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 EDITORIAL 

Vara și copilul din noi 

       Timpul, factorul negativ al vieții, își lasă dintotdeauna cu tărie amprenta pe trupurile 

noastre. Tocmai     din acest motiv mulți dintre noi, nu reușim să ținem pasul cu el fapt pentru 

care uităm să ne păstrăm copilul din noi. 

      Vara, anotimpul tuturor vârstelor, poate fi definită ca 

un refugiu al copilului din fiecare adult. Presărată de mirosul 

îmbietor al teiului, de insomniile uitate în povești și năzbâtiile 

libertine alături de camarazii noștri, dăinuie în ciuda  

efemerității copilăriei. 

    Dintotdeauna, timpul poate fi învins de amintirile și 

magia șansei de a iubi necondiționat atât frumosul cât și urâtul. 

Aceste minuni din noi, mențin sufletul fiecăruia dintre noi la fel 

de fraged ca la prima iubire. 

  Maturitatea unui om va începe mereu cu o poveste 

târzie în vară și se va termină alături de o realitate în orizontul 

veșnic al celei dintâi povești spuse. Serile târzii  de vară, plimbările sub clar de lună și jocul 

primei raze de soare în diminețile arzătoare  din anii copilăriei, vor fi cele dintâi momente ce vor 

începe a noastră istorie de viață. 

   Fiecare om, duce prin trăirile sale, clipe personalizate unicat ce ne conving  prin 

intensitatea lor că indiferent de apusurile noastre, mereu și întotdeauna , ne vom regăsi un răsărit 

în blânda vară. 

Larisa Măhălău- clasa a X-a A 

 

VACANȚA MARE 

Sfatul pe care l-am auzit de cele mai multe ori în clasa a XI-a a fost “profită de vara asta 

ca și cum ar fi ultima”, și așa am și făcut. Am încercat să merg peste tot pe unde am putut, 

petrecându-mi aproximativ 70% din timp departe de casă. Pe lângă obișnuitele ieșiri cu Clubul 

Eco-Turistic “Crucea Talienilor”, am repetat experiența avută în vara lui 2017: participarea la 

Universitatea de Vară pentru Elevi. Anul trecut, împreună cu alți colegi și prieteni din alte licee, 

am participat la proiectul SummerIS, însă vara aceasta am ales să testez și mediul studențesc 
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clujean (Junior Summer University). Cu toate că ideea și scopul celor două proiecte sunt 

aceleași, ele diferă foarte mult una față de cealaltă. Această experiență m-a schimbat mai mult 

decât m-am gândit că o va face, în 

primul rând pentru că, față de anul 

precedent, am avut mult mai puține 

persoane cunoscute în proiect, ceea ce 

m-a determinat să-mi ies din zona de 

confort. Apoi, am ales să mă înscriu 

într-un domeniu total necunoscut, 

care m-a ajutat să-mi găsesc anumite 

pasiuni și competențe pe care nu 

știam că le am.  

 Tot vara aceasta, imediat după încheierea proiectului JSU, am realizat și cea mai mare 

acțiune a mea de voluntariat de până acum, participând ca voluntar la festivalul UNTOLD. Mare 

parte din energia mea fusese deja consumată de-a lungul celor două săptămâni petrecute în 

cadrul Universității de Vară, ceea ce nu a fost tocmai un atu pentru mine, însă acest lucru nu m-a 

împiedicat să-mi fac treaba, 

și pe lângă asta, să mă bucur 

de prezența la cel mai mare 

festival de muzică din țară. 

Acestea au fost cele 

mai relevante activități la 

care am luat parte și care au 

contribuit foarte mult la 

formarea și maturizarea 

mea. Vă invit pe fiecare 

dintre voi să vă implicați în 

proiecte și acțiuni de orice 

fel, deoarece acestea vă vor 

ajuta foarte mult să vă dezvoltați din punct de vedere social, cultural și personal. Voi încheia cu 

sfatul primit în clasa a XI-a, puțin editat, totuși: profitați de orice vară ca și cum ar fi ultima. 

Teodora Bordianu, clasa a XII-a A 
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EDUCAȚIE  

ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI - 5 IUNIE 2018 

Asemenea cu privighetoarea 

Mai mici, mai mari ca înălțime 

Cuminți și harnici și vioi 

V-ați întrecut în istețime 

Întinerindu-ne pe noi 

 

Alături pentru voi a fost 

O învățătoare talentată 

În viață să vă facă rost 

A fost mereu interesată 

 

Cu sufletu-i curat și blând 

V-a urmărit mereu, mereu 

Mai cu dojană, mai râzând 

V-a ajutat la bine și la greu. 

 

Să nu uitați de-a lungul vieții 

Că doamna voastră v-a-nvățat, 

Curajului și frumuseții 

Să-i dați frâu liber neîncetat. 

 

E unică învățătoarea 

Prin tot ce face, tot ce spune 

Asemenea cu privighetoarea 

Vestită în întreaga lume. 

 

De-aici pășiți a treia treaptă 

Spre alte lumi, spre alte sfere 

Ca informații mai bogată, 

În adevăruri și mistere. 
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Menire, dăruire 

”Umărul meu să-l folosești 

Atunci când ți-e greu și obosești 

Prietene”! 

Voi ce mânuiți cuvintele 

De la abecedar și până la filozofie 

Ați fost, sunteți și veți rămâne, 

Un grup, un colectiv frumos, o companie 

 

Ne-am ” jucat” prin fire de nisip pe oceanul cunoașterii 

Ne-am epuizat forțele în lupta cu necruțătorul timp 

Am uitat de noi, ne-am confruntat cu zeci de generații 

Ce au trecut prin școală pentru viitor, un schimb. 

 

În universul cuvintelor ne-nvăluim 

Și crusta lor o despicăm cu dibăcie 

Pentru a cunoaște și-apoi să construim 

Nebănuite înțelesuri cu-a noastră măiestrie. 

 

E-o artă meseria, e-o comoară ascunsă, 

Pe care tindem s-o descoperim 

Oricâtă muncă e, tot nu e de ajuns 

Ca în pas cu noutățile să fim. 

 

Prof. pensionar  Mădălina Andronic  
 

REGINA MARIA 
 

Cel mai puternic mit feminin românesc – Regina Maria. Pagini de istorie mai puţin 

ştiută şi contribuţii de mitologie istorică 

 

Un panteon masculin dominant a făcut loc unei mitologii feminine reduse. Regina 

Elisabeta a fost în umbra lui Carol I, dar Regina Maria a fost cel mai puternic mit istoric feminin 

românesc. La fel ca la Ferdinand, soţul ei, începuturile mitificări păreau firave şi potrivnice. 

Ziarele româneşti precum „Adevărul”, antidinastice, scriau despre „o logodnă” (cea dintre 

Ferdinand de Hohenzollern şi Maria de Edinburg), dar şi despre „necinstirea unei vechi familii 

româneşti” (Elena Văcărescu). 
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Ziarele „Adevărul” şi „Facla” au dus mai multe campanii antidinastice, unde nu a fost 

cruţată nici principesa Maria cu aventurile ei, care apărea în publicaţiile numite cu numele de 

„Miţa Cotroceanca”. Despre Ferdinand, Alexandru Gârneaţă a adunat mărturii că a avut amante, 

iar despre Barbu Ştirbey nota că a fost foarte apropiat de regină până la 1938, la moartea ei. I s-a 

imputat faptul că era ahtiată după „show-off”. Dar apar şi articolele elogioase de la „Adevărul”: 

„Pentru graţia şi frumuseţea sa, prin înclinările sale sportive, care denotau un temperament vioi şi 

pentru opera sa capitală, prinţul Carol al II-lea”. Frumos scrie „Adevărul” şi despre ceremonia 

încoronării. „New York Times” îi arată mult respect: „Nicio personalitate publică din Români nu 

a avut un comportament mai patriotic decât această regină de sânge străin. Ca şi regele Albert al 

Belgiei şi-a câştigat consideraţia poporului care a 

ajuns la idolatrie”. 

Aron Cotruş scria poezia „Maria Doamna” în 1938: 

„Mihai Viteazul de te-ar fi văzut, 

Albă şi vie –  

Pe unde ar fi trecut, 

Ţara dintr-o dată ar fi crescut, 

Sub pasul lui de fier, - împărăţie…” 

„S-a aşezat ca ctitoriţă a României întregite şi 

ca una dintre cele mai mari figuri ale istoriei noastre 

naţionale”, avea să spună Constantin Argetoianu. Iar 

Alexandru Marghiloman scria: „Singura fiinţă care a 

crezut că sfârşitul războiului va fi aşa cum a fost. Este 

adevărat: toată lumea s-a îndoit, dar toţi fără 

excepţie”.  

I.Gh. Duca, unul dintre marii admiratori ai 

reginei Maria, scria: „Orice greşeli ar fi comis înainte 

şi după, în timpul ei războiului atitudinea ei a fost 

admirabilă”. Grigore Gafencu scria: „Dar aşa cum e, 

cu păcatele şi patimile ei, e mai mare decât toţi 

biruitorii ei la un loc”. Raoul Bossy nota că era 

nemulţumită de rolul pe care-l avea în 1927, când nu intrase în Regenţă. Se mira că poporul nu 

gândeşte la fel ca ea. Şi-a dorit ca şi pe timp de pace să aibă un rol pe măsură; nu a reuşit să intre 

în Regenţă. Carol, fiul ei, preocupat de imaginea sa istorică a dat-o la o parte. Dinastia străină a 

căpătat o imagine proastă datorită lui Carol al II-lea, temerile reginei s-au materializat şi au 

condus spre o abdicare forţată şi oprobiul opiniei publice. 

 Presa vremii este alături de regina care murea după o scurtă suferinţă: „La căpătâiul 

Reginei lui, un popor îndurerat, îngenunche azi şi se roagă”. 

Carol al II-lea, devenit şeful Casei Regale, doreşte să se impună, mai ales că, foarte 

preocupat de propria imagine, nu permite altor membri ai familiei să iasă în faţă şi să fie 

simpatizaţi. Regina Maria trebuie să-şi mute cartierul general la Balcic, i se reduc activităţile 

sociale, operele de binefacere, dacă vrea să le facă, poate doar folosind din veniturile proprii, 

regele îi ia venitul moşiei Sinaia, dăruit de regele Ferdinand, şi îi reduce cu 25% lista civilă. Sunt 

trimişi şi agenţi pentru supravegherea ei, Lucia Caragea fiind chiar în cercul intim al reginei, ea 

trimiţând periodic rapoarte, iar Puiu Dumitrescu, secretarul particular al regelui, îi controla 

corespondenţa.  
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Principele Nicolae deplângea soarta reginei Maria, căreia i se interzisese să mai apară la 

festivităţi, la activităţi sociale, la întruniri politice. Dar nu a intervenit. Regina Maria se plângea 

lui Gafencu de purtarea regelui, dar acesta devenise deja colaborator al Elenei Lupescu. 

Ferdinand i-a lăsat Mariei venitul de la Sinaia. Carol al II-lea i-l ia, încălcând testamentul. Maria 

tace ca să nu-i facă rău. 

 „Faptul de a fi fost înlăturată de la putere – scria Grigore Gafencu – de la ce reprezenta 

pentru ea puterea, și anume influența ei continuă și directă, mai închipuită de altfel decât reală, 

asupra oamenilor și a lucrurilor și, mai ales, ofensa ce i s-a adus prin înlăturarea desvârșită din 

viața publică și socială a lui Barbu Ştirbey – legătură pe care regina o afișase cu o trufie regală, 

cu un splendid curaj ... moral – au rănit-o adânc. E o furtună ce se stăpânește cu greu. O furtună 

în care clocotesc patimi trufașe, ambiții zădărnicite, porniri generoase, tot sufletul chinuit al unei 

femei de o uimitoare vitalitate”. 

Regina Maria era aceeaşi mamă iubitoare ca cea care s-a folosit de toată influenţa, 

prestigiul şi farmecele ei pentru a-şi salva fiul care fugise de pe front la Odessa. Nu voia să-i facă 

rău, chiar dacă nu-i plăcea ceea ce făcea şi încerca să-l vindece, dar fără atacuri directe, care, dată 

fiind popularitatea de care se bucura, ar fi avut impact. Când prim-ministru a ajuns Duca, 

apropiat şi credincios reginei Maria, regele simţea pericolul, mai ales că noul premier începea să-

şi impună autoritatea, una dintre primele măsuri vizate fiind înlocuirea directorului Siguranţei. 

N-are cum să ne mire faptul că a fost uşurat atunci când a scăpat de incomodul om politic, cu 

sprijin în străinătate, cunoscut de către români ca având o viaţă fără luxul şi opulenţa camarilei. 

Un istoric francez scrie despre regina Maria în timpul domniei fiului ei: „Alungată de 

Regenţă, îndepărtată de Carol al II-lea, ea s-a văzut redusă la o viaţă inutilă între grădinile sale de 

la Balcic şi Bran, colecţiile de porţelanuri de Copenhaga şi de cădelniţe”. 

Anul 1938 a fost şi anul în care a murit regina Maria. A murit de „inimă rea”, zice 

Nekulai Morozov, un istoric rus care îşi intitula articolul: „Cât de mult am iubit viaţa!”. Cine e 

vinovat de asta? Fiul ei mai mare, regele. A început prin izolarea reginei, reducerea personalul de 

la Cotroceni din motive de economie bugetară, inclusiv în ceea ce priveşte doamnele de 

companie, care, de altfel nu erau plătite. I se controlau scrisorile şi i s-a redus cu 25 % lista 

civilă. La împlinirea vârstei de 60 de ani, regina urma să fie omagiată prin festivităţi, cu 

delegaţii, cu parade, dar toate au fost contramandate de Carol, pricinuindu-i o mare supărare. 

Regele îi interzice mamei sale, regina Maria, să aibă relaţii cu guvernul, doar prin Casa Regală, 

prin Ernest Urdăreanu, care avea plăcere deosebită să-i refuze cererile. La inaugurarea Arcului 

de Triumf în 1936, regina gândea că va avea şi ea un mic triumf: regele a elogiat pe marii eroi şi 

contributori la realizarea Marii Uniri. Printre aceştia nu s-a afla regina Maria.  

Prinţul Nicolae, întors după doi ani în ţară, spune că regina, mama sa, fusese umilită. Prin 

domiciliu, prin reducerea listei civile şi a personalului, prin blocarea accesului la guvern, prin 

faptul că nu mai putea face acte de binefacere, doar dacă îşi permitea să le suporte din banii 

proprii. Şi regele avusese grijă ca să nu poată… Grigore Gafencu, fin observator şi apropiat 

scenei politice la vârf, observă frământarea reginei Maria şi o consideră cauzată de pierderea 

influenţei şi de înlăturarea lui Barbu Ştirbey. Anii din urmă ai vieţii reginei Maria au fost 

întunecaţi de ostilitatea fiului ei, căci prestigiul ei l-ar umbri pe al regelui. 

La 9 iulie 1938 moare regina Maria. La moartea reginei s-a cerut ca primăriile şi 

bisericile să facă înştiinţare, să afişeze la locuri vizibile, drapelele să fie coborâte în bernă, să nu 

se susţină spectacole şi să se oficieze servicii religioase. La 24 iulie a fost înhummată la Curtea 

de Argeş şi în fiecare reşedinţă de judeţ s-a ţinut serviciu religios în catedrala oraşului şi moment 

de reculegere în instituţiile publice şi în şcoli.  
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Regina Maria şi-a iubit mult caii. Nu trebuie să ne mire că la funeralii, în urma afetului de 

tun cu sicriul reginei venea calul însoţit de un ofiţer din Regimentul IV Roşiori şi apoi regele. A 

fost înmormântată cu haine simple, albe, nu domneşti, şi asta din dorinţa regelui. Mesajul oferit 

este lesne de intuit. „I-a plăcut să fie regină. Şi-a jucat rolul spectaculos şi uneori şi l-a 

suprajucat. Cu stil”. 

Prezentăm o mostră de gândire şi trăire a reginei dintr-o patetică scrisoare adresată fiului 

său în 24 iulie 1919, în care regina Maria îl întreba pe prințul dezertor Carol dacă nu crede că 

este „mai bine să mori de-un glonț în cap și să fii îngropat în sfântul pământ românesc decât să-ți 

trădezi țara?”. „Acum, când umblu pe front printre răniți, e posibil ca-n loc să fii alături de mine 

tu să-ți părăsești țara, pe care o trădezi ca un hoț, ca un om care n-a știut niciodată ce e onoarea. 

Carol, într-o bună zi ai să-ți dai seama de faptele rele pe care le-ai săvârșit. Cum ți-ai putea găsi 

fericirea cu prețul umilinței? Fă un efort, fii iarăși bărbat, du-te cu regimentul, bate-te ca un 

soldat, răscumpără-ți onoarea și-arată lumii că ești cu-adevărat cel pe care credeam că-l recunosc 

în tine încă acum un an”. 

Încheiem cu o referire la judeţul Neamţ care şi-a legat istoria sa din primul rãzboi 

mondial şi de familia regalã: prinţul Carol, viitorul rege, era comandant de unitate militarã la 

Tîrgu-Neamt si nu a fost unul cu purtare exemplarã; regina Maria a fãcut mai multe vizite la 

spitalele judetului în 1917, iar în 1918, familia regalã s-a refugiat la Bicaz, dupã nedreapta pace 

de la Buftea Bucuresti. În august 1917, regina era la Piatra. În momentul în care era sã 

pãrãseascã cantina din garã spre a vizita spitalele din oras, prefectul orasului i-a spus Majestãtii 

Sale cã un aeroplan dusman zboarã deasupra gãrii si cã ar fi bine sã mai rãmînã acolo cîteva 

minute, însã Regina i-a rãspuns: „Nu face nimic! Sã mergem la datoria noastrã!“ Şi în zgomotul 

tunurilor contra aeroplanului inamic, Regina s-a urcat în automobil şi a plecat în oraş…  

Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha s-a născut la 29 octombrie 1875 la 

reședința familiei, de la Eastwell Park, comitatul Kent, Anglia, fiind fiica cea mare a părinților 

săi Alfred Ernest Albert de Saxa-Coburg și Gotha, duce de Edinburgh și Maria Alexandrovna 

Romanov, mare ducesă a Rusiei, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. 

Tatăl său era cel de-al doilea fiu al reginei Victoria și prințului-consort Albert. Mama sa era 

singura fiică în viață a din căsătoria țarului Alexandru al II-lea al Rusiei cu Maria Alexandrovna 

de Hessa. 

Maria a fost botezată în ritul anglican la capela privată a castelului Windsor pe 15 

decembrie 1875, având ca nași de botez pe: împărăteasa Rusiei Maria Alexandrovna și 

țareviciul Alexandru al III-lea(bunica și unchiul pe linie maternă), Alexandrine, ducesă de Saxa-

Coburg și Gotha (mătușă pe linie paternă), Alexandra, prințesă de Wales (mătușă pe linie 

paternă) și prințul Arthur, duce de Connaught (unchi pe linie paternă).[2] Botezul a fost de natură 

„strict privată”, deoarece a fost realizat în ziua care urma celei de-a 14-a comemorări a morții 

prințului-consort Albert.  

Pe fondul atmosferei tensionate din familie, cauzată de o mamă irascibilă, dominatoare și 

neglijată, și un tată slab de fire și plecat aproape permanent în lungi călătorii pe mare, prințesa 

Maria va fi crescută timp de aproape 12 ani numai la Eastwell Park, reședința de la țară a familiei 

de Edinburgh, preferată de mama sa reședinței oficiale de la Londra, palatul Clarence House.[4]:p.  

Eastwell Park a rămas unul din locurile favorite ale Mariei, pe care l-a evocat întotdeuna cu 

bucurie și nostalgie. 

„Oricât aș îmbătrâni, mirosul frunzelor uscate de toamnă îmi va aduce mereu în fața ochilor 

imaginea vechii case englezești. Acea aromă, oriunde aș fi, îmi evocă viziunea locului Eastwell 

Park, cu cărările sale prin pădure, pe care le băteau pașii noștri copilăroși.[5]:p. 5” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/29_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1875
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfred,_Duce_de_Saxa-Coburg_%C8%99i_Gotha
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Hessa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Hessa
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_al_II-lea_al_Rusiei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Victoria_a_Regatului_Unit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert,_Prin%C8%9B_Consort
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_al_II-lea_al_Rusiei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Alexandrovna_de_Hessa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Alexandrovna_de_Hessa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Windsor
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1875
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Hesse
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_al_III-lea_al_Rusiei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9Besa_Alexandrine_de_Baden_(1820%E2%80%931904)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9Besa_Alexandrine_de_Baden_(1820%E2%80%931904)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandra_a_Danemarcei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arthur,_Duce_de_Connaught_%C8%99i_Strathearn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-yvonne-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9Bul_Albert_de_Saxa-Coburg_%C8%99i_Gotha
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clarence_House
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-Guy-4
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—Regina Maria, Povestea vieții mele 

În timpul copilăriei Maria s-a atașat foarte mult de sora sa mai mică, Victoria Melita, alintată 

Ducky de către familie, cele două surori rămânând foarte apropiate pe tot parcursul vieții. La 

vârsta de 10 ani, în 1885, Maria avea să fie domnișoară de onoare la căsătoria prințesei Beatrice, 

cea mai tânără fică a reginei Victoria, cu prințul Henry de Battenberg.[6] 

În 1886, ducele de Edinburgh a fost numit la comanda Flotei din Mediterana, astfel familia s-a 

mutat în Malta pentru următorii trei ani. Maria și Ducky își vor petrece timpul făcând plimbări la 

monumentele istorice de pe insulă și luând lecții de călărie. În Malta, Maria se îndrăgostește 

pentru prima dată, după cum va recunoaște mai târziu, alesul fiind Maurice Bourke, căpitanul 

yahtului ducelui.[7]:p. 1 

Anul 1888 a fost și anul înfiripării idilei cu prințul George, vărul său, viitorul rege George al V-

lea. „Începând de la vârsta de treisprezece ani, întotdeauna vreun bărbat sau băiat era 

îndrăgostit de mine! Primul meu adorator a fost George, vărul meu, acum rege al Angliei.” 

La începutul anului 1892, fratele mai mare al prințului George, ducele de Clarence și Avondale, 

a murit, acesta devenind al doilea în linia de succesiune la tronul britanic. Părinții săi, prințul și 

prințesa de Wales, încurajați de regina Victoria, au făcut o cerere formală în căsătorie în numele 

său, părinților lui Missy, dar Ducesa de Edinburgh a respins-o imediat, pretinzând că fiica sa 

tocmai a fost confirmată în ritul luteran german, ceea ce nu îi permite să intre în Biserica 

Anglicană.[7]:p. 2 

Crescută în credința ortodoxă, pe care și-a păstrat-o și după mariajul cu ducele de Edinburgh, 

ducesa Maria Alexandrovna nu a dorit o căsătorie între veri primari, lucru interzis de canoanele 

ortodoxe. Este posibil ca ea să fi avut și unele rațiuni politice, în sensul încercării de a realiza o 

atenuare a tensiunilor dintre Rusia, țara ei maternă, și România pe subiectul Basarabiei.[8] 

În 1889 tatăl său, la presiunile reginei Victoria, a acceptat să succeadă unchiului său Ernest al II-

lea, la conducerea Ducatului de Saxa-Coburg și Gotha, astfel încât întreaga familie se va muta 

începând cu acest an în Germania, la Coburg.[9] 

Maria va avea parte de o adolescență foarte scurtă, petrecută la Coburg și Rosenau, ea fiind 

obligată să intre în complicatul balet politico-diplomatic al căsătoriilor monarhice europene din a 

doua parte a secolului XIX. 

„Anii trec și Maria, care a devenit una dintre cele mai frumoase și titrate prințese din Europa, 

se apropie de vârsta fatală la care trebuie să te gândești la viitor. Viitorul pentru o tânără de 

rangul ei este cuprins într-un singur cuvânt: căsătorie. În acea epocă nici nu se punea problema 

să ceri părerea copiilor, care trebuiau să se căsătorească din motive ce nu țineau de sentimente, 

ci de politică. Maria va trebui să se încline în fața sorții obișnuite. Pentru ea, având un caracter 

atât de ferm, va fi o rană care nu se va cicatriza decât după mulți ani. Maternitatea și apoi 

politica vor fi într-un fel substitute ale dragostei neîmplinite.[4]:p. 28” 

—Guy Gauthier, Missy, regina României 

În aceeași perioadă, Casa Regală a României era în căutarea unei partide pentru prințul de 

coroană Ferdinand, menite să asigure viitorul acestei dinastii. Astfel vor fi declanșate o serie de 

acțiuni menite să contribuie la cunoașterea și apropierea dintre Ferdinand și Maria. Primele 

întâlniri din anul 1891 vor fi eșecuri totale, dar apoi prin intervenția energică a împăratului 

german care îl cheamă pe timidul Ferdinand și îi ordonă să rezolve situația, simultan cu 

presiunile făcute de marea ducesă Maria Alexandrovna asupra Mariei, lucrurile se vor aranja prin 

anunțarea logodnei noului cuplu, în vara lui 1892.[4]:pp 30-47 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Rege
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Pentru oficializarea logodnei regele Carol I a efectuat în toamna lui 1892 o vizită 

la Londra pentru a se întâlni cu ducele de Edinburgh, tatăl Mariei, și apoi cu regina Victoria, care 

a fost de acord cu căsătoria preconizată, oferindu-i cu acest prilej lui Carol Ordinul Jartierei.[10] 

La 10 ianuarie 1893, la Sigmaringen în Germania, este celebrată căsătoria Alteței Sale Regale 

Marie de Edinburgh cu Alteța Sa Regală Ferdinand, Prințul de Coroană al României. Celebrarea 

a cuprins de fapt un număr de 

trei ceremonii de căsătorie: 

civilă, catolică (religia lui 

Ferdinand) și protestantă (religia 

Mariei). 

Căsătoria civilă a avut loc în 

Salonul Roșu al castelului din 

Sigmaringen, fiind oficiată de 

Karl von Wedel, mareșalul curții 

imperiale, împăratul Wilhelm al 

II-lea al Germaniei fiind primul 

dintre martorii care și-au pus 

semnătura pe actul de căsătorie. 

Principala ceremonie, cea catolică, a avut loc la catedrala orașului, Maria fiind condusă la altar 

de tatăl său, ducele de Edinburgh. Maria devenea astfel prima prințesă britanică, după câteva sute 

de ani, care se căsătorea cu un prinț catolic.[11] 

Cea de-a treia ceremonie, cea protestantă, a fost una mai modestă, fiind oficiată în unul din 

saloanele palatului de către un capelan al Marinei Regale Britanice.[12] 

Deși regele Carol I, preocupat permanent de simțul datoriei, le-a urat doar „Honigtag” („o zi de 

miere”),[10] proaspătul cuplul regal avea să petreacă totuși o lună de miere 

la castelul Krauchenwies din Bavaria. De aici au plecat spre țară, cu o scurtă oprire la Viena 

unde își vor îndeplini prima lor sarcină oficială, aceea de a-l vizita pe împăratul Franz Josef. 

Având în vedere situația politică delicată a momentului (era în plină desfășurare procesul 

memorandiștilor) vizita avea să fie scurtă urmată de o traversare a Transilvaniei pe timp de 

noapte și cu luminile trenului stinse.[13] Cuplul princiar va avea parte de o primire călduroasă 

încă de la trecerea frontierei, la Predeal, urmată de o serie întreagă de ceremonii și recepții 

oficiale. 

„Românii sunt latini. Vorbesc cu inima și cu mâinile. Din primul moment o adoptă pe Maria. În 

spatele acestei spontaneități afective se ascunde ceva mai profund. Începutul, poate, al unui 

sentiment monarhic profund în România. După aproape treizeci de ani de monarhie prusacă 

serioasă și competentă, dar care duce lipsă de imaginație, a venit în sfârșit momentul pentru o 

regalitate care vorbește sufletului. Este un dialog care între Maria și poporul român va 

continua, în ciuda vicisitudinilor istorice, timp de patruzeci și cinci de ani.[4]:p. 52” 

—Guy Gauthier, Missy, regina României 

Relația cuplului princiar și apoi regal Ferdinand și Maria a fost una complexă și cu o evoluție 

sinuoasă în timp, dar ceea ce a constituit o constantă a acestei relații a fost permanenta disocierea 

între viața publică și cea privată, pe care atât Ferdinand cât și Maria au făcut-o. Ei nu au lăsat 

niciodată ca problemele personale sau de cuplu să primeze în detrimentul funcțiunilor publice pe 

care le aveau la nivelul societății, focalizându-și energiile și eforturile într-un mod concertat, 

pentru îndeplinirea misiunii care le revenea. ”Preocuparea noastră cinstită a avut întotdeauna 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83s%C4%83torie
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-11
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-Story_7-10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Krauchenwies
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bavaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef
https://ro.wikipedia.org/wiki/Memorandul_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Memorandul_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-SEP_CPI-13
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-Guy-4
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un singur obiect: România. Orice greșeli vom fi făcut, pe noi ne-au animat de fiecare dată 

intențiile cele mai bune și sunt convinsă că și poporul știe acest lucru.”[14]:p. 214 

Faptul că această căsătorie a fost stabilită din interese dinastice, fără ca cei doi viitori soți să aibă 

vreun cuvânt de spus, ca și diferența de vârstă și temperament a lor, a făcut ca în primii ani de 

căsătorie relația celor doi să fie una destul de tumultoasă și inegală. 

„Noi suntem naturi total diferite, nu putem înțelege anumite lucruri pentru că mintea noastră 

lucrează complet altfel. În tinerețea noastră ne făceam unul pe altul să suferim, eram ca doi cai 

rău împerecheați, deși erau întotdeauna probleme asupra cărora cădeam de acord.[15]:p. 122” 

—Regina Maria, Însemnări zilnice 

Cu timpul, cu apariția copiilor, cu o mai bună înțelegere din partea lui Ferdinand și cu mai buna 

integrare a principesei Maria în Casa Regală și în societatea românească, perechea princiară a 

reușit să treacă peste cele mai multe dintre aceste asperități, reprezentând un factor de stabilitate 

pentru viitorul dinastiei și al României în general. Cel mai bine a sintetizat această perioadă tot 

regina Maria care îi mărturisea la un moment dat regelui Ferdinand ”ce păcat că a trebuit să 

irosim atâția ani ai tinereții ca să învățăm cum să conviețuim!”[14]:p. 214 

„Din pricină că fusese prea îndelung subjugat și apăsat, regele Ferdinand avea nevoie adesea 

să fie înviorat și întărit. Felul meu de a fi îi insufla curaj și nădejde. În ceasurile de îndoială, 

găsea în mine o încredere de oțel, pe care singur n-o avea. Mână în mână, eram mai puternici. 

Nu era în firea soțului meu să mă recunoască în văzul tuturor ca pe o colaboratoare. [...] Dar 

avea încredere în mine, eram o tovarășă plină de veselie, uneori cam nesupusă care însă 

niciodată nu-l dezamăgea. Afară de aceasta, menirea și țelurile noastre erau aceleași și trăiam 

amândoi pentru același ideal: binele țării noastre. Aceasta ne făcea răbdători unul față de altul 

și ne insufla fiecăruia îngăduință pentru cusururile celuilalt.[16]:pp 14-15” 

—Regina Maria, Despre relația cu regele Ferdinand 

Diferența de temperament dintre Maria și Ferdinand, a indus în anumite momente percepția că 

acesta ar fi fost sub dominația energicei sale soții, ceea ce era de multe ori doar o aparență. Chiar 

dacă Ferdinand lua hotărârile cu greutate și de multe ori ajutat de alții, inclusiv regina, el nu lua 

decât acele hotărâri la care singur ajunsese la concluzia că sunt cele corecte. 

„Părerea obișnuită este că era sub influența Reginei Maria, că ei i se datorează hotărârile care 

l-au dus Ia gloria întregirii neamului. Lucrul nu este exact. Desigur că în unele probleme Regina 

Maria a exercitat o înrâurire asupra lui într-o oarecare măsură. Chiar personalități mai 

puternice din apropierea lui l-au putut influența, ca să nu mai vorbim de o personalitate atât de 

hotărâtă, de vie ca a Suveranei. Însă o adevărată, o decisivă influență dânsa nu putea exercita, 

fiindcă legătura sufletească dintre ei era prea slăbită, prea erau departe și străini unul de altul. 

În tinerețile lui dânsul o iubise mult, această dragoste nu fusese însă împărtășită.[17]:p. 122” 

—Ion G. Duca, Amintiri 

Cu toate iubirile regelui Ferdinand și ale reginei Maria, relația lor de cuplu s-a consolidat 

ajungând ca între ei să se stabilească o toleranță amabilă și un devotament sincer al unuia față de 

celălalt, uniți într-o camaraderie cordială și autentică, de grijile comune pentru țară și pentru 

familie. Ea se închina în fața superiorității sale ca rege și bărbat în public. El se pleca în fața ei în 

viața particulară, pentru că știa că ea înțelegea lumea mai bine decât el.[18]:p. 22 „Acum suntem cei 

mai buni asociați, cei mai loiali tovarăși, dar viețile noastre se întretaie doar în anumite 

chestiuni.”[15]:p. 122 

„Când s-au urcat pe tron dragostea lor se stinsese de ani de zile. [...] Regele însă admira multe 

din însușirile soției lui — voința, sinceritatea, vitalitatea, veselia dar atâta tot. Treceau 

săptămâni și luni fără să-și vorbească altceva decât banalități la masă și față de martori. Nici o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-Wolbe-14
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-IZ_3-15
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-Duca_I-17
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-Ciubotaru-18
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regina_Maria_a_Rom%C3%A2niei#cite_note-IZ_3-15
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intimitate între două vieți îndreptate pe cărări despărțite. Tronul pe de o parte, încercările ei 

repetate pe de altă parte, îi apropia din nou vrând ne vrând, dar nu destul. Este sigur că în 

fundul sufletului său el a avut față de dânsa adevărata stimă și adevărata încredere, o cunoștea 

însă prea bine ca să nu se sfiască de ea.[17]:p. 122” 

—Ion G. Duca, Amintiri 

Viața ca la Curtea Regală 

Maria a întâmpinat dificultăți mari în adaptarea la noua sa condiție de soție a principelui 

moștenitor al coroanei României. Lumea de la București, latină și ortodoxă, era foarte diferită de 

lumea anglo-saxonă și protestantă în care crescuse. „Nu am fost adusă în România pentru a fi 

adorată și răsfățată, ci pentru a face parte din construcția imaginată de regele Carol. Am fost 

importată, pentru a fi șlefuită, educată și antrenată conform viziunii marelui bărbat.”[19]:p. 

105 Totul i se părea ciudat și straniu în noua sa țară, de la arhitectura edificiilor din București până 

la mohorâtele încăperi ale Palatului regal în care trebuia să locuiască. „Bântuiam tristă ore 

întregi, singură în camerele acelea pe care le uram, încăperi grele, nemțești, opulente, pline de 

ornamente apăsătoare, pompoase, fără vre-un ungher în care să te poți adăposti. Totul era 

« Altedeutsch » și nu de cea mai bună calitate.”[19]:p. 107 

Maria și Ferdinand au trebuit să participe în perioada imediat revenirii în țară la o întreagă suită 

de manifestări oficiale prilejuite de 

căsătoria cuplului princiar unde, 

deși au întâlnit toată elita politică, 

culturală și militară a României, 

Mariei i s-a interzis de către regele 

Carol să își facă prieteni în 

societatea românească 

deoarece „prietenii nu erau 

întotdeauna cei mai buni sfătuitori, 

plus că favoritismul creează gelozii, 

așa că e mai sigur să nu ai 

prieteni.”[19]:p. 106 În acest fel, în 

primii ani ai șederii sale în 

România „cercul familiei s-a restrâns la bătrânul unchi Carol, regele, și soțul meu, subjugat de 

cultul pentru bătrânul de fier, tremurând mereu la gândul că acțiunile sale l-ar putea nemulțumi 

pe acest sclav al datoriei care era capul familiei.”[19]:p. 105 Discuțiile interminabile cu Carol și 

Ferdinand nu-i făceau nici o plăcere tinerei prințese, având în vedere atât faptul că subiectele 

predilecte ale acestora erau problemele de stat, cât și totala ei lipsă de pregătire în acest 

domeniu. „Atât unchiul (Carol I - n.n.) cât și Nando vorbeau mult, îmi spuneau multe lucruri, 

discutau politică, aveau lungi discuții militare, fumând țigări puternice, dar pentru mine toate 

acestea erau de parcă ar fi vorbit în chineză.”[13] 

În viziunea lui Carol, „acest rege conservator și maniac al disciplinei, care s-a zbătut mai mult 

decât oricine altcineva să construiască România modernă”,[20] singurul rol pe care perechea 

moștenitoare trebuia să îl joace era acela de a-și face datoria în ducerea mai departe la îndeplinire 

a acestui proiect al său. În acest scop, i-a tratat pe Ferdinand și Maria fără nici un fel de 

menajamente. „Regele Carol nu avea nici o afecțiune pentru Principele Ferdinand, îl tiraniza 

cât putea și îl umilea mai mult decât trebuia.”[17]:p. 99 Cât despre Maria, Carol afirma simplu 

că „o prințesă moștenitoare are doar datorii și singurele sale drepturi sunt cele care decurg din 

această situație.”[4]:p. 56 
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De asemenea, raporturile lui financiare cu perechea princiară au fost în aceeași notă: „i-a lăsat 

veșnic să se zbată cu ridicole greutăți financiare, cu o numeroasă și costisitoare familie, când ar 

fi putut să le asigure traiul cuvenit, mărindu-le subvenția sa numai cu câteva zeci de mii de lei în 

plus.”[17]:p. 103 

În martie 1896 cuplul moștenitor al coroanei României se mută în noua reședință 

princiară, Palatul Cotroceni, care, începând cu 1892, începuse să fie amenajat special în acest 

scop de către Regele Carol I. Acest fapt va permite obținerea unui grad mai mare de 

independență în viața privată a familiei princiare, și începutul unei desprinderi de tutela regelui. 

Maria se va dedica amenajării interioarelor noii locuințe potrivit gusturilor și dorințelor sale, 

precum și practicării sportului său preferat, călăria, practicată pe câmpul de instrucție de la 

Cotroceni, aflat în apropierea noului palat.[21] Tot Carol va construi și o nouă reședință de vară 

pentru principii moștenitori, Castelul Pelișor, situat în complexul familiei regale de la Sinaia, 

inaugurat în anul 1903.[22] 

În anul 1896, Ferdinand și Maria vor reprezenta familia regală română la festivitățile prilejuite 

de încoronarea țarului Nicolae al II-lea al Rusiei. Cei doi vor petrece momente plăcute la Sankt 

Petersburg, Maria rămânând profund impresionată de amploarea festivităților și fastul de la 

curtea imperială rusă. Când ceremoniile s-au terminat și au trebuit să plece spre casă „am realizat 

că acesta a fost un episod pe care nu-l voi mai trăi niciodată în această viață. Era sfârșitul 

visului. Întoarcerea la « datorie și abnegație » nu a fost ușoară. Totul părea mic, plictisitor, 

ponosit, înghesuit, neinteresant; viața plată, perspectivele cenușii. Unica bucurie reală a fost să-

mi revăd copiii, dar după o petrecere îndelungată chiar și propriii copii pot părea puțin 

străini.”[23] 

În conformitate cu uzanțele caselor regale și într-o încercare de a asigura o implicare mai mare a 

principesei de coroană în activitățile statului, Regele Carol I decide, în 1896, numirea principesei 

Maria în calitate de comandant onorific al Regimentului 4 Roșiori. Maria va fi foarte mândră de 

această numire, purtând uniforma și conducând regimentul la manifestațiile oficiale, dar și fiind 

aproape de soldații săi pe timpul războiului. S-a implicat activ în toate acțiunile pe care 

Regimentul 4 Roșiori (denumit mai târziu Regimentul 4 Roșiori „Regina Maria”) le-a desfășurat 

de-a lungul vremii.[24] 

Anul următor, 1897, aduce un eveniment trist la Palatul Cotroceni: îmbolnăvirea principelui 

Ferdinand de o formă gravă de febră tifoidă, care a fost aproape de a-i cauza moartea. Pentru 

Maria, eventuala dispariție a lui Ferdinand ar fi putut însemna sfârșitul șederii sale în România. 

Regele Carol i-ar fi păstrat cei doi copii, principele Carol și principesa Elisabeta, despre care 

afirma că aparțin înainte de toate Coroanei României, iar Maria ar fi fost probabil nevoită să se 

întoarcă la familia sa, în urma unui aranjament dinastic specific. Maria nu concepea ca toate 

sacrificiile sale să fi fost în zadar și de aceea va alege să se bată pentru a-l susține pe Ferdinand 

în lupta sa cu boala. „Se va bate pentru că știe că acest om, mai mult un complice afectuos decât 

un soț iubitor este cheia destinului său.”[4]:p. 93 

După convalescența și însănătoșirea lui Ferdinand, perechea va pleca și va petrece 

iarna 1897/1898 pe Coasta de Azur, în compania rudelor Mariei din familia imperială rusă. 

Regele Carol I va fi nemulțumit de modul, prea liber în concepția sa, în care principii, și în 

special Maria, își petrecuseră voiajul și ca drept pedeapsă, Maria nu este luată în vizita pe care 

Carol, însoțit de Ferdinand, o va face în iulie 1898 în Rusia. 

 

Prof. doctor Daniel Dieaconu, directorul Școlii Grințieș 
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DASCĂLI DE ALTĂDATĂ 

SIMPOZION -Dascăli de altădată de pe Valea Bistriței 

A cincea ediție  a simpozionului ” Dascăli de altădată de pe Valea Bistriței ” s-a 

desfășurat în această vară, pe 16 august, la Căminul Cultural Borca. Inițiativa acestor întâlniri 

aparține profesorului Dan Mihăilescu , de la Complexul Muzeal Neamț și a fost  preluată de 

profesorul Paul Scripcaru, moderatorul întâlnirii. Printre participanți s-au numărat absolvenți ai 

liceului Borca, profesori pensionari și activi ai școlilor Borca, Poiana Teiului,Farcașa, Grințieș, 

protopopul zonei, preotul Ionel Cuțuhan, preotul Nicolae Cojocaru, primarul comunei Borca, 

Geo- Ovidiu Niță. După rugăciunea oficiată de preotul protopop Ionel Cuțuhan, primarul 

comunei Borca, Geo- Ovidiu Niță a ținut o cuvântare de suflet despre dascalii de odinioară.  Au 

urmat  aducerile-aminte despre profesorii Alice și Vasile Florea  ce au predat la Borca în anii 60. 

Doctorul Emanuel Nazaritean, președintele Uniunii Armenilor , filiala Roman, a prezentat-o pe 

profesoara Alice Florea. Profesorul Vasile Florea a intervenit telefonic în timpul activității, starea 

lui de sănătate nepermițându-i să fie prezent fizic. Foști elevi ai celor doi dascăli au depănat 

amintiri duioase, dar și amuzante despre ucenicia la liceul Borca de acum aproape jumătate de 

secol. A urmat profesorul Mihăiță Peptănariu cu un Laudatio despre profesorul universitar doctor 

docent Mircea Lazăr, filosof, sociolog și politolog la Universitatea de Hidrometeorologie din 
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Sankt Petersburg, fost elev al liceului Borca. Profesorul Mircea Lazăr a încântat apoi audiența cu 

un discurs savuros. Bibliotecara Iolanda Lupescu a prezentat-o pe educatoarea Silvia Iliescu, 

aducând în discuție date biografice neștiute dintr-un trecut dominat de frică, tatăl doamnei fiind 

deținut politic. Profesorul Paul Scripcaru a vorbit despre  Gheorghe Dragomir, un dascăl uitat din 

Farcașa și despre folcloristul de valoare națională din Poiana Teiului, învățătorul Constantin 

Tănase-Teiu. Preotul paroh Nicolae Cojocariu  a vorbit despre Marea Unire de la 1918. 

Momentele artistice au fost susținute de Bianca Dahon, Camelia Todosia, Georgiana Ropotică și 

Bianca Teliuța. Studentul teolog Alexandru Buzdugan a expus lucrările sale în ulei. La sfârșitul 

întâlnirii s-a vizitat Centrul de Informare Turistică Farcașa și grădina ” Orizont”, unde s-a luat 

masa. Sponsorizarea a aparținut Primăriei Borca. După cinci ediții în care s-au făcut cunoscuți 

dascăli pe care lumea i-a uitat, dar care au făcut apostolat la școlile la care au predat, s-a ajuns la 

concluzia că biografiile trebuie adunate într-o carte. Astfel, identitatea Văii Bistriței va fi, încă o 

data, salvată. 

                           Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

EDUCATOAREA  

Silvia Iliescu 

Educatoarea Silvia Iliescu s-a născut pe data de 11 ianuarie 1935, în familia pădurarului 

Constantin V. Ana, în satul Sabasa. În familie au fost 5 băieți și 2 fete. Până la instalarea 

comunismului în Borca, la 1 ianuarie 1948, Constantin Ana a lucrat ca pădurar la Domeniul 

Coroanei Borca, ca șef pază vânătoare și pescuit, apoi în cadrul Companiei Goetz. La Borca, 

după desființarea Domeniului Coroanei, a apărut organizația 

PMR, a cărei secretar era Vasile Vrânceanu, zis ” Chiorul” .Toți 

cei care au lucrat în slujba familiei regale au căzut în dizgrație, 

împreună cu familiile lor.Vrânceanu a făcut plângere penală la 

Securitatea proaspăt înființată, împotriva lui Costică Ana. Acesta  

locuia cu soția Casandra la cantonul Babșa. Când au venit 

securiștii, Costică Ana a fugit pe geam. Soția Casandra a fost 

lovită și fiind gravidă, a pierdut copilul. La rugămintea soției, s-a 

predat, a fost arestat în vara anului 1948 și dus la Penitenciarul 

Iași. A fost eliberat, apoi din nou arestat. Ultimul loc de detenție a 

fost la Gherla, unde, spunea istoricul Al. Zub, atunci student și 

tovarăș de suferință,  s-a purtat ca un tată cu cei închiși în celulă, 

oferindu-le exemplul personal de supraviețuire. Motivul arestării 

a fost” agitație împotriva formei de guvernământ a RPR”. Ca să i 

se piardă urma, 3 ani de zile Costică Ana a fost fugar, familia 

neprimind nici un semn de la el. A suferit în felul acesta, nevrând 
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să-și expună familia pericolelor și vinovăției imaginare. Condamnarea a avut efecte dezastruoase 

asupra familiei: i s-a confiscat averea-50 de oi, 4 ha pamânt, vaci, cai-, iar copiii au avut 

probleme la înscrierea la școlile pe care voiau să le urmeze. Doar doi dintre copii au reușit să 

absolve școala normală, Aurel, ctitorul și directorul școlii Sabasa și Silvia, prima educatoare a 

comunei Borca. Elevă fiind la Piatra Neamț, Silvia, pe atunci Ana, a urcat în autobuzul spre 

Piatra Neamț, împreună  cu alți colegi. O Skoda neagră a barat drumul autobuzului, din ea au 

coborât fruntașii comuniști din familia P., au confiscat carnetele de UTM și i-au înspăimântat pe 

tineri. Oameni mici, neînsemnați și frustrați au dezlănțuit o prigoană împotriva tinerilor de pe 

Valea Bistriței, în perioada 1950-1955. Colega de cameră și bună prietenă a Silviei Ana, E. P.a 

fost exmatriculată de la școala normală pe motiv că părinții sunt chiaburi. Atunci, E. P. a scris un 

denunț impotriva Silviei Ana. Scrisoarea cu denunțul a fost ascunsă sub saltea, dar întâmplarea a 

făcut să fie găsită chiar de acuzată. Eliberat în 1962, în prima duminică după ce a ajuns acasă, la 

Căminul Cultural Borca a fost organizată o mare adunare populară, în care a fost prezentat fostul 

deținut politic Constantin Ana, ca un dușman al poporului și al clasei muncitoare. La această 

întâlnire a participat și nora lui C. A., înv. Aurica Ana. Aceasta a fost atmosfera de teroare și de 

spaimă, în care a trăit Silvia Ana Iliescu. Ea a fost singura din familie care a umblat din pușcărie 

în pușcărie să afle vești despre tatăl său. Ea a fost și prevăzătoare, nevrând  ca frații săi să fie 

observați și arestați. În 1959, ajutată de înv. Ileana Olaru, care era rudă cu ministrul justiției de 

atunci, Gheorghe Diaconescu, obtine o audiență.Trei erau motivele audienței: teama de a nu fi 

expulzată toată familia în Bărăgan, redobândirea bunurilor confiscate- dintr-un exces de zel 

milițienii au luat și zestrea învățătoarei Aurica Ana - , situația incertă în care se afla Costică Ana 

și toți ai săi. Ministrul i-a spus: ” Du-te fetițo acasă și să știi că nu o să-l condamne nimeni de 2 

ori! ”Silvia Ana Iliescu a trăit întâmplări înfricoșătoare, despre care se vorbea în șoaptă și pe care 

restul oamenilor din sat nici nu le bănuiau. Cea mai mare izbândă a regimului comunist a fost să 

instaureze teroarea în rândul fruntașilor satelor și a familiilor acestora. La 1 septembrie 1954, 

Silvia Ana a început activitatea de educatoare. Prima grădiniță a fost pe locul actualului bloc al 

cadrelor didactice, apoi s-a mutat pe rând în cancelaria școlii, în internat, în primărie, la Ocolul 

Silvic. După amplasarea Căminului Cultural adus de la Ceahlău, grădinița s-a stabilit în două 

camere, în care astăzi funcționează biblioteca” Aurel Dumitrașcu”. Se lucra diferențiat cu un 

număr enorm de copii. În 1962, Silvia Ana s-a căsătorit cu învățătorul și directorul școlii Soci, 

Gheorghe Iliescu, el însuși fecior de chiaburi si de deținut politic. Avea vârsta de 27 de ani și 

până nu s-a clarificat situația tatălui său, nu a îndrăznit să se gândească și la ea. Căsătoria 

religioasă s-a desfășurat pe ascuns, în casa miresei, în prezența nașilor și a preotului Vasile 

Gheorghiasa.Tot de teamă, făcea parte din echipa de dansuri a comunei. Repetițiile se făceau la 

școala Sabasa, durau pâna la ora 24, iar Silvia Iliescu străbătea un lung și anevoios drum de 

acasă de pe Borca, până la școală. Silvia Iliescu a obținut gradul1 în învățământ, a fost foarte 

evidențiată. Chiar dacă s-au înființat grădinițe în toate satele, mamele preferau să-și aducă 

odraslele la grădinița din centru, la ” doamna Silvia”. Era atât de dăruită meseriei sale, că se 

identifica cu instituția. I-am fost elevă doamnei Silvia și am adorat-o. Cu mintea de copil se văd 

altfel lucrurile, se percep fără menajamente defectele umane. Ea, pentru mine, era imaculată. 
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Doamna știa să râdă, știa să improvizeze rolurile la teatrul de păpuși. Ea decupa, cosea, 

transforma toate cârpele în păpuși frumoase și sugestive. Versifica ușor. Nici acum nu știu dacă 

rolul meu de cățel în care trebuia să spun” Când mă voi înfuria/ Și mă voi arăta? Fărâme te fac/ 

Și-ți vin de hac” era creația ei sau o strofă copiată dintr-o carte. Doamna ne învăța pașii unui 

dans popular care avea următoarele strigături: ” Un genunchi/ Și-un papuc/ Și-i dau drumul/ Și 

mă duc”. Ea a fost artistul desăvârșit în ceea ce făcea în clasă. Pentru că nu era angajatul bugetar 

care trata profesia ca pe o meserie, avea conștiința responsabilității și a misiunii sale. Atunci nu 

se punea problema că nu avea bază materială, investiție în educație, autonomie, salariu mare. 

Materialele didactice erau confecționate de cei care predau. Salariile erau extrem de mici, dar 

nimeni nu se plângea. Sentimentul datoriei și a lucrului bine făcut erau mai importante decât 

avantajele materiale. Doamna Silvia nu numai că educa, ea simțea iubire pentru copii, simțea că 

noi reprezentăm ceva pentru ea. Începutul grădiniței înseamnă și lacrimi pentru copiii desprinși 

din mâna mamei. Doamna Silvia, prin blândețea și sinceritatea ei, ne făcea, într-un final, să 

zâmbim. Pe lângă multe cunoștințe, avea o creativitate ieșită din comun și o capacitate de a 

transforma orice activitate în joc. Doamna era și protectoare, astfel mă recupera pe mine de pe 

malul Bistriței, unde fugisem după o dispută cu 2 fetițe, cosea rochița Anișoarei Alămâie, pentru 

că și-o rupsese într-un gard și trebuia să o tempereze pe mama care, lăsase baltă clasa ei și venise 

să mă pedepsească, după ce serviciile locale de contrainformații au anunțat-o că am fugit pe 

malul Bistriței. Doamna ne învăța și ne ajuta să ne îmbrăcăm când plecam acasă. Doamna 

împărțea pachețelele cu mâncare în pauza de masă și dădea să manânce și celor care nu aveau. 

Nu-i mare lucru, ar spune unii. Atunci de ce nu pot face toți meseria aceasta? Dacă a ajutat la 

formarea mea? Gustul pentru livresc ei i-l datorez. Poveștile, poezia teatrul au fost semințele 

aruncate într-un pământ roditor. Că toată viața am vrut să trăiesc printre cărți, de la grădiniță mi 

se trage.O boală necruțătoare cardiacă a ținut-o pe doamna Silvia departe de lume. După 

pensionare aproape că nu a mai ieșit de acasă. Nu a fost niciodată menajată. Deși se știa că este 

suferindă, era trimisă iarna să facă recensământ prin sat.  

La 14 iunie, 2017, s-a stins din viață. 

Bibliotecar, Iolanda  Lupescu 
 

SOCIOLOGIE  

Importanța prieteniei în evoluția ființei umane 

          Prietenia reprezintă un traseu important în devenirea umană a fiecăruia, o modalitate de 

creștere, dezvoltare și maturizare a ființei umane. Este adevărat că unele persoane sunt 

predispuse să stabilească cu o ușurința incredibilă relații interpersonale, după cum altele sunt mai 

puțin sociabile și întreprind mai deficitar relațiile cu ceilalți. Esențial este însă că toți avem 

prieteni chiar dacă unii au 10, iar alții unul, până la urmă calitatea este cea care contează.  

                                      



17 

Biblioteca din Nord 

Importanța prieteniei în evoluția fiintei umane a fost studiată încă de la grecii antici, care nu 

puteau vedea împlinirea spirituală în afara relațiilor de prietenie, oricât de multe bogatii ar avea 

un om. Fiecare dintre noi are această trebuință de afiliere, de stabilire de interacțiuni sociale, de 

apartenență la un grup, toate acestea contribuind la conturarea conștiinței de sine a individului 

uman. Interacționând, individul uman primește feed-back-uri care se concretizează în părerea 

celorlalți despre el și sunt responsabile într-o măsură considerabilă de stima de sine a fiecăruia. 

Avem nevoie să fim apreciați, să împărtășim impresii, să ieșim în evidență. Și toate acestea în 

fața unor oameni care, la rândul lor, sunt animați de aceleași nevoi. Se crează astfel un circuit 

deschis de interacțiuni al cărui punct comun este dorința omului de a fi cu ceilalți. De ce este 

esențial să avem relații de prietenie? Iată câteva argumente care îmi trec prin minte: 

1.ai tot timpul pe cineva care să te asculte atunci când ai nevoie,care să te sfătuiască în momente  

dificile și cu care să te bucuri când ești fericit ;  

2.nu ești nevoit să mergi singur/ă la cumpărături, prietena ta e disponibilă, întrucât știe și ea ce 

înseamnă să te bucuri de consultanță atunci când mergi la cumpărături ; 

3.poți avea încredere în el/ea și astfel poți fi sincer de împărtășirea unor trăiri autentice fără să îți 

fie teamă că dezvăluirea acestora te poate face vulnerabilă, iar persoana va putea folosi în 

dezavantajul tău cele exteriorizate ; 

4.lărgindu-ți cercul de prieteni, te poți bucura de niște petreceri veritabile, poți face călătorii care 

să se finalizeze cu amintiri memorabile. 

           De obicei, prietenia este văzută ca fiind acea relație caldă și plăcută care ne dă încredere 

în noi, ne dă curajul să acționăm în unele momente mai dificile. Prietenia este acea oază pe care 

o căutăm când suntem lipsiți de putere și speranță. Este acea lumină când nimeni nu ne înțelege. 

Prietenia este ceva profund care nu ar trebui rostit cu atâta ușurință.  

Cum ia naștere o prietenie? 

             Dacă ar fi să ne gândim la definiția prieteniei, aceasta înseamnă o relație afectivă și de 

cooperare între două sau mai multe persoane ce implică suport reciproc, încredere 

reciprocă, loialitate, iubire, întelegere și empatie, dar și multe alte calități (dorința de bine 

pentru celălalt, simpatie, onestitate, posibilitatea de confesiune în fața celuilalt, posibilitatea de a 

cere ajutor în situații de cumpănă, dar și bucurie în prezența celeilalte persoane) care fac ca 

legătura dintre acele persoane să fie unică și plină de frumusețe. 

             Din punctul meu de vedere, pentru ca aceste calități să fie prezente într-o relație de 

prietenie, este nevoie de un ingredient extrem de important: cunoașterea celuilalt în 

profunzime. Atâta timp cât nu cunoaștem suficient de mult persoana de lânga noi, cu greu vom 

reuși să înțelegem aceste lucruri. După cum se spune : 

« Prieten adevărat e cel care, chiar dacă te cunoaște bine, continua să te placă. » 
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            De foarte multe ori prieteniile iau naștere foarte rapid, bazându-se pe lucruri comune (de 

exemplu au aceeași preferința în materie de muzică, același mod de a petrece timpul liber, același 

mod de gîndire și altele asemenea). Cu siguranță, acest fapt ajută foarte mult la crearea unei 

prietenii, la menținerea ei, dar singur nu este de ajuns. Faptul că se împărtășesc aceleași opinii și 

preferințe nu se asigură o legătură de durată. Eu consider că tocmai în momentele critice sau mai 

puțin plăcute se vede cine este cu adevărat prieten și aici intervine capacitatea de a fi alături de 

celălalt, de a-l înțelege și de a-l putea ajuta pentru a depăși momentul. 

            Pentru ca o prietenie să fie de calitate, e important ca fiecare să contribuie cu ce are 

mai bun și să-l completeze pe celălalt și astfel „produsul” va fi unul reușit. De asemenea, un 

lucru foarte important pentru o prietenie adevărată este renunțarea la dependență. Fiecare are 

nevoie de momentul său, de intimitatea sa și de ritmul propriu pentru a acționa. În prietenie, 

aceste lucruri sunt adesea omise.Oamenii consideră că prietenii trebuie să împărtășească cu ei tot 

și, mai mult decât atât, să fie primii care află. Total greșit! Aceasta nevoie de dependență nu va 

duce decât la frustrare, supărare și o relație superficială. 

           Pentru o relație profundă nu e necesar să se petreacă foarte mult timp împreună, ci de 

calitate. Un prieten adevărat va fi prezent mereu în inima ta, chiar dacă nu poate fi prezent și 

fizic și vei putea să vorbești cu el și să-i simți căldura chiar și de la distanță. 

Tipuri de prietenie : 

Poate că pare ciudat, dar da, exista mai multe tipuri în funcție de nevoile fiecăruia. Binențeles, 

sunt mai mulți care vorbesc despre diferite tipuri de prietenie, dar eu am l-am ales pe Aristotel. 

Mi s-a părut că perspectiva sa este cea mai potrivită : 

1. Prietenia bazata pe utilitate (folos). Acest tip se regăsește frecvent la vârstnici și la 

prieteniile cu străinii. În aceste cazuri, persoanele nu caută compania celorlalți din cauză că se 

simpatizează, ci pentru că au de câștigat de pe urma acesteia. Acest tip de prietenie nu durează în 

timp. 

2. Prietenia bazată pe plăcere. Aceasta intervine mai mult în rândul tinerilor. Aceștia au 

tendința să se lase influențați de senzațiile de moment și să ia decizii care le satisfac dorințele și 
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plăcerile de moment. Adesea se întâmplă ca acești tineri să se împrietenească și să se despartă în 

aceeași zi. 

3. Prietenia bazată pe starea de bine (armonie). Acesta este cel mai benefic tip de prietenie. 

Persoanele din această categorie se împrietenesc pentru că se plac, pentru că dețin acele calități 

necesare pentru ca relația să fie de durată și, mai mult decât atât, se bazează pe similaritate, pe 

valori comune care fac ca interacțiunea dintre acele persoane să fie una pozitivă. 

« Prietenia trebuie întreținută, încurajată și respectată mereu. » 

A respecta nu înseamnă a fi de acord cu toate acțiunile întreprinse de celălalt, ci de a i le 

respecta, înțelege și de a lăsa persoana să își dea seama singură unde greșește. Desigur, propria 

părere poate fi spusă, dar fără a se impune, fără a sufoca persoana. 

Mai există ceva important care poate distruge o prietenie: FRICA. Atâta timp cât trăim cu frica 

accentuată că relația se poate încheia din diverse motive că prietenul/prietena se poate supăra din 

cauza unor lucruri mărunte, nu facem decât să aducem energie negativă, să pierdem timp cu 

lucruri și gânduri inutile și să-i stresăm 

și pe ceilalți. 

« Prietenia presupune profunzime, 

implicare și dorința de evoluție 

permanentă. » 

ADEVĂRATA PRIETENIE 

« Singura prietenie adevărata este cea 

care s-a născut fără motiv”. 

                Viața fără prieteni este ca o 

masă căruia la sfârșit îi lipsește 

desertul. Este evident cât de 

nesatisfacătoare ar fi lumea în care am 

putea gusta din toate bucătăriile lumii, 

fără a ne bucura la final și de deliciul 

unei prăjituri. Prietenia adevărată, însă, 

este mai mult decât atât, ea este cireașa 

de pe tort. Acest gen de relație este cea 

mai echilibrată și usor de păstrat dintre 

toate. În principiu, oricine ar putea să 

mențină o relație adevarată de 

prietenie, să respecte anumite reguli și 

« obligații » pentru ca apoi să se bucure 

de toate drepturile, libertățile și 
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împlinirile pe care ți le aduce. Dacă aceia pe care îi numești prieteni sunt persoanele cu care 

ocazional te întâlnești în oraș sau la o cafea sau la o plimbare la sfârșitul săptămânii, notiunea la 

care eu încerc să ajung ți se poate părea ușor exagerată. Acest lucru se datorează faptului că mai 

nimeni nu vede prietenia ca pe o relație serioasă, la care trebuie să depui efort considerabil 

pentru a o face să funcționeze. 

              Implicarea afectivă și sacrificiile pe care le faci de bună voie și nesilită de nimeni sunt, 

din punctul meu de vedere piatra de temelie a unei prietenii ideale. Atunci când dai un telefon la 

ora două în noapte și soliciți un ajutor, trebuie să primești  un singur răspuns ferm de genul ” 

ok,vin ”și nu să primesti întrebări care încep cu de ce. Cu toate acestea, ușor de spus, greu de 

făcut. Mai ales, când avem la orice pas exemple de prietenii destrămate,bazate pe interes sau în 

care încrederea este trădată. Foarte puține persoane înțeleg ceea ce înseamnă cuvântul 

« prietenie » și responsabilitățile care vin odată cu acest titlu.  

              Prietenia înseamnă încredere, sinceritate, o legătură de suflet care nu poate fi desființată 

de nimeni și de nimic. Este limpede că nu trebuie teoretizată, ea se trăiește și-atât.Totuși,din 

experiența altora sau din experiența personală, putem înțelege punctele de rezistență și psihologia 

relației de prietenie. Pentru a lega o relație de prietenie nu este suficientă bunăvoința. Nu este de 

ajuns să îți dorești un prieten, trebuie să faci un efort să devii tu însuți prietenul cuiva.Unii pot 

gândi așa, sunt prieten cu cineva pentru că nu sunt cu alții.În felul acesta, de câteva zile petrecute 

cu o dragă prietenă care chiar dacă nu este tot timpul aprope de mine fizic, ea este aprope de 

sufletul meu în fiecare zi, iar eu atunci când simt asta spun în gura mare cât de mulțumită sunt 

pentru că am legat prietenii sincere de-a lungul vieții.  

« Prietenia este ca un lucru magic. A avea prieteni e ca si cum ai avea o a doua familie. » 

             Când greul te apasă prietenii adevărați te susțin și te încurajează să mergi mai 

departe.Uneori se întâmplă să le spui prietenilor ceva ce nu le poți spune părinților și te simți 

liber pentru că ai ceva ce te preocupă mereu.Însă, sunt două tipuri de prieteni, adevărați si falși. 

Lumea e plină de așa feluri de oameni « Nu degeaba se spune că prietenul la nevoie se 

cunoaște. »Un prieten adevărat nu te va trăda niciodată și nu îți va divulga niciodată secretele. 

Nu te va abandona, ci te va încuraja să îți îndeplinești visele mărețe. Prietenia dintre oameni în 

ziua de azi se câștigă greu. Ea nu se cumpără și nici nu se vinde. Este o virtute foarte frumoasă 

care încurajează oamenii să facă lucruri mărețe. Ăsta este adevărul despre prietenie. În prietenia 

adevărată cazi și te ridici împreună cu prietenii. 

« Omul fără de prieteni,e ca bradul fără ceteni. » 

SPER CĂ TE-AM AJUTAT! 

 

Profesor socio-umane Bratu Alina-Mihaela  
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

INTOXICAŢIA  CU  CIUPERCI: 

O PROBLEMĂ CARE IMPLICĂ RISCURI ŞI COSTURI MARI PENTRU NOI TOŢI 

Până în prezent, se cunosc aproximativ 150.000 de specii de ciuperci, grupate în 

încrengătura „Fungi” ce sunt împărţite în două categorii (după mărime): 

-Ciuperci microscopice (care nu se văd cu ochiul liber) cunoscute şi sub denumirea de 

„micromicete”, şi 

-Ciuperci cu dimensiuni mari, cunoscute sub denumirea de „macromicete” (ciuperci care se văd 

cu ochiul liber). 

Marea majoritate a ciupercilor sunt invizibile, sau abia perceptibile cu ochiul liber şi 

numai un număr neglijabil de specii (câteva mii) ating dimensiuni mai mari, fiind incluse în 

categoria „Macromicete”, categorie care face obiectul materialului de faţă.  

Indiferent de mărime, ciupercile (fungii) se clasifică în trei grupe: 

-Ciuperci saprofite – care se hrănesc cu reziduuri animale sau vegetale, numite şi „gunoieri”; 

-Ciuperci parazite – care trăiesc pe sau în ţesuturile vii ale plantelor, animalelor şi oamenilor, 

fiind responsabile de diverse boli; 

-Ciuperci simbionte – care trăiesc în simbioză cu alte vieţuitoare – plante, animale, om – cu 

avantaje reciproce. 

Înmulţirea ciupercilor se face prin spori, care se formează pe nişte formaţiuni amplasate 

pe lamelele radiale amplasate în partea inferioară a pălăriei ciupercii. O ciupercă cu o pălărie de 

7 cm, produce, timp de câteva zile, circa  un milion de spori pe minut, ceea ce reprezintă un total 

de mai multe miliarde. Sporii sunt foarte uşori, un miligram conţinând circa 20 de milioane de 

spori; dezvoltarea unei generaţii de spori durează circa 8 ore. S-a demonstrat că în atmosfera 

citadină, în lunile iunie-iulie-august, sunt aproximativ 200 de spori de micromicete şi 

macromicete pe centimetrul cub de aer. 

Ciupercile – micromicetele şi macromicetele – fac parte din viaţă! Micromicetele pot 

prezenta efecte bune, dar şi rele, după cum urmează: 

-Efecte bune:    - dospirea pâinii, 

- fermentarea berii, 

- fermentarea brânzeturilor (mucegaiul nobil), 

- un erou: genul „Penicilium notatum” şi speciile înrudite, din care se extrag 

foarte multe antibiotice, din care amintim doar „penicilina” salvatoare.  

- Efecte rele:  - aproximativ 1000 de boli pot fi produse de ciupercile ce parazitează pielea, 

unghiile şi ţesuturile omului; 

                       - parazitează alimentele, unde cu „entuziasm” se dezvoltă; 
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                     - aproximativ 10000 de fungi produc pagube în agricultură (parazitând plantele de 

cultură) şi în industrie – textilă,  pielărie, lemn; 

                  - unii fungi se dezvoltă chiar în cauciuc şi în mase plastic constituind o posibilă 

metodă de a induce poluarea cu deşeuri plastice. 

Rolul „macromicetelor”, a ciupercilor care se văd cu ochiul liber, este nesemnificativ în 

comparaţie cu rolul 

„micromicetelor”, în 

universul viu. Prin tradiţie, 

ciupercile sunt utilizate atât în 

scop alimentar cât şi în scop 

terapeutic. În terapeutică, 

ciupercile se folosesc în 

general în tratamentul 

amneziei, a oboselii, în 

demineralizări şi regimuri fără 

carne (asemice). Cele mai 

frecvente moduri de folosire 

sunt: fierte, crude, sau în 

salate (opărite). 

Amintim şi unele utilizări mai specifice: 

-Buretele de iască – aplicat pe plăgi, este un excelent hemostatic; 

-Nicoretele de primăvară – (Calocybe gambosa) – este indicat diabeticilor; 

-Buretele de rouă – (Marasmius oseades) – în stare crudă este un foarte bun fortifiant; 

-Langermania gigantea – praful sporifer aplicat pe răni este un bun antibiotic şi 

antiseptic; 

-Formes officialis – este recomandat împotriva transpiraţiilor nocturne şi tuberculoşilor. 

În zona noastră geografică se consideră că din aproximativ 3000 de specii de ciuperci 

cunoscute, 200 sunt comestibile (din care doar 50 se consumă în mod curent) şi aproximativ 50 

sunt otrăvitoare, majoritatea intoxicaţiilor mortale fiind determinate de ciupercile din genul 

Amanita.  

Ciuperca este formată dintr-o parte subterană numită miceliu şi una aeriană numită 

carpofor sau bazidiofruct. Partea aeriană (carpoforul) este alcătuită la rândul ei din două părţi 

distincte: pălăria – denumită şi pileus, şi piciorul – denumit şi stipes. 

Principalii constituenţi ai ciupercilor comestibile sunt: 

- Proteine: unele specii de ciuperci comestibile conţin peste 30% proteine, în comparaţie 

cu carnea, care conţine între 15 şi 25 g %, motiv pentru care au fost denumite şi „carne vegetală” 

(din punct de vedere caloric, 4 kg de ciuperci sunt echivalente cu 1 kg de carne). 
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- Minerale: calciu, magneziu, sodiu, potasiu, siliciu, fier, zinc, cupru, cobalt, mangan, 

fosfor, clor etc. 

- Substanţe organice: zaharuri, lecitină, lipide, celuloză etc. 

- Vitamine: C, B1, B2, A, D etc. 

- Acizi organici: tartric, malic, citric etc. 

Din totalul speciilor de ciuperci otrăvitoare, 90 % din intoxicaţiile cu evoluţie mortală 

sunt date de cele din genul Amanita (în ţara noastră cresc curent Amanita muscaria şi Amanita 

phaloides). Intoxicaţia cu ciuperci din genul Amanita determină deces la 20-90 % dintre 

consumatori (50 % în SUA, 30 % în Elveţia). 

În România, decesele raportate pentru intoxicaţii prin Amanita phaloides reprezintă 14,8 

% din totalul intoxicaţiilor cu ciuperci otrăvitoare. Este important de reţinut faptul că nu există o 

relaţie direct proporţională între gravitatea manifestărilor clinice ale unei intoxicaţii şi cantitatea 

de ciuperci consumate: s-au semnalat cazuri de evoluţie fatală după consumarea numai a unei 

părţi dintr-o ciupercă otrăvitoare. 

De cele mai multe ori, intoxicaţiile cu ciuperci sunt accidentale, frecvent familiale şi 

colective. Incidenţa crescută a intoxicaţiilor cu ciuperci apare toamna, întrucât toamna este 

sezonul ciupercilor, altele decât cele de cultură.  

Intoxicaţia cu ciuperci reprezintă o urgenţă medicală, întrucât cu cât se stabileşte mai 

repede diagnosticul şi se instituie un tratament, cu atât cresc şansele de a salva viaţa 

intoxicatului.  

Printre factorii decisivi care grăbesc evoluţia intoxicaţiei, amintim: 

 toxicitatea ciupercii – concentraţia de toxine din ciuperca consumată; 

 vârsta ciupercii – ciupercile otrăvitoare tinere conţin o cantitate mai mare de toxine; 

 sezonul în care s-a recoltat ciuperca – căldură, soare, timp ploios etc.; 

 timpul scurs de la consumarea ciupercii şi până la prezentarea la medic – acest timp 

depinde de cunoştinţele consumatorului referitoare la primele simptome ale 

intoxicaţiei cu ciuperci necomestibile, de cunoştinţele anturajului (membrii familiei, a 

colectivităţii) şi de cunoaşterea consecinţelor neprezentării la medic; 

 vârsta pacientului – copii fac forme mai grave de intoxicaţie; 

 sexul consumatorului – femeile gravide fac intoxicaţii cu evoluţie gravă; 

 integritatea funcţiilor ficatului şi a rinichilor consumatorilor de ciuperci; 

 existenţa la consumatori a unor hepatopatii alcoolice – este cunoscut faptul că 

alcoolul scade toxicitatea unor ciuperci dar în multe cazuri, consumul de alcool 

concomitent cu ciuperci determină creşterea toxicităţii acestora printr-un răspuns 

specific al organismului asupra toxinei ciupercii. 

Intoxicaţia cu ciuperci trebuie analizată în funcţie de specia de ciuperci care este 

incriminată, întrucât mecanismele de producere, manifestările clinice, perioada de latenţă până la 
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apariţia primelor simptome de intoxicaţie, evoluţia intoxicaţiei, tratamentul etc., sunt diferite, 

specifice fiecărei specii de ciuperci. 

Se obişnuieşte să se clasifice ciupercile necomestibile în funcţie de gravitatea 

simptomatologiei, astfel: 

1. Ciuperci foarte periculoase (mortale); 

2. Ciuperci periculoase; 

3. Ciuperci care provoacă tulburări gastrointestinale; 

4. Ciuperci care provoacă numai diaree sau laxaţie; 

5. Ciuperci necomestibile, fără gust, fără componente esenţiale cu valoare nutritivă. 

Cea mai obişnuită clasificare ţine cont de „perioada de incubaţie” – adică de timpul scurs 

de la consumarea ciupercii şi până la apariţia simptomatologiei intoxicaţiei. Această perioadă 

variază în funcţie de specia de ciupercă consumată. Din acest punct de vedere, intoxicaţiile se pot 

clasifica: 

-intoxicaţii cu perioadă scurtă de incubaţie – de la câteva minute până la 1 – 6 ore; 

-intoxicaţii cu perioadă de incubaţie lungă – de la 6 la 40 de ore şi chiar la 17 zile. 

Este extrem de important să cunoaştem faptul că, există ciuperci care fac parte din aşa 

numita categorie a „ciupercilor pereche” – datorită riscului de a fi confundate de culegătorii de 

ciuperci: riscul de a fi confundate creşte din neatenţie, din necunoaştere şi a slabei informări a 

culegătorilor de ciuperci cu privire la caracteristicile specifice ale ciupercilor otrăvitoare care le 

deosebesc de ciupercile comestibile (culori suplimentare, forma lamelelor, forma piciorului, 

consistenţa cărnii ciupercii, 

mirosul specific, forma corpului 

fructifer, luciul pălăriei etc.). 

Circulă în rândul 

culegătorilor de ciuperci o serie 

de caracteristici în funcţie de care 

s-ar putea deosebi ciupercile 

otrăvitoare de cele comestibile. 

De foarte multe ori, afirmaţiile 

sunt neadevărate sau incomplete 

şi duc la deznodăminte tragice. 

Enumerăm mai jos, câteva din 

aceste „caracteristici”: 

 ciupercile otrăvitoare cresc în locuri umede şi nu cresc pe lemn; 

 au culoarea albastră, roşie sau verzuie; 

 au suc lăptos care-şi schimbă culoarea în contact cu aerul; 

 piciorul este învăluit de o valvă, sau are un inel, o coroletă; 

 nu se decojeşte pălăria; 
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 au lamelele negre sau albe, etc. 

Aceste afirmaţii sunt eronate şi nu pot fi utilizate în practică deoarece: 

 caracteristicile descrise mai sus pot lipsi la unele specii de ciuperci; 

 ciupercile mai tinere sunt mai toxice; 

 nu toate ciupercile albe au miros neplăcut sau sunt toxice; 

 toxinele/toxicitatea unor ciuperci nu sunt/nu este distrusă totdeauna sau ameliorată 

(diminuată) prin fierbere în apă (mai ales la Amanita); 

 toxicitatea nu este redusă prin îndepărtarea (aruncarea) apei de la prima fierbere, sau 

prin conservarea ciupercilor după fierbere cu oţet, cu sare sau prin uscare; 

 înnegrirea linguriţei de argint în contact cu ciuperca proaspătă se datorează sulfului, 

care este un constituent normal atât al ciupercilor otrăvitoare cât şi al ciupercilor 

comestibile şi nu se datorează unei toxine sau unui compus chimic toxic specific 

ciupercii.  

În materialul de săptămâna viitoare, voi aborda semnele și simptomele intoxicaţiilor cu 

ciuperci, evoluţia intoxicaţiilor, tratamentul specific. 

                                                   NASTASĂ   DUMITRU,  farmacist primar de toxicologie sanitară 

 

 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

                                                                  Ion Desideriu Sârbu 

Ion Desideriu Sârbu s-a născut la 28 iunie 1919 într-o colonie muncitorească, la 

Petrila,într-o familie de mineri, umilă. În 1939 și-a luat 

bacalaureatul la Deva, apoi a fost încorporat la regiment cu 

gradul de sublocotenent. Începea al Doilea Război 

Mondial. După Dictatul de la Viena și trecerea Clujului la 

Ungaria, unitatea lui militară se mută la Sibiu.I.D. Sârbu se 

înscrie la Drept și la Filosofie. Frecventează ”Cercul literar 

de la Sibiu”si se împrietenește cu Ștefan Augustin Doinaș, 

student la medicină.România intră în război în iunie 1941, 

aliată, din octombrie cu puterile Axei. I.D. Sârbu a intrat în 

vizorul autorităților pentru că în mai 1941 a avut loc o 

grevă a minerilor, iar el a devenit critic la adresa 

conducătorilor țării.Petrece 476 de zile pe frontul rusesc, 

fiind comandant de tun. Pe 21 ianuarie 1945 e desconcentrat și redevine la Filozofie studentul 

preferat al lui Blaga. Devine apoi profesor suplinitor de estetică. În 1946 universitatea se întoarce 
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la Cluj. Înscris la doctorat, la 28 de ani, este titularizat conferențiar( era cel mai tânăr 

conferențiar din țară) la Filosofie, la Cluj. Cum prima soție a fost ”turnătoare” și l-a părăsit în 

momentele cele mai grele, I. D. Sârbu s-a recăsătorit, de data aceasta având mai mult noroc. Au 

urmat transformări în România postbelică, datorate și ocupației sovietice. Noile directive 

bolșevice i-au lăsat fără loc de muncă pe Lucian Blaga, Liviu Rusu, I.D.Sârbu, acuzați fiind de 

idei reacționare.În cazul lui I.D.Sărbu motivul real a fost refuzul de a-l denunța pe mentorul său, 

Lucian Blaga, care în acel moment îi conducea teza de doctorat. A fost profesor la diferite școli, 

până în1956 când a venit la București  la  ”Revista de pedagogie”.de unde s-a mutat la revista 

”Teatru”,avându-l coleg pe Șt.A. Doinaș. Publică prima lui carte, ” Concert”. Prin vizita 

scriitorului Marcel Petrișor în redacția revistei ” Teatru” ( Marcel Petrișor a cerut aici cu voce 

tare să se facă ce s-a făcut în Ungaria, o revoluție anticomunistă) s-a declanșat infernul.Doinaș 

este arestat în februarie 1957 pentru nedenunțarea lui Marcel Petrișor. I. D. Sârbu depune 

mărturie în favoarea lui Doinaș. Pe 17 septembrie 1957  a fost arestat și I. D. Sârbu pentru ” 

crimă de uneltire la adresa statului, împotriva securității R.P.R.”și pentru nedenunțarea lui 

Doinaș și a lui Petrișor. A fost condamnat la un an de detenție, cu confiscarea averii. Pe 2 august 

1958, când trebuia să iasă din pușcărie, a fost din nou condamnat la 24 de luni de muncă silnică, 

în colonia Culmea, pentru” comportare rea în închisoare”. După ce a ieșit din închisoare, în 1963 

a fost angajat la mina din Petroșani ca vagonetar, mașinist la Teatrul din Petroșani, apoi a fost 

angajat la Teatrul Național din Craiova, unde a avut domiciliu obligatoriu până în 1989, când a 

murit. Din cauza epurării sale, a fost autor de literatură de sertar.A fost eseist, dramaturg,, filosof, 

publicist romancier. Cele mai cunoscute scrieri sunt: ”Arca bunei speranțe”, ” Întoarcerea tatălui 

risipitor”,”Șoarecele B. și alte povestiri”, ”Povestiri petrilene”, ”Jurnalul unui jurnalist fără 

jurnal”, ”Adio, Europa!„”Lupul și catedrala”. Este deosebit de interesantă corespondența lui, 

apărută în doua volme. Marin Preda a folosit modelul său exemplar de moralitate spre a-și 

întruchipa personajul Victor Petrini, din romanul ” Cel mai iubit dintre pământeni„.”Jurnalul 

unui jurnalist fără jurnal este cartea de sertar a suferinței. Iată un fragment ”Fusesem supus- la 

ordinul delicat al tovarășului Drăghici- să fiu recrutat, cu orice preț, colaborator al Securității. A 

început astfel un lung război cu ființa mea: într-o mână mi se arăta libertatea, avansarea, viitorul 

luminos ce mă așteaptă dacă accept să fiu ”un adevărat fiu al clasei muncitoare”,adică un discret 

și informat intelectual de tip nou. Știam limbi străine, aveam farmec, vorbeam curgător și ”cult”, 

străluceam și la catedră și la cafenea și în saloane și în alcovuri. Aveam acces la inima și 

sertarele unor celebri profesori, frecventam cercuri maghiare și germane, scriam și despre mineri, 

dar și despre universități și academicieni”. I. D. Sârbu a murit lăsând nefinalizate multe proiecte 

literare. În ziua morții sale, 17 septembrie 1989, pe scena Teatrului Național din Craiova, se juca 

piesa lui de teatru, ”Arca bunei speranțe”. 

                 Membrii Clubului de Jurnalism 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Câteva pleonasme 

1.”Camera notarilor publici”- formularea este pleonastică întrucât termenul ”notar” provine din 

latinescul ”notarius”, care înseamnă funcționar public investit cu atribuția de a autentifica acte 

juridice. 

2.”Calomnie mincinoasă”- formulare incorectă pentru că termenul ”calomnie” provine din 

latinescul ”calumnia” , care înseamnă afirmație mincinoasă.  

3.”Baroul de avocați”- formulare incorectă pentru că termenul ”barou ”provine din franțuzescul 

”barreau”, care înseamnă corpul 

avocaților organizat pe lângă un 

tribunal. 

4.Expresia ”a se înțelege clar”, pe 

care am auzit-o la domnul Dragnea, 

este incorectă pentru că termenul 

”înțelegere” provine din latinescul 

”intelligere”, care înseamnă o idee 

clară  . 

5.”Masă rotunda tematică ” -expresie 

pleonastică pentru că formularea 

”masă rotundă” provine din latinescul 

”mensa rotunda”, care înseamnă 

dezbatere publică pe o temă dată. 

6.”Spot  publicitar”- expresie 

pleonastică pentru că termenul ”spot” 

provine din franțuzescul ”spot” care 

înseamnă scurt anunț publicitar. 

7. ”Gamă variată” – formulare incorectă pentru că termenul ”gamă” provine din franțuzescul 

”gamma” , care înseamnă șir de note diferite. 

8.”Limuzină de lux”- expresie pleonastică pentru că termenul  ”limuzină” provine din 

franțuzescul ”limousine”, care înseamnă automobil de lux.      

9.”Pubelă de gunoi ”- formulare incorectă, pentru că termenul ”pubelă ”provine din franțuzescul 

”poubelle”, care înseamnă recipient în care se depozitează gunoiul. 

 

                                 Bibliotecar Iolanda Lupescu (după o conferință  prof. Carmen Berindei)    
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CENACLU 

Tu și o cafea… 

 

Servește-mi o cafea, puțin amăruie  

în doză mare, în ceașcă arămie . 

Oferă-mi și prilej de comedie 

ș-un sărut tandru de iasomie. 

 

În diminețile de februarie, 

să-mi dai în bonus trupul tău, 

uitat în vârful lu' Ceahlău 

În cele seri de ianuarie; 

 

 

 

 

La ultimul strop, pregătește-te 

ș-azvârle-mi o plină îmbrățișare, 

să-mi smulgă trecutul în uitare  

dându-l timpului la vindecare . 

 

 

Acum, servește-mi o altă cafea  

cu pactul că vor mai fi 

seri și dimineți în care voi    

                                          vedea  

răsăritul veșnic al noastrei  

                                         iubiri. 

     

  

                 Larisa Măhălău clasa a X-a A 
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PAGINA ABSOLVENȚILOR 

Ing. GEORGE BĂLAN 

 George Bălan este absolvent al Liceului Borca, promoția 1976.  

În anul 1981 a absolvit, ca șef de promoție, Facultatea de Mecanică, specilalitatea TCM, 

la Institutul Politehnic Iași. Între 2005-2007 a susținut mai multe referate la Universitatea “Gh. 

Asachi” Iași, în vederea realizării lucrării de doctorat cu tema 

,,Contribuții teoretice și experimentale privind sudarea cap la cap 

prin fricțiune”. Se ocupă de creșterea și selecția câinilor de rasă, 

Ciobănesc Românesc Carpatin, fiind numit Președinte al comisiei de 

omologare a acestei rase. Din 2009 este administrator unic la 

SINCORSTAR SRL, societate de top între firmele din județul 

Neamț. Din 2012 este consilier în Consiliul Local al Municipiului 

Piatra Nemț și membru în Adunarea Generală a Acționarilor din 

Compania Națională de Investiții ,,Urban S.A.” și S.C. Perla Invest 

Piatra Neamț. Este și poet publicând versuri în mai multe reviste 

literare. 

“Să scrii despre Liceul din Borca și dascălii tăi este o treabă atât de serioasă încât nu o 

poți trata cu superficialitate. Căci la Borca, pot spune, am venit a doua oară pe lume. În lumea 

în care mirajul copilariei se contopește, invizibil parcă, cu lumea grădinii de Aur a lui Schiller. 

Am urcat și am coborât și eu, asemenea atâtor generații de copii ai muntelui, mulți dintre ei 

deveniți oameni de știință, artiști sau sportivi de mare performanță, scările acelea vetuste, parcă 

fără sfârșit, ele însele desenând, fiecare, simboluri anume despre oamenii tăcuți și aspri care le-

au lustruit pietrele, sau, poate, însemnând nesfârșitul drum de la pământ până la fântana 

cunoașterii … Nu, nu e și nu vreau sa fie doar o metaforă. În curtea liceului meu, mai plânge și 

azi o fântână din care zeci de generații s-au adăpat cu apa pe care nu o vom uita niciodată. Mi-e 

teamă să scriu despre Liceul din Borca, a carei măreție nu vreau s-o ating cu nepotrivitele mele 

cuvinte. Mă revăd în ultima bancă, rândul de la geam, ridicat in picioare, de dascăli care aveau 

să uimească mai târziu lumea. Încă îi mai aud glasul, dansând printre stele în timp ce ne vorbea 

despre Goya, pe inegalabilul Vasile Agafiței, parcă ridiculizând cu fiecare cuvânt prozaicul 

vieții în care fusese trimis să ne împartă anafura cunoașterii sale… Pe mine m-a iubit soarta,  

căci aveam sa-i reîntâlnesc la Piatra și pe soții Țigău, dascăli de la care aveam să învăț ceea ce 

nu aveau voie să mă învețe la Borca . Din memoria mea nu vor sa moară nici soții Pieptănariu 

sau Lungu, dascăli tineri, cu har, care m-au împărtășit și ei cu bunătățile cunoștințelor lor. Mă 

revăd uneori urcând scările de lemn , vechi, obosite atunci, ale Bibliotecii de numele căreia avea 

sa se lege poezia lui Aurel, pe atunci prietenul meu care mă învăța să flirtez cu mai multe 

metafore. Îmi aduc aminte, îmi trimitea uneori cărți poștale din armată. Pe una din ele, pe care 
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a cruțat-o timpul, era scris cu stângăcie de înger, (cum numai el știa să o facă, căci metaforele 

lui păreau colțuroase pentru neinițiați). Însă Aurel era conștient de asta și nu ezita să spargă 

armonia formei pentru a intra cu lama cuvântului său în mădularele adevărului colțuros), aceste 

nemuritoare cuvinte: “undeva terra va țipa la tine undeva cireșii nu vor mai înflori lebedele nu 

se vor mai vedea,  iar pe aripile pescărușilor nu ne vom mai putea semna. Dar să nu plângi, să 

nu renunți, bălăcește-te-n poezie si vei cuceri mereu bucurii”… Mi-e atât de dor de Borca, că 

am jurat să o încui cu colegi si dascăli cu tot, în memoria mea, până la sfârșit. Iolanda m-a 

rugat să vă trimit și o poezie. Dacă ce am scris eu într-o seară , la meditații, pe furiș , ca să nu 

mă vadă pedagoga, se numește poezie, atunci, vă trimit și o poezie :      

Iubita mea , mi-e tare dor de noi, 

 Ținta fanaticelor ploi…  

Când noaptea rea peste oraș se lasă 

 Iubita mea, mi-e tare dor de-acasă.  

Și bate-n mine toaca degradării,  

Mă țintuiesc simptomele plecării,  

Și nu mai pun în vaze trandafiri,  

Pe tâmpla mea se sinucid iubiri. 

 Iubita mea, orice va fi să fie, 

 Dă-mi brațul tău firav, de păpădie  

Și hai să facem casa de nuiele  

Să ne spălăm de toate cele rele.  

Să înflorească-n palma ta altoii  

Însuflețiți de glasul mut al ploii…  

Și fumege-n potcoave asprul ger  

Eu te sărut cu drag Al tău, stingher..” 

 

 

RELIGIE 
 

“MENS SANA IN COMMUNIO”- A DOUA EDIȚIE A TABEREI PAROHIEI SABASA 

În cadrul programelor catehetice desfășurate în parohiile Sabasa și Poiana Largului  

s-a desfășurat în perioada 16-17 iuie 2018 ediția a II- a a taberei intitulată „Mens Sana in 

Communio”. Cei 40 de copii au participat alături de preoții parohi Ifrim Mihai și Mitocariu 

Ciprian la desfășurarea acestui eveniment. 

Totul a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată la parohia Poiana Largului , copiii 

participanți dînd răspunsurile la strană. După micul dejun, înarmați cu multă energie și curaj am 

început urcușul către ,,Stâna lui Zof”. 
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Mai întîi ne-am cazat, apoi, după o succintă  familiarizare cu locurile, am asistat la 

prezentarea  programului. 

După ce am adunat lemnele pentru focul de tabără fiecare s-a putut relaxa după bunul 

plac : unii au jucat fotbal, alții au fost atrași de sunetul  buciumului, alții au învățat cântece. Fără 

doar și poate atracția cea mai importantă a constituit-o tirul cu apă. 

Am trecut și la lucruri mai serioase discutând tema “Emigrația. Imigrația. Migrația.” 

Plecarea în străinătate-riscuri și avantaje pentru familie,, susținută de preoții parohi .Consecințele 

sociale și legislative au fost prezentate de  asistent social Maria Mitocariu. 

A urmat , după cină, rugăciunea de seară și focul de tabără. 

A doua zi a început cu rugăciune, soare, și mic dejun consistent. Am pornit  în 

drumeție spre vîrful Grințieșul Mare. Odată ajunși (că nu credeam că mai ajungem), am 

descoperit un peisaj ce îți taie respirația care a reușit să ne încarce bateriile multora dintre noi . 

La întoarcere ne-am bucurat de tot ceea ce oferă cu generozitate muntele unor drumeți  osteniți : 

fragi, afine, merișoare , ciuperci. 

La un popas binevenit pentru a ne mai trage sufletul  au fost prezentate cartea 

,,Scrisorile destinului” și cele două scrisori primite din partea autoarei  Emilia Amariei și a fiului 

acesteia. Între noi fie vorba  cartea poate constitui manual obligatoriu pentru cei care sunt 

încercați de  ispita străinătății. 

În contextul  aceleiași teme asistenta medicală comunitară Ifrim Cătălina le-a vorbit 

celor prezenți despre ,,Droguri-pericol pentru adolescenți”. 

Pentru că unii mai aveau energie a urmat concursul “Speed cross”  urmat de premii 

acordate de gazde. 

Și pentru că am adus în discuție gazdele trebuie să spunem că ele  ne-au primit cu o 

generozitate ieșită din comun. Chiar dacă nu am amintit până acum despre mese trebuie spus că 

ele  au fost pregătite și oferite de către gazde, Despina și Cristian Gheorghiu.  
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După amiază mulțumind gazdelor pentru  ospitalitate  am purces spre casă. 

Parcurgând drumul pe jos ne-am întors la biserica parohiei Poiana Largului unde  am făcut 

rugăciunea de mulțumire  . 

Aceasta  a fost cronica pe scurt a celor două zile de comuniune și de relaxare. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu timp frumos , energie cît a 

fost necesar și gazde foarte binevoitoare! Durerile fizice au trecut dar amintirile au rămas înscrise 

pe sufletele noastre. 

 Preot  paroh Mihai Ifrim 

 
 

PRIETENII REVISTEI– BADANTA 
 

Viața văzută prin sacrificii şi durerile ascunse din sufletul unei BADANTE 

Mi-a rămas în minte mesajul unui domn primar PSD pe nume Voinea Marin care scria 

acum câteva zile că nu se teme de "căpşunari şi aşa zisele BADANTE, spunând că asta le este 

valoare şi în două săptămâni el face bani cât tot neamul lor la un loc. 

Deoarece nu pot rămâne mută la aceste cuvinte, chiar dacă ştiu că aceste rânduri nu vor ajunge la 

el, cum mi-aş fi dorit... pentru că ştiu ce înseamnă suferința din sufletul unei badante, spun că m-

au durut acele cuvinte pentru că am simțit pe propria piele cum e să munceşti slugă la străini. În 

țară nu e că nu ne găsim de muncă, ci că nu facem fată cheltuielilor multe şi cu sume imense. 

Mă întreb... voi ați putea purta un copil în facultate cu 300€ pe luna?? Şi din aceştia să mai şi 

mâncați, mai plătiți şi facturi şi impozite şi alte obligații care se întâlnesc într-o familie? Mi-e 

ruşine să spun în străinătate care este salariul meu în România...la ce viață au ei aici de îşi pot 

permite orice, ar crede că în cine ştie ce cotună stau... dar nu mi-e ruşine să muncesc cinstit. 

Spunea acel domn că aceasta este adevărata valoare a badantelor, dar valoarea ta care e?  

Eu nu pot spune că am avut o copilărie frumoasă, nici urâtă nu a fost, dar a fost una plină de 

sacrificiii. Sacrificii pe care nu oricine le poate înțelege. Mai ales voi ăştia care aveți mai mult 

decât vă puteți dori. Am avut parte de dragostea şi atenția bunicilor. Tata, a fost şi este un om cu 

o personalitate mai aparte, dar nu-l judec... am învățat să înțeleg că mai mult de atât n-a putut să 

ne ofere. 

Acestea fiind spuse, bineînțeles că cineva a trebuit să se sacrifice pentru noi ca să putem avea o 

viață ca toți ceilalți copiii. Să nu ştim ce înseamnă să nu ai un lucru pe care ți-l doreşti din toată 

inima, chiar dacă nu îl aveam fix în momentul acela. 
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Mama mea este "BADANTĂ" şi sunt mândră de asta. Pentru că în ciuda faptului că 

"șterge la c.. toate babele" aşa cum ați spus în mesajul pe care l-ați transmis, în ciuda faptului că 

e departe de casă, de noi... copiii ei, ea rezistă şi duce în suflet toată povara străinătățiii ca să 

avem un trai nu de lux, ca voi ăştia de la conducere, ci decent. 

Ştiți cum e să ai o copilărie fără mama? 

Ştiţi cum e să n-aveți alături pe cea care v-a dat viață la o aniversare, sau la serbarea de sfârşit de 

an? Ştiți cum e să porți doi copiii în şcoală şi tu ca părinte să rămâi fără un euro în buzunar de-o 

cafea până la următoru salariu??? 

Stiți cum e vrei să mănânci mâncare făcută de Crăciun de acele mâini care ți-au dat viață?? Nu. 

Nu ştiți! 

Mi-ați furat cei mai frumoşi ani din viață în care puteam 

sa cresc sub ochiii mamei mele. Mi-ați furat dreptul la 

fericire şi mi-aţi adus doar lacrimi în ochi în tot acest 

timp. Mi-ați furat speranța că mama se va întoarce acasă 

curând şi va avea o viață liniştită... mi-ați furat toate astea 

şi continuați să furați în continuare.... din baniii de la 

badante, aveti voi maşini de lux şi palate imense. Pentru 

că degeaba măriți salariile dar în acelaşi timp si taxele cu 

impozitele. 

Voi nu cunoaşteți suferința, dar eu în schimb la aceşti 22 

de ani ai mei pe care îi am, doar pe ea am cunoscut-o. 

Am terminat o facultate datorită mamei care a muncit 

cinstit pe baniii ăştia... iar în fiecare vacanță de 5 ani încoace vin şi eu să fac acelaşi lucru. Şi nu 

mă ruşinez. Pentru un viitor mai bun văd lumina zilei de la balcon şi în acele două ore libere pe 

care le am în fiecare zi, fug ca să-mi petrec timpul alături de mama. Care repet... munceşte 

cinstit, respectă şi este respectată şi nu moare de foame, dar moare de tristețe. O tristețe care nu 

se va sfârşi niciodată doar gândindu-se că nu ne-a fost alături când am fi avut nevoie. 

Badantele nu sunt aşa cum şi le închipuie lumea şi bărbații în general... ci sunt femeile care 

ascund cele mai mari suferințe, femei cărora nu le este ruşine cu munca pe care o fac, cea de 

servitoare " arestată la domiciliu", sunt femei cu suflete goale şi ochii plini de lacrimi...femei 

care mănâncă cu noduri în gât, şi dorm cu icoana sub pernă...cu frica şi nelinişte... bineînțeles 

dacă dorm...femei cărora dragă domnule primar care nu te temi de badante, ar trebui să le 
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mulțumeşti... datorită lor dar şi datorită românilor care tac şi înghit şi nu se îndură să-şi lase casa 

şi familia, ai tu portofelul plin de bani şi îți permiți să ne priveşti de sus şi să te crezi superior. 

Mama, badantă fiind... are o valoare care şi a dobândit-o prin muncă... e bună, e onestă, e cinstită 

cu cei din jurul ei, fiind respectată de toate familiile care le-a trecut pragul...dar tu? Tu ce valoare 

ai? Cu siguranță singura ta valoare, stă îngrămădită într-un portofel! Valabil pentru toți cei care 

ne conduc. Pentru cei care nu fac nimic ca să ne țină în țara asta... pentru cei care despart mame 

de copiii, pentru cei care ne fură pâinea de la gură în fiecare zi... neținând cont că sunt în țara asta 

bătrâni bolnavi şi vai de capul lor, oameni săraci care n-au nici măcar un adăpost. Voi țineți cont 

doar de conturile voastre pline, şi de vacanțele din locurile pe care eu le ştiu doar de pe hartă. 

Sunt mândră că sunt româncă doar pentru ceea ce a însemnat România înainte şi pentru că acolo 

este casa mea... casa unde am crescut şi am copilărit cu o amărăciune permanentă în suflet şi un 

gol pe care nimeni nu o să mi-l mai umple niciodată. Dar nimic mai mult! Viața mea aici, a fost 

una complicată şi plină de sacrificiii. Dar aşa a fost să fie... mai bine sărac şi cinstit decât bogat, 

prost şi hoț în continuare! 

Cosmina Bejan,  absolventă a Facultății  de Asistență Socială Iași 

 

 

NOI DESPRE NOI 

Ce puteam face într-o vară ploioasă? Nu ne-am plâns de milă.  Unii dintre noi am fost în 

tabere, am frecventat 

biblioteca publică, am 

participat la activitățile 

Clubului de vacanță, am 

socializat, am lucrat. Elevii 

și profesorii care fac parte 

din Ansamblul ”Izvoarele 

Borcutului” au fost activi 

toată vara. Astfel, au 

participat în luna iunie la 

festivalul ”Cânt și joc pe plai dobrogean”, iar în luna iulie au  fost invitați să susțină spectacole la 

Moisei și la Săpânța . În luna august au participat la festivalul ”Satele Unite ale României” de pe 
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Stânișoara, un proiect de promovare a culturii tradiționale a țării noastre, pornit în anul 2018, 

anul centenarului sub îndemnul ”uniți suntem mai puternici”.  

Clubul eco-turistic ”Floare de colț” a 

participat la ”Cupa Dr. Iacomi” din Piatra 

Neamț . Au fost invitați și la ”Cupa pentru 

prieteni”, concurs organizat de Clubul eco-

turistic ”Dobre Tudor” din Galați în culmea 

Pricopanului și la Măcin, în Dobrogea. De pe 

unde au fost, colegii noștri au venit încărcați de 

premii. Dar vacanța a trecut pe nesimțite, iar 

școala se apropie cu pași repezi. Vrem, nu vrem, 

spunem verii ” adio!”  

 

                        Membrii Clubului de Jurnalism 

 

 

 

 

UMOR 

Profesorul de geografie: Ce capitală are Marea Britanie? 

Elevul: Dar ne-ați dat să învățăm capitalele de țări, nu de mări. 

 

Profesorul de matematică: Nu vorbesc prea mult. Când îți fac 

semn cu degetul, înseamnă că trebuie să vii la tablă. 

Elevul:Nici eu nu vorbesc prea mult. Când fac semn din cap, înseamnă că nu vin. 

 

Profesorul:Putea să te ajute fratele tău să-ți faci tema, doar este absolvent de liceu. 

Elevul: Chiar nu vreau. Ultima dată când m-a ajutat, mi-ați pus doi la referat. 

 

 Membrii Clubului de Jurnalism 
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