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Anul 2018...
Anul 2018 –anul „marilor schimbări”, sau „anul în care nu s-a
întâmplat nimic?” Nimeni nu poate spune cu exactitate care dintre
cele două situații descrie mai clar contextul actual. Un lucru e
cert -2018 este „Anul Centenarului.” Se împlinesc o sută de ani de
când s-a înfăptuit, ceea ce atât în cărțile de istorie, cât și în
memoria colectivă a rămas întipărit ca fiind Marea Unire, un moment
important în istoria României – realizarea unității teritoriale și
de desăvârșire a statului național. După câștigarea Independenței de
Stat, în 1878 și proclamarea României ca regat, în 1881, realizarea
unității politice și teritoriale reprezintă cel mai important aspect
în constituirea unui stat modern.
Era un vis. Apoi a devenit un obiectiv. Era așteptat. Era dorit.
Momentul Unirii sau constituirea României Mari a avut loc într-un
context tensionat, într-o Europă marcată de război și de diviziuni,
dar obsedată de ideea unității...și totuși s-a realizat. S-a unit.
Ne-am unit. Toți românii au strigat ,,Trăiască România dodoloață!”
De atunci a trecut un secol; o sută de ani în care am trăit războiul,
am suferit pierderi teritoriale, morale și umane; am fost martori
la marile decizii de pe front și din spatele frontului; am trăit
abdicarea ultimului rege și schimbările majore de regim politic.
Am cunoscut frigul, foamea, nedreptatea, demagogia, disperarea. Și
continuăm să o facem... Și ce s-a ales de Unire? Ce s-a ales de
noi, ca societate? Ce s-a ales de generația actuală? Ce s-a ales de
mine?...
În prezenta carte veți găsi recenziile unor cărți a căror temă
generală este trecutul recent al acestui stat. Fie că e vorba de
un roman, de un jurnal de război, sau de mărturiile deținuților
politici din perioada comunistă, toate acestea sunt fapte reale, cu
și despre oameni care au trăit și au scris istorie/istorii, pentru
ca noi, cei de astăzi să înțelegem, sau măcar să ne formăm o vagă
idee cu privire la evoluția României din ultimul secol.
Iar în privința Centenarului? Ce mai e de spus?. Suntem o societate
obsedată de mitul trecutului glorios, dar care abia face față
prezentului, care se teme pentru ziua de mâine, care se mândrește
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(excesiv) cu ,unitatea națională”, care flutură drapelul și care
aplaudă atunci când se cântă imnul de stat.
Ce facem prin toate aceste acțiuni? „Sărbătorim” Centenarul Unirii.
Eu vă sugerez să trăim altfel acest moment –să ne alegem responsabil
reprezentanții, care să-și asume și să merite titulatura de ,,om
de stat”, să ne respectăm, în calitate de națiune și în calitate
de oameni, să scriem și să vorbim corect limba română, să ne citim
literatura, să ne cunoaștem istoria. Aceasta nu doar ca un semn de
aducere aminte a ceea ce/cine a fost...ci ca un semn de respect
pentru noi, pentru onoare. A cui onoare? mă veți întreba. A noastră,
a tuturor.

								

Cu sinceritate,
Ioana Alani
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România după 100 de ani
Această carte are scopul de a prezenta câteva opinii ale elevilor și
tinerilor generației noastre despre perioada interbelică, războaie
mondiale, unirea Basarabiei cu România, comunism, în general despre
istoria zbuciumată a țării. Cum vor face asta? Prin recenziile
câtorva cărți care au ca subiecte principale aceste teme sau a căror
acțiune se defășoară în una dintre perioadele istorice importante
ale României. Astfel sperăm noi că vocea tinerilor va fi auzită, că
vom acorda mai multă atenție acestor 100 de ani care au trecut , că
ne vom uita cu groază la perioadele tulburi, dar cu admirație la
tot ce am reușit să câștigăm bun ca țară și popor și cu speranță la
multe altele care pot fi obținute în viitor.
Un secol a trecut de când români vizionari ca Vasile Goldiș, Regele
Ferdinand și Regina Maria, Ion Brătianu au luptat pentru o țară
unită și pentru libertate, fără a crede în eșec și fără a le fi frică
de necunoscut. Un secol a trecut de la data de 1 decembrie 1918 când
România a devenit ceea ce cunoaștem astăzi. Un secol a trecut de
când valorile românilor erau mai presus de orice sistem, mai presus
de autorități, război și politică, iar dorința de apartenență și de
popor unit și întreg, de identitate a românilor de atunci a fost cea
care a contat mai mult decât orice.
Multe s-au schimbat de atunci...
Valorile au pierit, identitatea s-a pierdut, iar vizionarii sunt tot
mai puțini și sunt înlocuiți de tot mai mulți așa-ziși conducători,
corupți și incapabili, inculți și fără valori sau moralitate. Ce să
mai vorbim de patriotism?! România este pierdută, istoria nu ne-a
fost favorabilă, comunismul a venit peste noi, am crezut că a plecat,
corupția ne îngroapă, tinerii pleacă, economia este la pământ,
conducătorii își fac de cap, iar toată lumea ori se supune spunând:
„Așa ne-a fost dat, așa a fost să fie.”, ori încearcă să lupte, dar
renunță imediat, fiindcă : „Nu ai cum să te împotrivești tuturor și
să le ți piept fără să fi călcat în picioare”. Aceasta este imaginea
României după 100 de ani de la unul dintre cele mai importante și
definitorii momente din întreagă ei istorie. Dar nu este și imaginea
pe care noi, tinerii, vrem să o avem despre România, nu este România
viitorului.
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De la mic la mare, am uitat cine ne sunt modelele și ce au sacrificat
ei pentru a îndeplini visul unui popor și al unor generații întregi.
Am uitat să mai sperăm, să creăm vizionari, să creștem pe plan
individual, dar să nu uităm de unde am plecat. Am uitat de valori,
am uitat de copii, am uitat de bunătate și ajutor, de școală și
merite. Am uitat de luptă și ne-am comformat situațiilor simple.
Ne-am lăsat conduși de opusul modelelor spiritului românesc, opusul
valorilor, opusul umanității.
De aceea, cu ocazia acestor 100 de ani, sperăm ca cei care tac, vor
vorbi, iar cei care nu au nimic de spus vor tăcea, sperăm că tinerii
se vor ridica și vor spune ce gândesc, sperăm că bătrânii vor
împărtăși experiența și înțelepciunea lor, sperăm că adulții se vor
uni din nou și vor lupta pentru un scop comun, un scop al unui popor
și al unei țări. Cu ocazia acestei aniversări ne-am hotărât să ducem
mai departe mesajele puternice și emoționante ale autorilor români
care ne-au inspirat prin cărțile lor. Mesaje despre fața ascunsa a
României, istoria nespusă a oamenilor, consecințele comunismului și
multe altele. Mesaje care sperăm noi că vor duce la o conștientizare
reală a situației actuale și la o schimbare majoră care să readucă
România la prestigiul de care s-a bucurat acum 100 de ani și la
valorile pe care nu ar fi trebuit să le piardă niciodată.

Todor Alexandra Camelia
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1

Lizoanca

de Doina Ruști

Doina Ruști (n. 15 februarie 1957, Comoșteni, județul Dolj) este
o romancieră română contemporană.
Doina Ruști s-a impus în special prin romanele cu tematică diversă
și construcție solidă. Fantoma din moară (2008), roman amplu
despre comunismul românesc, a fost distins cu Premiul pentru
Proză al Uniunii Scriitorilor din România, iar Lizoanca la 11
ani (2009) a primit Premiul „Ion Creangă“ al Academiei Române.
Acesta din urmă a fost tradus în germană (Berlin, Horlemann
Verlag), în italiană, în spaniolă, în maghiară și în macedoneană,
bucurându-se de cronici pozitive. A mai scris Omulețul roșu
(2004), roman primit călduros de publicul italian, Patru bărbați
plus Aurelius (2011), Mămica la două albăstrele (2013), precum și
un puzzle narativ – Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din
București (2010). Romanul Zogru, recompensat cu Premiul Uniunii
Scriitorilor- Asociația Scriitorilor
din București, a fost tradus în bulgară,
italiană și maghiară. Cel mai recent
roman al său este Manuscrisul fanariot
Doina Ruști trăiește la București și este
profesor universitar și scenarist

Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki
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Recenzie de
Camelia Todor
Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Todor Alexandra
Camelia și sunt elevă la
Colegiul Național „Elena Ghiba
Birta” din Arad. Îmi place
arta, în special pictura și
muzica. De aceea iau lecții de
pian și canto și pictez de la
vârsta de 3 ani. Un alt hobby de-al meu este psihologia
și sper că voi reuși să practic acest domeniu în viitor,
ca cercetător. Îmi place să citesc și să învăț lucruri
noi despre diferite domenii. Pot spune că sunt o persoană
destul de curioasă și deschisă la lucruri noi. De asemenea
sunt sociabilă și implicată în foarte multe activități.
Prefer să lucrez cu oameni diverși și în aer liber. Iubesc
să călătoresc și să trăiesc experiențe inedite cum ar
fi parașutismul. Defectele mele se referă la reacțiile
impulsive pe care le am uneori și la faptul că mă enervez
ușor și pun prea mult suflet în relațiile cu oamenii. Din
păcate nu sunt cea mai organizată persoană, iar uneori uit
foarte ușor lucruri care sunt importante. Cuvântul care
m-ar defini este „pasiune”.
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Romanul Lizoanca„ scris de Doina Ruști prezintă o față ascunsă a
societății românești, pe care fiecare dintre noi a ales la un moment
dat să o ignore, păstrând o atitudine nepăsătoare față de problemele
evidente cu care se luptă această societate.
Romanul urmărește viața zbuciumată a unei fetițe de 11 ani. Când auzi de
această vârstă, 11 ani, gândul îți zboară la copilărie, joc, prieteni,
scoală, la o persoană în dezvoltare care începe să cunoască lumea în
totalitatea ei, cu bune, dar și cu rele. Este posibil să te și întrebi
: ”Eu ce făceam la această vârstă? Ce îmi amintesc semnificativ legat
de ea?„ . Dar oricare ar fi răspunsul, nu poate sub nicio formă să
anticipeze viața pe care o duce Lizoanca.
Bătută în permanență de tatăl său și aruncată dintr-o parte în alta de
familie, fiindcă era un copil nedorit, Lizoanca hotărăște să își ia viața
în mâini. Se împrietenește cu niște fete mai mari decât ea, Goarna,
Nuțica și cu un băiat numit Țițoască pe care îi consideră singura
ei familie și pentru care ar face orice. Din această dorință de a fi
acceptată, ajunge să se prostitueze, în prima fază fiindcă a convins-o
Goarna și pentru că dorea bani, dar mai apoi însă, ajungând să o facă
pentru niște plăceri mici cum ar fi uitatul la televizor, niște mancare,
în special croasante sau alte cadouri nesemnificative. Până la urmă
începe să privească această viață cu ochi buni, pentru că în comparație
cu bătăile tatălui său și restricțiile în care a trăit până atunci,
această viață era șansa ei la libertate. Cu toate acestea, ajunge să
se îndoiască din ce în ce mai mult de alegerea ei când declanșează un
scandal imens în sat, legat de o infecție cu sifilis pe care este posibil
ca ea să o fi răspândit. Încet încet încep să iasă la iveală dorințe de
răzbunare ascunse, ura, invidia, lipsa de demnitate si moralitate și
multe alte defecte ale unei întregi societăți, o societate lipsită de
educație.
Romanul ne prezintă în special consecințele pe care le are lipsa de
educație asupra oamenilor și din păcate asupra copiilor. Abandonul
școlar este un lucru extrem de frecvent în cadrul acestor comunități. De
asemenea, nerespectarea legii, a unui cod moral, a unui sistem de valori
pot duce la dezastre și la vieți de copii ruinate. Nepăsarea și egoismul
de care dau dovadă locuitorii satului are un impact imens asupra vieții
și alegerilor pe care Lizoanca le face de-a lungul poveștii.
O altă temă abordată în acest roman este indiferența față de conceperea
unui copil. Acești copii nedoriți, de care mamele (sau adolescentele)
doresc să scape cât mai repede ajung să ducă o viață chinuită, prin case
de copii sau bătuți de alți părinți adoptivi fără a avea o șansă reală
la o viață mai bună. Din pacate ei ajung să facă greșelile părinților
lor, fiindcă nu au niciun exemplu bun și corect de comportament.
Acest roman reprezintă un semnal de alarmă pentru toate persoanele care
au uitat să privească în jurul lor la problemele existente care devin
din ce în ce mai grave. Atâta timp cât generațiile care urmează nu au
o șansă reală la o viață mai bună, sociatatea românească va continua să
stagneze, iar problemele se vor înrăutății. Cred că acesta este mesajul
principal al cărții, un mesaj pentru schimbare și pentru respectarea
dreptului la o viață bună.
13

2

Kinderland

de Liliana Corobca

Liliana Corobca (n.10 octombrie 1975) este scriitoare și
cercetătoare a cenzurii comuniste în România. Liliana Corobca
este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității de
Stat din Moldova(1992-1997) și doctor în litere la Universitatea
din București(2001). A fost cercetător științific la Institutul
de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București (20022011). Este editor, expert în domeniul Exilului românesc și
cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
și Memoria Exilului Românesc. A publicat mai multe cărți despre
cenzură.
Este cunoscută și pentru activitatea ei literară, fiind un autor
prolific, unele dintre romane fiind
cărți premiate și bestselleruri.
Cărțile
Lilianei
Corobca
sunt
traduse în limba italiană și limba
germană. Printre cele mai cunoscute
romane scrise de Liliana Corobca,
amintim Imperiul fetelor bătrâne,
Kinderland,capătul drumului.
În 2014 a reprezentat România la
Vilenica
International
Literary
Festival din Slovenia , Festivalul
Internațional de Literatură din
Leukerbad și la Târgul de Carte de
la Frankfurt.

sursa: wikipwdia.ro
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Recenzie de
Iliuţă Adela
Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Iliuţă Adela,
am 15 ani şi sunt elevă
în clasa a X-a la Colegiul Național
Elena Ghiba
Birta din Arad. Sunt pasionată de muzică, drept
pentru care am luat ore de
canto şi de orgă timp de
doi ani. De asemenea, cititul este o altă pasiune
de a mea. Scriitorii mei preferaţi sunt Kate Morton şi Edgar Allan Poe, deoarece îmi place misterul
şi am o anumită pasiune pentru horror. Am început să
scriu diferite poveşti, deoarece îmi place să scriu,
dar nu am ajuns niciodată la capăt cu ele. Sunt o
persoană energică, plină de viaţă, mi-ar plăcea să
socializez cât mai mult cu diferite persoane şi sămi fac prieteni noi, dar din păcate sunt timidă.
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La doar 12 ani, Cristina este obligată să joace rolul şi de mamă şi de
tată. Ei îi sunt lăsate-n grijă atât gospodăria cât şi cei doi fraţi mai
mici. Părinţii ei sunt plecaţi în străinătate, iar viaţa ei a devenit una
dificilă şi obositoare, de când a început să spele, să facă de mâncare,
să îngrijească animalele dar să fie atentă şi la fraţii ei.
Această fetiţă, nu numai că a fost lăsată cu o mulţime de greutăţi
pe cap, dar îi este luat şi dreptul la o copilărie normală, la viaţa
simplă şi uşoară pe care un copil de vârsta ei ar trebui să o ducă. Dan,
frăţiorul mai mare o mai ajută din când în când cu ce poate, dar Cristina
consideră că aceasta este treaba unei fete aşa că nu îl implică foarte
mult. Marcel, frăţiorul cel mic, este un copilaş lipsit de atenţia şi
răsfăţul părinţilor, lucruri care îi sunt esenţiale unui copil de vârsta
sa, el fiind cel mai afectat de lipsa lor şi plângând foarte des, lipsit
de apărare, iar Cristina este obligată să-l protejeze nu doar pe el ci
şi pe Dan, care chiar dacă se crede un bărbat, câteodată are nevoie de
susţinere, să se simtă în siguranţă. Deşi Cristina nu vrea să plângă
în faţa fraţilor săi, îi este uneori foarte greu să-şi ţină lacrimile
înăuntrul ei. Ea mai este ajutată de unii săteni cărora le este milă de
cei trei copii lăsaţi singuri şi în voia sorţii.
Pe parcursul romanului se prezintă drumul parcurs de către Cristina spre
maturizare, un drum întâmpinat de greutăţi şi etape pe care reuşeşte să
le parcurgă cu bine. Dorul de părinţi este accentuat din ce în ce mai
tare la finalul romanului încât a ajuns să-şi dorească să-i moară bunica
doar ca părinţii ei să se întoarcă acasă.
Nu toţi avem o viaţă uşoară, nu toţi trecem prin etapele vieţii singuri,
fără ajutor sau susţinere, fără părinţii care să ne asigure de-ale gurii,
haine şi un adăpost. Cristina ne este un exemplu, nu doar copiilor cu
părinţii plecaţi în străinătate, dar şi copiilor ai căror părinţi se
chinuie să le facă viaţa un loc bun în care să se simtă în siguranţă,
să fie protejaţi.
Această carte este una uimitoare, cu o poveste emoţionantă, pe care v-o
recomand din toată inima şi consider că trebuie citită, nu doar pentru a
vedea ceea ce i s-a întâmplat Cristinei ci, pentru că, în ziua de azi,
mulţi copii sunt în aceeaşi situaţie.
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3

Fenomenul Pitești
de Virgil Ierunca

Virgil Ierunca (pseudonimul lui Virgil Untaru, n. 16 august
1920, Lădești, județul interbelic Vâlcea – d. 28 septembrie
2006, Paris) a fost un critic literar, publicist și poet român,
care a trăit în Franța începând cu 1947.
O dată cu studiile universitare, a debutat în ziaristică, în 1939, la
ziarul Timpul, unul din cele mai importante cotidiane bucureștene
din acea vreme. Între 1940 și 1944 colaborează la principalele
reviste literare și la săptămânalul Vremea, cu o rubrică intitulată
"Caiete franceze", în care îi prezintă pe scriitorii francezi
din rezistența împotriva ocupației naziste. Din anul 1943 deține
o rubrică asemănătoare în ziarul Ecoul
și colaborează la revistele Kalende și
Preocupări literare. În 1942, propria
sa revistă literară, Albatros, este
suprimată de cenzură pentru tendințele
ei democratice. După război, Virgil
Ierunca scoate revista Agoraîmpreună
cu Ion Caraion, revistă de cultură
internațională, care este suprimată
deja după primul număr de cenzura
comunistă, din cauza unui articol al
lui Titus Ștefănescu-Priboi intitulat
Echinox, în care dădea ca exemple de
platitudine a gândirii pasaje din
scrierile lui Stalin.

Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki
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Recenzie de
Toth Edit

Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Toth Edit, am 15
ani și sunt elevă în clasa
a X-a la Colegiul Național
“Elena Ghiba Birta’.
Îmi place să citesc.. Prefer
romanele thriller, horror
și științifico fantastice.
Scriitorii mei preferați sunt Stephen King și Pierce
Brown, deoarece mă pasionează misterul și suspansul.
Impărtășesc aceste gusturi și în ceea ce privește poezia,
Edgar Allan Poe fiind poetul meu preferat. Hobby-urile
mele sunt: desenul și scrisul. De asemenea, administrez
un blog pe care îmi postez textele și recenziile scrise
sau îmi exprim opinia despre diverse subiecte.
Sunt o persoană introvertită, dar și deschisă la noi
experiențe.
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În cartea Fenomenul Pitești Virgil Ierunca povestește una dintre cele mai
cumplite întâmplări petrecute în timpul comunismului. Pătrunde în infernul
închisorilor comuniste și descrie ororile programului de “reeducare” prin
care trec tinerii închiși în Piteșți. Acest program constă în deteriorarea
unei persoane (în general intelectuali și oameni care sunt “împotriva
ordinii sociale”) și distrugerea personalității sale prin tortură.
Ideea experimentului îi aparține pedagogului sovietic Makarenko (18881939) expert în delincvență juvenilă. Teoria sa se baza pe utilizarea
sistematică a torturii deținuților de către alți deținuți. Cartea prezintă
procesul de dezumanizare prin care trec deținuții din Pitești, aceștia
fiind reduși la un stadiu de animal. Sunt prezentate în detaliu modurile de
tortură fizică și psihică folosite, cum ar fi: înfometarea și mâncatul de pe
jos fără ustensile și fără ajutorul mâinilor, bătăi, schingiuiri, supunerea
la diverse atrocități și blasfemii, ca de expmplu: obligarea deținuților
să oficieze slujbe macabre mai ales în săptămâna Paștelui. Textul sfintei
liturghii era bineînțeles, pornografic. Studentul care juca rolul preotului
era dezbrăcat în pielea goală, acoperit cu un cearceaf mânjit cu fecale,
iar la gât îi era atârnată o reprezentare a organului sexual masculin făcut
din insecticid, săpun și pâine. Deținuții erau obligați în noaptea Învierii
să sărute falusul și să rostească ''Hristos a Înviat''. Orice gest sesizat
de Țurcanu (membru PCR și liderul unui grup de deținuți al cărui scop era
maltratarea și torturarea altor deținuți, în scopul "reeducării") care îți
trăda sentimentele și emoția pe care experimentul trebuia să le distrugă,
se sfârșea cu reînceperea reeducării de la zero. Victimele devin călăi, nu
există altă opțiune de a supraviețui iadului din Pitești. Citind această
carte mi-am pus des întrebările “Oare eu aș rezista?” sau “Cum au reușit
să facă față torturii psihice/fizice oamenii?”. Sinuciderea pare a fi un mod
de a te elibera de chinuri, de a-ți curma viața. Deci de ce nu au făcut-o?
Pentru că orice posibilitate de a scăpa era anihilată de la început.
Ai nevoie de un moral de oțel ca să nu te doară, să nu simți compasiune față
de cei care au trecut prin asta. Cartea este într-adevăr cutremurătoare,
îmi dau fiorii doar gândidu-mă la evenimentele petrecute acolo. Într-un fel,
cred că încă nu sesizez că ce s-a întâmplat, chiar s-a întâmplat, și că
persoane asemenea lui Țurcanu au existat vreodată.
Consider că această carte merită citită, deoarece face parte din trecutul
nostru și oricât de morbid și sinistru a fost, acesta nu trebuie uitat
niciodată.
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Recenzie de
Vărșăndan Ovidiu

Clasa a IX-a C
Colegiul Național Elena
Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Vărșăndan Ovidiu
și întotdeauna am crezut
că literatura te ajută în
formarea propriei persoane și
îti oferă posibilități, sub
diverse forme, de a înțelege
lumea în care trăiești.
De la vârsta de 5 ani, cărțile, cu poveștile pe care le
conțineau, au devenit o parte din viața mea. Îmi aduc
aminte că în fiecare seară, înainte de a adormi, citeam o
poveste scurtă, care mă ajuta să explorez lumi fantastice,
visul fiecărui copil.
Pe măsură ce am început să înțeleg mai bine lumea din jurul
meu, am început să citesc din ce în ce mai mult, deoarece
„Universul de Hârtie” de care m-am atașat în decursul
anilor brusc a devenit palpabil.Astfel, la vârsta de 12
ani am creat primele mele personaje: o bestie prietenoasă
numită Bruno și o vulpe albă care nu-și putea aduce aminte
numele. Cele două ființe au pornit în căutarea numelui
vulpii, iar , în final, l-au găsit.
Datorită lecturii am uitat întâmplările triste și m-am
bucurat de cele vesele. Pot să spun că datorită lecturii
am devenit persoana de astăzi
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Nu sunt vinovat.
Aceste câteva simple cuvinte au rămas întipărite pe unul dintre zidurile
închisorii de la Piteşti, şi probabil, adânc înrădăcinate în memoriile
celor care au trecut pe acolo ca parte a cumplitului experiment
influențat de cunoscutele teorii ale lui Makarenko. Sunt cuvinte menite
să le amintească acelora care au trăit lucruri greu de închipuit, că
trecutul şi amintirile ce le-au fost fărâmiţate în mii şi mii de bucăţi
încă nu au fost şterse complet din memorie, aşa cum ai şterge o pată
neplăcută. Totuşi, unele pete rămân pentru totdeauna, iar Fenomenul
Piteşti reprezintă una dintre multele pete neacoperite ale perioadei
comuniste din România. Aceasta este o perioadă întunecată şi aproape
ireală pentru persoanele care s-au născut după 1989.„Dintre cei care
au rămas la Piteşti, nimeni n-a putut ieşi cu mâinile curate. ”Virgil
Ierunca, autorul cărţii, relatează poveştile şi chinurile deţinuţilor
din Camera 4 Spital a închisorii, o celulă care va sta la baza chinului
și disperării celor care vor fi transferaţi acolo între 1949 şi 1954.
Fenomenul Pitești era un experiment al Partidului Comunist care avea
drept scop dezumanizarea individului şi anihilarea personalităţii prin
torturarea sistematică a celor închişi şi condamnaţi, în special pentru
uneltire împotriva ordinii sociale. Aici intervine procesul de reeducare,
prin diferite etape, al deţinuţilor; oameni, tineri, studenţi, care din
urma experienţelor au devenit persoane diferite, care nu vor mai fi la
fel. Victimele se transformau în călăi, deoarece nu exista altă opțiune
pentru a-ți asigura supraviețuirea. „Din clipa în care cel torturat
torturează la rândul lui, calitatea lui de victimă dispare. Nimeni nu va
mai mărturisi, pentru că toţi au fost legaţi între ei prin tortură. Nu
există vreun deţinut din timpul Fenomenului Piteşti care să nu fi săvârşit
ce i se cerea, altfel nu putea scăpa. Or, în faza ultimă a reeducării i
se cerea să-şi tortureze cel mai bun prieten”. Acest fragment prezintă
cruzimea pe care deținuții din lagărele de reeducare au îndurat-o timp
de 5 ani. Ei au fost supuși atât torturii fizice, cât și torturii morale.
Dacă un tip nu-i făcea pe deținuți să vorbească, celălalt i-ar fi făcut
să „vorbească”. Metodele folosite în reeducarea şi formarea omului nou
sunt descrise până la cel mai mic detaliu. Datorită acestui fapt, multe
rânduri din această carte sunt neplăcute, adeseori lăsându-te înfricoșat
de natura violentă a unor oameni. Recomand cartea Fenomenul Pitești,
scrisă de Virgil Ierunca, deoarece prezintă întămplările petrecute
într-unul dintre cele mai crude lagăre de reeducare. Însă aceasta nu
este o lectură relaxantă, ci deopotrivă, la sfârșitul cărții vei avea
„imprimată” în minte imaginea deținuților care sunt torturați cu un
sadism „extravagant”- dacă sadismul se poate numi astfel.
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4

Jurnal (1935-1944)
de Mihail Sebastian

Mihail Sebastian (n. 18 octombrie 1907, Brăila – d. 29 mai 1945,
București) a fost un romancier şi dramaturg român de origine
evreiască care s-a născut la Brăila la 18 octombrie 1907 cu numele
real de Iosef Hechter. Debutează în 1932 cu Fragmente dintr-un
caiet găsit publicând în acelaşi an un volum de nuvele Femei. În
1934 publică De două mii de ani, carte în care descrie condiţia
de evreu în România. Romanul creează o întreagă polemică în urma
prefaţei critice, anti-semite semnate de Nae Ionescu. Publică o
serie de piese de teatru cum ar fi Jocul de-a vacanţa sau Steaua
fără nume, ultima devenind o ecranizare în coproducţie românofranceză (Mona, l’etoile sans nome)
având în roluri principale pe Claude
Rich si Marina Vlady. Are de suferit
în timpul regimurilor legionar si
antonescian, urmare a politicii antisemite promovate de acestea, nu îi
mai este permis să funcţioneze ca
jurnalist, iar piesele sale primesc
interdicţia de a mai fi jucate. Moare
la 29 mai 1945 la puţin timp după
plecarea naziştilor din ţară, călcat
de un camion. Este îngropat a doua
zi la cimitirul evreiesc Filantropia
unde o alee, astăzi, îi poartă numele.

Sursa: www.historia.ro
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Recenzie de
Aioanei Denisa

Clasa a X-a E
Colegiul Național Elena
Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Denisa Aioanei
și sunt elevă în clasa a
X-a la Colegiul Național
“Elena Ghiba Birta” din
Arad, profilul filologie.
Am ales acest profil
pentru că încă de când
eram mai mică îmi plăcea
să citesc și pentru că îmi plac limbile străine. Cred
că prin lectură învățăm lucruri noi care ne ajută
în viață și ne îmbogățesc cultura noastră generală.
Cititul este un mod prin care eu mă relaxez atunci când
vin de la școală și care mă ajută să mă deconectez de
la gândurile de zi cu zi. Dacă citim ne putem integra
mult mai ușor într-un grup pentru că vom putea avea
discuții pe diverse teme. Sunt o fire sociabilă, îmi
place să cunosc oameni și să îmi fac cunoștințe. Sunt
veselă, optimistă și nu îmi place să îi văd pe cei din
jurul meu triști. Încerc să fiu cât mai responsabilă,
organizată și echilibrată.
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Chiar și în zilele noastre mai există o urmă de discriminare împotriva
evreilor. Însă, cum ar fi fost să trăiești ca evreu în perioada interbelică
și a antisemitismului?
În această situație se afla scriitorul Mihail Sebastian, născut Iosif
Hecter, în data de 18 octombrie 1907, într-o familie de origine
evreiască, din Brăila. Urmează studiile universitare de drept și filozofie
la București. Încearcă să își dea doctoratul în drept la Paris, dar
tentativa sa eșuează. Acesta își spune povestea în jurnalul său intim,
între anii 1935-1944 și care va apărea postum în anul 1996. Originalul a
fost scos din țară prin curier diplomatic de fratele său mai mic, Andrei
Benu Sebastian, și a ajuns la Ierusalim. Inițial acest jurnal nu a fost
scris pentru a fi publicat, ci doar ca un prilej pentru ca el să se poată
confesa. Sunt descrise evenimentele care se petrec în viața autorului
în decursul acestor nouă ani plini de însemnătate. Mihail Sebastian a
început să consemneze în jurnal după publicarea romanului intitulat De
două mii de ani (1934) care a stârnit controverse și a cărui prefață
a fost scrisă de Nae Ionescu, profesorul său, care a avut o influență
mare, atât asupra scriitorului, cât și a altor tineri intelectuali. Se
relatează ororile antisemitismului, viața politică a țării, relațiile
pe care Mihail Sebastian le avea cu Mircea Eliade, Camil Petrescu,
Eugen Ionescu, Constantin Noica, viața sa sentimentală și cea mondenă
a Bucureștiului din anii ’30. Persoanele cu care acesta se întâlnea,
prietenii pe care îi avea, oameni intelectuali și apreciați, erau, de
multe ori analizați sincer, cu plusuri și minusuri, cu defecte care
nu erau cunoscute, fapt care a atras dezbateri la adresa cărții. De
asemenea, descoperim faptul că Mihail Sebastian aprecia foarte mult
muzica clasică, asculta Brahms, Enescu, Bach, Mozart, muzica îl ajuta
să depășească momentele grele prin care trecea, spunea de altfel că
“Mult Mozart, foarte mult Mozart, poate e singurul lucru care mă mai
poate consola”, descoperim povestea și cum a fost nevoit să rescrie
romanul Accidentul după ce a pierdut manuscrisul la Paris, descoperim
modul în care își scria operele, ideile care îi treceau prin minte, ce
cărți citea, visele pe care le avea, îl descoperim pe adevăratul Mihail
Sebastian, omul din spatele rândurilor scrise și a operelor publicate.
Jurnal (1935-1944) este o carte care mie mi-a plăcut și o recomand, care
merită citită și recitită, tulburătoare, care te macină, te trece prin
mai multe stări, o carte despre destinul tragic al lui Mihail Sebastian,
dar și despre o perioadă care nu a fost atât de favorabilă tuturor.
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Negru și roșu
de Ioan T. Morar

Ioan T. Morar (n. 13 aprilie 1956, Șeitin, județul Arad) este
un scriitor, jurnalist, diplomat și activist civic din România.
În 1981 a absolvit ca șef de promoție facultatea de Filologie
a Universității Timișoara, secția română-franceză. În perioada
1981-1986 a fost profesor de limba română la Liceul Industrial
„Textila” din Lugoj. Din 1987 a devenit redactor al revistelor
Viața studențească și Amfiteatru. După 1989 a lucrat la Cuvântul
și Alianța Civică.
Între 1990 și 1991 a fost redactor șef la Varietăți, TVR, de
unde a demisionat. Este membru fondator al Academiei Cațavencu.
Din toamna anului 2004 este și
senior editor la Cotidianul.
A realizat mai multe emisiuni
de televiziune, pînă în 1996
activând în grupul Divertis.
Este realizator și prezentator
al emisiunii „Lumea citește!” pe
TVR 1. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
În 2010 a fost numit în postul
de consul general român la
Marsilia, în Franța, funcție în
care a rămas timp de un an.
Cele
mai apreciate scrieri
ale lui Ion T. Morar sunt
Îmblânzitorul
de
metafore,
Șovăiala (premiul pentru poezie
al
Uniunii
Scriitorilor),
Lindenfeld, Negru și Roșu,
Sărbătoarea corturilor.
Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Alani Ioana

Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Numele meu este Alani Ioana
și sunt elevă în clasa a
X-a, la Colegiul Național
,,Elena Ghiba-Birta” Arad.
Cea mai mare pasiune a mea
este
cititul...cititul,
oricând,
oriunde
și
despre orice. Am început
cu romanele de capă și
spadă, pentru ca apoi sămi reorientez preferințele
literare către literatura clasică sau ,,Marea Literatură”.
Citesc cu plăcere romanele lui Jane Austen și ale lui
Honore de Balzac, deoarece găsesc în ele un umor fin,
senibilitate, îmbinate cu analiza socială. O altă pasiune
a mea este istoria, de orice fel, dar favorita mea este
istoria României fiindcă, spre deosebire de alte țări,
aceasta are o istorie și o evoluție...atipică.
Iar când nu citesc nici beletristică, nici istorie, citesc
despre marii pictori ai omenirii, încercând mai apoi să
le analizez tablourile, pentru a nu uita ce înseamnă
frumusețea și nevoia de adevăr.
Ca persoană, ei bine, sunt curioasă și analitică, am
ambiții mari și putere de muncă, dar sunt de un scepticism
și de o încăpățânare pe care, de multe ori, le duc la
paroxism.
Aceasta este prezentarea mea, scurtă, reală, scrisă fără
figuri de stil, dar cu o deosebită sinceritate
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‘Cum să le spui celorlalți că ai trăit primii ani la marginea robiei, în
mocirla disprețului celorlalți?’ Aceasta este întrebarea pe care și-o
pune protagonistul romanului, Georgian Nicolau, un tânăr inteligent, cu
un vis măreț –acela de a-și demonstra capacitățile militare în Marele
Război și de a ascunde un secret rușinos –originea sa, faptul că s-a
născut țigan, că a cunoscut sărăcia, mizeria, că a trăit la un nivel
subuman.
El se dovedește, atât din punct de vedere fizic, cât și la nivel moral
destul de asemănător unui român, ca atare, decide să se rupă de originile
sale, pentru a-și depăși condiția, pentru a deveni „cineva”.
Datorită inteligenței sale, devine elev al Liceului Militar din Câmpina.
Într-o vacanță, întors în mahala, îndemnat, mai curând obligat de mama
sa, Georgian decide să lepede țigănia, sărăcia, originea infamă..
El petrece câțiva ani la Sibiu, la Academia de Studii Militare, timp în
care visează să ia parte la un război mare, un război adevărat în care
să-și demonstreze capacitățile militare și să-și întâlnească eroul,
„tatăl spiritual”, o figură marcantă din istoria României, mareșalul Ion
Antonescu.
După ce își termină studiile, Georgian Nicolau este trimis la Marele
Război, în lupta contra sovieticilor. Pe fondul evenimentelor petrecute
la Odessa, nesiguranța schimbării etnice devine din ce în ce mai vizibilă
–acceptă o misiune de spionaj pe teritoriul sovietic, deghizat în țigan
lăutar și se îndrăgostește de o țigancă. În ceea ce privește chestiunea
evreiască manifestă răceala și autocontrolul impus de natura meseriei,
face afirmații desprinse din textele de propagandă – „a-i urî pe jidani
este o problemă de disciplină.”
Războiul scoate ce e mai rău din oameni prin simplul fapt că există, că
își urmează cursul –mii de țigani sunt deportați în Transnistria, lăsați
să moară de foame, de frig , de boli, de uitare…sau de ignoranță. Printre
aceștia se află familia lui Georgian Nicolau, acum ofițer în cadrul
Armatei Române. El va suferi o criză de conștiință –va fi prins între
regimul care îi condamnă familia la moarte și dorința de a o salva. Își
va folosi toate cunoștințele și legăturile pentru a-și aduce familia în
România, sau va rămâne nepăsător, aservit regimului care trimite oameni
nevinovați la moarte sigură?
Acest fapt coroborat cu dezastrele de ordin militar, cu arestarea
Mareșalului și cu întoarcerea armelor contra trupelor nemțești, vor duce
la un conlfict ideologic –între nazism și comunism, la un conflict etnic,
la un conflict etic.
Negru și Roșu e ceva mai mult decât un roman istoric; este romanul unei
schimbări la nivel fizic, ideologic și moral, este un roman al adaptării
minții și sufletului uman, o luptă acerbă cu propria condiție, o dorință
nemăsurată de a o depăși, toate acestea pe fundalul celui de-al Doilea
Război Mondial, un eveniment ce a schimbat lumi, oameni și mentalități.
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6

O scurtă istorie a românilor
povestită celor tineri
de Neagu Djuvara

Neagu Djuvara a fost un istoric, diplomat, filosof, jurnalist
și romancier român. S-a născut pe data de 18/21 august 1916
la București și tot acolo a murit pe data de 25 ianuarie 2018.
Provine dintr-o familie de aromâni.
A publicat în principal despre istoria României și a poporului
român. O bună parte din cărțile sale se referă la filosofia
istoriei, concentrându-se în jurul problemei obiectivității
istoriei și istoriografiei. Dintre lucrările pe care le-a scris,
menționăm
Civilizații si tipare istorice, Între Orient si
Occident. Țările române la începutul
epocii moderne, O scurtă istorie
a românilor povestită celor tineri,
Amintiri din pribegie sau Există
istorie adevarată?. În 2016 i s-a
conferit Ordinul național ,,Steaua
României’’, în grad de cavaler.
Neagu Djuvara rămâne unul dintre cei
mai importanți istorici români ai
secolului XX, încurajând în general
o atitudine critică asupra istoriei
românilor și a istoriei în general.

Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki/Do
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Recenzie de
Bandac Iulia
Clasa a XI-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Bandac IuliaDenisa, am 17 ani și sunt
din Arad. Sunt elevă în
clasa a XI-a la Colegiul
Național
„Elena
Ghiba
Birta” la profilul filologie
bilingv-engleză.
Pasiunile mele sunt cititul,
muzica, de aproape orice
gen, și patinajul artistic.
De fiecare dată când
am
ocazia, îmi place să merg la teatru, la un concert
simfonic, de operă sau orice eveniment ce implică
reprezentări artistice.Sunt o fire sensibilă, care
încearcă să treacă cât mai ușor peste greutățile pe
care le întâmpină. Mă consider o persoană sinceră,
deschisă, dar mai ales, o prietenă adevărată.
Obiectivul meu de viitor este să studiez la Universitatea
Babeș- Bolyai din Cluj, Limbi Moderne Aplicate( engleză,
franceză și cât de multe voi mai reuși) pentru a deveni
mai apoi, traducătoare.
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Oare de ce o tânără de vârsta mea ar citi o asemenea carte? De ce m-ar
interesa ce s-a întâmplat în trecut când doar prezentul și viitorul ar
trebui să mă intereseze? Tocmai pentru că țin la istoria țării mele și
vreau să o cunosc cât mai bine!
Ceea ce s-a întâmplat în trecut are repercusiuni în zilele noastre, mai
ales în ceea ce privește clasa politică actuală. Comunismul nu a făcut
nimic altceva decât să ne distrugă șansele de a fi astăzi o țară prosperă
condusă de oameni capabili.
Cartea O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri de Neagu
Djuvara este un veritabil manual de istorie, dar un manual atractiv și
scris pe înțelesul tuturor. Cartea poate servi ca sursă din care tinerii
pot afla esențialul despre România și prin câte am trecut noi ca popor
pentru a fi uniți și independenți. Totodată, ne sunt dezvăluite adevăruri
despre regimul comunist, la care trebuie să ne raportăm pentru a nu
fi mințiți în continuare și de a aduce într-un viitor, sper, cât mai
apropiat adevărata schimbare pe care românii o râvnesc din 1945.
Dacă vă place istoria, citiți această carte!
Dacă nu vă place istoria, citiți această carte!
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Toate bufniţele
de Filip Florian

”Eu nu cred că scrisul trebuie pus înaintea vieții. Nu e cel mai
important lucru pe lume. Una din cele mai periculoase uși care se
pot deschide în fața unui om care scrie este să creadă că scrisul
e totul, că e un fel de Dumnezeu al vieții lui. Până la urmă,
scrisul e o bucățică din viață, pe care merită s-o împlinești cât
timp îți face o mare bucurie.”
Filip Florian (n.16 mai 1968, București) este un jurnalist
și scriitor român care s-a afirmat pe plan național și apoi
internațional prin romanul „Degete mici”. Acesta a marcat debutul
său literar în anul 2005 și a fost ulterior răsplătit cu premiul
Uniunii Scriitorilor din România.
Filip Florian are un frate,
Matei Florian, alături de care și-a
scris cea de-a doua carte, Băiuțeii
(2006). Este căsătorit și are un fiu,
Luca, născut în anul 1998. Bunicul
bunicului său, pe linie directă, este
Ioan Slavici. Această descendență i-a
deschis într-o oarecare măsură gustul
pentru literatură.
Opere
recunoscute:
Romanul
Degete mici a ajuns actualmente
la cea de-a patra ediție și a fost
recompensat cu Premiul pentru debut al
României literare, iar Zilele regelui
, publicat în 2008, a fost distins
cu Premiul „Manuscriptum” acordat de
Muzeul Național al Literaturii Române
și a fost desemnat Cartea anului
2008 la Colocviul romanului românesc
contemporan.

Sursa https://ro.wikipedia.org/
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Recenzie de
Codău Andreea
Clasa a XII-a F
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Este întrebarea pe care
probabil ne-o punem cel
mai des, noi adolescenții,
în drumul cunoașterii de
sine. Am trecut și eu prin
această
etapă,
în
care
am învățat să accept tot
ce face parte din mine ca
individ. Sunt o persoană de
încredere, loială și căreia îi place să se dedice total
în ceea ce face. Dacă aș schimba ceva la mine ar fi cu
siguranță faptul că mă atașez mult prea repede de cineva.
Ador să citesc și încerc să fiu deschisă la cât mai multe genuri
de cărți. Primii doi ani de liceu i-am petrecut obsedată de
cărțile science-fiction, fiind atrasă de numeroasele distopii
și utopii din ele. Acea perioadă a luat sfârșit, iar acum
mă atrag mult mai mult romanele clasice, care și înainte
erau pe lista mea de lecturi însă, de curând au început
să predomine. Încă nu am reușit să îmi descopăr autorul
preferat, dar scriitorul căruia i-am citit cele mai multe
dintre cărți este Dan Brown. Felul lui de a scrie te face
să vrei mereu mai mult, iar povestea nu te va dezamăgi.
Pe scurt asta reprezint eu, o tânără care își găsește fericirea și
în cărți, un fapt pe care nu l-aș schimba pentru nimic în lume

32

Am citit romanul la sfârșit de vară, o lectură care mi s-a părut tocmai
potrivită pentru acea perioadă a anului. Recunosc, până atunci nu citisem
nimic scris de acest autor, iar dacă nu ar fi fost în lista de cărți
obligatorii pentru Bacalaureat poate că romanul nu ar fi ajuns în mâinile
mele. Cu toate acestea, nu regret faptul că am acordat două zile acestui
roman, deoarece povestea pe care o are de spus merită citită. Este o
lectură ușoară care va reuși să capteze atenția chiar și unei persoane
căreia cititul nu îi face plăcere.
Romanul spune două povești complet diferite: a lui Luci, un băiat care
își trăiește ultimii ani de copilărie la finalul anilor’90 și a lui Emil,
un bătrân aparent ursuz și rece care se mută la munte, unde locuia și
Luci. Cei doi se întâlnesc întâmplător, când Emil îl scapă pe Luci
dintr-o încurcătură tipică unui copil neastâmpărat. În acest fel intră
Luci în viața lui Emil. Băiatul este primit în casa lui Emil, ba chiar
bătrânul pare să aibă o anumită plăcere din a avea în sfârșit pe cineva
căruia să i se destăinuie. Același lucru se aplică și în cazul lui Luci,
care este fascinat de bătrân și de poveștile pe care acesta le are de
spus.
În acest moment apare întrebarea, ce au în comun un bătrân și un copil a
căror copilării se petrec la aproape 50 de ani diferență, în împrejurări
și regimuri complet diferite. Pare că pentru amândoi prietenia pe care
încep să o formeze este exact ceea ce lipsea din viaţa lor. Luci
reuşeşte să scoată la iveală o latură a lui Emil ascunsă în adâncul său.
Bătrânul nu a avut o viaţă uşoară, ci una plină de încercări, datorate
regimului comunist în care şi-a trăit tinereţea. Chiar şi mai târziu,
când povestea sa pare că primeşte contururi mai bune, soţia lui moare
într-un accident de maşină. Acel moment are un impact major asupra sa,
care va avea repercusiuni pe timpul vieţii sale. De cealaltă parte, nici
Luci nu are parte de o poveste mai bună, din cauza părinţilor săi, însă
datorită faptului că este copil alege să privească lucrurile pozitiv şi
nu se lasă afectat într-atât de mult.
Finalul romanului este cel care m-a impresionat cel mai mult. Ar fi
destul de greu să descriu sentimentul pe care l-am resimțit. Pot spune
doar că am închis cartea și am meditat îndelung asupra felului în care
povestea s-a încheiat. E acel moment în care nu îți vine niciun cuvânt
în minte, iar liniștea interioară te cuprinde. Atât Luci, cât și Emil
au avut de învățat ceva unul de la celălalt, iar asta demonstrează că
fiecare generație are ceva de oferit. Bufnițele reprezintă trecutul,
istoria care ne va urmări toată viața, iar asta poate fi atât un lucru
bun pentru noi cât și unul rău.
Consider că romanul Toate bufnițele merită citit atât de un adolescent
care tocmai descoperă cine este, cât și de un bătrân care are o experiență
autentică a vieții.
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PE FIRUL DE PĂIANJEN AL MEMORIEI
de Cella Serghi

Cella Serghi a fost cea mai importantă prozatoare română a
perioadei interbelice. Aceasta a trăit între anii 1907-1992 și
a decedat la București. Fiind suținută de foarte mulți autori
precum Liviu Rebreanu și Camil Petrescu, a debutat cu romanul
Pânza
de păianjen. Operele scrise de ea sunt Cad zidurile,
Cântecul uzinei, S-a dumirit și Moș Ilie, Surorile, Cantemiriștii,
Fetele lui Barotă, Cartea Mironei, Gențiane, Pe firul de păianjen
al memoriei, În căutarea somnului uriaș, Această dulce povară,
tinerețea, Interviuri.
Viața autoarei a fost exact ca
un roman de iubire, însă aceasta
nu a fost împărtășită. Cella s-a
îndrăgostit de Camil Petrescu
pe când avea 18 ani. Iubirea ei
neîmplinită a fost transformată în
talent și ambiție, iar în final au
luat naștere capodopere literare.

Sursa https://ro.wikipedia.org/
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Recenzie de
Bușa Ioana Isabel
Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Numele meu este Bușa Ioana
Isabel și sunt elevă în clasa
a X a la Colegiul Național
Elena Ghiba Birta.
Cel mai mult timp îl petrec
pe terenul de tenis sau
cântând la chitară și cu
vocea, dar atunci când vreau
să uit de toate lucrurile
din jurul meu, iau o carte
și încep să citesc.
Ce pot spune este că sunt o visătoare, iar dacă ceea ce îmi
doresc nu se împlinește, mă descurajez pentru o perioadă de
timp.
Deși sunt o fire puternică, am momente în care am nevoie să
scap de probleme și sentimente și mă refugiez în cărți sau
muzică
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Așa cum sugerează și titlul, această carte este încâlcită, alcătuită
din amintiri, gânduri și citate din romanele marilor autori, exact ca
un jurnal. Sensibilitatea nu lipsește din cartea în care sunt adunate
suferința, înțelepciunea și speranțele. Cella Serghi ne arată cum toate
întâmplările din viața ei au făcut scriitoarea din ea să iasă la
iveală, în același timp, analizând și anumite opere literare. Perioada
interbelică se simte în fiecare frază scrisă.. Imaginea acelor vremuri
este foarte frumoasă și ne transpune, pe noi cititorii, în acea perioadă.
Fiind căsătorită încă de la o vârstă fragedă, ea se simte ca și cum
ar fi închisă într-o cușcă. Își dorea să realizeze atât de multe încât
simțea că această căsătorie o ține în urmă. La un moment dat, Cella se
îndrăgostește, însă iubirea ei pentru Camil Petrescu rămâne neîmplinită,
iar ea începe să caute indicii, lămuriri cu privire la acest om. La un
moment dat, dragostea pentru acest scriitor devine obsesivă, însă el nu
recunoaște influența ei asupra romanului său Ultima noapte de dragote,
întâia noapte de război. La sfatul lui, își întoarce toată atenția
către ea și se ambiționează pentru a finaliza prima ei carte. Credea ca
va găsi niște răspunsuri cu privire la persoana ei, dar a realizat că
răspunsurile trebuie căutate în interiorul nostru, nu în jur.
Cella Serghi reflectă asupra vieții, iar impresiile ei ne pot aduce
lacrimi în ochi și un zâmbet pe buze după fiecare pagină: „Fericirea nu-i
veselă. E sfioasă și tristă. Nu-ți vine să sari, să dansezi, sa-ți arunci
căciula în tavan. Nu-ti vine să chiui, să cânți. Îți vine să strângi
ochii și pumnii, să te aduni ca pentru o rugăciune.”.
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Rugați-vă pentru fratele Alexandru
de Constantin Noica

Constantin Noica a fost un
filosof, poet, eseist, publicist
și scriitor român. S-a născut la
12 iulie 1909 în comuna Vitănești,
județul Teleorman.
După ce în mai 1940 își susține la
București doctoratul în filozofie,
în luna august a aceluiași an
face primul gest gazetăresc de
rezonanță legionară: scoate întrun singur număr revista ,,Adsum” (,,Sunt aici, sunt de față), pe care
o scrie singur și o publică din banii proprii.
În octombrie 1940 pleacă la Berlin în calitate de referent de filozofie
la Institututl Româno-German. Va rămâne la Berlin până în 1944.
Se întoarce în țară, unde în perioada 1949-1958 are domiciliu obligatoriu
la Câmpulung-Muscel. Aici Noica înființează și un seminar de filosofie.
Membrii acestuia în frunte cu el vor fi arestați în 1958, iar lui Noica
îi va fi confiscată averea și va fi condamnat la 25 de ani de muncă
silnică.
Este eliberat în august 1964, iar din 1965 se stabilește în București,
unde va lucra ca cercetător la Centrul de Logică al Academiei Române.

Pintre operele sale celebre se
numără
„Devenirea
întru
ființă”
(1981), „Scrisori despre logica lui
Hermes” (1986), „Rugați-vă pentru
fratele Alexandru” (operă postumă
publicată în 1990), „Eseuri de
duminică” (1992), „Manuscrisele de
la Câmpulung” (1997) sau „Echilibrul
spiritual. Studii și eseuri” (19291947) Constantin Noica se stinge
din viață la 4 decembrie 1987, fiind
înmormântat pe 6 decembrie 1987, la
Schitul Păltiniș.
Dintre personalitățile care au fost
influențate de operele lui Constantin
Noica, amintim nume ca Vasile Dem
Zamfirescu, Andrei Pleșu sau Sorin
Vieru.
Din 1990, filosoful este membru postmortem al Academiei Române.

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Zidaru Raul

Clasa a XI-a E
Colegiul Național Elena Ghiba
Birta
Arad
Pe tot drumul școală-acasă m-am
gândit la această prezentare. O
prezentare a mea. Pare ceva banal
privit din exterior, însă dacă
privim mai în detaliu, observăm
cum acest lucru este un bun
exercițiu de autocunoaștere. Și
tot pe acest drum, m-am întrebat:
oare după șaptesprezece ani, am
reușit să mă cunosc îndeajuns de bine? Pe cât de simplu, pe atât
de complicat.
Mă numesc Zidaru Raul și sunt elev în clasa a XI-a la Colegiul
Național ,,Elena Ghiba Birta”, Arad. Nu am fost niciodată un copil
care să iasă din tipar, dar nici nu cred că am fost sau sunt un
clișeu. Plăcerea mea vine din observație. Iubesc să observ lucrurile,
oamenii, sentimentele, iar mai apoi să încerc să creez scenarii.
Poate de aceea pasiunea mea actuală este scrisul. Evident, nivelul
este cu mult în spate față de cum mi-aș dori să fie, însă vârsta ține
cu mine.
Cu cititul am început să mă înțeleg mai bine din liceu. Tot aici
am aflat de autori ca Octavian Paler, Emil Cioran, Franz Kafka
sau Constantin Noica. Fiecare dintre ei a pus câte o cărămidă
la construirea omului care sunt astăzi. Cel mai mult îmi plac
autobiografiile sau romanele cât de cât apropiate de realitate, în
ciuda faptului că iubesc să creez scenarii sau lumi noi. Se poate
deduce că sunt un fan al Realismului, însă la fel de mult rezonez
și cu Romantismul.
Dacă ar trebui să aleg un scriitor favorit, probabil aș opta pentru
Octavian Paler sau Charles Bukowski. Chiar dacă ar fi foarte ușor ca
cei doi să fie puși într-o antiteză, au fost oamenii care au reușit
să mă inspire cel mai mult până astăzi.
În final, dacă ar fi să aleg un vis, l-aș alege pe acela de regizor
sau actor. Un vis care sper că la un moment dat se va îndeplini.

38

,,Revoluția comunistă e în favoarea bogatului, iar nu a săracului:
bogatului i se ia bogăția, iar săracului idealul de bogăție”, afirmă
Constantin Noica în primele pagini alte cărții, idee pe care autorul se
bazează în redactarea acesteia. Abordând o temă des întâlnită după anii
’90, și anume cea a comunismului, Constantin Noica descrie un șir de
întâmplări petrecute în anii ’60 în închisorile comuniste din România.
Cartea debutează cu un prim capitol în care autorul vorbește despre
comunism și lacunele sale, abordând chiar o temă filozofică, cu care
Constantin Noica va jongla de-a lungul cărții, concomitent cu istorisirea
faptelor petrecute. Această abordare pe două planuri, unul filozofic și
unul narativ, face din ,,Rugați-vă pentru fratele Alexandru” o carte
intrigantă, dar în același timp accesibilă publicului larg. Capitolele
următoare ne introduc deja în partea cea mai întunecată a comunismului
și anume închisorile sale. Odată încarcerat, Constantin Noica întâlnește
în celulă un sportiv, pe numele său Alec, personaj cu care protagonistul
are pe durata șederii sale în închisoare, unele neînțelegeri, dată fiind
și împrejurarea care i-a adus împreună. Unul dintre lucrurile pe care
Alec nu le suportă la Noica este chiar calmul de care acesta dă dovadă,
ba mai mult, îndeamnă spre rugă pentru tinerii torționari, pentru că,
susține el, și aceștia sunt tot niște pioni ai regimului. O întamplare
care depășește limita normalității, se petrece când gardienii îl lovesc
fără milă pe autor deoarece le-a refuzat o țigară. Înțelepciunea de care
dă dovadă Constantin Noica este într-adevăr una de invidiat având în
vedere pragul disperării în care se află, înțelepciune care probabil l-a
salvat de la moarte.
Un lucru remarcant se petrece în a doua jumătate a cărții, când Constantin
Noica este mutat la o altă închisoare unde cunoaște oameni de toate
tipurile. Autorul afirmă într-una dintre pagini că, ,,în închisoare nu stai
de vorbă cu un om, ci cu o viață”. Și într-adevăr așa este, fapt care ne
este demonstrat în istorisirile colegilor lui de celulă, alții cu studii
superioare și rang înalt în societate, alții niște simplii oameni de
rând. În închisorile comuniste, cel mai adesea se urmărea transformarea
sufletelor deținuților în niște recipiente goale. Constantin Noica se
împotrivește acestei ideologii și reușește să convingă comandantul
închisorii de un anumit plan al său, fapt pentru care îi sunt înmânate
niște foi și un anumit timp de creație, iar răsplata va fi eliberarea
deținutului.
Cartea se sfârșește într-o așteptare care părea infinită până la eliberare,
una care în final s-a și produs, lăsându-l pe autor prins în versurile
lui William Blake. Totuși, cine este acest ,,Alexandru” de care titlul
ne vorbește? ,,Alexandru” îmbracă mai multe costume pe parcursul cărții:
primul costum pe care îl îmbracă este acela al colegului de celulă,
Alec, pentru care, Constantin Noica ne îndeamnă să ne rugăm. Un altul
este și ,,părintele comunismului”, Karl Marx, un nume de care autorul
este sigur ca va fi grav apostrofat, tocmai de aceea ne îndeamnă să ne
rugăm pentru el. Orice simplu om, orice doctor, orice agricultor îmbracă
la rândul său haina de ”Alexandru”, tocmai de aceea trebuie să ne rugăm
pentru fiecare dintre aceștia.
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În definitiv, cartea lui Constantin Noica este una din veșnicele povești
ale acestei perioade întunecate din istoria României, dar care are
propria-și doză de originalitate, Noica impresionează prin simplitatea
cu care leagă cuvintele, dar și prin simetria dintre cele două planuri,
filozofic și narativ. O carte în care suntem învățați cum să fim mai umili
pentru că adesea nu știm care sunt circumstantele care obligă oamenii să
fie așa cum sunt, o carte care spune în mai puțin de o sută cincizeci de
pagini, istoria de aproape patruzeci de ani de comunism.
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Povestea Elisabetei
Rizea din Nucșoara
urmată de mărturia lui
Cornel Drăgoi

Această carte conține spovedania Elisabetei Rizea și depoziția
lui Cornel Drăgoi despre o perioadă sumbră din istoria țării,
perioada comunistă.
Iată ce spune Irina Nicolau, cea care a realizat această carte:
„ Am fost acolo și am transcris. Ce-am făcut noi n-a fost mare
lucru, dar a pretins mult lucru.Pentru astfel de cărți principalul
este să te transformi într-un canal suplu și transparent prin care
să se strecoare, cu cât mai puține pierderi, suflul vorbitorului.
Din materia informă dar vie care a rezultat, am încercat să
modelăm această carte.”

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Florea Raluca

Clasa a XI-a E
Colegiul Național Elena
Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Florea Raluca și am
18 ani. Locuiesc în comuna
Secusigiu, județul Arad și
sunt elevă în clasa a XI-a E
la Colegiul Național “Elena
Ghiba Birta”.
Sunt de înălțime medie, am
părul șaten, ochii verzi și
o soră mai mică care seamănă
foarte mult cu mine. În ciuda diferențelor de caracter,
noi ne înțelegem foarte bine și încercăm să învățăm lucruri
una de la cealaltă.
Mă consider o persoană prietenoasă, sociabilă, ambițioasă,
creativă, sinceră, care pune mare accent pe punctualitate.
În timpul liber mă plimb, mă uit la filme, stau cu prietenii,
desenez sau citesc.
În general citesc orice. Nu am un gen favorit, dar îmi
plac cărțile cu un final ambiguu, deoarece lasă loc de
interpretare și îmi permit să dar frâu liber imaginației.
De asemenea, îmi plac finalurile tragice fiindcă au un
impact emoțional mult mai mare.
Cartea mea preferată este N-a dansat decât o vară de Per
Olof Ekström
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Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel
Drăgoi este o carte ce răscolește trecutul dureros a două persoane care
au dus o luptă împotriva comunismului. O luptă pentru care și-au sacrificat familia, liniștea sufletească și, de foarte multe ori, viața.
Elisabeta Rizea, nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța, este o femeie
simplă, dar puternică, care a locuit mai întâi la Domnești și pe urmă
la Nucșoara.
Elisabeta sau Tuța, cum îi spun cei apropiați, a fost condamnată la închisoare de două ori, petrecându-și doispreceze ani din viață acolo,
datorită faptului că a sprijinit grupul anticomunist.
Trasă la față și cu un zâmbet în spatele căruia se ascund o multime de
ani dureroși, Rizea își face curajul de a vorbi atât despre suferințele
prin care a trecut, cât și despre grupul anticomunist. Ea ne povestește
despre toate metodele de tortură folosite de comuniști, despre toate
bătăile crunte pe care le-a primit și, nu în ultimul rând, despre haosul
legii: “Pentru judecătorii-bandiți, pentru anchetatorii-bandiți, pentru
gardienii-bandiți, pentru toți aceștia și pentru crimele lor – nu există
legi. Ei sunt legea și ei comit crimele în numele legii lor.” (Gabriel
Liiceanu).
În cea de-a doua parte a cărții, avem mărturia lui Cornel Drăgoi, nepotul Elisabetei Rizea, care se alătură și el grupului anticomunist.
Acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare și încă trei ani de
muncă silnică. Cornel Drăgoi m-a impresionat prin credința lui și loialitatea față de camarazi.
Cuprinzând o parte din istoria României, cartea este, de asemenea, și o
lecție de viată, despre loialitate, credință și iubire.
Oameni de rând, intelectuali, tineri sau bătrani, vă invit să citiți
această carte și să raspundeți la următoarea întrebare: S-a limpezit
oare lumea?
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Pe strada Mântuleasa
de Mircea Eliade

Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București – d. 22 aprilie 1986,
Chicago) a fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune,
filosof și profesor român la Universitatea din Chicago, din 1957,
titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. Avery din
1962, naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de
Distinguished Service Professor. Autor a 30 de volume științifice,
opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a
circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică variată. Opera
completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără
a lua în calcul jurnalele
sale intime și manuscrisele
inedite. Este membru postmortem al Academiei Române
(din 1990).

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Bilți Sabina
Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Bilți Sabina,
am 17 ani și sunt elevă la
Colegiul Național “Elena Ghiba Birta” în
clasa a
X-a E. Printre pasiunile mele se află și cititul din
acest motiv am și ales profilul de filologie. Îmi place
să citesc, îmi place să învăț limbi străine și încerc
să mă implic cât mai mult în programe de voluntariat. De asemenea, ador
să călătoresc să văd lumea și
să învăț lucruri noi despre diferite popoare și culturi
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Pe strada Mântuleasa de Mircea Eliade este o nuvelă în care Eliade ne
vorbește despre dispariții misterioase în universuri paralele, prin
intermediul unor portaluri ce par a exista prin niște case vechi din
București.
Într-o zi caniculară din anii ’50 pătrunde într-o clădire cu mai multe
etaje din București învățătorul pensionar Zaharia Fărâmă (fost director
al școlii primare de pe strada Mântuleasa și inspector școlar). El își
căuta fostul elev Vasile I. Borza care se mutase acolo recent, după ce
devenise maior. În loc să dea peste fostul său elev, Fărâmă dă peste un
necunoscut ce nu vrea sa admită că acesta a făcut o confuzie. Această
apariție într-o casă rezervată ofițerilor pare suspectă, iar Fărâmă este
dus la Securitate și anchetat de ofițerul Dumitrescu, colegul lui Borza.
La întrebările care îi sunt adresate, profesorul răspunde incoerent și
începe sa relateze fapte incredibile care s-au întâmplat în urmă cu zeci
de ani. Relatarea sa începe cu expediția unor elevi ai școlii de pe
strada Mântuleasa pe maidanele Bucureștiului în căutarea unei pivnițe
plină cu apă, care după spusele unui băiat pe nume Abdul, era un spațiu
către o altă lume. Micul Iozi, fiul rabinului de pe strada Moșilor dispare
fără urmă in anul 1915, alți doi băieți pleacă în căutarea semnelor care
să îi îndrume spre cealaltă lume.Un băiat pe nume Davari devine aviator
și dispare misterios cu avionul în anul 1930, în timp ce Lixandru caută
trecerea pe sub pământ, nemaifiind văzut de nimeni din 1932.
Subsecretarul de Stat Economu și ministrul Anca Vogle sunt interesați de
povestirile lui Fărâmă, în special de relatarea despre uriașa Oana și
căsătoria acesteia cu un profesor estonian. Economu urmărește rămășițele
unui tezaur polonez care au fost îngropate, le găsește și încearcă într-o
noapte să le ducă în pivnița casei sale aflate în cartierul Mântuleasa.
Faptele lui sunt descoperite și acesta se sinucide.
Ancheta in legătură cu Darvari și dispariția lui Lixandru a fost preluată
de alți anchetatori. Se credea că Licandru trăia sub un alt nume. Fărâmă
este eliberat. La sfârșitul nuvelei, învățătorul se plimbă pe strada
Mântuleasa și se întâlnește cu un domn care se dă drept fostul lui elev
Vasile I. Borza, însă Fărâmă spune că nu îl cunoaște.
Această nuvelă este una care îți menține treaz interesul și te plimbă
prin Bucureștiul vechi și plin de mister.
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Povestiri de pe Calea Moșilor
de Adina Popescu

Adina Popescu s-a născut la 10 septembrie 1978, în Bucureşti. A
absolvit Regie de Film, însă de la 18 ani a lucrat ca reporter
şi jurnalist cultural, ulterior redactor, la Dilema veche.
Prima ei carte pentru copii, Doar un zbor în jurul lumii, a
apărut în 1999. Interesată în primul rând de literatura pentru
copii, a mai publicat Miriapodul hoinar şi alte poveşti, Mari
poveşti româneşti pe înţelesul celor mici, Aventurile lui Doxi
în benzi desenate, în colaborare cu Alexandru Ciubotariu, dar
şi un Manual de şpagă în cadrul campaniei „Nu da şpagă“ (2001).
În 2015, a publicat Povestiri
de pe Calea Moşilor, o carte
iniţial destinată adulţilor,
dar în ea s-au regăsit şi
copiii dornici să descopere
o maşină a timpului care să-i
poarte în anii 1980.
Trilogia fantastică O istorie
secretă a Ţării Vampirilor a
câştigat în 2013 Marele Premiu
al concursului de creaţie
literară Trofeul Arthur. Adina
a scris această carte în trei
volume în aproape 10 ani, timp
în care a mai scris despre
bone,
gunoieri,
pescari,
vecini care dau muzica prea
tare, biciclişti, ambasadori,
scriitori, ciobani şi alte
reportaje narative, la graniţa
cu ficţiunea.
Sursa: https://www.editura-arthur.ro/info/autor/popescu-adina
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Recenzie de
Barbă Paula

Clasa a IX-a C
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad
Mă numesc Paula și sunt
elevă în clasa a IX-a.
Am cincisprezece ani și
îmi doresc să devin medic
pediatru, ba chiar un medic
foarte bun. De ce? Pentru
că imi doresc ca orice copil
să fie fericit, indiferent de boala pe care o poartă.
Copiii sunt viitorul, iar în viitor trebuie să investim.
Îmi place să interacționez cu diferiți oameni, să
descopăr în ei lucruri de care nici ei nu au habar.
Sunt o persoană căreia îi place să călătorească , să
fie fericită și mai ales să-i facă și pe ceilalți din
jurul ei fericiți.
Iubesc să citesc lucruri despre epoca medievală, despre
Renaștere, de asemenea să citesc despre mitologia
greacă. Mi se par lucruri interesante, deoarece eu,
ca persoană, văd ceva deosebit în ele. De exemplu,
mitologia greacă cu toate legendele minunate despre
zei, una dintre zeițele mele preferate fiind Clothos. Ea
este una dintre ursitoare care învârtea roata ursitului,
fiind supranumită ”zeiță a destinului”.
Sunt o persoană optimistă, care de obicei își cunoaște
proprile limite; care se gândește la fiecare amănunt al
vieții sale. Aș putea spune că sunt o persoană care
tinde spre a fi perfecționistă adică, ca totul să fie
la locul său și să nu fie o dezordine totală.Și, cel
mai important, țin cont de respect. Acordând respect,
primești respect.
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„Nimic nu s-a schimbat, vom trăi o mie de ani în lumea noastră mică.”
Aceste cuvinte rămân întipărite în mintea Adinei.
Lume în care trăiește, o străduță simplă numită Calea Moșilor, pare a
fi locul în care mica Adina își va petrece copilăria, stradă pe care ea
o va considera universul ei. Trăind pe vremea a doua regimuri, înainte
și după 1989, Adina observă cum strada pe care copilărește se schimbă
treptat. Aflată într-o perioadă a dictaturii comuniste, micuța fată de
la etajul 14,din blocul ce închide strada, încearcă să-și trăiască pe
deplin copilăria, făcând ca această perioadă să fie mai distractivă,
iar acest lucru putem să îl înțelegem din cuvintele unei femei pe care
Adina împreună cu tatăl ei, Antonio o întâlnesc într-un autobus „Lasăți copilul să cânte, la ce vremuri trăim!”. Adică, chiar dacă trăim in
vremuri grele, ar trebui să lăsăm copiii să cânte, să fie fericiți, să nu
„guste” și ei din amărăciunea și greutățile vieții.
Putem observa că începâd de la grădiniță, copiii sunt considerați șoimi
ai patriei, și mai apoi la școală pionieri, fiind nevoiți să participe
la numeroase activități extra-școlare, cum ar fi strânsul frunzelor de
dud pentru hrănirea viermilor de mătase. Jocurile copilărești nu lipsesc
nici ele, băieții așteaptă iarna pentru a le bulgări pe fete, fetele sunt
înnebunite după păpuși, iar jocul de-a exploratorii este de nelipsit.
Copiii le consideră pe doamnele învățătoare tovarășe, iar prieteniile
lor sunt la fel de dificile… Toate acestea le regăsim în cartea Adinei
Popescu, care din punctul meu de vedere, este o imagine complexă a unei
copilării, din anii ’80, în care singurele lucruri cu care ai putea să
te joci sunt niște păpuși mari, numite lungane. O copilărie care nu a
întâlnit vreo tehnologie, ci doar lucruri simple, precum ieșitul pe afară
seara sau jocurile cu mașinuțe, plimbatul cu rolele sau cu bicicleta.
Cartea Povestiri de pe „Calea Moșilor” poate fi exemplul perfect pentru
a arăta cum erau copiii în anii ’80 de la grădiniță până la sfârșitul
clasei a VIII- a, și cum nimic nu ar trebui să schimbe micuța noatră
lumea în care dorim să trăim, chiar dacă peste ea vine o perioadă rece
și grea.
Recomand cartea aceasta, pentru că prezintă o perioadă importantă din
istoria țării noastre și pentru că prezintă copilăria unei fetițe,
transformând întâmplări banale în povești interesante și pline de
amuzament. Adina încearcă să păstreze anii și locurile copilăriei în
mintea ei, fără să schimbe în vreun fel ceva, pentru a ne arăta cum
privește un copil lumea în care trăiește.
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Punct și de la capăt
de Gabriel Chifu

Poet si prozator român, Gabriel
Chifu s-a născut la 22 martie
1954, în Calafat. Și-a făcut
studiile la Craiova, absolvind
în 1973 liceul “N. Bălcescu”. În
perioada studenției înființează
și conduce cenaclul literar
“Orfeu” la Universitatea din
Craiova.
Tot în această perioadă publică
primele versuri în revista
România literară și își face debutul editorial cu volumul de
versuri Sălaș în inimă (1976). Volumul a fost distins cu Premiul
pentru debut al Uniunii Scriitorilor. După terminarea studiilor,
Gabriel Chifu lucrează ca inginer electronist la București (1979l981), Petroșani (1981-1982) și Craiova. Din 1985 devine redactor
al revistei “Ramuri” din Craiova.
În acest timp continuă să scrie versuri, publicând volumele Realul
eruptiv (1979), O interpretare a purgatoriului (1982), Lamura
(1983), Omul nețărmurit (1987). În 1987 îi apare primul roman,
intitulat Unde se odihnesc vulturii, însă volumul nu a fost pe
placul
criticilor.
Gabriel
Chifu nu s-a descurajat și a
revenit în 1989 cu un nou roman,
Valul și stânca. A mai semnat
romanele: Maratonul învinșilor
(1997),
Cartograful
puterii
(2000), Povestirile lui Cesar
Leofu (2002).
A colaborat cu majoritatea
revistelor literare din țară,
în care a publicat poezie, proză
și articole de opinie. Scrierile
sale au apărut și în antologii
și reviste din străinătate. De
asemenea, i-au fost traduse două
volume de versuri în engleză
și maghiară. Din 1980 Gabriel
Chifu este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, iar
din 2002 este membru P.E.N.
Romanian Center.
Sursa: artline.ro
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Recenzie de
Bar Luana-Maria

Clasa a X-a E
Colegiul Național Elena
Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Bar Luana-Maria.
Anii de liceu îi petrec la
Colegiul Național “Elena
Ghiba Birta” din judetul
Arad, unde sunt elevă în
clasa a X-a la profilul
de filologie. Îmi place
să îmi ocup timpul liber practicând diverse sporturi
precum volei și înot, sunt foarte activă. Pe lângă
aceste plăceri, una dintre pasiunile mele este cititul.
Îmi aloc cât mai mult timp pentru citit, pe lângă
școală și activitățile extrașcolare. Pe lângă citit
și sport, încerc să mă pregătesc cât mai intens pentru
a învăța limba germană și engleză. În opinia mea,
cunoașterea unei limbi străine îți poate deschide noi
orizonturi pentru a te ajuta în dezvoltarea personală.
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Romanul „Punct și de la capăt” scris de Gabriel Chifu, ne introduce
încă din primele pagini într-o poveste cumplită. Doamne și ce poveste!
Suntem aruncați în timpuri grele, într-o perioadă care ne-a pus țara
la încercare. Suntem prinși de personaje, evenimente și planuri cu un
același punct de plecare.
După moartea mamei sale, doctorul Mihail Deleanu găsește lângă testament
o scrisoare. Acesta află că acei care l-au crescut nu au fost părinţii săi
naturali şi, pentru a afla adevărul, îl roagă pe scriitorul si ziaristul
Valentin Dumnea, un prieten bun de asemenea, să îl ajute. Valentin
Dumnea devine primul nataror al poveștii care nu omite să spună câteva
detalii despre viața sa.
Căutările scriitorului se opresc atunci când îl găsește pe Bazil
Dumitrescu, un profesor centenar, călător prin istorie. Acest profesor
se dovedește a fi un element cheie în aflarea adevărului. Pe măsura
transmiterii poveștilor ce se dispun în secvențe pe care le numește zile,
atenția scriitorului este tot mai captivată de acest personaj misterios.
Adevărul despre adevărații părinți ai doctorului Mihail Deleanu se află
pe buzele profesorului centenar.
Bazil Dumitrescu povestește despre doi foști colegi de clasă, doi rivali,
doi posibili părinți, care iubesc aceeași fată în aceeași perioadă. Cei
doi bărbați ajung să meargă pe două drumuri total diferite, unul dintre
ei devine martir, iar celălalt devine un călău. Un înger și un demon.
Fiecare poveste din cele zece zile pornește din prezent și este trecută
prin filtrul timpului, fiind descrise și elemente din sângerosul război.
Cele mai cutremurătoare părți ale romanului sunt transpuse în paginile
care descriu viața lui Damian Bordea, pagini care descriu torturile
practicate de unii deținuți pe alți deținuți cu voia Securității Statului.
O încercare de dezumanizare, de a transforma omul într-o ființă fără
semnificație, de lepădare a credinței și a propriei personalități. Cartea
ne prezintă toate aceste experiențe cutremurătoare și care, din păcate,
sunt bazate pe realitate, pagini reale de istorie a României care au un
mare impact emoțional asupra cititorului.
Acest roman m-a captivat prin faptul că a urmărit viața a două personaje
diferite, care reprezintă răul și binele. ca această Fascinant este faptul
că totul se face gradat și abia la final profesorul Bazil Dumitrescu,
de la care a pornit totul, este cel care și lămurește totul. El este
purtătorul adevărului prin timp.
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Pădurea spânzuraților
de Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu (27 noiembrie 1885-1 septembrie 1944) a fost un
prozator și dramaturg român, membru titular al Academiei Romane.
Liviu Rebreanu, întemeietorul romanului românesc modern, a cărui
operă se caracterizează printr-o diversitate tematică, a surprins,
în scrierile sale, o multitudine de aspecte umane, reuşind să
prezinte viaţa în complexitatea ei socială şi psihologică. De
altfel, Liviu Rebreanu este autorul primului roman obiectiv
din literatura română, „Ion”, şi a primului roman de analiză
psihologică din proza românească, „Pădurea spânzuraţilor”.
Romanul Pădurea spânzuraților
a fost dedicat fratelui mai
mic al scriitorului, Emil
Rebreanu, fiind precedat de
următoarele
cuvinte:
„În
amintirea
fratelui
meu,
Emil, executat de austrounguri, pe frontul românesc,
în anul 1917.”

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Buculei Diana
Clasa a IX-a C
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Buculei Diana,
am cinsprezece ani și sunt
elevă la Colegiul Național
„Elena Ghiba Birta” Arad.
Sunt o persoană calmă,
sociabilă, iar în timpul
meu liber, de cele mai
multe ori , mă relaxez în compania unei cărți.
Cărțile au avut mereu un loc special în viața mea. De la
basme scurte si nuvele am ajuns la romane consistente.
Mereu mi-a plăcut senzația pe care ți-o poate oferi o
carte, iar faptul că te poți deconecta de la realitate
pentru puțin timp mi se pare minunat.
Romanele polițiste sunt categoric preferatele mele,
deoarece apreciez foarte mult suspansul și misterul de
care dau dovadă acestea.
Mi-aș dori ca într-o bună zi să ajung să dețin o
imaginație și o gândire la fel de bogată ca a unui
scriitor .
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Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu prezintă viața locotenentului
Apostol Bologa, un tânăr credincios și învățat, care mi-a lăsat impresia
că ar fi un personaj nehotărât, cu sentimente confuze care îl derutează
mereu, dar totuși care are putere și ambiție.
Dintr-un impuls stârnit de o dragoste trecătoare, Apostol decide să
intre în cadrul armatei, devenind locotenent, astfel obține simpatia
si dragostea persoanei iubite. Acolo, Bologa se împrietenește cu noul
căpitan: Klapka , care își mărturisește lașitatea și spaima pe care o
are față de pădurea spânzuraților, acolo unde toți presupușii trădători
au fost executați.
Apostol, trece de la o stare la alta, sentimentele și rațiunea fiind
în opoziție de cele mai multe ori. Acesta își pierde iubirea pentru
femeia care îl așteaptă acasă si pentru armata din care face parte. O
tânără țărancă îi fură inima locotenentului , logodna și nunta urmând
numaidecât. Cu o dragoste fierbinte pentru propria țară si cu inima plină
de iubire, Apostol se opune poruncilor nemiloase ale generalului, acelea
de ai condamna la moarte pe cațiva români și ajunge ca mulți dintre
confrații săi, spânzurat.
Curajul și înțelepciunea de care dă dovadă Apostol Bologa m-au impresionat
mult, iar viața locotenentului, cu bune și cu rele, este înfruntată de
cel din urmă, având mereu credință că Dumnezeu îl va ajuta.

55

15

Sunt o babă comunistă
de Dan Lungu

Dan Lungu este un scriitor și politician român. Este director
al Muzeului Literaturii Române din Iași și conferențiar dr.
la Catedra de Sociologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”,
Iași.
S-a născut la Botoșani și a urmat liceul de matematică-fizică.
Este licențiat al Facultății de Filosofie, Secția SociologiePolitologie. A inițiat grupul literar Club8, a fost redactorșef al revistei ”Timpul”.Este membru al ASPRO și al Uniunii
Scriitorilor din România și a inițiat Festivalul Internațional de
Literatură și Traducere din
Iași. În octombrie 2016
și-a anunțat candidatura
pentru Senatul României,
din partea Uniunii Salvați
România, unde a obținut un
mandat de senator.
Printre lucrările lui se
află și ”Muchii”, ”Chetă
la flegmă”, ”Construcția
identității
într-o
societate
totalitară.
O cercetare sociologică
asupra
scriitorilor”,
” În iad toate becurile
sunt arse”, ”Cum să uiți o
femeie”.

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Maria Angele
Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Maria Angele, am
șaisprezece ani și sunt în
clasa a X-a la Colegiul
Național
”Elena
Ghiba
Birta” din Arad.
Cel mai mult îmi place să
scriu, simt că pot să-mi
exprim mai bine gândurile si sentimentele, am scris
articole pentru Creatori de viitor, Liternet, Arq și
propiul blog. De asemenea, am publicat ”Clipe furate”
– povestea mătușii mele. În afara scrisului, fac
sport – alerg, fac gimnastică și merg cu bicicleta.
În timpul liber învăț singură limbi străine, știu să
vorbesc engleză și germană și încă învât franceză,
spaniolă, turcă și limbajul surdo-muților. Atunci când
nu scriu, nu fac sport sau nu învăț limbi străine, mă
uit la seriale – am văzut peste 40 de seriale de toate
genurile, de la comedii la drame și documentare. Cred
că sunt comunicativă, sociabilă și prietenoasă. Îmi
place să spun ceea ce cred și nu mi-e frică de aproape
nimic, nici măcar de păianjeni.

57

Sunt o babă comunistă scrisă de Dan Lungu este o carte de calitate. Spune
povestea Emiliei Burac, o bătrână care își aduce aminte cu nostalgie
de perioada comunismului. Pentru Emilia Burac comunismul a reprezentat
o entitate protectoare care îi dădea atât cât are nevoie pentru a
supravieţui, dar care fără voia ei şi fără măcar ca ea să conştientizeze,
îi refuza dreptul la un set de valori proprii.
Cartea este scrisă într-o notă lejeră, cu ajutorul unui limbaj colocvial
oferit unui personaj despre care poţi avea impresia că e mătuşa, bunica
sau chiar mama ta.Este comportamentul tipic al persoanelor ce au trăit
în perioada comunismului. Oameni care dădeau cea mai mare importanță
lucrurilor precum hrana sau hainele.
Cea mai tristă concluzie este aceea că Mica deşi nu ar vrea neapărat
să revină comuniştii la putere, fiindcă e conştientă că nu era un regim
sănătos, ea e totuşi nostalgică după acele vremuri, pentru că după cum
spune ea: „a dus-o bine”. Acest „a o duce bine” însă, după părerea mea
seamănă foarte bine cu percepţia îngustă despre viaţă pe care o poate
avea până și un animal : are căldură, mâncare și nu iese niciodată din
casă.
”Sunt o babă comunistă” te provoacă să zâmbești, să râzi, să plângi,dar,
mai ales, te aduce în mintea unei persoane care a trăit în perioada
comunismului.
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Recenzie de
Brădău Vlad-Alex

Clasa a XI-a E
Colegiul Național Elena
Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Brădău Vlad-Alex
și am aproape optsprezece
ani. Locuiesc în orașul
Arad și sunt elev la
Colegiul Național “Elena
Ghiba Birta” în clasa a
XI-a la profilul filologie
bilingv.
Pasiunile mele sunt cititul, muzica, călătoritul și
fotografia. Îmi plac și jocurile, în special cele de
cultură generală și, de asemenea, mă pot considera
o persoană cinefilă, deoarece îmi face mare plăcere
să mă uit la filme, dar și la seriale. Domeniile care
mă atrag sunt limbile străine, psihologia, logica,
economia, geografia și biologia.
Cred că sunt o persoană ambițioasă și competitivă,
iar de cele mai multe ori când mi-am propus ceva am
reușit să obțin acel lucru.Două dintre defectele
mele sunt faptul că sunt dezordonat și încăpățânat.
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Romanul lui Dan Lungu, Sunt o babă comunistă! prin modul tragicomic de
a prezenta „ Epoca de Aur ” a României, te face să privești cu alți ochi
perioada comunistă.
Cărțile lui Dan Lungu, personalitate impunătoare a noii generații, au
fost traduse în zece limbi și au câștigat numeroase premii, îmbogățind
atât patrimoniul cultural român, cât și pe cel francez.
Prin modul lejer și liber de a vorbi și de a gândi, personajul Emilia
Apostoae, Mica, îți captează atenția de la primele rânduri.
Acțiunea cărții are loc la câțiva ani de la căderea regimului comunist.
Deși conștientă că „ vremurile nu se mai întorc ” , Mica își aduce
aminte de anii copilăriei și de anii ca muncitoare în fabrică. Încă din
copilărie își dorea să se refugieze în oraș, să scape de viața de la
țară și de făcut „ tezic . ” Odată ajunsă în mediul urban se integrează
cu ușurință și se bucură de toate lucrurile mărunte care îi fac viața
mai frumoasă, ea însăși mărturisind: „ sînt convinsă că l-am prins pe
Dumnezeu de-un picior. ” Salariul era bun și în majoritatea zilelor își
terminau norma până la prânz, iar după pauză „frecau menta.”
Emilia din prezent regretă acele timpuri și solidaritatea oamenilor
de care era înconjurată, fiind convinsă că „ înainte era mai bine.”
Ea întruchipează portretul tipic al românului nostalgic după perioada
comunistă. Cu toate acestea ea nu devine conștientă de acest lucru decât
în urma discuției cu Alice, fiica sa, înaintea alegerilor electorale.
Emilia apare ca un personaj comic, cititorul râzând de multe ori cu
poftă, atât de anumite situații, cât și de modul în care acestea sunt
prezentate.
Cu toate că perioada comunistă a dus țara la un regres, sunt persoane
care susțin că acele vremuri erau mai bune,personajul Emiliei ilustrând
cel mai bine acest fapt.
Sunt de părere că romanul lui Dan Lungu, Sînt o babă comunistă! , oferă
o altă perspectivă asupra acelei perioade și că te face să îți pui
intrebarea: „ Oare chiar era mai bine? ”.
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Recenzie de
Drăgușin Gabriela
Clasa a XI-a E
Colegiul Național Elena
Ghiba Birta
Arad

Mă
numesc
Drăgușin
Gabriela și sunt în clasa
a unsprezecea. Am aflat
despre concurs datorită
profesoarei de limba și
literatura română, am fost
interesată și astfel am ajuns să particip. Sunt o fată
sociabilă, o dată ce ajung să mă împrietenesc cu cineva.
Timpul liber mi-l petrec citind cărți, cântând la pian
sau jucând fotbal în zilele frumoase, iar unul din hobbyurile mele este împletitul. Sunt pasionată în mod deosebit
de cărțile SF sau cele bazate pe o poveste reală. În
general, sunt o fire deschisă și optimistă, încercând să
văd mereu partea plină a paharului, sunt empatică și gata
să ajut pe cei din jurul meu. De asemenea, mă consider
o persoană competitivă și ambițioasă. Un defect care mă
caracterizează este superficialitatea, însă încerc să
acopăr acest lucru cu celelalte lucruri pozitive care mă
definesc.
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Sunt o babă comunistă este o carte foarte amuzantă, în ciuda adevărurilor
triste descrise. Emilia Apostoae m-a câştigat de la primul paragraf prin
modul ei simplist de a vorbi, şi totodată nostim.
Romanul lui Dan Lungu este construit pe trei planuri temporale, prezentate
amestecat: primul reprezintă copilăria de la sat a Emiliei, precum şi
dorinţa ei de ajunge cât mai repede la oraş, pentru a scăpa mai ales
de făcut tezic. Al doilea plan descrie perioada în care, fata ajunsă
femeie, descoperă în oraş un fel de monotonie fericită, un loc de muncă
stabil, bine plătit şi fără stres, dar descoperă şi abilitatea românului
de a se descurca, specifică perioadei comuniste. Nu în ultimul rând, în
al treilea plan, este conturat prezentul în care găsim o Emilie aflată în
jurul vârstei a treia, care duce dorul perioadei comuniste.
Prin amintirile Emiliei Apostoae, trăim într-o lume în care abonamentul
la Scânteia era obligatoriu, angajaţii strecurau băutură la locul de
muncă, iar profesorii se purtau frumos cu elevii din familiile ai căror
părinţi erau membrii de partid. Pentru cei mai mulţi, comunismul a fost
o etapă lipsită de culoare, fericire şi libertate, însă Emilia Apostoae
îi regretă dispariţia, fiind cea mai frumoasă perioadă a vieţii ei.
Îndeplinindu-şi visul de a ajunge în oraş, a avut şansa de a lucra pentru
Export, ceea ce i-a adus printre altele o viaţă satisfăcătoare.
Dan Lungu strecoară și câteva anecdote despre Ceaşcă şi Leana, povestite
spre hazul tuturor de un coleg de muncă de-al Emiliei. De asemenea m-au
amuzat
evenimentele absurde prezentate în roman,
precum vopsirea
brazilor pentru a căpăta o nuanţă mai puternică sau înlocuirea porumbului
de la marginea lanurilor cu unii mai galbeni şi mai strălucitori.
Privind povestea din prisma negativă a lucrurilor, cred că personajul
este unul destul de egoist având în vedere convorbirea dintre bătrâna
Mica şi fiica ei, Alice, cea din urmă încercând să îşi convingă mama
să nu voteze cu foştii comunişti. Aceasta, când vede că nu o scoate la
capăt nicicum, este curioasă să afle de ce ţine mama ei atât de mult la
comunism. Alice îi spune că ,,nu îşi dă seama că e un sistem prost...
injust...care te duce la faliment chiar când la mijloc sunt cele mai bune
intenţii...”. Răspunsul Emiliei este unul egocentric: ,,Cum să fie prost
un sistem în care eu am dus-o bine?” dar Alice se referă la majoritate nu
la un caz particular : ,,Dar alţii mama? Alţii cum au dus-o?”. În schimb,
“baba” îi răspunde ,,Alţii...Eu acum sunt la “alţii”... la cei care o
duc prost.Eu votez pentru vreumurile când alţii erau la “alţii”... “.
Pentru mine , Sunt o babă comunistă a fost o carte pe care am citit-o pe
nerăsuflate. Este un roman ce cred că trebuie citit şi apreciat pentru
ce este, pentru zâmbetul pe care ţi-l aduce pe buze, dar şi pentru
adevărurile din el. Recomand citirea acestei cărţi, deoarece prezintă
în care au trăit părinții și bunicii noștri.
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Întoarcere în Bucureştiul interbelic
și

Inocenții

de Ioana Pârvulescu

Ioana Pârvulescu (n. 10 ianuarie 1960, Brașov) este o eseistă,
publicistă, critic literar român și profesor la Universitatea
din București. A absolvit Facultatea de Litere a Universității
din București, secția română-franceză, în 1983. Între 1983 – 1990
a fost profesoară de română și franceză. Între 1990 –1993 a fost
redactor la Editura Litera București unde a scris săptămânal timp
de 18 ani .Din 1993, este
redactor la săptămânalul
România
literară,
responsabil cu secțiunea
de
critică
literară.
Împreună
cu
Editura
Humanitas a iniţiat şi
coordonat colecţia „Cartea
de pe noptieră“. În 2013
a obţinut Premiul Uniunii
Europene pentru literatură
pentru
romanul
Viața
începe vineri și Premiul
pentru critică literară al
Uniunii Scriitorilor din
România pe anul 1999 pentru
Alfabetul doamnelor (Ed.
Crater, București, 1999)

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Mihali Daiana
Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

Mă numesc Mihali Daiana
și sunt elevă în clasa a
X-a E la Colegiul National
Elena Ghiba Birta .
Sunt o persoană calmă,
organizată ,mă adaptez
ușor la situații noi
Sunt prietenoasă , îmi fac prieteni ușor ,însă
nu sunt foarte vocală. Sunt un bun ascultător și
îi ajut pe ceilalți când au nevoie.
În timpul liber îmi place să citesc, unul dintre
scriitorii mei preferați fiind Jane Austen. Și
îmi place foarte mult să călătoresc pentru a
descoperi locuri noi. O altă pasiune este pictura
, îmi place să pictez și prefer picturile clasice
.
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În cartea Întoarcere în Bucureştiul interbelic de Ioana Pârvulescu este
prezentat Bucureştiul interbelic şi personalităţi din acea perioadă,
importante pentru cultura romanească şi obiceiurile bucureştenilor.
Acestea fac parte din istoria României,perioada în care au fost create
unele din cele mai cunoscute romane, poezii şi piese de teatru româneşti.
În carte este surprinsă perioada de schimbare şi de dezvoltare a
Bucureştiului, atât în mediul politic,social ,cultural cât şi economic.
La începutul cărţii autoarea prezintă Bucureştiul de acum,dar şi din
perioada interbelică şi arată că acea perioadă nu a fost atât de
diferită față de cea de acum.Unele lucruri sunt neschimbate: „Există o
criză pe care scriitorii o cunosc foarte bine ,criza financiară,deşi leul
interbelic este o monedă puternică” şi multe alte exemple care ne arată
asemanările dintre cele două perioade .
Din această carte putem învăţa o mulţime de lucruri legate de istoria
României și despre acea perioadă, cum ar fi primele critici cinematografice
care au apărut în presa română „Să fie oare adevărat că gazetele românești
au găzduit primele critici ‘ , putem afla despre unele personalitaţi
importante ca, de exemplu, Camil Petrescu ,Mihail Sebastian sau alți
scriitori şi despre viața lor ,dar sunt prezentați şi oameni care nu
sunt atât de cunoscuţi cum ar fi inginerul Constantinescu sau primarul
Dem.I.Dobrescu şi mulţi alţii care au făcut lucruri importante pentru
Bucureşti şi pentru țară.
Mi-au plăcut mult aceste afirmații ale Ioanei Pârvulescu
„În ani ’20-’30 poezia patriotică e minunată, dar, ca să-l parafrazăm
pe gazetarul interbelic Eugen Ionescu, are un singur defect: nu există”
„Când inventatorul român primeşte recunoaştere internațională, îl
descoperă şi compatrioții.”
„Aşa cum coexistă în oameni, binele şi răul există şi în capitala
lor. Bucureştiul rămâne un oraş al contrastelor, după cum l-a văzut
dintotdeauna ochiul străinului.”
Recomand această carte, deoarece putem vedea diferențele şi asemănările
între Bucureştiul de atunci şi cel de acum , dar şi evenimente importante
din istoriainterbelică a României.
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Alani Ioana

Recenzie de

Clasa a X-a E
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad
Prin titlul său, această carte ne obligă să ne întoarcem la inocență,
o caracteristică pe care o întâlnim din ce în ce mai rar, iar dacă o
întâlnim, fie trecem pe lângă ea fără să o observăm, fie încercăm să o
îndepărtăm, să o pierdem. Dar mai poate exista inocență într-o lume
îngrădită, dominată de prezența morală a marelui conducător, care era
pretutindeni, cu mustața lui mare, numele lui mare, cultura lui mare,
înțelepciunea sa enormă, capul lui de lemn, de piatră, de bronz, de
carton, cu închisorile lui, cu roșul lui, cu morții lui? Sau cu ai
noștri…
Dar cum trăiesc copiii sub acest regim? La această întrebare ne răspunde,
cu sinceritate și inocență, Ana, mezina familiei și naratoarea cărții.
Trăiesc într-un oraș numit uneori Brașov, alteori Kronstadt sau Brasso
sau Stalin, într-o casă atât de animată de secretele, aventurile și
poveștile pe care le ascunde, încât capătă trăsături umane, devenind
astfel un suprapersonaj al cărții. Copiii locuiesc împreună cu Tanti,
care a fost profesoară de geofrafie și cu Nenea Ionel, un individ tare
carismatic, pe care îl veți îndrăgi datorită înjurăturii sale specifice,
Porcu’ de Ninel. Cei patru copii și-au creat o lume separată de cea a
adulților, în care născocesc povești cu indieni, pleacă în aventuri pe
parcursul cărora au parte de peripeții, pun la cale evadări spectaculoase,
ca cea din Contele de Monte-Cristo etc.
Cartea este scrisă sub forma unei antologii de povești, de pățanii și
de experiențe, relatate într-un mod simplu, copilăresc, dar care au un
înțeles ascuns. În aceste povestiri copiii regăsesc tot ceea ce ține de
oameni și de lumea în care trăiesc –dragostea și prietenia, banii și
politica. Ei învață că nimic nu e `așa”, că lucrurile au un curs al lor,
pe care trebuie să-l urmeze, că tot ceea ce îi înconjoară este într-un
continuu proces de schimbare. Singurii care rămân neschimbați sunt ei
înșiși –într-o Românie distrusă de comunism, ei își trăiesc copilăria
citind reviste cu Pif, colecționând timbre, pleacând în expediții prin
pădure sau jucându-se de-a indienii…Evadează dintr-o lume gri (sau
roșie), în care cei mai mulți oameni rămân prizonieri…iar pentru a evada
ai nevoie de mult talent și măcar puțin noroc.
Astfel, Inocenții devine cartea a două lumi –cea a adulților, unde
absolut tot se raportează la cifre exacte –șapte ani de la moartea
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Nemuritorului, un an după invadarea Cehoslovaciei, dar în care totul e
la fel de roșu, de ideologizat, de stagnat; și lumea copiilor –dinamică,
încordată, completă…o lume în care tot ceea ce ține de copilărie –
curiozitate, spirit de aventură, inocență, toate rămân neînstrăinate,
nealterate, de nimeni și nimic; niciodată…nici chiar atunci când istoria
își face apariția pe nepusă masă.
Aceasta este o carte dedicată tuturor celor care vor să-și păstreze
inocența, celor care au pierdut-o, dar vor să o regăsească sau celor
care vor să citească o carte scrisă cu farmec, cu sinceritate…și cu
inocență.
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Al Doilea Război Mondial.
Moscova 1941
de Robert Forczyk

Robert Forczyk deține un doctorat în relații internaționale și
securitate națională și este specialist în istoria militară
europeană și asiatică. S-a pensionat din armată ca locotenentcolonel în trupele de rezerviști din Armata SUA, unde a servit ca
ofițer de tancuri timp de optsprezece ani în trupele de rezerviști
din Divizia 2 Infanterie, și ca ofițer de informații în Divizia
29 Infanterie Ușoară.

Sursa https://ro.wikipedia.org
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Recenzie de
Gabor Miruna
Clasa a X-a C
Colegiul Național
Elena Ghiba Birta
Arad

„Eu plâng ușor și mă fac urâtă
când plâng.” zicea Corina
din Jocul de-a vacanța a
lui Mihail Sebastian. Și eu
plâng ușor. Totodată, îmi
place la nebunie să plâng
când citesc, să scriu când
plâng, ca mai apoi să-mi ajugă lacrimile un bazin
imens pentru bălăceală. Nu strivesc corole și nici
nu fac minuni. Îmi plac oamenii. Îmi plac teatrele.
Aș dormi o viață întreagă și încă una doar ca să-mi
termin visul. Aș vrea ca într-o zi să mă întorc în
toate locurile în care am fost vreodată în lumea asta
doar ca să-mi mai salut o dată trăirile și să-mi mai
zâmbească tot interiorul. Las bucățele de hârtie și
suveniruri tuturor celor care mă fac să mă simt câtuși
de puțin altfel decât monotonă și seacă. Mi-e greu
să mă exprim ușor fiincă gândesc în toate sensurile
imaginabile. Râd.
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Fiind un fost locotenent-colonel american, doctorant în relații
internaționale și securitate națională, dar și specialist în istoria
militară europeană și asiatică, Robert Forczky relatează detaliat prima
parte a celui de-al Doilea Război Mondial; Moscova. Această carte vorbește
despre Operațiunea Taifun, asaltul german asupra Moscovei, una dintre
cele mai ample operațiuni militare a războiului și prima înfrângere a
lui Hitler.
Nararea obiectivă și cursivitatea întâmplărilor preiau cititorul și-l
plasează exact în Frontul de Est. Îl mută pe parcursul povestirii de
la Minsk la Smolensk, de la Kiev în Crimeea și de la Klin la Moscova.
Cronologiei îi sunt destinate două pagini, chiar după prologul cărții care
prezintă originile campaniei; agresiunea iminentă a forțelor germanice
găsește Armata Roșie nepregătită de război, astfel și liniile sovietice
de apărare de la graniță sunt pătrunse cu ușurință.
Planurile combatanților atât germani, cât și ruși, sunt atent analizate,
valorificându-se prezența tablourilor strategice modificate tot mai
frecvent și reușitele germane de pe flancuri din august până în mijlocul
lunii octombrie, când începe faza a doua a Operațiunii Taifun.
„Totuși, este important să remarcăm că Hitler a ordonat distrugerea
Frontului de Vest sovietic, nu capturarea Moscovei.”
Detaliile războiului te împing mai adânc în cele două Operațiuni, Taifun
si Barbarossa, care își lasă amprenta asupra tărâmului rusesc. Iarna
nemiloasă ajută foarte mult și este un element semnificativ în această
primă înfrângere a lui Hitler. Stalin se folosește de toate metodele
pe care le găsește pentru a-și lua înapoi toate teritoriile până la
sfârșitul lui 1941.
Imagini alb-negru datate din războiul propriu-zis, dar nu numai, surprind
comandanți, fronturi, morți, obuze, soldați, elemente care sunt puse
în paralel și care dezvăluie sentimente de curaj, tărie de caracter,
ambiție, mândrie, însă și deznădejde, neputință, răceală. Ilustrațiile
lui Howard Gerrard surprind năprasnica vreme ce cuprinde tărâmul sovietic
an de an, într-o manieră tragică.
Până astăzi, în adâncurile propriu-zise ale Moscovei, se găsește centrul
de comandă subteran al lui Stalin. Iar Piața Victoriei, care este vizitată
zilnic de o mulțime de oameni, reprezintă un simbol al succesului rusesc
dobândit cu ajutorului năprasnicului, nemilosului și specificului ger
sovietic.
Recomand aceasă carte nu numai celor pasionați de Al Doilea Război
Mondial, dar și celor care sunt dispuși să descopere ce se ascunde sub
aparențele primei operațiuni eșuate a lui Hitler, amănuntele gândirii
lui Stalin și modul în care clima poate influența soarta unui război
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