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Libertatea nu este o stare
de fapt. Libertatea se `nva]\ [i
se c`[tig\ zilnic, prin
exerci]iul ei. Orice societate
civilizat\, care `n]elege [i
respect\ valorile democra]iei
[i ale liberalismului, este
direct interesat\ de
continuitatea acestor idei
fundamentale. ~n consecin]\,
`n orice stat civilizat
genera]iile tinere s`nt `nv\]ate
deopotriv\ s\-[i celebreze
propria libertate [i s\ respecte
libertatea celorlal]i. Acest rol
pedagogic crucial `i revine
[colii. Putem spune c\ [coala
rom=neasc\ se achit\ onorabil
de aceast\ datorie? ~mi e
team\ c\ nu.

La noi libertatea se c`[tig\
doar dac\ ai curajul nebun s\
lup]i pentru ea. C`t despre
tineri, orice gest firesc `ntr-o
lume liber\ se transform\ `n
bun prilej de `njur\turi [i
nostalgii t`mpe despre „c`t de
bine era pe vremea noastr\“.
~n alte p\r]i ale lumii, un
copil care g`nde[te singur [i
refuz\ s\ accepte impasibil
decizii ce-l privesc este v\zut
cu admira]ie [i cu speran]a c\
valorile umaniste vor fi duse
mai departe. ~n Rom=nia,
acela[i copil va fi amenin]at,
pus la col], „trimis `n banca
lui“ s\ `nve]e ce `nseamn\
supunerea [i capul plecat `n
fa]a autorit\]ii discre]ionare a

[colii, p\rin]ilor, societ\]ii.
Uneori `ns\, chiar [i `n

Rom=nia, lucrurile scap\ de
sub controlul prietenilor
tiraniei. Mai `ntotdeauna,
tocmai tinerii refuz\ pumnul
`n gur\. Con[tien]i de
pericolele care-i p`ndesc,
ace[ti copii frumo[i `[i g\sesc
`n `ns\[i tinere]ea lor curajul
de a spune „nu“. La noi,
primii care au avut acest
curaj au murit sub gloan]ele
terori[tilor. Genera]iile care

au urmat au fost [i ele
`ntotdeauna sub pericolul de
a muri - nu fizic, ci spiritual,
sub povara grea a zidurilor de
care s-au izbit. ~n mod tragic,
ziduri ridicate de chiar
p\rin]ii [i profesorii lor, fo[ti
constructori ai comunismului
triumf\tor.

Mul]i tineri din genera]ia
mea au murit spiritual [i
suflete[te, renun]`nd s\ lupte
pentru propria libertate din
team\. Teama de a nu trece

clasa, apoi teama de a nu lua
bacul, teama de a nu intra la
facultate [i, `ntr-un final,
teama de a nu g\si un job. Au
`nv\]at s\ ]in\ capul plecat, s\
tac\, s\ accepte orice. Acum
seam\n\ izbitor cu cei de care
se temeau [i au devenit la
r`ndul lor groparii libert\]ii.

Dar unii dintre noi au
luptat. {i chiar nu ne-a
interesat dac\ [i ce pierdem.
~nc\ `mi amintesc cu pl\cere
ultimul an de liceu, `n 1996,

c`nd am editat vreo zece
numere din prima revist\
liber\ a elevilor din Rom=nia,
„Saprosan“. Dup\ modelul
Academiei Ca]avencu,
semnam cu pseudonim [i
eram neiert\tori: tot ce se
`nt`mpla `n [coal\ (inclusiv
b\t\ile primite de la
profesori, be]iile la care
ace[tia participau etc.) ap\rea
`n revista noastr\. Am fost,
desigur, v`na]i. Am fost
reclama]i la poli]ie [i
amenin]a]i c\ nu intr\m `n
bac. Dar nimic nu ne-a oprit.
Dorin]a noastr\ de a ne
exprima liber, de a fi liberi
ne-a dat t\ria necesar\.

Am crezut c\ acele timpuri
tulburi `n care [coala
reprezenta o `nchisoare, o
„[coal\“ a vie]ii `n care nu
`nve]i dec`t s\ ]ii capul plecat,
au trecut. S`nt tare m`hnit ca
m-am `n[elat. Scriu aceste
r`nduri de pe malurile
budapestane ale Dun\rii. Din
Budapesta, un ora[ care a
pl\tit cu s`nge pre]ul
libert\]ii, proiectul jurnalistic
al elevilor de la liceul
Murgoci pare un exerci]iu
democratic firesc. ~ns\ `n
condi]iile `n care acest
exerci]iu este „r\spl\tit“ cu
amenin]\ri din partea
profesorilor, `n condi]iile `n
care elevii s`nt `n continuare
`nchi[i cu lac\tul `n [coal\,
proiectul lor devine un
excep]ional exemplu de curaj.
M\ `nclin cu admira]ie `n fa]a
acestor elevi.
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C`nd libertatea nu mai
este un exerci]iu firesc

Monica PARASCHIV, 
Director general „Obiectiv -
Vocea Br\ilei“

~mi amintesc cu mare drag
de anii de liceu. De fapt, `mi
amintesc cu mare drag de
colegii de clas\. Indiferent de
rezultatele la `nv\]\tur\,
indiferent de posibilit\]ile
materiale ale p\rin]ilor,
]ineam unii la ceilal]i,
mergeam `mpreun\ la
petreceri, ne ajutam la lec]ii,
`ntr-un cuv`nt eram uni]i.
Uni]i `n fa]a cui? Uni]i `n fa]a
TERORII instaurate de
conducerea liceului. Despre
ce liceu e vorba? Ei bine, am
absolvit Liceul „Nicolae
B\lcescu“ `n anii ‘80, `n plin
comunism. Am prins la
conducere doi oameni care,
s`nt sigur\, au marcat negativ
memoria tuturor elevilor din
acea perioad\. B\lcescu a fost
atunci prima institu]ie de
`nv\]\m`nt din Br\ila care [i-a
ferecat por]ile [i chiar a
construit un zid `nalt `n
spatele cl\dirii, pentru ca

elevii s\ nu poat\ „evada“. De
fapt, s\ nu poat\ chiuli, de
parc\ „tocilarilor“ de la
„B\lcescu“ - a[a cum eram
porecli]i de elevii celorlalte
licee din Br\ila, inclusiv de
cei de la „Murgoci“, unde era
mai mult\ libertate - le ardea
de chiulit. S\ fim serio[i! Cine
reu[ea s\ intre la „B\lcescu“,
la clasele de matematic\-
fizic\, [tia de la bun `nceput
c\-l a[teapt\ 4 ani de `nv\]at
pe rupte, dar [ansa de a trece
examenul de admitere la
facultate era de cel pu]in
90%. Altminteri ajungeai
muncitor necalificat, la
strung, `n cel mai bun caz.
A[adar, `n acele vremuri, `n
B\lcescu, N-AVEAU CUM s\
ajung\ ni[te golani sau ni[te
golance, ori ni[te elevi
r\zg`ia]i, tupei[ti, nesim]i]i,
care trebuia disciplina]i cu
paru’. N-a contat pentru
directorul liceului [i nici
pentru adjuncta care-l
seconda. ~n fiecare zi trebuia
s\ mai n\scoceasc\ noi reguli,
care mai de care mai absurde.

Dac\ ajungeai la liceu cu un
minut peste ora 7.50, riscai s\
nu mai intri la ore, dac\
num\rul matricol nu era cusut
temeinic pe hain\, astfel `nc`t
s\ reziste la smuciturile
profesorului de serviciu ce
p\zea cu vigilen]\ poarta, ]i se
sc\dea cu un punct nota la
purtare. Dac\ fetele aveau
breton sau cozile nu erau bine
`mpletite p`n\-n v`rf, ca la
]ig\nci, riscai `n cel mai bun
caz o ciufuleal\ zdrav\n\.
Unghiile trebuia t\iate p`n\’n
carne, altminteri erai dat afar\
de la ore `n urma controalelor
inopinate din timpul
cursurilor. NU tocuri mai
mari de 3 cm, NU sarafan
mulat pe corp, NU p\r mai
lung de 2 cm la b\ie]i, NU,
NU [i NU. }i-era groaz\ s\ nu
te-nt`lne[ti `n pauz\, pe
holuri, cu directorul sau
directoarea. Cine fuma? Vai
de el, dac\ era prins sau
mirosit. Fetele riscau
exmatricularea pentru cel
pu]in o s\pt\m`n\, iar b\ie]ii
erau tun[i zero [i pu[i s\

v\ruiasc\ WC-ul.
Am terminat liceul [i, `ntr-

adev\r, am luat la facultate din
prima, la fel ca to]i colegii mei
cu excep]ia unuia, care a intrat
anul urm\tor. Un rezultat
excep]ional, la fel cum s-a
`nt`mplat cu promo]ii `ntregi
care-au terminat „B\lcescu“.
Da, [i? Crede]i cumva c\ toate

regulile acelea absurde,
teroarea aceea care pu]ea pur [i
simplu de cum intrai `n liceu,
m-au f\cut s\ `nv\] mai bine?
M-au f\cut mai de[teapt\? Au
avut vreun rol `n formarea mea
ca om? Atunci pentru ce mi-au
umbrit anii de liceu? Nici
acum, dup\ at`]ia ani, n-am
reu[it s\ g\sesc un r\spuns.
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Despre reguli. „Bastilia“ din anii ‘80

Cartea din
banc\
„Feti]a care
iubea prea
mult
chibriturile“ -
Gaetan Soucy
* Editura Polirom,
2004, traducere de
Ana Andreescu

M\d\lina GL|VAN
Clasa a XI-a,
Colegiul Na]ional
„Gh. M. Murgoci“

De data asta am hot\r`t
s\ scriu despre o carte
care nu mi-a pl\cut. Nu
mi-a pl\cut nu datorit\
faptului c\ ar fi prost
scris\, ci datorit\
atmosferei, a parfumului,
a angoasei l\sate `n urma
lecturii. Subiectul c\r]ii se
`nv`rte `n jurul unei lumi
ciudate, pe care eu n-am
putut s\ o g\sesc dec`t
grotesc\ [i dureroas\.
Via]a este disfunc]ional\,
iar personajele ei s`nt
ni[te bestii. Personajele
centrale ale c\r]ii, frate [i
sor\, descoper\ odat\ cu
moartea tat\lui lor, lucruri
teribile, oripilante pentru
societatea `n care tr\im:
fata este crescut\ ca [i
c`nd ar fi b\iat [i mai are
loc [i incestul dintre frate
[i sor\, din care apare un
copil. ~ns\ lucrul cel mai
cutremur\tor mi s-a p\rut
c\, spre finalul
romanului, descoperim c\
fata are o sor\ geam\n\,
pe care tat\l acestora a
`nf\[urat-o `n bandaje
numind-o „Pedeapsa
Divin\“.

Toat\ suferin]a posibil\
a omenirii se afl\
concentrat\ `n lumea lor,
care m-a `ngrozit pe tot
parcursul romanului.
Ceea ce mi se pare mai
`nfior\tor este c\
asemenea „lumi“ mai
exist\ [i ast\zi. ~n
realitate.

Alexandru IORDACHE, 
Clasa a-XII-a, Colegiul
Economic „Ion Ghica“

{tim cu to]ii c\ în majoritatea
unit\]ilor de înv\]\mînt, dac\ nu
cumva în toate, se pl\te[te o sum\
de bani de c\tre fiecare elev în
parte, sub numele de „fondul
[colii“, „fondul clasei“, contribu]ii
sau cotiza]ii. Banii s`nt necesari,
cic\, pentru îmbun\t\]irea [colii,
pentru materiale didactice, cret\ [i
bure]i. Sumele difer\ de la o
unitate de înva]\mînt la alta, dar
nu banii s`nt problema, ci
destina]ia lor. ~n fond, pe ce
anume s`nt cheltui]i bani? Spun

asta pentru c\ de aproape patru
ani de zile de cînd s`nt elev al
Colegiului Economic „Ion
Ghica“ nu am v\zut prea multe
îmbun\t\]iri, decît ni[te camere
de filmat instalate pe holurile
liceului, a c\ror importan]\ nu o
g\sesc [i care, oricum, nu cred c\
au fost cump\rate din fondul
[colii. Laboratoarele de biologie
[i chimie s`nt într-o stare nu
tocmai bun\, sala de sport este de
dimensiunea unei sufragerii ceva
mai mari, iar în unele s\li de clas\
mucegaiul st\ confortabil pe
tavan. Cît despre materialele
didactice pot spune c\ s`nt foarte
vechi, aflate într-o stare

deplorabil\ sau chiar lipsesc, iar
profesorii ]in s\ ne reaminteasc\
mai mereu c\ trebuie s\ d\m cei
40 de lei pe an. 400.000 de lei
vechi. Poate nu am dreptate,
poate c\ nu am v\zut eu
`mbun\t\]irile, dar ar fi bine ca cei
din conducerea [colii s\ ne
prezinte [i nou\ cum au fost
cheltuite aceste fonduri. Cum au
fost cheltui]i banii no[tri ori ai
p\rin]ilor no[tri. Dac\ ]inem cont
c\ banii s`nt da]i de fiecare elev în
parte, fie de la liceu, fie de la
[coala de arte [i meserii, adic\
aproximativ 800-900 de
persoane, ne d\m seama c\ se
strînge o sum\ de bani destul de

mare, cam 30.000 lei, adic\ 300
de milioane de lei vechi. ~n
schimb, îmbun\t\]irile s`nt
inexistente. Trebuie spus c\
aceste contribu]ii la bugetul
liceului nu s`nt prev\zute de nici
o lege. Nici un act normativ nu
ne oblig\ s\ pl\tim fondul [colii,
iar pentru banii pe care `i d\m nu
ni se elibereaz\ nici o chitan]\.
A[a c\ m\ `ntreb [i eu, naivul,
dac\ nu cumva avem de-a face cu
o form\ de evaziune fiscal\...
Unde? Chiar la Colegiul
Economic, aici unde `nv\]\m
tainele economiei. C\ lucrurile
stau `ntocmai [i la celelalte licee,
asta este [i mai grav. 

„Fondul [colii“.  Pentru ce?


