pace“:

1. Stare de bună înțelegere între popoare, 
situație în care nu există conflicte armate 
sau războaie
între state, popoare, populații.
2. Acord al părților beligerante asupra 
încetării războiului, tratat de încheiere a 
unui conflict
armat.
3. (Într-o comunitate socială) Lipsă de 
tulburări, de conflicte, de vrajbă; armonie.
4. Liniște sufletească, stare de calm 
sufletesc; lipsă de zgomot și de mișcare.

Pacea. Unul dintre cele mai dorite lucruri din lumea 
noastră. Există puțini oameni care pot spune că lipsa 
permanentă a păcii poate fi mai bună decât o pace 
eternă. Cu toții știm ce înseamnă. Totuși, acea 
semnificație poate să difere, fiindcă toți suntem 
un pic diferiți, deci la scară largă, ajungem să 
fim foarte diferiți. N-ar fi interesant să vedem 
originile cuvântului „pace“ în diferite limbi?
În limba română, el provine din latinescul pax. Un cuvânt 
scurt și memorabil, folosit în zilele de astăzi pentru a 
descrie anumite perioade de relativă pace, de obicei 
datorate existenței unei anumite puteri care să asigure 
această pace – Pax Americana și Pax Britannica sunt 
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cele mai cunoscute exemple. Acest uz al cuvântului 
s-ar putea datora faptului că Imperiul Roman, în care se 
vorbea latina, a fost cel mai longeviv și stabil imperiu din 
istorie . Războaie au mai existat, și chiar multe –dar au 
fost puține care să redefinească cursul istoriei într-un fel 
drastic, iar aceasta tocmai datorită mărimii Imperiului 
Roman.
În limba rusă, cuvântul мир, pronunțat „mir“ provine 
din proto-slavicul „mirъ“, care la rândul său provine din 
proto-baltico-slavicul „meiˀrás“, care, în sfârșit, provine 
din proto-indo-europeanul „meyrós“. Rădăcina „mey-“ 
face referire la conceptul „a lega“ sau „a întări“, ceea ce
sugerează că pacea îi întărește pe cei care tocmai s-au 
împăcat, sau poate se referă la legătura care se formează 
între cele două părți. Cuvântul se aseamănă cu câteva 
cuvinte din alte limbi, ca greaca antică („mítos“ – firul 
dintr-o împletitură) sau proto-indo-iraniana („mitrás“ – 
ceva ce cauzează legarea a altor două lucruri). Ar trebui 
să menționez și cuvântul latin „mītis“, care înseamnă 
„calm“.

În chineză, „cuvântul“ pentru pace arată cam așa: ˀˀ și 
este pronunțat „həpin“, ə fiind un „a“ mai aspirat. Primul 
simbol reprezintă conceptul de combinare, iar al doilea 
este conceptul echilibrului. Este posibil ca pacea să fie 
interpretată ca echilibrarea celor doi beligeranți, urmată
de formarea unei legături. Sau ar putea însemna 
amestecarea echilibrată și uniformă a celor două părți. 
Având în vedere tendința culturii chineze Han de a 
se înfrunta cu alte culturi înainte de a le asimila, o 
așa descriere nu pare chiar ridicolă. Poate că războiul 
este doar rezultatul unui proces lung și complicat de 
omogenizare a culturii umane, și, cu fiecare război 
încheiat, începem să semănăm din ce în ce mai 
mult unii cu alții. 
În hindi, (pronunțat „amana“) provine din 
cuvântul arab , pronunțat „amina“, „amuna“ 
sau „amn“, variind în funcție de partea de 
vorbire pe care și-o asumă. Rădăcinile 

cuvântului sunt asociate cu conceptul încrederii în 
ceilalți și cu sentimentul siguranței. Astfel, pacea devine 
conceptul încrederii între doi beligeranți, încrederea că 
amândoi vor fi în siguranță de-acum înainte. 
În limba germană, substantivul „Frieden“ provine din 
verbul „vride“ din germana veche, care provine din proto-
germanicul „wrīþaną“, care la rândul său provine din 
prefixul proto-indo-european „wreyt-“, care înseamnă „a 
întoarce“ sau „a răsuci“, ceea ce dă păcii o semnificație mai 
puțin filosofică în comparație cu celelalte limbi despre 
care am discutat. Pacea acum înseamnă o schimbare 
bruscă a situației, ceva neașteptat – o întoarcere completă 
a cursului evenimentelor. Am putea-o interpreta ca pe 
a o schimbare în bine. Războiul în sine este și el 
o răsucire a cursului normal al umanității, 
îndreptându-ne spre trecut, pe când 
pacea răsucește acest curs o a 
doua oară, pe o traiectorie 
acum puțin schimbată, 
dar în direcția de dinainte. 
Pentru un militarist, pe de altă 
parte, „răsucirea păcii“ ar putea să 
fie în sensul opus: în timpul unei perioade 
de pace, oamenii devin încet-încet mai leneși 
și mai ignoranți, iar războiul ne smucește înapoi 
în acțiune, doar ca pacea să întoarcă iarăși cursul 
popoarelor înspre decadență și lenevie. 
Nu sunt decât foarte puține exemple, cele descrise mai 

sus, dar suficiente pentru a sugera concluzia că 
orice cuvânt important din limba vorbită are o 

istorie a lui, nu doar interesantă, ci și aptă 
să declanșeze dezbateri pasionate între 

oameni. Pace nouă!
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Recomandare 
de lectură 
pentru liceu

„Nu te găsesc pe nicăieri“, carte-reflecție de 
Laura Ionescu (Editura Publica, 2022) 

În volumul său de debut, Laura Ionescu se întoarce 
în copilărie și adolescență pentru a pune întrebări 
despre lumea nevăzută a părinților noștri. Autoarea 
își recompune mama din dialoguri și momente, doar 
ca să descopere cât de complexă a fost ca personaj: o 
femeie care credea în egalitatea dintre femei și bărbați 
la începutul anilor 1990, o luptătoare capabilă să 
înfrunte statul, și capul unei familii care a știut mereu 
că singura resursă cu adevărat infinită este iubirea. 
O carte despre iubirea care rămâne și care ne crește 
dincolo de moarte, despre forța de a integra trauma în 
ceea ce devenim și despre cine sunt ai noștri dincolo 
de faptul că sunt ai noștri, Nu te găsesc pe nicăieri 
are o forță emoțională teribilă. Lucrurile nespuse se 
transformă într-o voce curajoasă și autentică, o voce 
ale cărei valuri trec insesizabil de la umor la reflecție 
și de care nonficțiunea românească avea nevoie. Nu te 
găsesc pe nicăieri a primit premiul onorific „Carte de 
nonficțiune 2022“ în cadrul Premiilor Superscrieri.

„«Naivă mai ești, mamă, oare când o să vezi lucrurile 
așa cum sunt?», mă întreba ea atunci, iar eu îi răspund: 
acum. În momentul în care scriu lucrurile astea, le văd 
pentru prima oară așa cum au fost. Le văd pentru că e 
prima oară când simt că dacă mă uit la ele așa cum au 
fost n-o să orbesc. Am crescut, iar timpul îți dă puterea 
asta. Mă uit la trecut și știu că n-o să mă orbească, 
pentru că am văzut destule până acum.

Autor: Smaranda Nistor
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N-aș fi vrut să am nimic de-a face cu acea femeie pe care 
o iubeau toți și de care se temeau toți. Mă uit în oglindă și 
o văd în ochii mei, o văd în deciziile mele, în neînfricarea 
absolută pe care o am uneori. O văd în alunița de pe mâna 
mea dreaptă, cea pe care o aveam amândouă în același 
loc. O aluniță pe care timpul insistă să o șteargă, fiindcă 
timpul e o gumă de șters. O verific din când în când să văd 
dacă mai e acolo, dar nu prea mai e. Ne seamănă mâinile, 
ne seamănă picioarele, ne seamănă alunița de sub nas, 
aia care pare o semnătură grăbită făcută de Dumnezeu 
când avea multe acte de rezolvat. Semănăm. Nu știu dacă 
am eu nevoie să semănăm sau chiar semănăm în toate; 
nu știu dacă oamenii îmi spun asta fiindcă mă iubesc sau 
fiindcă o iubesc.“

„Cum să lecuiești un fanatic“, culegere de eseuri 
de Amos Oz (Editura Humanitas, 2011)

Amos Oz (1939–2018), considerat cel mai important 
prozator și eseist israelian, s-a născut la Ierusalim din 
părinți emigrați din Polonia și Rusia. După absolvirea 
Facultății de Filozofie a Universității Ebraice din Ierusalim, 
a revenit o perioadă în kibbutz, făcând agricultură și 
predând la liceul, iar în 1986 s-a mutat cu familia în orașul 
israelian Arad. Opera sa cuprinde peste 20 de romane și 
nenumărate eseuri, fiind tradusă în peste 40 de limbi.

Cum să lecuieşti un fanatic reuneşte o serie de excelente 
eseuri şi un interviu al lui Amos Oz pe teme care, prin 
stringenţa problemelor, ar trebui să figureze pe o „ordine 
de zi" a gândirii noastre: fanatismul religios, conflictele 
culturale, relaţia cu celalalt, acceptarea diferenţei, nevoia 
de compromis inteligent.

„Cred că, atunci când asistaţi la o catastrofă – o explozie, 
să zicem –, există doar trei opţiuni principale“, spune 
Amos Oz. „Prima: să o luaţi la goană cât vă ţin picioarele, 
iar cei care nu pot fugi n-au decât să ardă. A doua: să-i 
trimiteţi o scrisoare foarte indignată editorului ziarului 
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dumneavoastră, cerând ca vinovaţii să fie daţi afară 
din serviciu. Sau să organizaţi o manifestaţie. A treia: 
să aduceţi o găleată cu apă şi să o aruncaţi peste foc, şi 
dacă nu aveţi găleată să aduceţi un pahar, şi dacă nu aveţi 
pahar să aduceţi o linguriţă – tot omul are o linguriţă. Da, 
ştiu că o linguriţă e mică, iar focul e imens, dar suntem 
milioane de oameni, şi fiecare are o linguriţă. Ei bine, aş 
vrea să fondez Ordinul Linguriţei. Mi-ar plăcea ca aceia 
care îmi împărtăşesc atitudinea – nu fuga, nu scrisoarea, 
ci linguriţa – să poarte întotdeauna la rever o linguriţă, 
ca să ştim că suntem în aceeaşi mişcare, în aceeaşi 
frăţie, în acelaşi ordin, Ordinul Linguriţei. Aceasta este 
filozofia mea, într-un cuvânt – sau într-o linguriţă, cu 
voia dumneavoastră.“

„Cele mai mici proze“, poezii de Doina Ioanid
(Editura Nemira, 2017)

Doina Ioanid s-a născut pe 24 decembrie 1968 în București 
și a absolvit Facultatea de Litere a Universității București 
în 1995, cu un Master în Studii Culturale Franceze la 
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a aceleiași 
universități, în 1998. Poemele sale au fost traduse în 
franceză, maghiară, turcă, slovenă, bulgară, croată, 
germană, neerlandeză, engleză, galeză și polonă.

„Fiecare volum al Doinei Ioanid e un teritoriu 
inconfundabil, cu regulile lui de organizare și cu legile lui 
de existență. E o «țară» – cu un relief și cu o atmosferă 
cu totul particulare. Totul e proaspat, inedit în Cele mai 
mici proze – o carte despre femei și despre universul 
lor. Obiecte variate – de la papucii umili sau ustensilele 
de bucătărie la foaia de hârtie care le consemnează 
existența «feminină» –, ca și locurile sau peisajele la fel 
de variate (casa bunicilor, străzile Parisului ori «marginea 
Bucureștiului cea veche») dau conținut unor spații «de 
trecere», unui prezent dens, dar și unui trecut învăluitor 
ca un parfum sau ca o șansonetă“, spune criticul literar 
Bianca Burța-Cernat.
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„Ca un roman“, eseu de Daniel Pennac (Editura 
Arthur, 2021)

Daniel Pennac s-a născut în 1944 în Maroc, petrecându-
și copilăria în Africa și Asia. Absolvent de Litere la Nisa, 
și, după cum singur declară, nevoind să devină jurnalist, 
s-a făcut profesor de limba și literatura franceză. Debutul 
literar l-a avut în 1973, cu un pamflet intitulat „Cui servește 
serviciul militar?“; în 1979 a scris „la două mâini“, adică 
împreună cu românul Tudor Eliad, doua romane politice 
burlești în maniera clasicilor Ilf si Petrov din literaură rusă: 
Copiii Ialtei și Moș Crăciun, iar în 1985, după un voiaj în 
Brazilia și un pariu cu un prieten, a publica la prestigioasa 
editură Gallimard romanul La căpcăunii veseli. Astfel a 
început o bogată carieră literară, cu romane care depășesc 
tiraje de un milion de exemplare. În iunie 2002 i-a fost 
decernat Premiul Internațional Grinzane Cavour, iar în 
2008, marele premiu Metropolis Bleu pentru întreaga sa 
carieră.

Eseul lui Pennac intitulat Ca un roman ne reamintește cu 
umor și tandră ironie că și cititul, la fel ca dragostea, duce la 
prelungirea vieții omului și la o stare de sănătate mai bună.
Așa cum spune traducătoarea lui în limba română, Ileana 
Cantuniari, Ca un roman este „Un eseu fermecător prin 
ingeniozitate și sinceritate, care se adresează oricărui 
cititor, dar în special tinerilor, făcându-i să (re)descopere 
bucuria lecturii, iubirea față de cuvânt, autor, carte și (re)
deschizându-le apetitul pentru aventura cunoașterii prin 
magia lecturii.“

Iată care sunt drepturile imprescriptibile ale cititorului, 
enunțate răspicat de Daniel Pennac:

„1. Dreptul de a nu citi.

2. Dreptul de a sări pagini.
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3. Dreptul de a nu termina o carte.

4. Dreptul de a reciti.

5. Dreptul de a citi orice.

6. Dreptul la bovarism.

7. Dreptul de a citi oriunde.

8. Dreptul de a spicui.

9. Dreptul de a citi cu voce tare.

10. Dreptul de a tăcea.“

„Setea muntelui de sare“, trilogie dramatică de 
Marin Sorescu (Editura Art, 2017)

Marin Sorescu (1936–1996) este una dintre cele mai 
complexe personalități ale literaturii române postbelice. 
Deși cunoscut mai ales ca poet, descoperit chiar de marele 
G. Călinescu, Sorescu a scris și proză, teatru, memorialistică 
și literatură pentru copii, și a făcut excelente traduceri din 
rusă, spaniolă și italiană. Critica literară îl consideră la 
ora actuală cel mai mare dramaturg postbelic, iar alături 
de Nichita Stănescu este creditat cu meritul de a fi adus în 
modernitate poezia de limbă română.

În afara piesei „Iona“, care se studiază în școală, celelalte 
creații dramatice soresciene rămân pe nedrept într-un con 
de umbră. Odată cu editarea volumului Setea muntelui de 
sare, editura Art corectează cumva o nedreptate a istoriei 

literare. Setea muntelui de sare este socotită de însuși 
autorul ei o trilogie dramatică, chiar dacă piesele 

componente – „Iona“, „Paracliserul“ și „Matca“ 
– nu au personaje sau teme comune. „Ceea 
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ce le aduce împreună este treimea existenței umane: 
viața – nebunia – moartea. În fiecare dintre cele trei 
piese, personajul central trăiește acut lupta dintre viață și 
moarte, desfășurată pe terenul propriei existențe, o luptă 
a cărei arbitru nu este omul, și paradoxal, nici Dumnezeu, 
ci nebunia. Iar această nebunie se naște, poate, tocmai 
din sentimentul omului că a fost abandonat de divinitate. 
Departe însă de a fi moduri artistice de negare ale lui 
Dumnezeu, piesele lui Sorescu ilustrează mai curând 
condiția omului ce și-a asumat libertatea de a fi cu sau 
fără Dumnezeu. În fiecare dintre cele trei piese este 
surprins un alt tip uman“ spune poetul și criticul Romeo 
Aurelian Ilie.

„Lumea Sofiei“, roman de Jostein Gaarder
(Editura Univers, 1998, 2013)

Sofie Amundsen, o fetiță norvegiană de 15 ani, avea o viață 
perfect normală, până în ziua când a găsit în cutia poștală 
un plic pe care scria „Curs de filosofie”. Prin intermediul 
scrisorilor, Sofie i-a descoperit treptat pe marii filosofi ai 
lumii, cum ar fi Democrit, cel căruia îi datorăm revelația că 
tot ce există în lumea asta este alcătuit din atomi; Socrate, 
raționalistul, căruia îi datorăm înțelegerea faptului că 
lucrul cel mai important e să știi că nu știi; Heraclit, cel 
fascinat de relația dintre universul veșnic și imuabil al 
minții (lumea ideilor) și cel în permanentă schimbare al 
corpului, unde panta rhei, totul curge (lumea simțurilor); 
Aristotel, cel care credea că nimic nu există în conștiință, 
dacă nu a existat întâi în simțuri. Pentru a fi buni filosofi, 
spune autorul scrisorilor, singurul lucru de care avem 
nevoie e capacitatea de a ne mira. Oamenii obișnuiți sunt 
ca niște purici în blana unui iepure alb scos dintr-un 
joben, iar filosofii sunt puricii care încearcă să se urce pe 
firul de păr și să privească scamatorul în față.

Aventura cunoașterii începe de la filosofii greci, trece prin 
zorii creștinismului, prin Evul Mediu european, Renaștere, 
Iluminism, Romantism, și ajunge la sistemele de gândire 
ale secolului XX. „Lumea Sofiei“ îl introduce pe cititor 
în filosofia occidentală, deschizându-i apetitul pentru 
cunoaștere și meditație asupra întrebărilor esențiale.
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„Nostalgia“, culegere de povestiri de Mircea 
Cărtărescu (Editura Humanitas, 2021)

N-am mai scris niciodată povestiri asemenea celor din 
Nostalgia, căci ele nu pot fi pastişate, continuate sau 
dezvoltate. După «Arhitectul» m-am oprit, pentru că nu 
mai era nimic de spus. Nici n-am mai citit din această 
carte, am rămas doar cu vaga, dar magica ei amintire. Mi-
au rămas jocul fetițelor din «REM», stiloul ambiguu din 
«Mendebilul», muzeul Antipa din «Gemenii», micul râs de 
gnom al revolverului din «Ruletistul». Dar pentru mine n-a 
existat cu adevărat niciodată decât o singură carte a mea: 
cea la care tocmai scriu“, spune Mircea Cărtărescu despre 
culegerea de povestiri care poartă titlul „Nostalgia“.

Iar marile publicații occidentale din țări unde au apărut 
traducerile „Nostalgiei“ se întrec în laude:

 „O carte stranie, strălucire bruscă pe firmamentul palid al 
literaturilor europene.“ — Le Monde

 „Cărtărescu este un Proust psihedelic, un degustător 
literar al Apocalipsei care, în acelaşi timp, se lasă în voia 
aromelor delicate ale după-amiezilor din copilărie.“ — 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Nostalgia lui Mircea Cărtărescu este fascinantă, pătimaşă 
şi neaşteptată – aşa cum poate fi numai literatura 
adevărată.“ — Los Angeles Times

„Creator al unui univers suspendat între vis şi realitate, 
Cărtărescu este o revelaţie.“ — El País

„Aşa ar scrie George Lucas dacă ar fi poet. Prin imaginaţia 
sa prolifică şi ameţitoare, Mircea Cărtărescu se 

dovedeşte, în pofida avangardismului crepuscular, 
mai modern decât aproape toată literatura 

europeană tradusă acum.“ — New York Sun.
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„Explicându-i pe oameni“, carte de nonficțiune 
de dr. Camilla Pang (Editura Trei, 2021)

Cum îi înțelegem pe oamenii din jurul nostru? Cum le 
recunoaștem motivațiile, comportamentul sau chiar 
expresiile faciale? Și când anume învățăm ce indicii 
sociale dictează comportamentul uman?

Diagnosticată cu autism la vârsta de opt ani, Camilla Pang 
s-a străduit să înțeleagă lumea din jurul ei și felul în care 
funcționează oamenii. Căutând cu disperare o soluție, a 
încercat să afle dacă există vreun manual de utilizare 
pentru oameni și, negăsindu-l, a început să-și creeze 
unul propriu – cartea de față. Autoarea demontează 
cutumele sociale complicate, identificând ce înseamnă 
cu adevărat să fii om, cu ajutorul limbajului pe care îl 
cunoaște la perfecție: știința. Explicându-i pe oameni 
este o explorare originală și profundă a naturii umane și a 
bizareriei normelor sociale. Perspectiva unică a Camillei 
Pang asupra lumii ne dezvăluie o mulțime de lucruri 
fascinante despre noi înșine, fiind totodată un ghid util 
pentru o viață mai bună.

Camilla Pang deține un doctorat în bioinformatică la 
University College London și este cercetător postdoctoral 
în bioinformatică translațională. Cariera și studiile i-au 
fost influențate profund de diagnosticele de tulburare 
de spectru autist și ADHD. De asemenea, este cercetător 
voluntar în grupurile de studiere a cancerului la Francis 
Crick Institute și se implică în proiecte socio-psihologice 
în comunitățile miniere din Africa. Colaborează frecvent 
cu platforma Art and Science și participă la proiecte de 
cercetare privind sănătatea mintală.

„Cartea mea este o scrisoare de mulțumire adresată 
mamei mele și o declarație de dragoste pentru știință." - 
Camilla Pang

„Explicându-i pe oameni este interesantă, amuzantă, 
unică. Te va face să te vezi pe tine și societatea în care 

trăiești dintr-o perspectivă diferită și poate că ne va ajuta 
într-o zi să facem o sărbătoare din faptul că suntem atât 
de diferiți." - The Guardian

„Cartea Camillei Pang este un ghid accesibil către 
concepte științifice, într-o manieră antrenantă și plină de 
umor." - BBC Science Focus

„Acest memoir plin de vitalitate scoate la iveală puterea 
de a fi în spectrul autismului." – The Times

Cartea Camillei Pang a primit Premiul Royal Society 
Insight Investment Science Book, 2020.
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Mama ascultă
Recomandări 
muzicale

Rammstein, „OK”
a șasea piesă de pe albumul Zeit, apărut 
pe 29 aprilie 2022 la Universal Music.

https://www.youtube.com/watch?v=iuCWXN_YUN8

https://www.youtube.com/watch?v=imVor17PK-U

Vă recomand călduros să vizitați și https://www.planetzero.observer/

Autor: Smaranda Nistor

Shinedown, 
„A Symptom of 
Being Human” 
a zecea piesă de pe 
albumul Planet Zero 
apărut pe 1 iulie 2022.
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Creativitate
Lucrările lunilor 
septembrie - octombrie

Amedeea Draguinea clasa a V-a C
Halloween

Nedu Teodora, clasa a V-a C
Halloween
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Alexandra Perpegel, clasa a V-a B

Matea Maria, clasa a V-a A
Măști Maya

Victor Șerban, clasa a V-a A
Măști Maya

Maria Patricia Rotbosean-Lospa, 
clasa a V-a B
Măști Maya

revista elevilor genesis 

Sofia Marinescu, clasa a V-a C
Măști Maya

Dimitrescu Alexandra, clasa a V-a C
Măști Maya
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Tudor Gașpar, clasa a VI-a A
mozaic

Alexandra Gârlea, clasa a VI-a B
mozaic

Diana Cătănoiu, clasa a VI-a B
mozaic
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Teodor Pătru, clasa a VI-a B
mozaic

Cezar Băilescu, clasa a VI-a C
mozaic
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Elevii claselor gimnaziale

Portrete în pași 
de toamnă
 

Ghicește autorii
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Elevii claselor gimnaziale
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Elevii claselor gimnaziale
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Elevii claselor gimnaziale
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Elevii claselor gimnaziale
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Elevii claselor gimnaziale
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Radu Troașcă, clasa a VII-a A
Grafitti art

Victor Rublinceanu, clasa a VI-a C
Grafitti art

Dragoș Mihuț, clasa a VII-a B
Grafitti art

Elevii claselor a VI-a și a VII-a
Grafitti art
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Ecaterina Turbatu, clasa a VIII-a A
Renașterea italiană - cum sugerăm 
lumina prin culoare

Petra Geanaliu, clasa a VIII-a C
Renașterea italiană - cum sugerăm 
lumina prin culoare

Sofia Frâncu, clasa a VIII-a A
Renașterea italiană - cum sugerăm 
lumina prin culoare
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Echipa Maria Mușat, Maria Melehat, Andrada Bocan, 
clasa a VII-a A
Goticul târziu

revista elevilor genesis 



62 63

Maya Velici, clasa a VI-a A
Studiu de personaj

Radu Pârcălabu, clasa a VIII-a A
Studiu de textură - personaj cu sfoară
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Leea Ilinca, clasa a VIII-a C
Army Combat Uniform along history - WWII

Mara Văncică, clasa a VI-a A
Studiu de textură - personaje cu sfoară
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Maya Velici, clasa a VI-a A
Portert - creioane colorate

Sandra Popescu, clasa a XII-a B
Studiu de drapaj - cărbune presat
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Ilinca Iliescu, clasa a VII-a A
Design pentru coperta unui album de rock alternativ

Vlad Birtalan, clasa a VI-a B
Colaj digital

Arri Trifan, clasa a VI-a B
Colaj digital

Rareș Trandafir, clasa a VI-a B
Colaj digital
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Iagaru Victor, clasa a V-a A
Smart Home Day

Sarbu Alexandra, clasa a V-a A
Smart Home Day
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Ilinca Iliescu, clasa a VII-a A
Studiu de texturi
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Ilinca Iliescu, clasa a VII-a A

Sofia Cojanu, clasa a VII-a A
Personaj manga văzut de sus
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Tudor Gâdea, clasa a X-a BRadu Stănescu, clasa a X-a B
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Matei Sabău, clasa a VII-a A

Maria Melehat, clasa a VII-a A

revista elevilor genesis 



80 81

Ruxanda Rusu, clasa a XII-a B
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Alexandru Popescu, clasa a XI-a B
Studii de obiect - product design

Andrei Dumitrescu, clasa a X-a A
Tema: "Cel mai urât desen din lume", tehnica 
de lucru - pix

Alexandra Vasile, clasa a X-a A
Tema: "Cel mai urât desen din lume", tehnica de lucru - pix
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Sandra Popescu, clasa a XII-a B
Studii de obiecte - product design

Sandra Popescu, clasa a XII-a B
Pictură pe carton - "La masă"
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Sandra Popescu, clasa a XII-a B
Studii de obiecte - product design
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Sandra Popescu, clasa a XII-a B
Colecție de ținute florale - fashion design
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Ioana Banyai, clasa a XII-a B revista elevilor genesis 
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Cu siguranță că nu este cineva 
care să nu știe cum arată ciocolata 
KitKat și mai ales ce gust are.

Proiectul de graphic design al elevilor 
Liceului Genesis College se bazează pe 
câteva principii și reguli ale publicității, 
în care, prin intermediul conceptelor 
principale, numite adesea și cuvinte 
cheie, "produsul" sau ideile prezentate pot 
răspunde unor întrebări simple: ce, de ce, 
când și cum sunt.

În cazul acestui proiect, pentru a genera 
concepte noi a fost nevoie de brainstorming 
și de exemple care să susțină și să 
completeze ideile care urmau să fie 
dezvoltate și dezbătute de către elevi, pe 
baza sloganul internațional al produsului: 
"Have a brake. Have a KitKat."

Proiectele au fost surprinzător de diferite 
și creative, ele ilustrând constant ideea 

de pauză, fie într-un mod abstract, sau 
extrem de conectat la realitate. 
Elevii au asimilat rapid această metodă de 
lucru, care implică o comunicare cât mai 
simplă și explicită despre produsul pe care 
doresc să-l promoveze privitorului, reușind 
să obțină în mod evident efectul dorit, prin 
repetiție, supradimensionare, reducere la 
absurd sau punerea în contrast cromatic 
sau conceptual a ideilor prezentate.

Fie că a fost vorba de o pauză muzicală, 
sau de sugerarea unui joc care prezintă 
produsul ca pe elementul principal al 
acțiunii, sau chiar de invitația de a te 
prinde în horă, pentru a lua o pauză de 
la cotidian, elevii au reșit să-și stimuleze 
creativitatea prin intermediul unei simple 
napolitane învelită în ciocolată.

Sursa:

KitKat, nu doar o gustare, 
ci și un mod în care ne putem 
dezvolta creativitatea

David Iștoc, clasa a XI-a A

Andrei Dumitrescu, clasa a X-a A

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/kit-kat
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Dan Rusu, clasa a X-a A

Arman Modares, clasa a IX-a A Alexandra Vasile, clasa a X-a A

Andrei Dumitrescu, clasa a X-a AAlexandru Rusu, clasa a IX-a A
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Emilia Sandu, clasa a IX-a A

Matei Stefan Apostol, clasa a IX-a A

Bianca Panciu , clasa a X-a B
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Radu Stănescu, 
clasa a X-a B

Sebastian Stratan, 
clasa a IX-a A Tudor Florea, Diploma Programme Grade 11 (IB®)
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