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ARGUMENT

Cartea Activităţi non-formale – al Doilea Război Mondial:
Aplicaţii este al doilea produs intelectual al partene-
riatului strategic Erasmus+ KA2 „Ascultă povestirile
trecutului – al Doilea Război Mondial”. Proiectul are
drept scop schimbul de bune practici la nivelul parte-
neriatului în ceea ce priveşte metodele non-formale
utilizate în predarea tematicii celui de-al Doilea Război
Mondial, pentru a spori atractivitatea şi interesul ele-
vilor pentru înţelegerea experienţei şi a lecţiei oferite de
acest eveniment istoric major, ca premise ale educaţiei
pentru pace, deoarece considerăm că este esenţial să
propunem alternative la modalitatea tradiţională de
predare a istoriei.

Fiecare şcoală parteneră a venit cu sugestii de ac-
tivităţi non-formale, descriindu-le în contextul punerii
în practică a acestora şi legându-le de tematica celui
de-al Doilea Război Mondial, cu scopul de a verifica
relevanţa şi utilitatea materialelor, dar şi de a primi
feedback. În repartizarea sarcinilor pentru activităţi s-a
luat în calcul expertiza specialiştilor din fiecare instituţie.
România a prezentat metoda Biblioteca vie, Croaţia s-a
ocupat de utilizarea TIC în predare, Germania a pre-
zentat metoda inovativă folosită în instituţia lor – ca
şcoală pilot – metoda învăţării auto-organizate, Turcia a
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evidenţiat mĳloace de impulsionare a implicării elevilor
în activităţi extraşcolare (ex. cluburi pentru elevi), iar
Marea Britanie a prezentat metoda Teatrul Forum, care
implică atât partea artistică, cât şi dezbaterea. 

În cartea noastră sunt adunate şi cele mai repre-
zentative zece scenarii scrise de elevi din fiecare şcoală
parteneră, scenarii folosite pentru dramatizare în cadrul
metodei Teatrul Forum. Aceste scenarii au avut ca punct
de plecare lecturi specifice tematicii, recomandate de
profesorii de istorie sau de alte materii (literatură, religie,
alte discipline din aria curriculară Om şi societate), fiind
în directă legătură cu al Doilea Război Mondial şi im-
pactul acestuia asupra societăţii. Scenariile sunt rezul-
tatul procesului creativ al elevilor, care au fost direct
implicaţi în adaptarea textelor literare şi punerea lor
în scenă, conform regulilor de dramatizare, prin care s-a
permis şi intervenţia publicului – de a se oferi voluntar
şi a lua locul unui personaj la alegere. În acest mod,
spect-actorul poate schimba cursul acţiunii pentru a
determina un alt final, încercând aşadar alternative ce
pot fi aplicabile în viaţa de zi-cu-zi. 

Scenariile au fost puse în scenă în timpul mini-fes-
tivalului de Teatru Forum, organizat în fiecare şcoală
parteneră, ca parte a Evenimentului de Multiplicare,
iar cinci dintre ele au fost jucate în timpul Festivalului
Internaţional de Teatru Forum, găzduit de partenerul
englez în luna octombrie 2016. Punând la dispoziţie
aceste scenarii, dorim să oferim profesorilor şi elevilor
puncte de plecare şi alternative în predarea, respectiv
învăţarea unei tematici de mare importanţă istorică şi

Activităţi non-formale – 
al Doilea Război Mondial: Aplicaţii
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socio-politică, cum este al Doilea Război Mondial. În plus,
se pregăteşte terenul pentru o abordare interdiscipli-
nară, pentru o mai bună înţelegere a evenimentelor
care s-au petrecut în timpul războiului şi după înche-
ierea lui.

Considerăm că produsul nostru final este unic şi
deosebit de important, deoarece explorează evenimen-
tele şi consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial din
punct de vedere artistic, dramatismul jocului actoricesc
al elevilor evidenţiind experienţele tragice ale oamenilor
implicaţi în război fără a pierde contactul cu realitatea.
Deşi participarea la război s-a desfăşurat diferit (Ger-
mania şi Marea Britanie au luptat încă de la început
una împotriva celeilalte; România a fost mai întâi aliata
Axei Roma-Berlin-Tokyo, încheind războiul de partea URSS
şi a Naţiunilor Unite; Croaţia a fost prinsă la mĳloc,
fiind sfâşiată între fascişti şi mişcarea de rezistenţă
anti-fascistă; Turcia a rămas neutră aproape pe tot
parcursul celui de-al Doilea Război Mondial), privind
în perspectivă există o singură linie comună – care este
adusă în prim plan în cadrul cărţii – şi anume modul
în care cetăţenii şi soldaţii din cele cinci ţări partenere
au supravieţuit greutăţilor războiului. 

În plus, acest produs intelectual poate fi folosit ca
material didactic în cadrul mai multor discipline de
studiu, având ca scop sprĳinirea elevilor spre a învăţa
şi spre a înţelege evenimentele şi a-i face să conştien-
tizeze impactul tragic al războiului. De asemenea, va
stimula motivaţia pentru învăţare şi lucrul în echipă,
va îmbunătăţi abilităţile de lectură, va creşte gradul de

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial
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toleranţă, se va încuraja evitarea conflictelor şi pro-
movarea păcii. Astfel, elevilor în special şi cititorilor în
general li se va oferi şansa de a înţelege şi empatiza cu
cei care au trăit şi au supravieţuit ororilor războiului.

Valoarea adăugată a acestei cărţi constă în faptul că
ea conţine exemple de bune practici legate de activităţi
educative non-formale şi lecturi pe tematica celui de-al
Doilea Război Mondial din cele cinci ţări partenere
europene. Cele de mai sus asigură dimensiunea euro-
peană şi paşi înainte în creşterea motivaţiei elevilor de
a studia istoria, precum şi construirea unei direcţii co-
mune în ceea ce priveşte rezolvarea conflictelor într-o
manieră amiabilă, răspunzând prin urmare cerinţelor
societăţii europene de astăzi. 

În consecinţă, cartea reprezintă un angajament de
a recunoaşte importanţa trecutului, a aprecia cu ade-
vărat pacea şi de a respecta umanitatea!

Daniela Livadaru, coordonator de proiect 

Activităţi non-formale – 
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BIBLIOTECA VIE –
TOATĂ LUMEA ARE O POVESTE DE SPUS

Biblioteca vie este o activitate care are ca scop evi-
denţierea acceptării diversităţii deoarece, de regulă,
diferenţele între oameni nu sunt valorizate drept resurse.
Aşadar, de multe ori, aceste diferenţe creează stereoti-
puri şi idei preconcepute, care, la rândul lor, conduc la
discriminare, suspiciune şi excludere. Opiniile variate
ale naratorilor (oameni apropiaţi de elevi) fac ca infor-
maţia colectată să fie mai accesibilă şi mai captivantă,

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial
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deoarece ele sunt percepute
ca evenimente reale, repre-
zentând, de fapt, Istoria.
Prin metoda Biblioteca vie,
cărţile coboară de pe ra�uri
devenind oameni care comu-
nică cu cititorul, ceea ce este
esenţial pentru înţelegerea
a ceea ce s-a întâmplat cu
adevărat în război. Această
bibliotecă umană funcţio-
nează asemenea unei biblio-
teci obişnuite, în care vi-
zitatorii pot căuta titlurile
disponibile în catalog, pot
alege cartea pe care îşi do-
resc s-o citească şi o pot îm-
prumuta pentru o perioadă limitată de timp. După
citire, ei returnează cartea la bibliotecă şi, dacă doresc,
pot împrumuta alta. Singura diferenţă este că, în acest
caz, cărţile sunt oameni care îşi spun propria poveste,
iar cititul constă, de fapt, într-o conversaţie. În mod
esenţial, Biblioteca vie este concepută ca un instrument
folosit pentru evaluarea corectă a valorilor umane cu
scopul de a separa valorile adevărate de non-valori. 

Avantajele folosirii acestei metode educative non-for-
male sunt multiple: este activă, creativă şi interactivă,
dezvoltând toate tipurile de competenţe (cunoştinţe,
dar mai ales abilităţi şi atitudini) şi are o natură ino-
vativă, participativă şi experimentală. De asemenea,
are şi un grad mare de aplicabilitate.

Activităţi non-formale – 
al Doilea Război Mondial: Aplicaţii
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Deşi Biblioteca vie este folosită în principal pentru a
lupta împotriva stereotipurilor, noi am utilizat această
metodă în alt context, şi anume legat de al Doilea Răz-
boi Mondial şi impactul acestuia asupra oamenilor şi
societăţilor. Al Doilea Război Mondial, pe lângă miile
de morţi şi familiile, bunurile, vieţile şi speranţele dis-
truse, a fost un eveniment istoric în calendarul lumii,
iar cei care i-au supravieţuit încă păstrează îngându-
rarea în ochi, un suflet întristat şi o poveste adevărată
pe care vor s-o spună. De obicei tinerii, care conştienti-
zează foarte puţin din ceea ce înseamnă cu adevărat
un război, ezită să intre în această bibliotecă vie şi să
deschidă porţile adevărului. 

Ca urmare, peste 75 de elevi din şcoala noastră au
avut ca temă la orele de Literatură, Istorie, Religie şi dis-
cipline din aria curriculară Om şi Societate realizarea
unei cercetări privind impactul, consecinţele şi impli-
caţiile morale ale celui de-al Doilea Război Mondial,
având ca punct de plecare discuţiile cu bunicii lor sau
cu alte cunoştinţe în vârstă din familie ori comunitate,
persoane care au participat direct la conflagraţie sau
care au trăit perioada imediat următoare ei. Produsele
finale ale cercetării au fost prezentate sub forma unei
povestiri, incluzând documente originale (fotografii,
secvenţe audio), acolo unde a fost posibil. Scopul acestei
cercetări a fost valorificarea educaţiei inter-genera-
ţionale şi identificarea, respectiv redactarea, anumitor
poveşti de viaţă semnificative şi captivante despre cel
de-al Doilea Război Mondial şi efectele sale (colectivi-
zarea, arestările, stalinizarea forţată, divizarea Germa-
niei şi a Europei etc.).

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial
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Prin folosirea metodei Biblioteca vie, elevii – în urma
discuţiilor cu bunicii, străbunicii sau alte persoane în
vârstă din familia lor sau dintre rudele apropiate, su-
pravieţuitori ai războiului sau care au trăit în anii
imediat următori – funcţionează ca resurse umane (cărţi
vii) pentru colegii lor care doresc să afle mai multe
despre realităţile celui de-al Doilea Război Mondial şi
impactul, consecinţele şi efectele morale ale acestuia
asupra oamenilor. 

Cinci dintre cele mai reprezentative povestiri au
fost publicate în cartea Ascultă trecutul: Mărturii din al
Doilea Război Mondial (primul produs intelectual al par-
teneriatului nostru strategic), împreună cu alte istori-
siri colectate de elevi din celelalte patru şcoli partenere
de la diferiţi supravieţuitori. Toate povestirile incluse în
carte au fost prezentate în cadrul activităţii de învăţare
pentru elevi găzduite de Erich-Gutenberg-Berufskolleg
din Bünde, Germania (15-21 aprilie 2016). Un punct de
interes major, metoda Biblioteca vie s-a dovedit a fi de
mare ajutor în conturarea unui cadru pozitiv astfel
încât elevii să se familiarizeze cu contextul social, cul-
tural şi istoric al ţărilor reprezentate prin şcolile parte-
nere, pentru promovarea interacţiunii culturale şi a
toleranţei. Datorită mecanismului „om - resursă”,
bibliotecile vii (mărturiile autentice) au facilitat în mod
direct descoperirea ipostazelor neechivoce ale trecutu-
lui, implicând aspecte istorice, politice, sociale, morale,
religioase şi psihologice.

Implementarea acestei metode la diferite clase şi în
diferite etape a urmărit câteva obiective fundamentale:

Activităţi non-formale – 
al Doilea Război Mondial: Aplicaţii
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stimularea interesului tinerilor pentru studiul istoriei
şi trecutului nostru; reafirmarea valorilor istorice, cul-
turale şi morale; educarea tinerilor prin lectură şi do-
cumentare; crearea unui spaţiu modern, alternativ şi
nonconformist, mai apropiat de preferinţele celor tineri,
ceea ce va avea beneficii spirituale pe termen lung şi
va întări legătura dintre generaţii, deşi rezultatele nu
sunt percepute imediat. Centralizarea post-factum a
feedback-ului obţinut de la elevi a demonstrat că adu-
cerea în prim plan a trecutului şi a experienţelor trăite
în cel de-al Doilea Război Mondial de apropiaţii lor îi
ajută pe tineri să fie mai ancoraţi în istorie, prin înţe-
legerea sensurilor mai profunde, şi să devină mai con-
ştienţi de necesitatea păcii, toleranţei şi respectului, ca
priorităţi ale societăţii contemporane. 

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial
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ORA 25*

Ora 25 este un roman
despre cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, scris de Virgil
Constantin Gheorghiu iniţial
în franceză şi publicat în 1949,
republicat ulterior în toată
lumea. În 1967 Carlo Ponti a
produs un film bazat pe car-
tea lui Gheorghiu, avându-i
ca actori principali pe Antony
Quinn şi Virna Lisi. Romanul
prezintă întâmplările de coş-
mar şi tratamentul grotesc
la care este supus un ţăran
român în timpul şi după încheierea războiului. 

Smuls din casa şi de lângă familia sa la ordinul
unui căpitan de poliţie care râvnea la soţia lui, Johann
Moritz este aruncat succesiv în lagăre de muncă şi
închisori conduse de români, nemţi, ruşi şi, în cele din
urmă, de americani. În cele româneşti, a fost torturat în
baza falsei presupuneri de a fi evreu, în cele nemţeşti

Activităţi non-formale – 
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a fost declarat de un expert în rase umane ca fiind „un
specimen rarisim de origine germanică pură”, în în-
chisoarea rusească a fost bătut cu sălbăticie, iar ame-
ricanii l-au pus în banca acuzaţilor la tribunalul de la
Nürenberg deoarece naziştii l-au folosit în trecut în
scop de propagandă. Săracul om a trecut prin nişte mo-
mente cumplite.

Actul I: Smuls dintr-o viaţă fericită

Povestitorul: În satul Fântâna, Johann Moritz trăieşte
momente fericite, căci tocmai şi-a botezat al doilea
fiu. Curtea casei sale este plină de oameni care şi-au
unit mâinile în tradiţionale dansuri populare. Muzica
poate fi auzită de peste tot, amestecându-se în aer
cu urări de sănătate, cu râsete şi bătăi din palme. 

Ghiţă: Johann, lasă-mă să-ţi spun despre dimineaţă.
Johann: Ce este de spus?
Ghiţă: Știi cât mă bucur să fiu naşul fiului tău.
Johann: Ai întârziat, ai ratat mai mult de jumătate din

ceremonie!
Ghiţă: Johann, lasă-mă să-ţi spun ceva. Ieri, George

Damian mi-a oferit o slujbă pe nava lui, ca fochist.
În 27 de zile voi fi la New York.

Johann: New York, în America?
Ghiţă: Da, America. Ştiu, nu e frumos ca naşul să plece

din ţară a doua zi după botez. Dar nu voi sta mult.
O să câştig o sumă frumuşică. O să mă întorc în
Fântâna şi-o să-mi cumpăr nişte pământ bun.

Johann: Aha!

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial
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Ghiţă: Hei, Johann, nu eşti supărat pe mine, nu?
Johann: De ce să fiu supărat? Fiul meu o să aibă un naş

bogat. Daţi-mi un pahar de vin!... Care este numele
vasului?

Ghiţă: De ce întrebi?
Johann: Fiindcă sunt sigur că la noapte o să-l visez şi

vreau să fiu sigur că-i reţin bine numele. 
Ghiţă: Se numeşte Dunărea.
Johann: Dunărea … Să bem pentru Dunărea. Ştii, odată

aproape am plecat în America. Mi-am strâns econo-
miile, mi-am luat bilet spre San Francisco, mi-am luat
rămas bun de la părinţi, mi-am făcut şi bagajele …

Ghiţă: Şi de ce n-ai plecat?
Johann: N-am putut opri o femeie din plâns. Aşa că

am luat-o de nevastă în schimb. Şi ştii ceva?
Ghiţă: Ce?
Johann: Sunt tată. Vezi?

Povestitorul: (Începe un dans popular românesc) Johann se
prinde în horă, dansând vesel lângă iubita lui soţie,
Suzanna. De la distanţă, comandantul Jandarme-
riei locale priveşte cu invidie la cuplul fericit în
puritatea dragostei lor, deoarece râvneşte în secret
la frumoasa femeie. În acelaşi timp, la radio, o voce
sumbră anunţă invazia Cehoslovaciei de către ar-
mata nazistă condusă de Adolf Hitler. Preotul satului,
Alexandru Korugă, presimte că acest război nu va
aduce nimic bun nimănui: „Lumea a trecut deja de
punctul fără întoarcere, şi, ca urmare, nu va mai
exista o nouă zi. Al 25-lea ceas este asupra noastră.

Activităţi non-formale – 
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Mă întreb cine îi va supravieţui.”
O săptămână mai târziu, un jandarm a fost trimis la

casa lui Johann Moritz ca să-i înmâneze un act
oficial. Era un ordin de rechiziţie.

Johann: „Ce vor oare de la mine? N-am nici cai, nici
căruţă. Poate vor să le dau grâu sau porumb.” A
luat hârtia s-o citească mai bine. Obrajii au devenit
de un roşu intens, apoi palizi, apoi roşu închis. 

Suzanna (cu nerăbdare): Ce scrie, Iani?
Johann: E un ordin de rechiziţie. Am mai primit un

astfel de ordin de două ori, o dată pentru grâne şi
o dată pentru sacii pe care i-am cumpărat de la
Porfir. Dar de data asta este pentru mine. Cum poţi
să rechiziţionezi un om? Un om nu e ca animalele,
casele sau sacii. Trebuie să fie o greşeală!

Suzanna: (cu vocea tremurândă) Ce-ar trebui să faci
acum, Iani?

Johann: Mâine dimineaţă, la 7, trebuie să mă prezint
la Jandarmerie. 

Povestitorul: Chiar dacă Johann s-a prefăcut că nu se
întâmplase nimic, gânduri negre îi umblau prin
minte. Ce va face cu cărămizile pregătite pentru
noul grajd? Cine va treiera grâul? Cine va aduce de
la pădure lemnele pe care tocmai le cumpărase şi
care îl costaseră foarte mulţi bani? Şi oare el şi
Suzanna vor recupera banii pe care îi împrumutase
lui Anton? Ce se va alege din munca lui? Abia a
reuşit să adoarmă câteva ore.

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial
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Dimineaţa devreme s-a îmbrăcat şi s-a dus la sediul
Jandarmeriei, dar a fost rugat să aştepte în curte.
Acolo l-a văzut pe Marcu Goldenberg, fiul singu-
rului evreu din satul său: avea mâinile legate la
spate.

Johann: Dacă Marcu are mâinile legate, atunci nu are
cum să fie o glumă. (Un sentiment de teamă l-a inva-
dat, mai ales când a auzit un soldat încărcându-şi puşca.)

Soldatul l-a împins pe Johann lângă Marcu şi le-a ordonat
să înceapă să meargă: Umăr la umăr!

La o fereastră se vede şeful poliţiei locale bărbierindu-se, în
timp ce locotenentul său citeşte un raport:

Jandarmul: „Avem onoarea de a vă aduce sub escortă
indivizii Marcu Goldenberg, doctor în Drept, de 30 de
ani, şi Johann Moritz, fermier, 28 de ani, care se în-
cadrează în categoria definită de lege spre protecţia
naţiunii, după cum prevăd ordinele dumneavoa-
stră precedente, legate de preluarea şi trimiterea în
lagăre de muncă a tuturor evreilor şi a celor ce
reprezintă elemente suspecte şi indezirabile din
această regiune. Semnat: Nicolae Dobrescu, ser-
gent responsabil de Jandarmeria Fântâna.”

Jandarmul: Şefule, Johann Moritz nu este evreu.
Sergent: Şi?
Jandarmul: Şi nici nu este un element indezirabil.
Sergent: Cui îi pasă? Eu sunt legea aici. Pentru mine

Moritz este foarte indezirabil.
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Actul II: Lanţul absurdităţilor

Povestitor: Paşii prizonierilor s-au topit în liniştea
apăsătoare împreună cu paşii sacadaţi ai soldaţilor.
Moritz îşi mişca automat picioarele. Păreau că nu
mai sunt ale lui. Nici trupul şi nici gândurile. Nimic
nu-i mai aparţinea cu adevărat. Umilul ţăran fals
etichetat drept evreu a fost trimis într-un lagăr de
muncă, în apropiere de graniţa României cu Un-
garia. Prizonierii, evrei adunaţi din toată România,
au fost puşi să sape tranşee defensive împotriva
ruşilor pe valea unei râu care secase, conform pla-
nurilor lui Carol al II-lea, Regele României. Cei care
au refuzat să lucreze au fost declaraţi trădători şi ina-
mici ai statului şi condamnaţi de Curtea Marţială. 

Johann: Marcu, ce caut eu aici?
Marcu: Dar eu ce caut aici?
Johann: Păi cu tine… situaţia e alta.
Marcu: De ce? Pentru că sunt evreu?
Johann: Marcu, cu tine se petrece o nedreptate, de

acord; dar în cazul meu e o greşeală, o greşeală
stupidă.

Marcu: Diferenţa îmi cam scapă... Lasă-mă în pace. 
Johann: Marcu, te rog, spune-le că nu sunt evreu.
Marcu: Uite ce-i, Johann: trăim nişte zile în care orice

om poate deveni oricând evreu. 

Povestitor: Degeaba a tot încercat Moritz să vorbească
cu şeful lagărului. A tot strigat că el nu este evreu,
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dar comandantul i-a cerut să completeze şi să sem-
neze o plângere după ce va veni numirea lui pe
post. Numirea a fost gata în 10 zile, dar a fost amâ-
nat apoi pentru săptămâna următoare. Moritz şi-a
păstrat răbdarea şi a continuat să muncească din
greu, timp în care a încercat să se împrietenească
cu colegii săi.

Muncitor 1: Ţi-e ruşine să vorbeşti Idiş?
Johann: Nu ştiu Idiş.
Muncitor 2: Ruşine să-ţi fie!
Muncitor 1: Băiatule, ce fel de comportament este

ăsta? Nu eşti în mĳlocul propriului popor? Nu are
sens să-ţi ascunzi originile. 

Johann: Dar eu nu ascund nimic. 
Muncitor 2: Un evreu care îşi neagă propriile origini se

dezice şi se rupe de ele. 
Johann: Dar nu neg nimic. Dacă aş fi evreu, aş spune.
Muncitor 1: De ce eşti aşa de încăpăţânat? Începi să

mă superi.
Johann: Nu sunt evreu. Sunt creştin ortodox botezat.

Mama mea mă strigă Ion.
Muncitor 1: Un pic de apă nu te face din evreu creştin.

Povestitor: Câţiva evrei au început să râdă, în timp ce
ceilalţi se uitau la el cu ostilitate. În registrul lagă-
rului de muncă, Isaac Lengyel, numit şef al colec-
tivului, l-a trecut ca Jacob Moritz, fiindcă nu era de
acord cu echivalentul românesc Ion (traducerea
germanului Johann). Cu toate acestea, toţi din lagăr
au început să-l strige Iankel.
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Problemele lui Moritz continuă să se adune, întrucât
soţia lui era ameninţată cu exproprierea dacă nu di-
vorţează. Acest lucru se întâmpla după 6 septem-
brie 1940 (data când Mişcarea Legionară „Garda
de Fier” s-a instaurat la putere în România). După
4 luni de muncă asiduă în lagăr, prin aprilie 1940,
Johann a obţinut în sfârşit o audienţă la coman-
dantul închisorii. 

Comandantul: Spune-mi ce vrei de la mine. Fii scurt!
Johann: Vreau să mă eliberezi. Nu sunt evreu.
Comandantul (ironic) Tu te-auzi ce spui? Nu eşti evreu!?
Comandantul a luat registrul lagărului şi a început să ci-

tească cu voce tare:
Comandantul: Moritz Jacob, 28 ani, căsătorit, doi copii,

rezident al satului Fântâna. Numele soţiei: Suzanna.
Comandantul: Nu eşti tu persoana aceasta?
Johann: Ba da, bineînţeles că eu sunt.
Comandantul: Atunci ce-i cu afirmaţia aceasta că n-ai

fi evreu?
Johann: Eu sunt acela. Dar nu sunt evreu.
Comandantul: Tu realizezi gravitatea acuzaţiilor tale?

Orice minciună te condamnă la închisoare. Tu pre-
tinzi că tot ce e scris aici – şi acestea sunt docu-
mente militare – este fals! Ai grĳă şi gândeşte-te de
două ori la ceea ce spui. Ştii care este pedeapsa în
acest caz. Continui să declari că nu eşti evreu?

Johann: Este adevărat, nu sunt evreu.

Comandantul: Atunci ce cauţi aici?
Johann: Chiar nu ştiu.
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Comandantul: De ce n-ai spus nimic mai devreme?
Timp de patru luni, am tot semnat hârtii în care am
declarat că toţi cei 250 de oameni din acest lagăr
de muncă sunt evrei. Şi acum tu apari şi pretinzi
că nu eşti evreu. (furios) Asta înseamnă că am dat
declaraţii false din cauza ta, aşa că ar trebui să fiu
condamnat la închisoare.

Johann: Ce să fac? Spun adevărul.
Comandantul: Ascultă, cazul tău e foarte complicat.

În primul rând, cum de porţi un nume evreiesc
dacă eşti de etnie română? În al doilea rând, cum
de eşti român dar vorbeşti Idiş? 

Johann: Am învăţat Idiş în lagăr, pentru că am auzit-o
cât e ziua de lungă.

Comandantul: În al treilea rând: în toate documentele
scrie că eşti evreu. Te aştepţi să te cred pe tine?

Povestitorul: Patru sau cinci luni mai târziu, Moritz a
fost chemat în biroul comandantului. Sperând că,
în cele din urmă, cazul său s-a clarificat, a intrat
grăbit în cameră.

Comandantul: Moritz, soţia ta tocmai a divorţat. Sem-
nează aici că ai luat la cunoştinţă. 

Johann: Ce? Puteţi să repetaţi, vă rog? Asta e o min-
ciună sfruntată!

Comandantul: Uite, ai aici actele oficiale, în caz că vrei să
le citeşti. A intentat divorţ pe motive rasiale, că eşti
evreu. Probabil că te ştie mai bine decât oricine.
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Johann a rămas împietrit. Abia putea să respire şi era foarte
palid. Murmura într-una:

Johann: Nu poate fi adevărat. Îmi cunosc soţia, o ştiu
pe Suzanna. N-ar fi putut să facă una ca asta….

Comandantul: Şi tu tot îmi spuneai poveşti că eşti
român pur şi creştin!

Povestitorul: Toamna şi iarna au trecut cu mari difi-
cultăţi. Munca era din ce în ce mai grea, trebuiau să
sape în piatră, cu mâncare puţină, astfel încât oa-
menii erau din ce în ce mai bolnavi din cauza con-
diţiilor precare. Într-o zi au fost anunţaţi că tranşeele
trebuiau abandonate, că fusese o greşeală să sape
în acea locaţie şi că tabăra lor urma să fie mutată mai
aproape de graniţa cu Ungaria. Cu inima frântă,
Johann Moritz acceptă să evadeze împreună cu alţi
trei colegi evrei, cu ajutorul comandantului, bine
plătit pentru aceasta. La începutul primăverii lui
1941 au fugit la Budapesta, deoarece evreii erau
trataţi mai blând acolo, având America drept des-
tinaţie finală. Printr-o ironie absurdă a sorţii, Johann
nu poate să primească paşaportul visat spre libertate,
pentru că nu era evreu, dar este reţinut deoarece
era cetăţean al unei ţări ostile Ungariei, România.
Numele îi este schimbat în Janos Moritz şi petrece
câteva luni în diferite lagăre de muncă. 

Actul III: Ameninţarea maşinismului

Povestitorul: Guvernul ungar îşi trimite rezidenţii de
alte naţionalităţi sub titlul de „muncitori unguri
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voluntari” în Germania Nazistă. Era 21 iunie 1941.
Considerat ungur, Moritz este maltratat, bătut şi
forţat la muncă silnică, ca o maşină, în diferite fa-
brici care produceau muniţie pentru front. S-a îm-
prietenit cu un francez, care îi spunea Jean. Mai
târziu, în decembrie 1942, Moritz Ianos este „salvat”
de un ofiţer nazist, care l-a declarat a fi un specimen
arian perfect şi l-a forţat să intre în serviciul SS Waffen
(ramură militară a organizaţiei naziste SS) ca model
al propagandei germane. Profitând de noua lui po-
ziţie de gardian, Moritz reuşeşte să scape şi să fugă
în partea de Germanie ocupată de Aliaţi, împreună
cu amicul lui francez şi cu alţi patru colegi. Acolo
este bine primit temporar de către americani, într-o
tabără a UNRRA (Organismul Naţiunilor Unite pen-
tru Reconstrucţie şi Asistenţă). După 14 zile fericite,
este chemat la directorul UNRRA.

Directorul: Nu mai ai dreptul să primeşti mâncare sau
cazare din partea UNRRA. Începând de mâine nu
mai poţi să mănânci aici şi trebuie să-ţi eliberezi
camera în care stai acum în acest hotel. 

Speriat, lui Johann îi trecură gânduri negre prin minte:
Johann: Probabil că mă cred vinovat de ceva îngrozitor

dacă dintr-o dată mă dau afară. Cred că i-am su-
părat rău de tot cu ceva pe aceşti americani, care
ieri mă lăudau pentru curajul meu.

Totuşi, a îndrăznit să întrebe cu voce tremurândă: 
Johann: De ce? Cu ce am greşit?
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Directorul: UNRRA oferă adăpost doar cetăţenilor Naţiu-
nilor Aliate. Tu eşti duşman Naţiunilor Aliate!

Johann: Nu am făcut nimic împotriva Naţiunilor Aliate.
Jur, domnule, comportamentul meu a fost ireproşabil. 

Directorul: Nu eşti român? Românii sunt inamicii Alia-
ţilor. Tu eşti român, deci în consecinţă eşti inamicul
nostru. UNRRA nu oferă adăpost şi mâncare inami-
cilor naţiunilor. Eşti forţat să-ţi părăseşti camera.

Povestitor: Johann a plecat din birou cu capul plecat.
Primul său gând a fost să se întoarcă în unitatea
SS, dar uniforma îi era ruptă şi puşca era stricată.
Unde să mă duc acum?

Ofiţerul american: Eşti Johann Moritz, cel care i-a ajutat
pe 5 prizonieri francezi să evadeze?

Johann: (simţindu-se puţin ruşinat) Eu sunt. Eu sunt
Johann Moritz (şi pentru prima oară în ultimii ani era
mândru să-şi rostească numele).

Ofiţerul american: Urmează-mă! Lasă-ţi haina, coman-
dantul şef te aşteaptă. Într-o jumătate de oră te
aduc eu înapoi cu maşina.

Povestitor: S-au oprit în faţa unei clădiri austere din
piatră.

Ofiţerul american: Aşteaptă aici!
Povestitor: Şi l-a lăsat pe Johann acolo uimit. Doi gar-

dieni l-au luat înăuntru şi curând şi-a dat seama că
era într-o închisoare. După 8 săptămâni de tortură,
a fost mutat în lagărul de concentrare Ohrdruf.
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Povestitor: Întemniţat după război, Johann Moritz este
bătut cu bestialitate de către ruşii care l-au prins,
apoi este judecat de Forţele Aliate, pentru faptul că
lucrase pentru nazişti. Între timp, Traian, fiul preo-
tului Korugă, cel care îi dăduse de lucru lui Moritz
în satul natal românesc, devine un faimos roman-
cier şi diplomat. Prima lui încarcerare începe când
este arestat ca inamic de către iugoslavi. În plus, el
se însurase cu o evreică, Eleonora West.

Odată închişi, cei doi eroi trec printr-o odisee a torturii
şi a disperării. Traian Korugă este profund marcat,
deoarece observă constant robotizarea şi dezuma-
nizarea „societăţii vestice tehnicizate”, în care indi-
vizii sunt trataţi ca membri ai unei categorii. Lucra
încă la ultimul lui roman, Ora 25, în care primul
capitol era dedicat lui Johann Moritz şi ororilor ce
aveau să se abată asupra omenirii. 

În acea dimineaţă Traian era mai tăcut decât în orice
altă zi. Părea obosit, dar totuşi continua să scrie.

Johann: (vorbind cu el însuşi) Când scrie, maestrul Traian
pare că se roagă. Când îl priveşti, uiţi că este un
prizonier dacă nu-i vezi hainele rupte, picioarele
goale sau privirea sălbatică pentru că nu a avut
cum să se bărbierească sau să se tundă. Când scrie,
Traian Korugă se „îmbracă” în măreţie şi demni-
tate şi nu poţi decât să spui: „Jos pălăria!”. 

Traian: Johann, ştiai că există bărbaţi care pot să îm-
blânzească animale sălbatice?

Johann: Da, am auzit despre asta.
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Traian: Oamenii pot îmblânzi orice animal de pe pla-
netă. Dar a apărut o nouă specie de oameni care-şi
spun Cetăţeni. Ei trăiesc în birouri, dar sunt mai
cruzi decât animalele de pradă. Ei s-au născut din
împerecherea omului cu maşina. Din nefericire,
numărul lor s-a înmulţit atât de mult încât au
umplut Pământul.

Johann: Nu sunt sigur că am văzut vreodată un Ce-
tăţean. Cum arată?

Traian: Dar eu sunt scriitor. După părerea mea, un
scriitor este un îmblânzitor de oameni. Dezvăluind
oamenilor Adevărul şi Frumosul, scriitorul ii poate
face mai calzi şi mai plini de compasiune. Scopul
meu este să scriu ceva ce poate să-i atingă pe aceşti
cetăţeni, şi să-i convingă să asculte. Ca să-i pot îm-
blânzi, am să folosesc singura formă literară pe care
o aprobă: voi scrie petiţii. Ei citesc numai petiţii.

Johann: Câte petiţii ai scris până acum?
Traian: Aceasta este a 65-a petiţie. Am mai scris astfel

de petiţii înainte – despre cum să stochezi grăsi-
mea umană, despre idealul estetic al corpului slab,
despre reducerea raţiilor de mâncare pentru prizo-
nierii mutilaţi şi despre bunurile ascunse în hainele
prizonierilor sau chiar în corpurile lor. Şi nu am
pus la socoteală petiţia scrisă despre viaţa ta pe-
trecută în spatele gratiilor, deşi erai nevinovat. Însă
totul are o limită şi eu am atins-o pe-a mea. Nimeni
nu poate suporta mai mult… Am uitat numărul de
lagăre în care am fost transferaţi la anumite inter-
vale de timp… Aceasta este ultima mea petiţie. Şi
o voi livra personal.
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Johann: Cum vei face asta? 
Traian: Pot să te întreb ceva?
Johann: Sigur, Maestre Traian. Aş face orice pentru

dumneavoastră. 
Traian: Vrei, te rog, să ai grĳă de ochelarii mei?
Johann: (cu naivitate) Poţi să vezi fără ei acum?
Traian: Nu, tot nu pot să văd fără ei. Dar este mai odih-

nitor să nu-i port. N-o să-i mai port niciodată. Dacă
eşti eliberat înaintea mea, aş vrea să te rog să-i dai
această pereche de ochelari soţiei mele.

Johann: E şi ea încarcerată, ca şi noi. Cu o voi găsi? 
Traian: S-ar putea să n-o poţi găsi imediat, dar păs-

trează ochelarii la tine tot timpul. Nu se ştie nicio-
dată când o poţi întâlni. 

Johann: Eşti sigur că nu mai ai nevoie de ei? 
Traian: Ai grĳă să nu-i spargi. Am văzut atâtea lucruri

în viaţă datorită lor. Înţelegi de ce îmi sunt atât de
dragi? Cu ajutorul lor, am văzut-o prima dată pe
soţia mea, am privit îndelung cerul, marea şi mun-
ţii, şi am citit nenumărate cărţi, noapte de noapte.
Prin ei l-am văzut pe tatăl meu murind, am fost mar-
tor la colapsul Europei, am văzut oameni murind
de foamete sau suferind întemniţare, tortură şi
moarte lentă în lagăre de concentrare. Prin aceşti
ochelari am văzut şi sfinţi şi lunatici. Am văzut un
întreg continent murind sub povara locuitorilor şi
a legilor, a credinţei şi a speranţei, îngrădită de legi
tehnologice ale unei civilizaţii care a involuat spre
automatismele epocii barbare.

Johann: Maestre Traian, ce tot spui? Eşti bolnav?
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Traian: Dragă Johann, de-acum încolo nu vreau să mai
văd nimic. Am obosit. Reprezentaţia a durat prea
mult.

Johann: Poate ar trebui să te odihneşti. N-ai mâncat
de-atâtea zile… 

Traian: Te rog, du-te şi ascunde-mi ochelarii!
Johann: Mă duc acum. Mă întorc în două minute. 

Povestitorul: Imediat ce Johann a ieşit din cameră,
Traian s-a ridicat, a luat petiţia şi a plecat în direcţia
porţii principale. Simţind că şi-a pus sufletul pe
tavă, a trecut de linia albă şi s-a apropiat de gardul
de sârmă ghimpată. În acel moment un gardian al
lagărului de concentrare americano-polonez l-a
împuşcat.

Actul IV: Sfârşitul unui vis

Povestitorul: Câteva luni mai târziu, Johann Moritz a
fost trimis la tabăra de concentrare de la Nüren-
berg, fiind acuzat de crime de război, din cauza
înrolării în SS, dar, într-un final, este eliberat. După
13 ani petrecuţi în diferite ţări şi lagăre de concen-
trare, el se reuneşte cu familia undeva în Germania.
Cât timp a fost încarcerat, Suzanna a reuşit să
evadeze în Germania, dar nu a putut scăpa de furia
unui soldat rus: abuzată de mai multe ori, Suzanna
a născut un copil care nu era al lui Johann. Dar
Johann a iertat-o şi a decis să se concentreze mai
departe doar asupra fericirii lor. Dar fericirea nu a
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durat mult. După 18 ore de libertate, un poliţist a
venit la uşa lor, anunţându-l că va fi închis din
raţiuni politice. Americanii îl forţau pe Johann să
aleagă între a se înrola în armata care se pregătea
de un al treilea război mondial sau să fie trimis
într-un lagăr, împreună cu familia lui, ca cetăţeni ai
unei ţări inamice. Johann a ales să se înroleze vo-
luntar, la cererea fiului său cel mare.

În biroul de recrutări, o femeie roşcată, frumoasă, purta o
discuţie în contradictoriu cu un locotenent. 

Lt. Lewis: Aceşti prizonieri se înrolează din proprie
iniţiativă!

Nora: Te înşeli. Este singura lor cale de a scăpa. De aici
şi mulţimea de aplicaţii. 

Lt. Lewis: Îmi pare rău, dar tu te înşeli. Pot alege să se
ducă în Rusia. De ce ar vrea să vină la noi?

Nora: Ba nu! A le arăta direcţia către Rusia înseamnă a
le arăta un zid de foc peste care, şi dacă sar, nu
ajung decât în mĳlocul flăcărilor.

Lt. Lewis: Lasă faptele să vorbească. (deschizând uşa)
Uite, avem o familie întreagă ce solicită înrolarea. În-
treabă-i pe ei dacă sunt sau nu de acord cu ideile tale.

Lt. Lewis i-a invitat înăuntru pe Johann, Suzanna şi pe cei
trei copii şi a ieşit.

Nora: Cum te cheamă?
Johann: Johann Moritz. Doresc să mă înrolez voluntar

cu toată familia mea. Vă rog să ne acceptaţi pe toţi.
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Avem nevoie de permise speciale – eu depăşesc
vârsta, dar mă simt tânăr. Băieţii sunt prea tineri.
Nu au atins încă vârsta specificată pe postere, dar
sunt băieţi muncitori şi oneşti. Noi suntem anti-
bolşevici, aşa cum scrie pe postere. Noi credem în
victoria Civilizaţiei, aşa cum scrie pe postere. Doar
că niciunul dintre noi nu e de vârsta potrivită. De
aceea, vă rugăm să ne daţi un permis special pen-
tru vârstă. Dacă nu ne acceptaţi, suntem pierduţi.
Nu mai putem suporta.

Nora: (cu o privire caldă şi blândă în ochii ei strălucitori) L-aţi
cunoscut pe Traian Korugă?

Johann: (surprins) Am fost împreună până la sfârşit. A
fost cel mai bun om pe care l-am cunoscut. A fost un
sfânt, nu un om. Şi dumneavoastră l-aţi cunoscut
pe Maestrul Traian?

Nora: Sunt soţia lui.
Johann: (clătinându-se pe picioare şi devenind palid, a scos

ochelarii din buzunar) Sunt ai Maestrului Traian. Ul-
timele lui cuvinte au fost că trebuie să vi-i dau
dumneavoastră. Chiar înainte să se întâmple…
Ultimele lui…

Brusc, Lt. Lewis reintră în cameră.

Lt. Lewis: Ei bine, te-ai convins că se oferă voluntari
din toată inima?

Nora: (înghiţând un nod în gât, tuşeşte şi spune convinsă)
Acum sunt convinsă că ai perfectă dreptate. Aceşti
oameni m-au implorat să le ofer o derogare de la
limitele de vârstă. Toţi vor să se înscrie. Toată familia.
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Lt. Lewis: (chicoteşte satisfăcut) Acordă-le derogarea. Fă
formalităţile necesare. Am să fac o fotografie cu
toată familia, s-o trimit la ziare.

Lt. Lewis s-a apropiat de Suzanna şi a mângâiat pe cap co-
pilul cel mai mic.

Lt. Lewis: Şi el este anti-rus, nu?
Suzanna: (cu voce scăzută) Da, şi el este anti-rus. 

Johann a auzit şi ochii lui negri s-au întunecat şi mai mult.

Nora: Spune-mi, pe scurt, ce ai făcut din 1938 până azi?
Johann: În 1938 am fost într-un lagăr pentru evrei în

România. În 1941 am fost într-o lagăr de concen-
trare a românilor în Ungaria. În 1941 într-un lagăr
în Germania… În 1945 într-o închisoare americană.
Alaltăieri am fost eliberat de la Dachau. Treispre-
zece ani în lagăre. Am fost liber pentru 18 ore. Apoi
am fost adus aici.

Povestitorul: Lt. Lewis pregăti aparatul foto, dornic să
facă o poză unei familii autentice de voluntari, toc-
mai când Johann completa formularul. Totul trebuia
să fie autentic:

Lt. Lewis: Zâmbiţi!
Povestitorul: Dar Johann nu l-a înţeles. Privind-o pe

Nora, şi-a adus aminte de sutele de kilometri de
sârmă ghimpată pe care îi văzuse şi care acum parcă
se desfăşurau de pe tot corpul lui.

Johann: Aşa mi-am petrecut timpul din 1938 până azi.
Lagăre, lagăre, lagăre. Treisprezece ani numai de
lagăre. 
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Lt. Lewis: Zâmbiţi! Zâmbiţi! Zâmbiţi!
Johann: Ce zice americanul?
Nora: Vă ordonă să zâmbiţi.
Povestitorul: Johann s-a uitat la ochelarii lui Traian şi

imaginea lui prăbuşindu-se şi murind i-a apărut în
faţa ochilor. Și-a adus iar aminte iar de kilometrii
de sârmă ghimpată şi de toate atrocităţile pe care
le-a văzut şi trăit. S-a uitat la Suzana şi la băieţelul
cel mic şi faţa i s-a întunecat. Lacrimi s-au adunat
în ochi şi a simţit că va exploda într-un plâns ca de
femeie, un plâns de disperare extremă. Acum că i
se ordona să zâmbească, simţea că nu mai poate
suporta. Acesta era sfârşitul. Nu putea merge mai
departe. Nici un om în viaţă n-ar fi putut merge
mai departe. 

Lt. Lewis: (strigând isteric): Zâmbiţi! Zâmbiţi!
Johann: Deci asta e America …
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DELIRUL*

Romanul lui Marin Preda,
Delirul, este considerat prima
încercare de reabilitare a lide-
rului român din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial,
Mareşalul Ion Antonescu, în
contextul reafirmării mân-
driei naţionaliste în România
comunistă. Mareşalul este
portretizat ca fiind un per-
sonaj tragic, care, de nevoie,
a făcut alianţă cu germanii,
aceasta fiind singura moda-
litate de a recâştiga Basarabia.
Această regiune fusese cedată Uniunii Sovietice de
către România, fără luptă, împreună cu Nordul Buco-
vinei (în urma Pactului Molotov-Ribbentrop, semnat
la 23 august 1939), deoarece ţara noastră nu a avut nici
un fel de sprĳin extern. 

Acţiunea romanului se petrece în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial şi oferă cititorului o prezentare
istorică a perioadei respective, având câteva personaje
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principale fictive, dar care sunt plasate în decoruri ce
sugerează locaţii şi evenimente uşor recognoscibile ca
fiind reale. Autorul foloseşte licenţa literară pentru a
improviza conversaţii (care ar fi putut avea loc în rea-
litate) între personaje (personalităţi istorice). Mareşalul
Antonescu este creionat ca fiind fără echivoc un om de
onoare, totalmente loial ţării sale, patriot, curajos şi că-
ruia nu îi era frică să lupte pentru a-şi apăra principiile,
un model demn de urmat pentru tinerii ofiţeri. Este o
viziune complet revoluţionară asupra Mareşalului.

Actul I: Generalul Antonescu îşi vizitează mama

Insert video1 – partea I cu subtitrare

Pierderile teritoriale ale României din anul 1939 s-au
datorat izolării internaţionale a României, cauzată
de înfrângerea rapidă a Franţei, retragerea trupelor
britanice de pe continent şi ocuparea unei mari
părţi a Europei de către Germania nazistă. Dez-
membrarea graniţelor ţării a determinat o gravă
criză politică internă. Regimul de autoritate per-
sonală impus de regele Carol al II-lea s-a prăbuşit,
iar monarhul, considerat direct răspunzător de am-
putările teritoriale, a abdicat în favoarea fiului său,
Mihai I. Puterea în stat a fost preluată de generalul
Ion Antonescu, investit cu largi atribuţii de condu-
cere şi proclamat „Conducător al statului”. Acesta
şi-a asociat la guvernare o mişcare de extremă
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dreaptă, Garda de Fier, agreată de Hitler, singura
formaţiune ce avea legal dreptul să activeze. Ro-
mânia este proclamată „stat naţional legionar” în
perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941. Dorinţa
de a reîntregi România şi de a recupera teritoriul
pierdut l-a determinat pe generalul Ion Antonescu
să semneze Pactul Tripartit din 23 noiembrie 1940 cu
ţările Axei (Germania nazistă, Italia fascistă şi Ja-
ponia imperialistă). Considerându-se indispensabili
pentru Germania, legionarii şi-au permis să comită
masacrele de la Jilava (peste 60 de foşti demnitari
au fost asasinaţi) şi să-i lichideze pe economistul
Virgil N. Madgearu şi pe savantul Nicolae Iorga.

Povestitorul: Este 24 decembrie 1940. Antonescu este
încă în Consiliul de Stat. Pare că nu vrea încă să se
ducă acasă. O sună pe soţia sa Maria şi o anunţă că
va întârzia, apoi se hotărăşte să dea un alt telefon.

(Sună telefonul)
Antonescu: Mamă, pot trece pe la tine să-ţi cer un sfat?

Cred că doar tu mă poţi ajuta în aceste momente.

(Ajunge la mama sa acasă)

Antonescu: Ce să fac eu, mamă? Am venit la tine, tu
eşti ancora mea în aceste vremuri tulburi.

Mama: Ce s-a întâmplat, Ioane? Dacă ai fost cumva
silit să te minţi pe tine însuţi, să n-o faci cu mine, fii
pe deplin sincer cum ai fost totdeauna!

Antonescu: Mamă, a trecut o lună de zile de la ma-
sacrul de la Jilava şi tot nu pot să mă împac cu
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gândul că am căzut într-o cursă pe care mi-am în-
tins-o singur şi de care n-o să mai scap. Cum să mă
împac? Sub numele meu se comit asasinate. La ce
mai foloseşte atunci justiţia unei ţări? Degeaba îmi
spun că oamenii aceia erau vinovaţi, dacă vino-
văţia lor n-a fost stabilită de justiţie... Ce să fac,
mamă?

Mama: (cu severitate) Spune-mi şi mie, Ioane, de ce erau
vinovaţi oamenii aceia? 

(Monolog al lui Antonescu) Ce să-i spun bătrânei? Să-i
trec prin faţa ochilor ororile pătimirii umane? Mai
ales că aceste crime nu mai pot fi judecate? De ce?
Pentru că legionarii sunt la putere! Nu-mi pot ju-
deca proprii aliaţi! Ce să-i spun? Înţeleg că au vrut
să răzbune uciderea liderului, a sufletului mişcării,
a motorului Gărzii de Fier, a lui Corneliu Zelea
Codreanu, însă lucrurile nu se fac aşa, trebuie să
respectăm justiţia. Ce ar fi o ţară fără justiţie? Dacă
unul singur dintre ei a fost nevinovat şi nu i s-a dat
dreptul la apărare, eu, generalul Antonescu, sunt
responsabil, mâinile mele sunt pătate de sânge.

Mama: La ce te gândeşti? De ce eşti aşa tăcut?
Antonescu: Copiii mei, mamă, pe care i-am crezut

curaţi, a căror cămaşă verde am îmbrăcat-o şi pe care
i-am ocrotit şi i-am îndrumat, sunt nişte asasini
setoşi de sânge şi nu nişte spirite capabile să înţe-
leagă ce e justiţia şi dreptatea, ca să poată guverna.
La Jilava se găseau şaizeci şi cinci de deţinuţi care
trebuiau judecaţi. Nu toţi erau, poate, vinovaţi...
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Nu toţi, poate, aveau aceeaşi vină. Toţi au fost îm-
puşcaţi mişeleşte, orbeşte, din sete de răzbunare.
Dintre aceştia numai douăzeci şi opt aveau mandate
de arestare în regulă. 

Mama: Şi ceilalţi? 
Antonescu: Restul au fost arestaţi fără nici o normă,

printr-un abuz scandalos al poliţiei, care e în mâna
legionarilor, şi trimişi acolo unde aveau de ase-
menea în mână o închisoare a lor. Câţi nevinovaţi,
nu unul, vor fi fost printre cei 37 de deţinuţi fără
mandate emise de comisiunea specială formată de
mine? După ce au terminat cu cei de la Jilava, au
masacrat alţi deţinuţi la poliţie. Cu câtă cruzime i-au
omorât! Au folosit tot ce le-a stat la îndemână. Iar
după săvârşirea faptei s-au adunat toţi la Casa
Verde şi au sărbătorit răzbunarea. Au cântat cânte-
cele lor, care acum nu mi se mai par sfinte, ci cân-
tece lugubre de înmormântare, în jurul cadavrelor
care stăteau lungite la picioarele lor...

Mama: O, fiule... Cum pot unii oameni să facă aşa ceva?
... Iorga a fost omorât în acelasi timp, nu e aşa, fiule?

Antonescu: Da, mamă.
Mama: Cum s-a întâmplat?
Antonescu: Iorga locuia în Vălenii-de-Munte, împre-

ună cu soţia şi fiica sa, şi lucra la monumentala sa
lucrare Istoria universală. I-am sugerat să se retragă la
Sinaia pentru o vreme, să stea departe de Bucureşti,
să nu mai fie atât de prezent în atenţia legionarilor.
Ştiam că din punct de vedere moral era vinovat de
moartea lui Codreanu. Dar lumea nu îl vedea aşa; era
un mare istoric, o mare personalitate. Am încercat
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să-l ţin departe de ochii lor. Nu am putut bănui că
legionarii vor trece peste lege şi peste mine. Ce mult
sânge au vărsat copiii mei în acea noapte... dacă aş fi
ştiut ce avea să se întâmple, poate îl salvam pe Iorga.

Mama: Şi de ce nu l-ai apărat?
Antonescu: Mamă, am fost înşelat de idealurile lor!
Mama: (resemnată) Înţeleg... Ai fost înşelat... Ce s-a în-

tâmplat după aceea?
Antonescu: Au trecut peste cuvântul meu ... Legionarii

s-au dus la el acasă, l-au arestat ca să-l aducă la
Bucureşti, dar nu a mai ajuns...

Mama: Ioane, de ce ai adus tu pe acei oameni la pu-
tere? De ce-ai avut nevoie de legionari?

Antonescu: Ţara era în pericol. Cu cine să ne aliem acum?
Şi am hotărât: ne aşezăm pe Axa Roma-Berlin şi
mergem sută la sută în această direcţie. Ori trium-
făm cu Axa, ori cădem cu Axa. Dacă vom cădea cu
Axa, de pe hartă nu vom dispărea. O naţiune con-
stituie o realitate, peste care nu se poate trece, cade
doar regimul. Să luptăm noi singuri cu toţi?

Mama (cu voce fermă): De la început trebuia să vezi ce
faci cu ei. Ori, ori!

Actul II: Generalul Antonescu se întâlneşte 
cu Führer-ul Adolf Hitler

Insert video – partea a II-a cu subtitrare

În anul următor, în ziua de 14 ianuarie 1941, generalul
Antonescu se urcă pe neaşteptate în avion şi plecă,
după o scurtă preparativă diplomatică de urgenţă,
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la Salzburg, pentru o întâlnire cu Hitler. Îndată după
plecarea şi apoi după întoarcerea sa începu în ţară
o activitate legionară foarte febrilă şi spectaculoasă.
În universităţi, în marile centre din provincie, capii
legionari se deplasau peste tot şi ţineau discursuri
bombastice şi incoerente, din care nu lipsea însă o
idee foarte clară, subliniată de mai multe ori: cre-
dinţa şi ataşamentul legiunii faţă de marele Reich,
de Führer-ul Adolf Hitler, de care legiunea îşi lega
soarta.

Povestitorul: Dar să vedem cum l-a primit Führer-ul
pe Antonescu. Hitler obişnuia să îşi intimideze
interlocutorii.

Antonescu: (monolog) Deşi era frig, cancelarul Hitler
m-a primit în capul scărilor, numai în tunică, fără
palton. A dat impresia unui calm desăvârşit, fiind
destins şi extrem de amabil. Pe faţa sa nu se vedea
nici o urmă de oboseală.

Hitler: Ce este, domnule general? Ce se întâmplă în
România?

Antonescu: (cu voce fermă) Avem nevoie de linişte şi de
securitate în această parte a Europei, atât România,
cât şi Marele Reich. Nu e nevoie decât să ne uităm
pe hartă ca să înţelegem de ce.

Hitler: Înţeleg întru-totul situaţia politică internă
instabilă în care vă aflaţi. Şi eu am avut asemenea
dificultăţi, deşi am ajuns la putere cu ajutorul unui
partid disciplinat.
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Antonescu: Domnule Hitler, important este destinul
ţărilor noastre. Se impune ca legionarii să cedeze
încetul cu încetul puterea pe care nu sunt pregătiţi să
o exercite în România. În aceste vremuri de război,
puterea trebuie să o aibă Armata Română, care se
bucură de încrederea naţiunii. Nu contează cine
este în fruntea armatei. Crimele legionarilor sunt o
dovadă, iar aceste crime... Sunteţi pregătit, domnule
Hitler, să ignoraţi ameninţarea guvernării legionare?

(Monolog Hitler): Ce dârz este generalul acesta, nu sea-
mănă deloc cu nevolnicul de preşedinte ceh Hacha.
Cum l-au mai alergat Göring şi Ribbentrop în jurul
mesei. Însă, e drept, nici România nu e vecină cu
Reich-ul. Însă şi ei au pierdut Transilvania în urma
dictatului de la Viena. Poate ar trebui să ocup şi
această ţară? De ce nu? Poate mai târziu ... Însă acest
general pare convins să nu renunţe la convingerile
sale. Va mai rămâne el credincios marelui Reich şi
mie? Oare nu-l va clinti ranchiuna şi trădarea din-
colo de chipul lui dârz? Pare atât de sincer ... Cred
totuşi că-mi este sincer devotat, o arată şi rapoar-
tele poliţiei secrete. Mai mult, în toată Europa cu-
nosc doi şefi de stat cu care îmi place să lucrez: cu
Mussolini şi cu generalul Antonescu.

Hitler: Şi de ce vrei să-i înlături pe legionari?

Antonescu (indignat): Din cauza crimelor lor!

Hitler: Nu pot accepta, domnule general, decât în caz
extrem, ca legionarii să fie goniţi de la putere.
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Încercaţi, dacă e posibil, să colaboraţi. Evitaţi tulbură-
rile. Sunteţi conştient de pericolele care ar surveni?

Povestitorul: Nici un protocol special de despărţire nu
urmă, afară de faptul că musafirul fu reţinut de
Hitler la dejun. Generalul primi textul dactilo-gra-
fiat al schimbului de cuvinte care avusese loc, şi
care, recitit atent, dădea, nu însă fără un avertis-
ment, mână liberă generalului. Da, în caz extrem,
îi putea goni pe legionari. Dar nu trebuia să uite că
oricând Hitler îi putea aduce înapoi şi-l putea da
jos pe el, pe general, fiindcă legionarii aduceau
credinţa fără rezerve. Cum putea, deci, să-i înlăture
pe legionari? Numai în caz extrem şi fără tulburări.
Cum putea trece peste opoziţia lor? Sorţii lucrară însă
în favoarea sa şi, pe fondul înmulţirii violenţelor,
mişcarea legionară a fost înlăturată definitiv de la
putere pe 23 ianuarie 1941.

Actul III: Ştefan Paul (Jurnalistul)

Insert video – partea a III-a cu subtitrare

Deşi generalul Antonescu a respins propunerea Ger-
maniei de a participa la invazia Iugoslaviei şi Greciei,
pe 12 iunie 1941, când Hitler i-a adus la cunoştinţă
decizia de a ataca Uniunea Sovietică (operaţiunea
Barbarossa), generalul a declarat că „el însuşi
doreşte să lupte din prima clipă”. Antonescu este
numit la comanda trupelor româno-germane din
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Moldova, iar pe 22 iunie 1941 a ordonat armatei să
treacă Prutul şi să elibereze Basarabia şi Nordul Bu-
covinei. Astfel, România a intrat în război alături de
trupele germane împotriva U.R.S.S. pentru refacerea
integrităţii teritoriale. 

Povestitorul: În acelaşi timp, în Bucureşti, un tânăr
intelectual provenit din lumea satului, Ştefan Paul,
încerca să se afirme în lumea gazetăriei. Reuşise să
îl impresioneze pe Patriciu, patronul ziarului Ziua,
care l-a angajat pe loc, şi intră astfel în culisele ma-
rilor evenimente. În dimineaţa zilei de 23 iunie 1941,
Ştefan fu chemat de patronul său la redacţie. Înainte
de a intra în biroul patronului, acesta se întrebă: 

Ştefan: Ce-o fi având cu mine?
Patriciu: Ai văzut, băiete, unde ne-a împins soarta? (îl

întâmpină marele ziarist)
Ştefan: Da, patroane.
Patriciu: Am intrat în joc. Adu-ţi aminte că te-am an-

gajat să scrii. Nu să dai titluri la telegrame şi să
paginezi ziarul. Ai făcut armata?

Ştefan: Nu, patroane.
Patriciu: Vei îmbrăca uniforma de corespondent de

război. Am să-ţi fac rost de acte de la marele Stat
Major şi vei pleca pe front. Vei fi ochiul ziarului
printre oamenii care luptă. Ne vei trimite reportaje
de acolo. Bineînţeles, nu vei trăda secrete militare.
Vei descrie luptele care se dau şi victoriile care vor
acoperi de glorie armata noastră. Ai dreptul să
refuzi dacă eşti un laş. Eşti liber să alegi.
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Ştefan: (îngândurat) Mâine vă dau răspunsul.
Povestitorul: Posomorât, Ştefan se ridică şi iese din

biroul lui Patriciu. Îl îngrĳora atitudinea patronului.
Dar şi mai mult îl îngrĳora ideea că nu va reuşi să
descopere secretul unei victorii şi nu va avea de-
spre ce să scrie. 

Actul IV: Falsificarea corespondenţei de război

Insert video – partea a IV-a (scene de război) fără sunet
sau subtitrare, cu vocea povestitorului

Povestitorul: Ştefan a mers pe front, dar abia după câ-
teva zile a ajuns în linia de luptă a diviziei A, linia
de foc. Pământul se cutremura din pricina mulţimii
bubuiturilor de tun. Generalul diviziei îl ajută pe
Ştefan să se familiarizeze cu locurile. În dimineaţa
unui atac, Ştefan a mers chiar prin tranşee. A văzut
soldaţii care cădeau, unii seceraţi, iar alţii arun-
cându-se şi căutând zadarnic adăpost. Şi el fu nime-
rit de un glonţ în umăr, dar asta nu l-a împiedicat
să îşi ducă la bun sfârşit datoria de corespondent de
război. Într-o cafenea se întâlni cu un vechi coleg
de breaslă.

Cancea: Bravo, măi băiete, ai biruit. Iată-te şi cuceritor
al Odessei. Transmite salutările mele celor de la
Bucureşti... Dă-mi să-ţi citesc reportajele! Dă-mi,
dă-mi! Nu te mai codi. (Cancea citeşte pe nerăsuflate
reportajele) Eu te cunosc din auzite, ştiu cum l-ai
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salvat pe patronul tău de la moarte sigură. Habar
n-aveam însă că ştii să şi scrii atât de bine. Dacă ai
lucra cu mine, ai păţi-o!

Ştefan: (indignat) De ce?!
Cancea: Pentru că eu nu suport să scrie cineva mai bine

ca mine şi ţi-aş lua materialele, le-aş mai schimba
pe ici pe colo şi le-aş iscăli eu. ... Dar nu ai pomenit
nicăieri de bolşevici ori de războiul sfânt. ... (cu un
patetism straniu) Eşti bolşevic?

Ştefan: Am scris doar ce am văzut! Nu am vrut să fac
pe nimeni erou. Am vrut doar să descriu o stare de
fapt. Mă străduiesc să descriu războiul aşa cum este
el, o domnie a morţii, nu altceva. Nu caut să emo-
ţionez cititorul cu frazele mele.

Povestitorul: Întors la Bucureşti, Ştefan citeşte plin de
nerăbdare ziarele, pe marginea străzii, şi constată
că articolele lui despre experienţa sa pe front sunt
complet schimbate. Erau folosite propoziţii bom-
bastice, expresii mistice, despre cruce şi neam, mar-
tiri şi racle, mormintele strămoşilor. Era limbajul
legionarilor, scris în spiritul propagandei naziste.
(Ştefan aruncă ziarele în spatele scenei, aşezându-se pe
bordură.)

Ştefan: Cine şi-a bătut joc de mine? Cine a făcut din
reportajele mele ce descriau dramele războiului
văzute şi trăite de mine în linia întâi nişte vorbe
goale? Dacă voiam vorbe goale, le puteam scrie de
aici, din redacţie! (Ştefan iese plângând din scenă.)
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Pe scenă, la un birou, este aşezat generalul Ion Antonescu.
Ia ziarele aruncate pe jos de Ştefan.

Antonescu: Eu am dat ordin să se scrie! Căci nu e răz-
boiul unui om! Este războiul întregii ţări! Şi sunt
dispus să fac totul pentru binele ţării!

Insert video – partea a V-a cu subtitrare

După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, toate
deciziile de politică externă a României luate de
Mareşalul Ion Antonescu: alianţa cu Germania,
participarea la lupta pentru eliberarea Basarabiei
şi a părţii de nord din Bucovina şi participarea la
războiul împotriva Uniunii Sovietice au fost consi-
derate măsuri politice greşite. În plus, Mareşalului
i s-au reproşat asocierea cu un partid politic violent
(Legionarii) şi epurările etnice (evreii şi ţiganii). A
fost judecat ca fiind criminal de război şi executat
pe 1 iunie 1946. Totuşi, dincolo de problematica de-
ciziilor sale politice, luând în considerare patrio-
tismul său şi restaurarea demnităţii României, Ma-
reşalul rămâne o figură controversată în istorie.

„Eu, Onorat Tribunal, declar solemn, în acest ceas, că, în
afară de crime şi furturi, mă solidarizez şi iau asupra
mea, toate greşelile pe care, cu ştiinţa sau fără ştiinţa
mea, le-am făcut.” (Ion Antonescu, 16 mai 1946)

Activităţi non-formale – 
al Doilea Război Mondial: Aplicaţii

48



Activităţi non-formale – 
al Doilea Război Mondial: Aplicaţii

CROAŢIA

49





FOLOSIREA TEHNOLOGIEI
INFORMAŢIILOR ŞI A COMUNICAŢIILOR

ÎN PREDAREA CELUI DE-AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL

Societatea de astăzi a devenit din ce în ce mai de-
pendentă de tehnologie. Este folosită aproape în toate
aspectele vieţii cotidiene; este integrată în majoritatea
lecţiilor la şcoală şi este o condiţie de angajare în multe
domenii. Elevii de azi au nevoie de competenţe di-
gitale pentru a putea fi capabili să concureze pe piaţa
globală, ceea ce a determinat ţările din Uniunea Eu-
ropeană să realizeze un set de linii directoare pentru a
asigura competitivitatea absolvenţilor în secolul 21.

Deşi nu poate fi negat că elevii din ziua de astăzi au
nevoie de competenţe digitale dezvoltate, integrarea
tehnologiei în predare înseamnă mai mult decât trans-
miterea unor competenţe digitale de bază. Tehnologia
poate oferi o experienţă şi un mediu de învăţare mai
bogate şi mai interactive. Există multe modalităţi di-
ferite prin care profesorii pot face uz de tehnologie în
clasă şi fiecare metodă aduce multiple şi variate bene-
ficii pentru elevi.

Statul în clasă şi ascultatul expunerii unui curs de
către profesor nu este cea mai bună cale de a răspunde
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nevoilor diverse ale elevilor dintr-o clasă. Deoarece nu
există doi elevi care să proceseze informaţia în acelaşi
mod, profesorii trebuie să încerce să înlesnească acti-
vităţi care satisfac nevoile tuturor elevilor. Acest demers
consumă foarte mult timp şi este uneori frustrant. Însă,
datorită diverselor aplicaţii web dinamice disponibile
astăzi, profesorii pot găsi repede şi facil activităţi atrac-
tive pentru toţi elevii, indiferent de tipul de învăţare
al fiecăruia. 

Când tehnologia este folosită în predare, profesorii
trebuie să conştientizeze eventualele impedimente pe
care tehnologia le poate aduce în cadrul procesului de
învăţare. Câteva efecte negative pe care le poate avea
tehnologia folosită în clasă sunt: poate consuma din
timpul valoros acordat învăţării, poate fi folosită în
exces şi poate transforma unele experienţe educaţio-
nale ale elevilor în simple jocuri.

În zilele noastre, când suntem martorii dezvoltării
constante în domeniul TIC, putem folosi mai multe in-
strumente care să ne ajute să învăţăm îndeosebi despre
al Doilea Război Mondial şi despre istorie în general.
Există multe exemple de site-uri de tip forum, unde di-
ferite persoane dezbat un anumit subiect legat de acest
război. De asemenea, în ultimii ani s-au realizat multe
jocuri pe tema celui de-al Doilea Război Mondial.
Elevii noștri folosesc mult site-ul h�p://spartacus-
educational.com/2WW.htm. 

Acesta este un instrument despre Al Doilea Război
Mondial sub forma unei enciclopedii. Avem reacţii
grozave (feedback) de la elevi, în urma folosirii acestui
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instrument. Este foarte bine realizat, mai ales când vine
vorba de căutarea unor date legate de al Doilea Război
Mondial. Există, de asemenea, mult conţinut electronic
(e-learning) legat de al Doilea Război Mondial, care a
fost publicat în era digitală. Se evidenţiază mai ales o
anume situaţie de pe câmpul de luptă şi nu neapărat
impactul bătăliei. 

O altă resursă valoroasă pentru profesori este un
site despre al Doilea Război Mondial, al cărui URL
este: h�ps://www.scholastic.com/teachers/collections/
teaching-content/world-war-ii-teaching-resources/

Exemplu de text introductiv pentru una dintre po-
vestirile de război: 

Cum a fost oare participarea efectivă la război?
Aceste povestiri personale din război ale unor membri
adevăraţi ai serviciului militar îi duc pe elevi dincolo de
cărţile de istorie şi le arată cum a fost în realitate lupta
pe front în al Doilea Război Mondial. • Istorisiri direct de
la surse aduc războiul la viaţă pentru copii • Fotografii
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istorice, glosar, bibliografie şi link-uri de Internet fac din
această carte o sursă foarte bună pentru rapoarte. Ima-
ginează-ţi cum e să foloseşti o toaletă să scapi dintr-un
lagăr de concentrare. Sau să eviţi şerpi şi atacuri cu
bombe pentru a ajuta pacienţi din Filipine. Astfel de
evenimente s-au întâmplat în viaţa oamenilor cu ade-
vărat şi povestirile impresionante ale victoriilor şi ale
înfrângerilor lor sunt adunate în această carte cutremu-
rătoare. Cititorii vor „întâlni” un pilot britanic capturat,
o asistentă medicală din America, un pilot kamikaze
japonez, un soldat paraşutist american în Ziua Z (De-
barcarea din Normandia) şi mulţi alţii – şi în plus, vor
afla lucruri fascinante despre arme, bătălii, viaţa de zi
cu zi şi condiţiile de trai de atunci. 

Vă prezentăm mai departe cele mai bune site-uri
de pe net despre cel de-al Doilea Război Mondial. Am
încercat să ne axăm pe pagini web care sunt în primul
rând destinate zonelor în care se vorbește limba en-
gleză. (Sursa: h�p://besthistorysites.net/ww2/ )

Site-uri despre al Doilea Război Mondial:
Encyclopedia of the Second World War

Enciclopedia celui de-al Doilea Război Mondial este un
site aparţinând Spartacus Educational, care permite uti-
lizatorilor să caute informaţii detaliate despre oameni
şi evenimente din război. Sursele sunt de tip hipertext,
astfel încât utilizatorul poate afla mai multe despre
respectivul ziar, organizaţie etc., care a realizat sursa.
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Există mai multe subsecţiuni incluzând şi: Situaţia îna-
inte de război; Germania Nazistă; Cronologia războ-
iului; Lideri politici; Diplomaţia europeană; Atacurile
majore; Lideri militari britanici; Lideri militari ameri-
cani; Lideri militari germani; Lideri militari japonezi;
Forţele armate; Războiul aerian; Rezistenţa; Oameni
de ştiinţă & Inventatori; Războiul pe mare; Rezistenţa
în Germania Nazistă; Holocaustul; Artişti ce s-au in-
spirat din război; Arme şi tehnologie nouă.

HyperWar: World War II

HyperWar este o istorie de tip hipertext a celui de-al
Doilea Război Mondial şi conţine documente diplo-
matice şi politice. Conţinutul este format în principal din
materiale în limba engleză aparţinând „domeniului
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public” (fără copyright): documente istorice, oficiale,
guvernamentale (Statele Unite şi Commonwealth-ul bri-
tanic); documente sursă (mesaje diplomatice, rapoartele
acţiunilor militare, jurnale oficiale, jurnale personale
etc.) şi referinţe primare (manuale, glosare etc.). Unde
a fost posibil, au fost incluse hyperlink-uri între infor-
maţiile de pe site şi documente.

World War II Sites

Acest site servește ca un portal către pagini web
despre al Doilea Război Mondial adecvate pentru elevi
şi profesori. Link-urile se referă în general la aceleaşi
tematici: Ascensiunea fascismului în Germania. Italia
şi Japonia; Holocaustul; Pearl Harbour şi răspunsul
Americii; Ziua Z şi războiul din Pacific; Frontul de acasă;
Planuri pentru pace şi bomba nucleară; Personalităţi;
Literatură; Propagandă; Femeile în război şi Diverse.
Actualizat regulat, site-ul conduce către clip-uri video,
tururi virtuale, povestiri din război, biografii, link-uri,
chiar și un test al cunoștinţelor. 

BBC Online: World War II

Acoperă variate teme de război cum ar fi: campanii
şi bătălii, politică, frontul de acasă şi Holocaustul.
Zona multimedia oferă hărţi interactive, fotografii şi
clipuri audio-video. WW2 People’s War este un nou site
web de la BBC History, ce doreşte să creeze o arhivă
naţională nouă, cu poveşti personale şi de familie din
al Doilea Război Mondial.
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Open Directory Project: World War II

Acest catalog atotcuprinzător conţine aproximativ
900 de site-uri despre cel de-al Doilea Război Mondial
din următoarele categorii: Forţele Aeriene; Artă şi Lite-
ratură; Bomba atomică; Index de persoane; Documente,
Manuscrise şi alte surse primare; Educaţie şi aspecte
teoretice; Forţele Terestre; Forţele navale; Oameni, Re-
giuni; Teatrele de Operaţiuni; Crime de război; Arme
şi Echipamente.

Armies of the Second World War

Armatele celui de-al Doilea Război Mondial este o bază
de date online despre ordinele zilnice din bătălii şi
informaţii despre sutele de divizii, brigăzi şi unităţi de
mărimea regimentelor din al Doilea Război Mondial.
Informaţiile care sunt disponibile în prezent în baza de
date acoperă tematici cum ar fi Commonwealth-ul, Do-
minioanele, Coloniile, Exilul şi armatele aliate „minore”
din Europa, Africa şi Asia de Vest, de la 1 septembrie
1393 până la 7 mai 1945.

Recollections of World War II

Amintiri din al Doilea Război Mondial este un catalog
al colecţiilor de istorisiri orale şi proiecte din Marea
Britanie ce conţin amintiri înregistrate ale indivizilor
care au trăit în timpul războiului. Colecţiile includ inter-
viuri cu militari din multe naţiuni, evacuaţi şi refugiaţi,
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oameni care au trăit experienţa frontului de acasă şi
supravieţuitori ai Holocaustului. Unele colecţii oferă
oportunitatea de a descărca transcript-uri, de a asculta
fişiere MP3 şi de a urmări interviuri video. Site-ul este
independent şi non-profit şi a fost creat pentru a fur-
niza o resursă istoricilor, elevilor şi cercetătorilor care
vor să afle mai multe lucruri despre război direct de la
cei care l-au trăit.

The World at War

Lumea în război. Istoria celui de-al Doilea Război Mon-
dial 1939-1945 este, probabil, unul dintre cele mai bune
site-uri web despre istoria militară a acestui război.
Scopul site-ului este de a prezenta cât mai complet
posibil istoria războiului (1939-1945) şi de a servi drept
portal organizat spre numeroase alte surse. Informa-
ţiile şi legăturile sunt structurate în jurul cronologiei
evenimentelor. Autorii pun la dispoziţie un forum de
discuţii, o zonă de mesaje şi o listă de email-uri, iar pe
site se poate căuta după cuvinte cheie.

The Price of Freedom: Americans at War

Acest site al Institutului Smithsonian integrează cu
pricepere video-uri Flash cu text, pentru a examina
conflictele armate care au implicat Statele Unite, de la
Războiul de Independenţă la Războiul din Irak. Fie-
care conflict este prezentat prin intermediul unui clip
video scurt, informaţii statistice şi obiecte istorice. Mai
există o zonă dedicată misterelor Războiului Civil, o
expoziţie şi un ghid al profesorului. Secţiunea dedicată
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celui de-al Doilea Război Mondial conţine un film in-
troductiv şi un scurt eseu despre conflict, precum şi
imagini şi obiecte cu caracter istoric.

Avalon Project: World War II Documents

Proiectul Avalon al Şcolii de Drept de la Universitatea Yale:
Documente de drept, istorie şi diplomaţie oferă o diversi-
tate de documente-sursă primare legate de-al Doilea
Război Mondial ca parte a colecţiilor sale principale.

World War II Resources

Dedicat combaterii fenomenului numit „Istorie
fragmentată”, Grupul de lucru Pearl Harbour a produs
această colecţie variată de documente originale legate
de toate aspectele războiului.

BBC News On This Day | World War II

On This Day conţine relatări semnificative transmise
de postul de ştiri BBC începând cu 1950 şi include o
secţiune dedicată celui de-al Doilea Război Mondial şi
o selecţie de rapoarte scrise care acoperă perioada
1939-1945. Aproape toate povestirile conţin inserturi
video şi audio şi sunt scrise ca şi cum evenimentul s-ar
fi întâmplat recent, sursele fiind arhive media, ziare
vechi şi cărţi istorice de referinţă.

Saluting America’s Veterans

Expuneri, poveşti la persoana I, memorii şi elogii
de la veterani... Lansat concomitent cu apreciata serie
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a documentarelor lui Ken Burns despre al Doilea Răz-
boi Mondial , site-ul a atras multe relatări personale
despre conflictele secolului XX din America. Pe lângă
postări, vizionări şi comentarii pe baza relatărilor per-
sonale, vizitatorii pot citi articole pe American Pro-
file.com ale veteranilor americani, atât ale celor care au
luptat direct pe front, cât și ale celor de pe frontul de
acasă.

Hitler’s Third Reich & World War II News

Această pagină pune la dispoziţie recenzii ale şti-
rilor despre al Doilea Război Mondial, recenzii ce au fost
editate şi alese foarte atent. Fiecare înregistrare este
încadrată într-una sau mai multe categorii, cum ar fi:
Armata terestră nazistă; Tancuri de luptă; Obiecte is-
torice şi militare naziste; Al Doilea Război Mondial &
uniformele naziste; Jeep-urile folosite în al Doilea Răz-
boi Mondial; Trasee turistice istorice; SS & Pumnalele
naziste. Pentru ştiri mai vechi şi liste cu „cele mai citite
recenzii” lunare, trebuie verificată arhiva ordonată
alfabetic. Zeci de mii de ştiri despre al Doilea Război
Mondial sunt puse pe categorii şi atent selectate.

The World War II Sound and Image File

Ca parte integrantă din arhiva de materiale audio
şi imagini, această Pagină cu imagini şi materiale audio
despre al Doilea Război Mondial cuprinde extrase
radio şi grafică interesantă. Tematicile includ: Aparate
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de zbor, Postere de propagandă, Nave de război, Efecte
de sunet şi multe altele. Nu a mai fost adusă la zi din
2001, totuși.

U.S. Army in World War II Series

Seria Armata Americană în cel de-al Doilea Război Mon-
dial descrie organizarea, planurile şi operaţiunile De-
partamentului de Război şi ale Armatei în toate cele 5
teatre de operaţiuni din 1939 până în 1945. 78 de vo-
lume au fost sau sunt în curs de publicare, iar acest site
oferă acces la un ghid extins al seriei destinat cititorilor.

Putem observa din aceste exemple că există multe
instrumente disponibile pe internet destinate predării
celui de-al Doilea Război Mondial şi a disciplinei TIC.
Educaţia folosind TIC ajută la reducerea disparităţilor
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sociale dintre elevi, deoarece ei lucrează în echipe pen-
tru a rezolva sarcina dată. Elevii îşi asumă de asemenea
anumite responsabilităţi când folosesc TIC pentru a-şi
organiza munca cu ajutorul portofoliului digital sau al
proiectelor. În plus, studiile au arătat că folosirea TIC
are un impact semnificativ asupra profesorilor şi a ac-
tului de predare. 
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CĂZUT PE CÂMPUL DE LUPTĂ*

Jure Kaštelan s-a născut în
1919 în Zakučac lângă Omiš.
După terminarea liceului, el
a absolvit Facultatea de Fi-
losofie din Zagreb. A studiat
numeroase discipline, inclu-
zând istoria literaturii slave
de sud, literatură comparată,
limba croată şi slava veche,
istoria naţională, rusă şi fran-
ceză. Pe parcursul anilor de
studiu, a început să se afirme
ca activist anti-reactiv, fiind
arestat de mai multe ori din
această cauză. A participat de asemenea la acţiunile
societăţilor studenţeşti ale opoziţiei şi simultan a pu-
blicat articole de critică în câteva reviste. În 1940 a
publicat prima sa colecţie lirică, în ediţie proprie, Calul
roşu, editată de Edo Murtić. Datorită viziunii revoluţio-
nare şi a susţinerii punctului de vedere al opoziţiei, co-
lecţia a fost total cenzurată şi toată scrierea a fost distrusă.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-a întors
în locurile natale, unde s-a alăturat Partizanilor. 
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În colecţia Cocoşul de pe acoperiş (1950), a evocat
experienţa războiului şi, fiind printre primii în acest
demers, a utilizat noţiuni abstracte de ontologie în
poezia sa. În Victimele tifoidei, un schelet fabulos stilizat
al unui muribund, bolnav de tifos, merge prin colonia
înzăpezită şi componentele monologului său de som-
nambul reprezintă de fapt principii existenţiale prin-
cipale: oroarea existenţei, moartea, libertatea şi viaţa
spirituală. După război, Kaštelan şi alţi poeţi au fost
afectaţi de era curentului socialist în literatură şi mulţi
poeţi au scris în acea direcţie. Totuşi, el a ales să nu
urmeze această influenţă socialistă şi în 1955 a fondat
grupul de artişti EXAT, care susţinea ideea că arta se
creează fără imitaţie, fără nici un fel de reguli. Aşadar,
următoarea colecţie a lui Kaštelan, A Fi sau Nu, care a
fost publicată în 1951, înclină spre urmărirea altor con-
cepte moderne şi de curgere artistică liberă. Jure Kaš-
telan a murit în 1990.

• Personajele/rolurile: doi soldaţi, un copilaş, o bunică,
o mamă;

• Momentul acţiunii: al Doilea Război Mondial;
• Locaţia: Anglia/Germania;
• Tema: soldaţi germani atacă o familie săracă în

timpul războiului;
• Recuzită: 2 scaune, un cearşaf/o pânză mare, o pătură,

o piatră funerară, o jucărie mică, o floare (trandafir),
o foaie de hârtie cu un text, fotografii, 2 şepci, 2 arme,
uniforme pentru soldaţi şi haine pentru membrii
familiei;
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• Alte elemente: 3 melodii diferite în fundal (avioane
de război şi bombardamente, 1 melodie de tip mu-
zică uşoară şi una melancolică).

Scena este pregătită. Lumini, 2 scaune, iar la început scena
e goală. Melodie nostalgică în surdină. Pe scenă apare
mama, ţinând braţul unei bătrâne, iar de mână un copil.
Mama şi bunica se apropie de unul dintre scaune, lângă
care stă copilul. Femeile se aşază pe scaune, copilul stă pe
podea şi ia o jucărie în mâini, iar mama o pătură curată.

(Pauză şi melodia din fundal.)
Bunica: „Căzut pe câmpul de luptă, sânge pe umărul

uniformei negre...”
(Pauză şi melodia în surdină.)
Bunica: Este prea frig. Mult prea frig ....
Bunica tremură şi mama o înveleşte cu o pătură şi apoi se

aşază din nou pe scaun.
Mama: (cu blândeţe) Vom supravieţui, mamă. Îţi promit!

Mama scoate din sacoul ei o fotografie cu un soldat şi o
priveşte suspinând...

(Pauză)

Bunica: Nu s-a întors încă?
Mama plânge şi dă dezaprobator din cap, semn că nu s-a

întors. Bunica o ia de braţ.
Mama: Nu, nu încă...
(Pauză)
Bunica: Toţi trebuie să credem în el!
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Pauză. Mama a aprobat din cap şi s-a uitat la fotografie, îm-
preună cu bunica. Dintr-o dată, mama scapă fotografia
şi se apleacă uşor s-o ridice. Copilul se opreşte din joacă
şi vine la mama sa.

Copilul: Mama, este tati în poză?
Mama: (plângând şi încercând să-şi oprească lacrimile) Da

... da, dragul meu, el este.
Copilul: Se va întoarce?
Mama: Da ... curând ... Foarte curând ...
Copilul: Mama, mi-e foame! Ce mâncăm?
Mama: (cu tristeţe) Ah ... Apă şi pâine... Aceasta este

singura mâncare pe care o avem.
Copilul: Tati va aduce ceva?
Mama: (se uită la copil şi îl îmbrăţişează) Da, va aduce.

În fundal se aud dintr-o dată zgomote făcute de avioane şi
bombardamente, iar mama lasă fotografia pe scaun şi îl
ia pe copil lângă ea. Sunetul se amplifică şi mama îl îm-
brăţişează strâns pe copil. Familia înspăimântată se uită
în jur, mama ţinându-l cu o mână pe copil şi cu cealaltă pe
bunică. Pe scenă apar soldaţi cu puşti cu lunetă. Mama
ţipă, îl îmbrăţişează puternic pe copil, în tmp ce bunica
se dezechilibrează şi cade de pe scaun.

Soldaţii o văd pe bunică.

(Pauză.)
Soldat 1: Hmmm ... Ce avem aici!?

Soldaţii se plimbă în jurul familiei, privind satisfăcuţi.
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Soldat 1: Este bătrână! Este inutilă! S-o omorâm!!!

Soldaţii o omoară pe bunică. Mama şi copilul ţipă, încercând
să ajungă la bunică, dar al doilea soldat îndreaptă o armă
spre ei. Mama blochează publicului vederea execuţiei.

(O pauză tensionată.)

Soldat 1: Şi voi doi ... 
Soldatul 2: Pot fi de folos!

Soldaţii o apucă pe mamă şi pe copil, mama se apără şi ţipă
să-i lase în pace, încercând să ajungă la copil.

Soldat 1: Nu! Trebuie să îi separăm!

Soldaţii îi tărăsc pe ostatici după cortină. Un soldat rămâne
pe scenă şi ia cearşaful de pe bunica ucisă. O lovesc, râd
de ea şi apoi pleacă.

După o linişte scurtă urmează o melodie tristă – cineva
aduce o placă funerară lângă bunică. Apare mama, cu un
trandafir şi o foaie de hârtie. Femeia merge încet spre placa
funerară. (pauză) După o vreme, se aşază pe podea, pune
trandafirul pe mormânt şi începe să plângă încetişor,
apoi citeşte scrisoarea.

Mama: „Căzut pe câmpul de luptă, sânge pe umărul
uniformei negre... Un bărbat de nicăieri şi fără
prieteni... Lacrimile sunt apa care m-a spălat în cele
din urmă şi locul în care m-ai lăsat să poposesc... Mese
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târzii, melancolice, în care mi-ai spus cuvinte pen-
tru spânzurători ciudate. Dimineţile s-au ivit şi ziua
te-a găsit pe tine şi ramurile crescând. Pe câmpul
de luptă ai fost apă şi visul unui plop înalt....”

Luminile se sting.
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OPSADA*

Dintre realizatorii croaţi de
film artistic din anii 1940 şi 1950,
mulţi sunt pe nedrept neglĳaţi
(ex. Šime Šimatović). Între aceştia,
un scriitor aparte este Branko Mar-
janovic, unul dintre fondatorii
cinematografiei instituţionalizate
din Croaţia, lector şi realizator de
film de mare influenţă şi un asociat
apropiat al lui Octavian Miletić,
Nikola Tanhofera şi Radojke Ivan-
čević. Astăzi, Marjanovic este cu-
noscut ca fiind un important rea-
lizator de filme documentare.
Marjanovic are o contribuţie importantă în dezvoltarea
filmului croat – începând de la colaborarea cu Miletić
Lisinski şi continuând cu filmele sale independente –
Zastava din 1949, Ciguli Miguli din 1952 şi Opsada din
1956, în fiecare dintre acestea fiind evident potenţialul
regizoral al lui Marjanovic. 

Filmul a trecut iniţial neobservat, ceea ce a împie-
dicat ecranizări ulterioare legate de viaţa Partizanilor
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şi de parabole despre aceştia. Contemplând acest tip
de filme din punct de vedere istoric, ele au condus cu
siguranţă la apariţia unei conotaţii indezirabile, deoa-
rece sunt puţine cazuri în care filmele inspirate din
viaţa Partizanilor sunt bine cotate între marile realizări
cinematografice croate. Excepţie fac acele filme care
preferă să trateze analitic substratul etic al luptei Par-
tizanilor (cum ar fi primele filme ale lui Antun Vrdoljak
sau Mimić: Prometheus din insula Abyss) decât să eviden-
ţieze abordarea pozitivă mai comună. Filmul Opsada
este despre un grup de Partizani care sunt sub asediu,
fiind înconjuraţi de forţe armate germane foarte pu-
ternice. Câţiva dintre ei îşi amintesc evenimentele dina-
intea atacului. Firul narativ are de fapt trei povestiri
care se întrepătrund.

Apartament în Zagreb – 1941

Familia lui Marko e panicată: intră şi ies din camere, îm-
pachetează haine şi alte lucruri în geamantane deschise
şi într-un cufăr, într-un apartament burghez confortabil
şi mobilat cu gust, în care sufrageria e plină de cărţi,
tablouri şi un pian mare, platouri de argint şi sfeşnice.
Familia e compusă din mama, într-o stare de anxietate,
tata, Ivana, de 26 de ani, Đurđa, 22 de ani, şi Đuro,
24 de ani, singurul care nu se mişcă. El stă lângă radio,
cu urechea lipită de difuzor, căutând o frecvenţă. Nu cad
bombe, doar se aud sunete de artilerie în depărtare. Tata,
ţinând în mână o fotografie cu ramă de argint, o întreabă
pe mama:
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Tata: Ce crezi, ar trebui să iau şi fotografia unchiului
Petar?

Mama: Ia-o, n-o lua, ia ce vrei. Nu vezi că-s foarte în-
grĳorată?

Tata: O să vină acasă, o să fie bine.

Tatăl intră în camera sa. Ea, abia potolindu-şi lacrimile, se
grăbeşte spre bucătărie, tocmai când uşa de la intrare se
deschide şi intră Marko, care priveşte amuzat la agitaţie. 

Ivana: Mamă, a venit Ivan!

Mama ţâşneşte din bucătărie.

Mama: Slavă Domnului, Ivan! Eşti rănit!?
Marko: E doar o mică tăietură, nu e nimic.
Mama: Am fost foarte îngrĳorată.
Đuro: Eu i-am spus să nu-şi facă grĳi. Aveai actele la

tine. Dacă ai fi fost lovit de o bombă, ar fi ştiut
unde să te aducă. 

Fetele se abţin să nu zâmbească. 

Mama: Đuro, nu spune lucruri de genul ăsta. Doamne
fereşte, Doamne fereşte!

Đurđa: (strigând printr-o uşă). Papa, a venit Ivan!

Tatăl apare în cadrul uşii, fericit, ţinând o cutie de vioară. 

Tata: Ce ţi-am spus eu?
Marko: (privind prin cameră, amuzat) Ce faceţi?
Ivana: Ce ţi se pare că facem?
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Între timp, vânzoleala continuă.

Marko: (către Đuro) Ne-au bombardat, nu mai emitem.
Đuro: Zagreb nu este singurul oraş cu staţie radio.
Mama: Împachetează, dragul meu, strângeţi! Împa-

chetează!
Marko: Unde mergem? 
Mama: Plecăm din Zagreb.
Marko: Plecăm din Zagreb. Unde?
Ivana: N-ai auzit? 
Marko: Ce să aud?
Ivana: N-ai văzut ziarul? Unde e ziarul? 

Începe să-l caute. Ceilalţi continuă să se agite şi să împacheteze.

Đurđa: L-am folosit la împachetat. 
Ivana: (exasperată) L-a folosit pentru împachetat!
Tata: Mulţi cetăţeni se alătură Partizanilor.
Đurđa: Toţi bărbaţii apţi care vor să se alăture Parti-

zanilor vor pleca din oraş, vor traversa râul şi vor
stabili o nouă linie de apărare. Aşa spunea ştirea. 

Tata: Aproape că nu mai e nimeni în această clădire.
Doar femei, bărbaţii au plecat deja. 

Marko: Şi ce crezi că vei face până ce se va stabili o
nouă linie de apărare? Te vei învârti să împachetezi
bagaje? 

Mama: Împachetează, Ivan, nu mai e timp.
Marko: Eu nu plec nicăieri.
Đurđa: Bine! Nici eu!
Mama: Nu vorbiţi prostii, trebuie să stăm împreună.
Marko: Nu, nu, nu, eu rămân pe poziţii. Dacă e să mor,

prefer să mor acasă la mine.
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Mama: Doamne fereşte!
Đuro: Sss�t!

Pocnituri, bârâieli şi „paraziţi” de la radio.

Đuro: Sss�t! Am prins ceva, ascultaţi...

Se strâng cu toţii lângă radio.

Prezentatorul de la radio: ... Un anunţ important. Şti-
rile primitele chiar acum de la BBC spun că Marea
Britanie, întrucât nu a primit nici un răspuns...
(paraziţi) ... şi aşadar, a declarat război Germaniei
Naziste... (un icnet colectiv) ... în următoarele câteva
ore... aşteptăm ultimele ştiri...

Đuro loveşte uşor radioul.

Prezentatorul de la radio: … dar este de aşteptat ca
Franţa să facă un anunţ similar... (paraziţi).

Este transmis imnul Yugoslaviei. Toţi stau nemişcaţi.

Interiorul apartamentului din Zagreb – noaptea

Tata toarnă lichior în pahare. Familia este aşezată în jurul
mesei, căci abia au terminat de mâncat. Masa e plină de ră-
măşiţele cinei. Marko are un panssament peste tăietură. 

Đuro: (aprinzându-şi o ţigară) Mamă, a fost o cină grozavă!
Marko: Aşa este!
Mama: Când e ceva de sărbătorit, trebuie făcut un

efort..
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Toţi iau paharele în mână.

Tata: Să ciocnim pentru Marea Britanie şi pentru Franţa.

Cu toţii ciocnesc şi beau.

Tata: V-am spus eu. Nu-i aşa? Totul o să fie bine.

Pe neaşteptate, încep să cadă bombe asupra străzii din
Zagreb.

Exterior – strada din Zagreb în ruine, câteva zile mai
târziu.

Apare o coloană de soldaţi germani, conduşi de un ofiţer
călare, marşează, apropiindu-se treptat. 

Pe trotuarul străzii cu clădirile distruse, prin fumul care
încă se mai ridică pe alocuri, se observă nişte privitori,
printre care Marko şi Đuro, iar puţin mai în spate, tatăl,
ridicându-se pe vârfuri să vadă mai bine. Toţi privesc
înmărmuriţi marşul soldaţilor germani.
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METODA ÎNVĂŢĂRII AUTO-ORGANIZATE
COMBINATĂ CU ACTIVITATEA CLUBULUI

INTITULAT „TINERII DEZBAT”

Introducere la proiectul Erasmus+ KA2 „Ascultă
trecutul” în Bünde

Prin intermediul parteneriatului strategic Erasmus+
KA2 Ascultând povestirile trecutului – Al Doilea Război
Mondial”, elevii noştri din clasele de liceu 601 şi 602 de
la Colegiul de Afaceri din cadrul Erich-Gutenberg-
Berufskolleg au dobândit cunoştinţele necesare cu aju-
torul metodei de învăţare auto-organizată (Self-Orga-
nized-Learning-Method, SOL). În timpul zilelor de studiu
săptămânale prevăzute în orar, elevii au învăţat despre
„Pace şi tulburări ale păcii” în cadrul disciplinei Studii
religioase, iar tema disciplinei Studii sociale/Istorie s-a
numit „Bellum Iustum – Există vreo formă de război
just?”. Cunoştinţele acumulate în cadrul acestor ore au
fost folosite ca fundament intelectual pentru o implicare
activă în orele de dezbateri. Formatul acestor discuţii
fusese deja pregătit în cadrul lecţiilor de limbă germană.
Rezultatele respectivelor activităţi de învăţare au fost
prezentate oaspeţilor şcolii şi altor profesori şi elevi
într-o expoziţie de postere şi de prezentări organizată
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într-o zi special dedicată proiectelor europene. Dezba-
terile s-au ţinut în faţa oaspeţilor şi a altor elevi. 

Formatul: Dezbateri conform regulilor Tinerii dezbat

„Dezbaterea” reprezintă de fapt formatul ales pentru
schimbul de informaţii pe tema dată. Timp de câţiva
ani, a fost cultivată la Erich-Gutenberg-Berufskolleg o
cultură a dezbaterilor în concordanţă cu regulile com-
petiţiei Jugend deba�iert (Tinerii dezbat). Competiţia se des-
făşoară sub patronajul Preşedintelui Federal al Germaniei.

Dezbateri bune sunt necesare pentru o democraţie
activă şi o coexistare armonioasă în societatea noastră
diversă. O dezbatere înseamnă: luarea unei poziţii, pre-
zentarea motivelor, criticarea – împotrivă şi împreună
cu ceilalţi. Participanţii la dezbatere trebuie să fie ca-
pabili să se exprime clar şi să se asculte reciproc. Dez-
baterile răspund la întrebări care pot apărea în orice
mediu: în familie, la serviciu, în politică.

Orice dezbatere începe cu o întrebare la care sin-
gurul răspuns posibil este un simplu da sau nu. Cel care
răspunde da susţine argumentele în favoarea proble-
maticii respective (pro). Cel care răspunde nu susţine
argumente împotriva problematicii (contra). O dezbatere
bună se bazează pe viziuni opuse prezentate obiectiv.
Argumentele aduse în prim plan sunt la fel de impor-
tante ca şi poziţia pro sau contra. Scopul dezbaterii este
identificarea celor mai convingătoare argumente. Iar
pentru acest scop este esenţială expertiza. 

Pentru a desfăşura o discuţie bazată pe date concrete
şi concentrată, există anumite reguli pentru dezbatere.
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Urmând aceste reguli, devin posibile ascultarea activă
a celorlalţi participanţi la dezbatere şi învăţarea modu-
lui în care cineva poate să-şi prezinte punctul de vedere
într-o manieră corectă şi bazată pe fapte. Regulile Tinerii
dezbat sunt sintetizate într-un mod în care pot servi drept
un ghid folositor în viaţa de zi cu zi. 

Dezbaterea reprezintă un model pentru formarea
voinţei politice în societatea noastră democratică. De
fiecare dată când ne reunim ca cetăţeni pentru a lua
decizii cruciale în legătură cu subiecte la ordinea zilei,
folosim dezbaterea. Şi oriunde apare o discuţie despre
aspecte importante ale luării unor decizii, apare şi şansa
pentru a lua o decizie bună. 

Întotdeauna există patru persoane participante la
dezbatere: doi participanţi răspund da şi reprezintă partea
pro, iar ceilalţi doi reprezintă partea adversă. O trăsătură
specială a dezbaterilor este că vorbitorii sunt de ranguri
egale de ambele părţi. Pro începe, contra contrazice.
Pentru a se asigura că nu există neînţelegeri, ambele
tabere primesc şansa de a răspunde.

Oricine doreşte să dezbată trebuie să prezinte un
punct de vedere. Desfăşurarea dezbaterilor arată, de
fapt, acceptarea existenţei mai multor opinii diferite. Deşi
scopul fiecărui participant la dezbatere este să-i con-
vingă pe ceilalţi de punctul său de vedere, este la fel
de posibil ca toţi să-şi păstreze opinia iniţială. 

Cele trei părţi ale unei dezbateri: 
• Runda de deschidere, în care fiecare participant pri-

meşte două minute să-şi explice răspunsul la întrebare.
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• Discuţiile libere, care durează 12 minute, în care
alte argumente sunt aduse şi dezbătute.

• În runda finală, fiecare participant primeşte un
minut în plus pentru a răspunde la întrebare a doua
oară, de data aceasta luând în considerare toate argu-
mentele pe care le-a auzit. 

Un juriu special pregătit evaluează dezbaterea con-
siderând următoarele patru aspecte:

• Expertiza: Cât de bine este informat vorbitorul
despre subiect?

• Abilitatea de a se exprima: Cât de bine îşi arti-
culează ideile?

• Abilitatea de a participa la o conversaţie: Cât de
receptiv este la ceilalţi?

• Puterea de convingere: Cât de bine fondate sunt
argumentele sale?

Un discurs este convingător dacă vorbitorul aduce
argumente bune, îşi structurează punctele de vedere
într-o ordine clară şi îşi prezintă opiniile într-o manieră
rezonabilă. Acestea sunt evaluate după criteriul puterii
de convingere, dar depinde de asemenea de expertiză,
de abilităţile de a se exprima şi de a participa într-o
conversaţie.

Metoda de învăţare: Învăţarea auto-organizată (Self-
Organised Learning – SOL)

Cu ajutorul învăţării auto-organizate, elevii dobân-
desc expertiza necesară pentru a fi capabili să dezbată
o tematică într-o manieră diferenţiată şi bine infor-
mată. Acest mod de învăţare complet inovativ este
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metoda de învăţare centrală de la Erich-Gutenberg-
Berufskolleg.

Învăţarea auto-organizată este un concept de învă-
ţare integrată care face posibilă învăţarea colaborativă,
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dar în acelaşi timp oferă spaţiu pentru procesele de
învăţare individualizată. Elevii preiau treptat respon-
sabilitatea succesului propriului proces de învăţare.
Medierea achiziţionării noilor cunoştinţe nu reprezintă
singurul scop al procesului de învăţare, un alt scop fiind
şi abilitatea elevilor de a asimila conţinut în mod auto-
nom. În acest cadru, profesorii au rolul de consilieri
pentru învăţare: ei prezintă oportunităţi legate de mo-
dul de structurare a procesului de învăţare spre atin-
gerea unui anumit scop, folosind metode variate de
învăţare adaptate ritmului individual. 

În special schimbările sistematice ale fazelor de în-
văţare individuale şi cooperative fac posibilă satisfacerea
diferitelor nevoi ale elevilor şi sprĳinul lor individual.
Acest fapt ajută la crearea şi încurajarea unei atmosfere
în care elevii au parte de recunoaştere, apreciere şi îşi
pot dezvolta încrederea în sine în cadrul comunităţii.

Pe parcursul lucrului la proiect, elevii sunt infor-
maţi de profesor în legătură cu tematica. După aceea,
clasa este separată în aşa-numitele „grupuri mamă” de
patru sau cinci elevi, în cadrul cărora îşi planifică urmă-
torii paşi şi structurează munca în diferite părţi. Aceste
părţi revin în responsabilitatea unor elevi care devin
experţi în respectivul domeniu, iar acest lucru se petrece
înainte ca elevii să se întâlnească cu alţi experţi pe acelaşi
aspect al tematicii. După ce aceste „grupuri de experţi” au
comparat şi şi-au completat reciproc rezultatele, mem-
brii „grupurilor mamă” se întâlnesc iarăşi să prezinte
celorlalţi membri problematica în care au devenit între
timp experţi. În acest mod, fiecare elev contribuie şi îşi
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asumă responsabilitatea pentru succesul demersului
de învăţare al întregului grup. 

În cele din urmă, rezultatele sunt prezentate şi
discutate într-o discuţie în plen. 

Cadrul organizaţional: Ziua de studiu la Colegiul de
Afaceri

„Ziua de studiu” implementată la clasele Colegiului
de Afaceri creează cadrul organizaţional al proiectului
nostru. Din 2015 elevii lucrează o zi pe săptămână pe
o tematică dată într-un mod auto-organizat şi pe pro-
prie răspundere. Acest lucru se întâmplă din ce în ce
mai mult în cadrul unei abordări inter-disciplinare orien-
tate pe proiect. În anul curent, disciplinele Contabilitate
şi administrarea afacerilor, Limba germană, Studii sociale/
Istorie şi Studii religioase contribuie la Ziua de Studiu
cu o parte a orelor din programul lor didactic. 

În timpul zilei de studiu, elevii rezolvă nişte sarcini
date în mod autonom. De exemplu, ei organizează
secvenţa de sarcini, ei îşi aleg partenerii de lucru şi ei
decid când iau pauze. Profesorul este mereu prezent,
dar doar având rolul de consilier de învăţare, astfel
încât el sau ea poate ajuta elevii individual şi poate, de
asemenea, să ofere feedback elevilor în legătură cu
progresul lor individual şi al modului în care îşi pot îm-
bunătăţi rezultatele.
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DECIZII ÎN BUNCĂR*

Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, 1949, teatru

Bărbatul de afară
(în germană: Drau-
ßen vor der Tür, lite-
ral Afară, la uşă) este
o piesă foarte apre-
ciată aparţinând lui
Wolfgang Borchert.
A fost scrisă în doar
câteva zile, în toam-
na anului 1946. 

Bărbatul de afară are ca temă sentimentul acut de
disperare al unui soldat, numit Beckmann, care a luptat
în război. Când se întoarce din Rusia, află cu mare tris-
teţe că şi-a pierdut soţia şi casa, iluziile şi convingerile.
Toate uşile în faţa cărora ajunge sunt închise. Sim-
ţindu-se cu adevărat deznădăjduit, se gândeşte să-şi ia
zilele, dar însuşi râul Elba îi respinge încercarea de
suicid, valurile sale aducându-l la ţărm. Finalul piesei
este vag, dar poate fi presupus că Beckmann moare.
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Această piesă a fost lansată în perioada imediat
următoare războiului şi a fost intitulată O piesă pe care
niciun teatru nu doreşte s-o pună în scenă şi niciun public
nu vrea s-o vadă. În ciuda acestui titlu, prima difuzare la
radio (februarie 1947) a fost de mare succes. În prima
zi după moartea lui Borchert, pe 21 noiembrie 1947, a
fost prima producţie teatrală a piesei Bărbatul de afară
(la Hamburger Kammerspiele).

Piesa are cinci scene într-un singur act şi foloseşte
forme expresioniste şi tehnica Brechtian – de exemplu,
Verfremdungseffekt (efectul de înstrăinare) pentru a îi
bulversa şi a atrage atenţia publicului. (adaptat după
Wikipedia)

Bernhard Wicki, Die Brücke, 1959, film

Die Brücke (Podul) este un
film vest-german realizat în
1959 şi regizat de producăto-
rul austriac de film Bernhard
Wicki. Sursa lui de inspiraţie
a fost romanul din 1958 cu
acelaşi nume scris de Gregor
Dorfmeister (publicat sub
pseudonimul Manfred Gre-
gor). Povestea e bazată pe
un eveniment real, conform
istorisirii personale a unui
veteran care trecuse printr-o
experienţă similară în tinereţe, în al Doilea Război
Mondial. 

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial

85



Rezumat: La sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial, forţe americane avansează în direcţia unui
oraş mic din Germania. Discutând în clădirea şcolii din
oraş, şapte băieţi (fiecare dintre ei de aproximativ 16 ani)
nu conştientizează absolut deloc seriozitatea şi perico-
lele războiului, ba chiar sunt încântaţi de proximitatea
luptelor faţă de ei.

Băieţii sunt recrutaţi în una din unităţile locale ale
armatei şi după o singură zi primesc veşti că americanii
sunt foarte aproape. Ei sunt selectaţi să „păzească” podul
local, care nu are nici o importanţă strategică şi urma
să fie aruncat în aer oricum pentru a separa oraşul de
efectele directe ale războiului. Tinerii sunt lăsaţi sin-
guri pe pod, fără nici o posibilitate de a-şi contacta uni-
tatea. Dând dovadă de curaj, ei apără podul, chiar şi
după ce se întâlnesc cu un convoi de camioane care
transportă soldaţi răniţi. Băieţii nu primesc nici un
ordin să se retragă, astfel încât îşi păstrează poziţia,
motivaţi de codul „Un soldat care apără un metru
pătrat de pământ apără Germania”. În final doar unul
dintre băieţi supravieţuieşte, dar înnebuneşte după ce
îşi dă seama că prietenii lui au murit degeaba. (adap-
tat după Wikipedia)

Locaţia:
Un buncăr antiaerian dintr-o suburbie a Berlinului, în

martie 1945.

Personajele:
Holger – 17 ani, tatăl mort în luptă; împotriva războ-

iului, precaut, rezervat;
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Gerd – 18 ani, 2 fraţi mai mari, amândoi în armata ger-
mană; mândru de fraţii lui, vrea să fie ca ei;

Rüdiger – 16 ani, crescut într-un cartier din Berlin; fas-
cinat de război, îl consideră o aventură;

Elise – 17 ani, bine-educată; a venit în Berlin ca refugiat
din Germania de Est.

Situaţia:
Un ofiţer din armată i-a ales pe cei patru să stea în

interiorul buncărului antiaerian şi să ajute la apă-
rarea unei străzi. I-a adus aproape de linia fron-
tului. După sosire, ei trebuiau să aştepte până când
el se va întoarce cu armament şi muniţie.

Gerd: Mă duc sus pentru o clipă. Hai să vedem când se
întoarce ofiţerul!

Gerd iese din scenă.

Rüdiger: (bine dispus) Mă întreb dacă vom primi uni-
forme adevărate, pe lângă arme. Nici măcar nu-s
îmbrăcat în uniforma de Tânăr Hitlerist.

Holger: (tăcut, stresat) Trebuie să ieşim de-aici! Eu nu
pot să fac asta.

Rüdiger: Şi dacă reuşim, poate primim Crucea de Fier!
Holger: (un pic mai tare) Trebuie să ieşim de-aici!
Rüdiger: Un văr de-al meu are Crucea de Fier, clasa I!
Holger: (tare) Rüdiger! Hai să plecăm!
Rüdiger: Nu fi laş! Acum e nevoie de toţi oamenii la

post! Führer-ul se bazează pe tineretul german.
Trebuie să-i fim loiali şi să-l susţinem. Noi suntem
viitorul Germaniei!
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Elise: (furioasă) Rüdiger, despre ce tot vorbeşti? Tu te-ai
uitat pe stradă? Totul este distrus. Războiul este pier-
dut. Mai degrabă am ieşi de-aici, altfel n-o să avem
nici un fel de viitor.

Rüdiger: Asta e trădare. Numai trădătorii vorbesc aşa.
Dacă voi ăştia din est nu v-aţi fi predat aşa de repede,
duşmanii nu s-ar fi apropiat acum de Berlin. 

Elise: (vrea să răspundă, dar nu apucă)

Gerd intră pe scenă.

Gerd: (calm) N-am văzut pe nimeni. Strada e plină de
fum şi se aud focuri de armă din partea dreaptă.
Duşmanii par că au ajuns deja în cartierul nostru.

Rüdiger: Ce bine, te-ai întors! Ei vor să fugă.
Gerd: (decis) Nimeni nu fuge nicăieri atât timp cât eu

sunt la comandă, m-aţi înţeles? Ofiţerul a spus că eu
sunt la comanda acestui grup până când se în-
toarce, da?

Elise: Cine ştie dacă se mai întoarce!?
Gerd: (impulsiv) Ce vrei să spui? Vrei să sugerezi că ar

fi fugit? Po�im? Niciodată! Un ofiţer german nu
fuge de pe câmpul de luptă! Ai înţeles?!

Elise: Da, da – bine. Dar poate că a fost împuşcat, rănit,
sau poate ... e mort.

Gerd: Nu-ţi fă grĳi. O să se întoarcă dintr-o clipă în
alta.

Pauză. Toţi se uită în tavan şi ascultă.

Elise: Impactul a fost destul de aproape. Situaţia devine
din ce în ce mai periculoasă.
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Rüdiger: (batjocoritor) Ce, fetiţele s-au speriat? Eu n-am
înţeles din prima de ce ofiţerul te-a luat şi pe tine.
Auzi, o fată!

Elise: Asta pot să-ţi spun eu: pentru că nu mai rămă-
sese nimeni altcineva!

Holger: Exact! Şi noi ar trebui să încercăm să fugim de-
aici.

Gerd: Nimeni nu pleacă nicăieri! Trebuie să ne apărăm
cartierul, pentru că încă mai sunt oameni în vârstă
şi copii care mai locuiesc aici. Ce-o să se întâmple
cu ei când toţi cei apţi de luptă au fugit?

Rüdiger: (într-o postură oratorică, ceilalţi privindu-l îngân-
duraţi) Suntem alături de Führer! Suntem alături de
Patrie. Vom apăra pământul german până la ultima
picătură de sânge. Niciodată duşmanii Germaniei
nu vor învinge! Victoria finală este a noastră. 

Pauză

Elise: Atunci să votăm toţi în mod democratic. Votăm
dacă stăm sau plecăm.

Gerd: Să votăm democratic? Democraţia este o inven-
ţie a celor slabi. Numai un lider puternic poate
aduce victoria. 

Holger: Trebuie să decidem împreună, dacă vrem să
reuşim. 

Elise: Exact. Este singurul mod în care putem decide
toţi ce să facem mai departe.

Gerd: Eu sunt conducătorul acestui grup şi eu decid
că stăm şi luptăm.

Elise: Cine a decis ca tu să fii şeful?
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Gerd: Ofiţerul. El m-a făcut lider. Este ordinul lui!
Holger: Şi unde-i acum ofiţerul acesta al tău?
Gerd: (nesigur) De unde să ştiu eu?
Holger: (apăsat) Dus! S-a dus!
Rüdiger: (agitat) Gerd, de ce vorbesc aşa? Nu pot să

facă asta. Asta e trădare! Fă ceva!
Elise: Să votăm!

Pauză

Elise: Avem două opţiuni, le votăm una după alta:
Opţiunea 1: Fugim.
Opţiunea 2: Stăm.
(pauză scurtă)
Cine este pentru opţiunea 1? (Holger şi Elise ridică mâinile)
Cine este pentru opţiunea 2? (Rüdiger ridică prompt mâna.

Gerd încă se gândeşte.)
Rüdiger: Gerd? Gerd?! Ce faci? Ridică mâna! Gerd!!!
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ULTIMII OAMENI CĂZUŢI ÎN RĂZBOI*

Heinrich Böll, Der Engel schwieg, 1949/50, roman,
publicat postmortem în 1992

În 1972, Heinrich Böll a câş-
tigat premiul Nobel pentru lite-
ratură, fiind primul german care
a obţinut acest premiu după
Thomas Mann, în 1929. Böll a
fost crescut într-o familie catolică
liberală. În timpul războiului,
a luptat pe fronturile rusesc şi
francez, a fost rănit grav de patru
ori şi a fost luat prizonier într-o
închisoare americană. A început
să scrie despre experienţele sale
ca soldat după terminarea răz-
boiului. Trenul a sosit la timp a fost primul său roman,
publicat în 1949, devenind treptat unul din cei mai
prolifici scriitori din Germania post-belică. Böll a fost
o figură marcantă în apărarea libertăţii intelectuale a
scriitorilor din toată lumea. A murit în iunie 1985.

Rezumat: Îngerul tăcut (scris între anii 1949-1950)
este primul său roman plasat în Germania post-belică.
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Cartea începe în 8 mai 1945, ziua capitulării Germa-
niei. Romanul îi transpune pe cititori între rămăşiţele
unui oraş german, ceea ce, probabil, a dus la nepubli-
carea manuscrisului la acel moment, întrucât oamenii
urau să li se reamintească de greutăţile prin care trecu-
seră recent. Böll evidenţiază existenţa umanului după
sfârşitul tuturor lucrurilor. Un soldat se întoarce în
oraşul natal (care fusese bombardat) cu documente fal-
sificate, căutând o casă, pâine şi oameni. În final, găseşte
un pic de umanitate, dar şi cruzimea interesului propriu,
mascat de ipocrizia creştină. Povestea de dragoste ră-
mâne „clară şi fragilă, potrivită pentru generaţia revenită
din război care ştie că nu există noţiunea de ‘acasă’ pe
acest pământ”. (Böll) (Kiepenheuer şi Witsch)

Wolfgang Staudte, Rosen für den Staatsanwalt, 1959, film

Trandafiri pentru procuror
(în germană: Rosen für den
Staatsanwalt) este un film ger-
man din 1959 regizat de Wolf-
gang Staudte.

Rezumat: Rudi, un soldat,
este condamnat la moarte de
judecătorul curţii marţiale,
Dr. Schramm, pentru că a furat
doua batoane de ciocolată în
aprilie 1945. Rudi scapă de
plutonul de execuţie în ulti-
mul moment, iar după sfârşitul războiului trăieşte în
sărăcie, ca vânzător stradal. Ani mai târziu, judecătorul
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Dr. Schramm este un procuror respectat şi, într-o zi,
când se plimba pe stradă, îl întâlneşte accidental pe
Rudi. Dr. Schramm vrea să-l sperie şi să-l facă să plece
din oraş, temându-se că acesta din urmă îl va turna.
Ca urmare, judecătorul aranjează ca Rudi să fie arestat
şi chiar brutalizat de poliţie. Suficient de disperat, Rudi
fură două batoane de ciocolată dintr-un magazin, spe-
rând că vechiul său caz va fi redeschis şi decizia ne-
dreaptă a Doctorului Schramm va fi scoasă la lumină.
Între timp, însă, Dr. Schramm a făcut astfel încât con-
damnarea la moarte a lui Rudi să-i fie ştearsă din dosar.
La proces, un timp, totul merge conform planului docto-
rului. Dar la un moment dat, acesta îşi pierde controlul
şi, fără a-şi da seama ce spune, ordonă ca Rudi să fie
condamnat la moarte. Procesul este, într-un final, oprit,
Dr. Schramm demisionează şi Rudi părăseşte oraşul
pentru a începe o nouă viaţă. (Adaptat după Internet
Movie database)

Situaţia:
Imediat după predarea necondiţionată a Germaniei,

care a avut loc în data de 8 mai 1945, la ora 23:01,
ultimele victime ale celui de-al Doilea Război Mon-
dial din Europa s-au întâlnit în lumea de apoi, fără
să fie la început conştienţi de situaţia în care se află.

Decorul:
Scena este acoperită cu câteva cearşafuri albe, aranjate

unele lângă altele, respectiv unele în spatele altora,
astfel încât actorii să se poată mişca printre ele.
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Scena este iluminată din spate, creând un efect prin
care actorii care se plimbă printre cearşafuri sunt
văzuţi de public doar ca simple siluete.

A: Ce linişte s-a făcut dintr-o dată...
B: Pot să aud totul...
C: Păi, e noapte, până şi inamicul vrea să doarmă.
A: Nu, ... e cumva diferit.
B: Da, pare aproape lipsit de grĳi...

Pauză

C: Cum aţi apărut aşa deodată? Acum un minut nu
eraţi aici!

B: Bineînţeles că nu eram aici. Abia mi s-a terminat
tura. Tocmai m-am întors în adăpost. Probabil că
tu ai stat aici unde e cald şi bine tot timpul (râde)

A: Păi, nu prea pare a adăpost. Totul e atât de luminat.
Poate cineva să stingă luminile? Altfel Ivan o să
trimită un obuz aici.

C: (râde) Hai, măi, obuzele lui Ivan nu zboară aşa de
departe.

A: Ia, du-te sus, să vezi tancurile ruseşti pe malul celă-
lalt. Atunci ai să vezi cât de departe pot să tragă!

C: Ce râu??? Auzi, eşti beat?

Linişte

B: Unde-i puşca mea? Unde mi-ai pus puşca?
A: N-am văzut-o recent!
C: Eu n-am văzut-o deloc!

Pauză
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A: Eşti aici de mult timp?
C: Nu ştiu.
B: Nu ştii?
C: Nu, nu ştiu.
B: Ce-i chestia aceea? Unde-i ofiţerul comandant?

Toată lumea aleargă repede printre cearşafuri, vorbind cu
sine neinteligibil.

Voce: (tare) Hei, tăceţi! Aşteptaţi să fiţi chemaţi.
A, B, C: (strigă) Da, să trăiţi!

Linişte, toţi se aşază.
În fundal se pot vedea siluete de oameni care trec fără să

scoată un sunet.

B: Arată aşa de rău. Atât de oropsiţi.
A: Schelete vii.
B: Arată ca...

Linişte

C: Unde suntem aici? Ce fel de loc este acesta?
B: Ceva nu e în regulă.
A: Nu vă mai plângeţi. Şi ce? Este uscat, este cald şi nu

îmi mai este foame. Şi asta înseamnă mult!
B: Corect! Fără foame! Asta-i ciudat.
C: E mai bine aşa. E evident că nu vom primi nimic

aici.
B: Am impresia că ăştia de aici nu dau nimic nimănui.

Ciudat.

Pauză

Ascultă povestirile trecutului – 
al Doilea Război Mondial

95



A: Cineva mi-a scris pe mână. Uite! 8 mai 1945, 22:59.
B: Şi pe-a mea la fel. Pe mâna stângă. Exact la fel: 8 mai

1945, 22:59. Oare ce-o fi asta? Cred că mi-a făcut-o
când dormeam.

A: Nu se şterge! Cine-ar face aşa ceva?
C: Ciudat. Şi pe mâna mea scrie 8 mai 1945, dar 23 fix

– Dar credeam că eu am fost aici înainte să veniţi
voi?!

A: Nu ştiu, poate nu ne-ai văzut pe toţi odată.
B: Mi-e frică. Am făcut ceva rău? E o pedeapsă, sau o

răsplată, sau …?
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ROLUL CLUBURILOR SOCIALE ÎN
REZOLVAREA CONFLICTELOR

În secolul al XX-lea, milioane de oameni şi-au pier-
dut viaţa în cel de-al Doilea Război Mondial. Această
distrugere şi la nivel psihologic rezumă istoria seco-
lului XX. Măsuri de prevenţie au fost luate în multe ţări
cu scopul de a reduce efectele traumatizante ale acestor
războaie. Primul loc în care fiinţa umană primeşte ac-
ceptarea necondiţionată şi respectarea diferenţelor este
şcoala. Din această cauză, educarea unor indivizi să-
nătoşi nu doar fizic a devenit scopul tuturor ţărilor. În
special au început să fie implementate studiile destinate
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îmbunătăţirii abilităţilor de rezolvare a conflictelor şi
de comunicare ale elevilor.

Pentru a reduce şi a elimina efectele distructive, agre-
sive şi orientate spre violenţă ale frecventelor conflicte
între elevi din licee, în şcoala noastră a fost iniţiat un
program de pregătire. Clubul elevilor intitulat Rezol-
varea Conflictelor, Negociere şi Mediere de la egal la egal are
ca scop ajutarea elevilor în rezolvarea şi gestionarea
neînţelegerilor într-un mod paşnic, prin conştientizarea
capacităţii de a înţelege natura divergenţelor dintre
oameni, demonstrând modurile în care se pot rezolva
disputele prin punerea la dispoziţia elevilor a unor com-
petenţe de comunicare, de gestionare a furiei, nego-
ciere şi mediere, prin metoda de la egal la egal. 

Motivul pentru care aceste competenţe sunt trans-
mise elevilor de liceu ţine de faptul că modul nostru
de a înţelege conceptul de disciplină şi abordările de
tip soluţionarea problemei demonstrează un conţinut
şi caracteristici mature, autoritare şi orientate pe forţă.
Disputele între elevi, şi, implicit, violenţa dintre ei, sunt
rezolvate prin intermediul profesorilor, a administra-
torilor şcolii, părinţilor şi consiliilor disciplinare.

În loc de acceptarea unei autorităţi a adulţilor şi a
disciplinei bazate pe forţă, şcolile ar trebui să creeze
un mediu în care elevii pot să-şi rezolve problemele
prin intermediul mediatorilor aleşi dintre colegi. Astfel,
conflictele în care sunt implicaţi elevii le vor dezvolta
abilităţile de rezolvare a problemelor. Elevii vor învăţa
să rezolve conflictele mai serioase pe viitor datorită
modului prin care au rezolvat disputele pe care le-au
cauzat în prezent. 
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Liceul Galatasaray este o instituţie care respectă
principiile de acceptare necondiţionată şi egalitate prin
cultura şi tradiţia şcolii. Elevii dezvoltă abilităţile de
rezolvare a conflictelor în cadrul cluburilor de mediere
şi în alte cluburi sociale. Găsirea soluţiilor pentru
probleme în cadrul cluburilor elevilor este posibilă
dacă elevii se exprimă liberi, cad de acord asupra lor şi

contribuie la rezolvarea problemelor. Funcţiile clubu-
rilor sociale sunt similare altor instituţii din societatea
noastră, astfel încât interacţiunile din cadrul cluburilor
îi pregătesc pentru adevărata viaţă socială.

Comunicarea bazată pe respect şi dragoste reciprocă
stă la baza relaţiei dintre diferite grupuri de vârstă din
şcoala noastră. Elevii din clasele mai mari sunt mentori
pentru clasele mai mici. Dacă apare un conflict între
elevii din şcoală, aceştia vor comunica cu colegii lor
pentru medierea conflictelor. Dacă acestea nu pot fi
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rezolvate prin medierea de la egal la egal, atunci elevii
din an mai mare (numiţi surori şi fraţi, ceea ce repre-
zintă un semn de respect în cultura noastră) vor media
divergenţele. Din acest motiv, cultura de tip soră-frate
a permis implementarea eficientă a proiectului de
mediere. 

Există medii în care elevii pot pune în practică abi-
lităţile de rezolvare a conflictelor, mai ales în cluburile
sociale. Elevii au multe oportunităţi de a dezvolta îm-
preună cu alţi elevi soluţii creative pentru diferite
situaţii de criză. Conflictul este cel mai mare eveni-
ment care dezvoltă un individ, o familie, o societate, un
stat. Inconvenientele unui conflict contribuie la hotă-
rârea noastră de a ne stabili noi ţeluri. Ne ajută să ne
motiveze spre progres şi ne dezvoltă abilitatea de a
rezolva mai uşor viitoarele probleme. Dacă şcolile sunt
cele mai importante locuri pentru sprĳinirea dezvol-
tării indivizilor, cluburile sociale reprezintă una din
părţile cele mai importante ale acestui sistem.
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MAI ÎNTÂI S-A STRICAT PÂINEA…*

Mai întâi s-a stricat pâinea
este numele primei colecţii
de nuvele publicate în 1946 şi
scrise de Oktay Akbal, ime-
diat după sfârşitul celui de-
al Doilea Război Mondial. A
fost dorinţa autorului ca aceas-
tă carte să fie considerată un
documentar al anilor ’40. În
carte, Istanbulul este prezen-
tat ca fiind un oraş aflat sub
pericolul iminentei posibili-
tăţi de a intra în război, aşa cum a fost perceput de un
tânăr devotat scrisului şi artei. Oktay Akbal a fost un
jurnalist turc prolific şi un scriitor cunoscut, care a scris
nuvele, romane şi articole. A trecut la cele veşnice în
2015. 
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Scena 1

Scena se luminează treptat.
Actorii pot fi văzuţi scriind în caietele lor, aşezaţi cu toţii

unii lângă alţii. Ei îşi ridică capurile pe măsură ce îşi
citesc replicile. Reflectorul luminează fiecare vorbitor în
timpul monologului său. 

Alp: Mai întâi s-a stricat pâinea, apoi restul ... Războiul
a aruncat o negură macabră asupra lumii noastre.
Oamenii ucideau fără să întrebe de ce... 

Efe: Cuvântul „război” era tot ce auzeam peste tot. Mar-
şurile Naţiunilor şi discursurile liderilor umpleau
radiourile şi urechile oamenilor confuzi. Ziarele
erau citite cu teamă. 

Yaman: Tramvaiele şi vapoarele erau pline de oameni
îndureraţi, cu toţii grăbiţi, temători şi dezorientaţi,
călătorind dintr-o parte în alta a oraşului. Constant
în transă. 

Efe: Oamenii s-au schimbat, atât la nivel de persona-
litate, cât şi ca mulţime. 

Buğra: Înainte de război, primul lucru pe care-l făcea un
om care păşea pe stradă pentru a pleca la serviciu
era să privească puţin cerul şi la vederea nuanţei
luminoase de albastru deschis simţea o senzaţie
sinceră de pură fericire. În zilele noastre, oamenilor
nu le pasă nici atunci când cerul este negru...

Şimal: Toţi îşi pierduseră speranţele şi visurile. Cu toţii
erau îngrĳoraţi, singuri, gândindu-se la nimic alt-
ceva decât la ei înşişi. Visurile deveniseră o em-
blemă a trecutului. Căci, de fapt războiul a distrus
în primul rând visurile noastre...
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Lumina se stinge treptat.

Scena 2

Se luminează scena. Se poate vedea Şimal stând nemişcată
lângă Yaman, pe partea dreaptă a scenei, privind dinspre
public. Restul actorilor stau, tot nemişcaţi, în băncile lor,
în partea stângă, în plan depărtat, în ceea ce pare a fi o
sală de clasă. 

Yaman: Eram elev de liceu înainte de război. Trebuia să
mă trezesc foarte devreme în fiecare zi, dar nu reu-
şeam niciodată. Luam micul dejun foarte repede şi
plecam de acasă imediat. Ajungeam la şcoală chiar
înainte să sune clopoţelul.

Yaman îşi ia ghiozdanul şi înaintează până în faţa lui Şimal.

Yaman: (arătând spre Şimal) Mama mea.

Yaman pocneşte din degete în faţa lui Şimal, pentru a o pune
în mişcare.

Şimal: Dar încă nu ai luat micul dejun!
Yaman: O să fiu bine, deja am întârziat!
Şimal: Măcar pune haina pe tine, pentru numele lui

Dumne-

Sătul de cicăleala ei continuă, Yaman pocneşte iar din degete
şi o „îngheaţă” pe Şimal chiar în mĳlocul propoziţiei.
Pleacă apoi spre sala de clasă.

Yaman: (arătând spre colegi) Clasa mea.
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Îşi pune ghiozdanul jos şi se aşază lângă Alp. Yaman pune
scena în mişcare când începe să joace jocul „Piatră, Hâr-
tie, Foarfecă” cu Alp. Între timp, Şimal intră în clasă ca
profesoară. Efe şi Buğra îi avertizează pe Yaman şi pe
Alp să înceteze joaca când o văd pe Şimal.

Şimal: Bună dimineaţa, copii!
Elevii: Bună dimineaţa!
Şimal: Ce mai faceţi astăzi?
Elevii: Bine! Mulţumim!
Şimal: Grozav! Staţi jos şi deschideţi caietele de teme,

vă rog! (Vine lângă banca lui Yaman) Unde este tema
ta, Yaman?

Yaman: (bâlbâindu-se) Câi... Câinele meu a ... mâncat-o!

Cu toţii încep să râdă zgomotos. Yaman îl ghionteşte pe Alp,
ca un strigăt mut de ajutor. Alp se ridică în picioare şi
pocneşte din degete, „îngheţându-i” pe toţi.

Alp: Nici eu nu-mi făcusem temele. De fapt, nimeni nu
şi le făcuse. Yaman nici măcar nu avea un câine.
Chiar şi aşa, ne înţelegeam bine cu profesorii noştri.
Reuşeam cumva să ne placă la şcoală, indiferent de
ce se petrecea, deoarece cu toţii eram fericiţi la mo-
mentul acela.

Se aşază şi pocneşte din degete. Sună clopoţelul de pauză.
Profesoara nu reuşeşte să înţeleagă cum de a trecut
timpul atât de repede. Toţi elevii părăsesc clasa. Buğra
ia un trandafir şi ghiozdanul său şi se apropie uşor de
mĳlocul scenei. Se uită la ceas, bate din picior etc., ca şi
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cum ar aştepta pe cineva. Intră Alp şi Yaman ca nişte
oameni la întâmplare pe acolo, trecând prin faţa lui
Buğra în timp ce vorbesc între ei.

Alp: Ai citit ziarele de azi?
Yaman: Da. Spuneau că Europa intră iar în război. 

Yaman şi Alp ies din scenă. Intră Şimal şi Efe cu un ziar în
mâini, traversând scena.

Efe: E tot aici, în ziar. Po�im, citeşte.
Şimal: A izbucnit războiul în Europa, acum mai aprig

decât alte dăţi.

Buğra îi aude accidental pe cei doi vorbind. Pocneşte din
degete să îi îngheţe şi le smulge ziarul din mâini. Citeşte
titlul şi este devastat. Ridică apoi capul şi vorbeşte, pri-
vind spre public.

Buğra: A început războiul...

Pocneşte din degete şi îi pune în mişcare pe Efe şi Şimal.
Apoi, ei pleacă de pe scenă. Buğra merge reticent spre casă.
Şimal (mama lui) aşază masa. Buğra încearcă să îi spună
care este situaţia, dar este constant întrerupt de ea.

Buğra: Mamă, eu-
Şimal: Bună, fiule! Repede, spală-te pe mîini!
Buğra: Da, dar trebuie să-ţi sp-
Şimal: Cina este aproape gata şi tatăl tău trebuie să

apară din clipă în clipă.
Buğra: Mamă, am citit şti -
Acum este întrerupt de o bătaie în uşă. 
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Şimal: Cred că e tatăl tău. Du-te şi deschide!

Buğra se grăbeşte spre uşă şi îl întâmpină pe tatăl său, care
pare şi el mâhnit.

Buğra: Bună, tată!
Efe: Bună, fiule!
Buğra: Bănuiesc că ai citit deja ziarele.
Efe: Da, ... din nefericire.
Şimal: Despre ce vorbiţi? S-a întâmplat ceva?
Efe: Europa intră în război din nou. Ne aşteaptă zile

grele.
Şimal: (se bâlbâie) Ce? Ce-ce vrei să spui? Ce ne vom

face?
Efe: Nu ştiu...
Buğra: Crezi că va trebui să luptăm şi noi în tranşee?
Efe: N-am nici o idee...

Intră Yaman şi Alp. Vin în faţă pe scenă.

Alp: Totul a început în acea toamnă. Am fost anunţaţi
dintr-o dată că începuse războiul. 

Yaman: Toţi profesorii şi prietenii noştri erau aceiaşi
oameni. Totuşi, cu toţi am simţit că ceva nu e în
ordine. Chiar şi oamenii care nu citiseră un ziar în
viaţa lor, cumpărau acum câte unul zilnic.

Alp: În casele noastre, în şcoli, pe străzi... Războiul era
peste tot. Viaţa nu a mai avut gust din acel mo-
ment. Chiar şi pâinea... toate s-au schimbat în rău. 

Luminile se sting. 

Activităţi non-formale – 
al Doilea Război Mondial: Aplicaţii

108



Luminile se aprind. Decorul este acelaşi ca în Scena 1.
Actorii îşi ridică uşor capurile şi încep să vorbească
unul câte unul.

Efe: Sunt decenii de când am absolvit. Unii dintre noi
ne simţim bătrâni, chiar. Războiul ne-a răpit cei mai
luminoşi ani, a distrus tot ceea ce era sacru în noi. 

Yaman: Facem naveta către serviciu zilnic. Unii dintre
noi am studiat la universităţi şi chiar şi ei au simţit
că li s-a scurtat tinereţea. Eram cu toţi cufundaţi în
gânduri sumbre şi sentimente urâte.

Şimal: Oamenii zilelor paşnice nu mai existau. Majo-
ritatea prietenilor mei de dinainte sunt acum doar
nişte străini. Oamenii blânzi au devenit răi; cei ge-
neroşi au devenit lacomi... Cele mai calde inimi,
reci…

Yaman: Dar lumea se va mai schimba încă o dată. S-ar
putea să nu mai fie aceeaşi... Nu trebuie să mai fie... 

Buğra: Noi, oamenii păcii şi ai războiului, nu ne-am
pierdut speranţa. Credem într-o lume mai bună.
Credem că într-o bună zi oamenii vor fi din nou
fericiţi, privind cerul albastru luminos şi marea...

Alp: Totul a început cu pâinea, şi totul se va sfârşi cu
pâinea...

Luminile se sting.
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VAGONUL TERORII*

Vagonul terorii a fost adap-
tat după romanul lui Ayşe
Kulin, Nefes Nefese (Ultimul
tren spre Istanbul). Ayşe Kulin
este o romancieră şi jurna-
listă contemporană, de origine
turcă. Romanul, publicat în
2002, este despre faptele a doi
diplomaţi turci, care au sal-
vat vieţile mai multor evrei
în timpul Holocaustului din
al Doilea Război Mondial.
Când Selva, fiica unuia din-
tre puţinii deţinători ai titlului de Paşă otoman rămaşi
în viaţă, se îndrăgosteşte de Rafael, un tânăr evreu,
familiile lor se opun căsătoriei şi îi dezmoştenesc. Ei
pleacă împreună să trăiască în Franţa, dar şi acolo îi
ocoleşte fericirea. Odată cu avansul celui de-al Doilea
Război Mondial, sunt prinşi în reţeaua terorii hitleriste.
În timp ce „tentaculele” naziste se apropie de ei, trăiesc
cu spaima de a fi luaţi şi trimişi într-un lagăr de
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concentrare. Între timp, Turcia încearcă cu disperare
să evite intrarea în război, practicând cu mare atenţie
„mersul pe frânghie” între Axă şi Aliaţi. În acest ro-
man, Ayşe Kulin urmăreşte şi detaliază foarte bine ceea
ce se întâmplă în Turcia în timpul războiului şi eveni-
mentele din vieţile lui Rafael şi Selvei în Europa. Poves-
tirea se mută succesiv din Istanbul la Marseilles, din
Ankara şi Cairo la Paris şi la Berlin, apoi iar la Istanbul.
Simultan cu aceste treceri, autoarea evidenţiază de-
mersul curajos şi strădania diplomaţilor turci, care şi-
au riscat vieţile pentru a salva sutele de evrei prizo-
nieri în Europa de masacrul nazist.

Se aprind luminile.
Este o mulţime mare în faţa consulatului. Tura s-a încheiat.

Kavas Halim vorbeşte mulţimii.

Kavas Halim: I-au pus într-un tren ca să fie luaţi.

Mulţimea se năpusteşte asupra lui Nazım Kender.

Nazım: Opriţi-vă! Daţi-mi drumul! Ridicaţi-vă în pi-
cioare! Ce s-a întâmplat, ce faceţi?

Kavas Halim: (mulţimii) Deschideţi! Mâncaţi din timpul
preţios al consulului.

Un bărbat în vârstă: (înlăcrimat) I-au luat pe toţi! Le-am
spus că sunt toţi turci, dar nu ne-au ascultat!

Nazım: Unde îi duc?
Bărbatul în vârstă: La staţia Saint Charles.
Nazım: Staţi, să aduc documentele. (Fuge în clădire, se în-

toarce cu documentele) Are vreunul dintre voi maşină?
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Un tânăr: Maşina mea este aici.
Nazım: Adu-o repede.
Tânărul: Este aici lângă poartă. Po�im! (Fuge spre ma-

şină. Îi deschide portiera lui Nazım, consulului, şi se aşază
pe scaunul şoferului. Mulţimea înconjoară maşina.)

Kavas Halim: Lasă-mă să vin cu tine!
Nazım: Intră! Plecăm spre Staţia Saint Charles.

Pe vagon scrie: ÎN ACEST VAGON ÎNCAP DOUĂZECI
DE ANIMALE ŞI CINCI SUTE DE KILOGRAME
DE NUTREŢ. Ţipete şi plânsete se pot lesne auzi din
vagon. Ofiţeri SS stau în jurul lui.

Cineva din mulţime: Majoritatea dintre noi avem paşa-
poarte turceşti, dar Gestapo nu vrea să ne asculte.

Nazım: (către un ofiţer) Solicit să vorbesc cu superiorul
dumneavoastră! Acum!

Ofiţerul german: Vă grăbiţi?
Nazım: Este urgent! S-a făcut o greşeală. I-au urcat pe

turci în tren şi e pe punctul de plecare. Trebuie să-i
daţi jos imediat!

Ofiţerul german: Nu s-a făcut nicio greşeală!
Nazım: Uite, pe lista pe care o am aici sunt scrise

numele cetăţenilor noştri. Hai să citim numele lor
unul câte unul.

Ofiţerul german: Nu-ţi pierde timpul.
Nazım: Dacă permiteţi trenului acesta să plece cu ce-

tăţenii turci în el, vă va costa.

Ofiţerul german îi ia documentul din mână cu o mişcare
bruscă şi se uită la numele scrise acolo.
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Ofiţerul german: Aceştia sunt turcii despre care vor-
beşti? Alhadef Jak, Alhadef İzi, Alfandari Rafael,
Ano Mores, Franko Lili, Kalvo Luna, Menaşe İsak…
Sunt cu siguranţă evrei! (Flutură documentul în faţa
lui Nazım. De data aceasta, Nazım îi ia documentul din
mâini cu aceeaşi expresie de furie şi de frustrare.)

Nazım: Da, sunt turci. Poate majoritatea dintre ei sunt
evrei , dar sunt şi musulmani şi creştini printre ei. Con-
form legilor statului meu, oricare ar fi religia lor,
aceşti oameni sunt turci... Sunt cetăţeni ai Turciei!

Chiar în momentul în care ofiţerul se pregătea să vorbească,
se aude zgomotul făcut de trenul care se pusese în miş-
care. Ofiţerul ridică din umeri şi pleacă în cealaltă cameră.

Nazım se uită după ofiţer fără speranţă, în timp ce trenul
prinde vizibil viteză. Brusc, începe să alerge înspre vagon,
îl împinge pe soldatul înarmat care încearcă să-i blo-
cheze calea şi sare în vagon. Halim îl urmează. Trenul
prinde viteză în timp ce soldaţii germani îi privesc în-
depărtându-se.

***

Nazım şi Halim se uită unul la altul. Nu-şi dau seama încă
ce au făcut şi de ce. Nazım a sărit în vagon fără să se
gândească, din cauza sentimentelor de mânie şi rebe-
liune. Acum, că se îndepărtează de staţia Saint Charles,
înţelege povara faptei lui şi îi este puţin teamă. Dar, ce-i
făcut e bun făcut şi acum nu-i rămâne să facă decât un
singur lucru: să termine ce a început. Să reziste până la
capăt, ca orice persoană onorabilă care a crezut că a luat
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decizia potrivită la momentul respectiv. El este consulul
din Marseille al Marii Republici Turcia. Oamenii orop-
siţi din vagon speră ca el să le salveze vieţile. Aşadar,
trebuie să-şi ascundă teama. Nu poate să mai dea înapoi.
Trebuie să stea cu ei până la capăt. 

Halim: Ştii cumva unde ne duc?
Nazım: Nu voiai tu de atâta vreme să vezi Parisul?

Po�im! Eşti în trenul spre Paris, şi încă pe gratis.

Halim a vrut să zâmbească, dar n-a putut. Oamenii din
vagon au devenit tăcuţi dintr-o dată.

O femeie care plânge: Unde ne duc oare?
Nazım: Cred că mergem spre Paris. (Se ridică în pi-

cioare) Eu sunt consulul turc. Cei care sunteţi ce-
tăţeni turci, vă rog să ridicaţi mâinile. 

Aproximativ 50 de mâini se ridică în vagon.

Nazım: Când ajungem la Paris, voi încerca să-i trimit
înapoi pe cei care sunt cetăţeni turci. Din nefericire,
nu pot face multe pentru ceilalţi. Îmi pare foarte rău.

Un bărbat: Spune-le că suntem şi noi turci, domnule
consul! Dacă supravieţuim, vom deveni imediat
cetăţeni turci. Vom fi mereu în slujba dumnea-
voastră. 

Nazım: Nu există slujitori în Turcia! Există doar cetă-
ţeni! Dacă supravieţuiţi, sunteţi liberi să aplicaţi
pentru obţinerea cetăţeniei. Din nefericire, nu sunt
calificat să vă declar pe loc cetăţeni ai Republicii
Turcia.
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Un bărbat din mulţimea 1: Nu ne trimiteţi la moarte!
Un bărbat din mulţimea 2: Salvaţi-ne!
Nazım: Nu pretind că îi pot salva sigur pe cetăţenii

turci. Dar voi face tot ce-mi stă în putere. De aceea
mă aflu în acest vagon, cu voi. Câţi aveţi docu-
mentele necesare la voi?

Halim numără mâinile ridicate. Majoritatea nu au documentele.

Nazım: Lucrurile vor fi mai uşoare în cazul vostru, dar
mi-e teamă pentru ceilalţi...

O femeie din mulţime: Ajutor! Moare! Soţul meu
moare!

Un bărbat din mulţime: Este vreun doctor aici?
Soseşte un farmacist tânăr.
Eşti doctor?
Tânărul: Sunt farmacist, lăsaţi-mă să trec. (îi verifică

pulsul) Puteţi să-mi faceţi mai mult loc? Are nevoie
de aer, vă rog daţi-vă la o parte!

Un bărbat din mulţime: Hai să-l mutăm înspre partea
laterală a vagonului. 

Alt bărbat: Poate face un atac de cord.
Un alt bărbat: Ce bine de el! O să moară înainte să

pună germanii mâna pe el.

Oamenii încep să se dea la o parte.

Farmacistul: (încercând să-l liniştească pe muribund, cu o
voce calmă) Este doar un atac de panică, nu un stop
cardiac. Dacă încercaţi să vă liniştiţi şi respiraţi adânc,
vă veţi reveni.
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Un alt bărbat din mulţime: (îi oferă o pastilă) Eu am la
mine tot timpul aşa ceva, pentru că şi eu sunt cardiac. 

Nazım: Dacă o să aveţi nevoie de pastilă?
Acelaşi bărbat: Oricum mergem la moarte. Eu sunt

francez.

Deoarece se întunecase afară, este întuneric şi în vagon. Se
aud oamenii rugându-se. Kavas Halim şi Nazım vorbesc
despre sfârşitul călătoriei. Nazım îi împrumută toate
monezile pe care le avea în buzunar lui Halim.

Nazım: Dacă cumva oprim într-o gară, în timp ce eu
discut cu şeful de gară, tu găseşte un telefon şi
sună la consulatul din Paris cu monezile acestea.
Explică-le situaţia, asigură-te că ne urmăresc cazul
şi convinge-i să informeze Berlinul şi Vichyul.

Halim: Dar dacă nu oprim deloc până la Paris? 
Nazım: Atunci o să facem la fel în Paris.
Halim: La consulat nu răspunde nimeni înainte de ora

9 dimineaţa.
Nazım: Ştii numărul lui Hikmet Özdoğan?
Halim: Nu-i ştiu numărul de acasă. Bineînţeles că-i

ştiu numărul de la consulat, dar cum am mai spus,
nu va răspunde nimeni la ora aceasta târzie.

Nazım: Îi ştiu eu numărul de acasă. Cum era? Aproape
că mi-l amintesc. Ţi-l spun când mi-l amintesc. Să ţii
minte numărul, va face ceva pentru noi cu sigu-
ranţă. „Lupta” mea cu şeful gării va dura aproxi-
mativ jumătate de oră. 

Halim: Tu aminteşte-ţi numărul şi îl voi suna. 
Nazım: Este cineva în Marseille care ştie că suntem în

acest tren?
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Halim: Nu cred. Consulatul era gol.
Nazım: Eu beam un ceai alături de consulul italian. El

şi-a dat seama că ceva nu era în regulă. Poate că a
început să investigheze situaţia.

Halim: Domnule, ştiţi, era şi doamna aceea turcoaică,
care a venit odată să vă caute împreună cu copilul
ei. O tânără înaltă, a fost prima care a venit astăzi.
Nu o să renunţe.

Nazım: Tu i-ai spus unde sunt?
Halim: Domnule, ..., eu...

Dintr-o dată trenul se cutremură foarte tare. Cei care stăteau
în picioare cad şi oamenii se prăbuşesc unii peste alţii.
Trenul se opreşte şi toţi se mută lângă barele de la
geamuri să vadă ce se întâmplă. „Daţi-vă la o parte! ”
a ţipat un ofiţer care vorbea franceza cu accent nemţesc.
A sărit în vagon şi s-a oprit în faţa consulului turc.

Ofiţerul: Sunteţi consulul turc?
Consulul: Da, eu sunt.

Veniră şi alţi ofiţeri germani „călcând” pe oameni ca să intre
în vagon.

Ofiţerul: Domnule, şeful staţiei Marseille a făcut o gre-
şeală gravă. A lăsat trenul să plece înainte să puteţi
coborî. Îi vom pedepsi aspru pe cei vinovaţi. Vă
aşteaptă o maşină să vă ducă înapoi la Marseille.

Consulul: Mulţumesc pentru grĳă, dar se pare că este o
neînţelegere la mĳloc. Nu-l pedepsiţi degeaba pe şe-
ful gării, deoarece m-am urcat de bună voie în tren. 
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Ofiţerul: Oricum, trenul nu trebuia să plece înainte să
coborâţi. Aici, domnule!

Consulul: Acest vagon este plin de cetăţeni turci. Unde
îi duceţi pe compatrioţii aceştia cu un vagon în care
sunt de obicei transportate animale?

Ofiţerul: Ei sunt evrei şi sunt duşi la Paris.
Consulul: Chiar dacă sunt evrei, sunt şi cetăţeni turci.
Ofiţerul: Vă rog frumos să coborâţi din tren. 
Consulul: Vreţi să spuneţi din trenul pentru animale.

Uitaţi cum stă situaţia: eu sunt reprezentantul
guvernului şi în acelaşi timp un individ ce aparţin
unei naţionalităţi. Vă pot asigura că eu şi ofiţerul meu
nu vom părăsi acest tren dacă aceşti oameni nu vin
cu noi.

Ofiţerul: Domnule, îmi îngreunaţi munca. Coborâţi
aici şi se va avea grĳă de turci în Paris.

Consulul: Atunci, este destinul meu să merg la Paris în
acest vagon.

Ofiţerul: Ce vreţi să spuneţi?
Consulul: Vreau să spun că nu voi părăsi acest tren

dacă cetăţenii turci nu vin cu mine.
Ofiţerul: Vă repet că ar trebui să coborâţi şi să vă în-

toarceţi la Marseille cu maşina care vă aşteaptă afară.

Împingând o parte din oameni, alţi doi ofiţeri germani se
urcă în tren.

Unul dintre ofiţeri: Domnule Consul!!! Şeful gării
Marseille a făcut o greşeală enormă lăsând trenul
să plece fără ca dumneavoastră să fi coborât din el.
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Cei care au făcut această greşeală vor fi aspru pe-
depsiţi. Am aranjat ca o maşină să vă ducă înapoi
la Marseille.

Consulul: Apreciez grĳa dumneavoastră, dar nu e
corect. Nu-l pedepsiţi pe şeful de gară fără motiv.
Eu m-am suit în tren de bună voie.

Ofiţerul: Dar trenul nu trebuia să se pună în mişcare
până nu coboraţi. Vă rog să veniţi mai în faţă. 

Ofiţerul german îi spune respectuos consulului să coboare.

Consulul: Acest tren este plin de cetăţeni turci. De ce
sunt cetăţenii mei puşi într-un tren pentru animale
împotriva voinţei lor?

Ofiţerul: Sunt evrei care trebuie trimişi la Paris.
Consulul: Chiar dacă sunt evrei, sunt cetăţeni turci cu

acte în regulă.
Ofiţerul: Vă rog încă o dată să părăsiţi trenul.
Consulul: Vreţi să spuneţi trenul de animale! Dom-

nule, reprezint o ţară care nu crede în discriminare
religioasă. Sunt un oficial guvernamental şi nu voi
părăsi trenul. Ori coborâm toţi ori mergem la Paris
împreună. 

Ofiţerul: Domnule Consul, nu faceţi situaţia mai uşoară.
Acesta este un tren de marfă. Poate pentru cetăţenii
turci se va găsi o soluţie la Paris.

Consulul: Atunci este destinul meu să merg la Paris
cu acest tren de marfă. 

Ofiţerul: Ce vreţi să spuneţi?
Consulul: Vreau să spun că nu părăsesc acest tren fără

cetăţenii mei. 
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Ofiţerul:Vă rog să vă daţi jos din tren şi să mergeţi la
Marseilles cu maşina pusă la dispoziţie.

Consulul: Vă repet încă o dată. Ori coborâm cu toţii,
ori mergem împreună la Paris. 

Ofiţerul: Dacă hotărâţi să călătoriţi cu evreii în aceste
condiţii, este decizia dumneavoastră. 

Consulul: Sunt compatrioţii mei. Ori coborâm, ori mer-
gem împreună la Paris.

Ofiţerul încearcă să-l prindă de braţ pe consul. Consulul
scapă ridicându-şi mâinile.

Consulul: Nu faceţi această greşeală. Sunt reprezen-
tantul unei naţiuni independente şi am imunitate.
Ar izbucni un scandal dacă încercaţi să mă atingeţi. 

Ofiţerul: Deja aţi iscat unul. 
Consulul: Este în interesul vostru să opriţi acest scan-

dal. Într-unul din vagoane, un bărbat în vârstă a
făcut infarct din cauza condiţiilor oribile. S-ar putea
să nu ajungă până la Paris. Vă asumaţi responsa-
bilitatea dacă moare pe drum?

Ofiţerul german a sărit din tren mormăind ceva. Ceilalţi
ofiţeri l-au urmat. Deoarece nu ştiau o boabă de franceză
nu înţelegeau situaţia.

Toată lumea era tăcută în tren. Se gândeau la gravitatea
situaţiei.

„Unde suntem?” a întrebat cineva cu ezitare.

Kavas Halim: Probabil undeva pe lângă Nimes.
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Nimeni nu avea curajul să tragă cu ochiul pe geam. Nazım
Kender s-a adăpostit sub nişte lemne. Peronul era gol,
exceptând 15 soldaţi germani. Numele staţiei era acoperit
de ceasul de pe peron. Uitându-se la ceas, Kavas Halim
a concluzionat că erau în Nimes sau Arles.

Trenul nu se mişca. Staţia era goală. Oamenii aşteptau cu
sufletul la gură fără să aibă nici cea mai mică idee ce
urma să se întâmple. Cu toţii simţeau recunoştinţă şi
respect pentru consulul turc.

Într-o anumită parte a trenului s-a auzit vocea unei femei
care zorea nişte copii. „Haideţi! Mai repede!” spunea ea.
Copiii nu erau prea dornici să asculte ordinele femeii.
„Domnule Consul!” a spus femeia.

Nazım Kender s-a uitat la femeie.

Femeia: Aceşti copii au ceva să-ţi spună.

Doi copii cu vârste cam între 13 şi 15 ani s-au aşezat în faţa
consulului.

Consulul: Ce s-a întâmplat copii?
Un copil: Sunt turc. Mi-e foame. Mi-e frig.

Domneavoastră nu vă e?

Apoi copilul a început să plângă. Era evident că acel copil îşi
folosise toate cunoştinţele de limba turcă pe care le avea.

Consulul: Eşti turc, micuţule?

Copilul  a dat din cap, aprobator.
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Consulul: Cum te numeşti?
Copilul: Peri.
Consulul: (întorcându-se spre celălalt copil) Şi pe tine?
Celălalt copil: Sami. Mă numesc Sami.

Fotografiile copiilor în grădină i-au trecut o clipă prin minte
lui Nazım Kender.

Consulul: Domnule Halim! Peri şi Sami sunt aici!

Nişte paşi se aud pe peron. Halim s-a uitat pe furiş afară
printre lemne. Ofiţerul care vorbise adineaori se întorcea
grăbit. Nazım Kender aştepta cu sufletul la gură. Ofi-
ţerii au urcat încetişor în tren.

Ofiţerul: Aşadar, nu vreţi să coborâţi din tren, dom-
nule consul.

Consulul: Exact!

A urmat un moment de tăcere.

Ofiţerul: Coborâţi!
Consulul: Po�im?
Ofiţerul: Dacă nu coborâţi singur, atunci coborâţi cu

toţii. 
Consulul: A-ha!
Ofiţerul: Acesta e ordinul. 
Consulul: Lăsaţi-i pe ceilalţi să coboare mai întâi.
Ofiţerul: Toţi sunt turci?
Consulul: Unii nu au documentele la ei, dar odată

ajunşi la Paris...
Ofiţerul: AM SPUS SĂ COBORÂŢI!
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Era furios din cauza ordinului pe care-l primise.

Consulul: Eu şi colegul meu vom coborî ultimii. 

Cei din tren au început să îl părăsească, sărind câte unul.
Unii se ajutau între ei. Cei doi copii au rămas lângă
consul. Femeia care îi zorise simţea bucuria momen-
tului, dar nu avea curajul să-i privească în ochi.

Consulul: Sunt ai dumneavoastră copiii, doamnă?
Femeia: Nu, eu sunt mătuşa lor. Eram la bazar când

ne-au luat pe sus.
Consulul: Hai, Peri şi Sami! E rândul vostru.

Amândoi au coborât. Consulul a părăsit trenul ultimul, ca
şi cum ar fi fost căpitanul unei nave.

Ofiţerul: (spre consul) Maşina noastră vă aşteaptă în staţie.
Consulul: Mulţumesc pentru ofertă. Dacă îmi permi-

teţi, aş dori să mă întorc pe cont propriu. Era un
bărbat aici care a suferit un infarct. Lăsaţi-l să fo-
losească el maşina, vă rog.

O femeie a răspuns (fără să aştepte răspunsul consulului):
Nu, nu. Mergem singuri. Mulţumesc pentru ofertă.

Ofiţerul german a plecat, contrariat de atitudinea oamenilor.
Alţi ofiţeri l-au urmat.

Oamenii au început să vorbească între ei după plecarea
ofiţerilor. Toţi îl aclamau pe Nazım Kender, încercând
să-l îmbrăţişeze sau să-l sărute pe obraji.

Consulul: Să nu mă ridicaţi, vă rog!
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Era imposibil de rezistat dragostei acestor oameni. Recu-
noştinţa lor era nemăsurabilă în cuvinte.

Consulul: Cei care nu sunteţi turci, mergeţi într-un loc
mai sigur. Întoarceţi-vă acum. (Apoi a întrebat) Unde
suntem?

Kavas: În Arles.
Cineva din mulţime: Ar trebui să fie un tren spre

Marseille în circa o oră, dacă nu a fost anulat din
cauza războiului. 

Consulul şi Kavas au plecat din gară. Maşina Mercedes-Benz
trimisă de nazişti aştepta încă în faţa gării.

Consulul: Este posibil să găsesc un taxi aici?

Kavas s-a oprit şi se gândea la ceea ce se întâmpla. Vocea lui
Halim i-a oprit şirul gândurilor.

Halim: Este o maşină aici care funcţionează cu lemne.
S-o închiriem?

Consul: Da, hai s-o închiriem acum. 

S-a ridicat, a trecut pe lângă Mercedesul Benz şi a mers în
staţia de taxi de peste stradă.
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TEATRUL FORUM

Teatrul Forum a oferit partenerilor o oportunitate
non-formală de a permite elevilor să cerceteze şi să
dramatizeze literatură din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial, prezentând piesele mai întâi în ţările
lor şi apoi în faţa celorlalţi parteneri, în cadrul unui
festival internaţional organizat în timpul activităţii de
învăţare în Regatul Unit. Acest demers s-a alăturat ce-
lorlalte activităţi deja realizate de parteneri, incluzând
vizite de studiu, vizionări de filme şi investigaţii legate
de tematică.

Ghidaţi de profesorii lor, elevii au citit texte con-
temporane despre război şi apoi au lucrat în grupuri
pentru a pune în scenă anumite secţiuni care reflectau
evenimentele şi consecinţele celui de-al Doilea Război
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Mondial. Schiţele rezultate au fost jucate în mini-festi-
valuri în şcolile lor, astfel selectând o schiţă care să
reprezinte şcoala şi care să fie pusă în scenă în cadrul
festivalului internaţional din Regatul Unit. 

Intenţia originală a fost ca punerea în scenă a pieselor
fiecărei şcoli la festivalul internaţional să fie urmată de
o discuţie şi de o dezbatere de tipul întrebare-răspuns
între elevi. Însă, a apărut oportunitatea de a grupa cinci
piese internaţionale şi, astfel, s-a hotărât transformarea
prezentării lor într-un eveniment de multiplicare pentru
Erasmus+, în special pentru acest proiect. Au fost in-
vitaţi părinţi şi alţi membri din comunitate, iar seara a
fost deschisă cu un frumos discurs de către primarul
Birmingham-ului, care îi întâmpinase mai devreme pe
invitaţi la Primărie. Membrul local din Parlament,

Onorabilul Liam Byrne, a fost de asemenea prezent. În
total, audienţa a cumulat peste 200 de copii şi adulţi. 

Au existat nenumărate momente de oportunitate
pentru elevi de a discuta schiţele pe parcursul vizitei,
în special când toţi cei cinci parteneri au călătorit la
Londra pentru o vizită de studiu de 2 zile.
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Festivalul internaţional de Teatru Forum s-a dove-
dit a fi un real succes, punând în evidenţă o varietate
largă de abilităţi teatrale şi de folosire a tehnologiei. A dat
ocazia şcolilor ce reprezintă ţările membre în proiect să
îşi prezinte literatura din contextul istoric al celui de-al
Doilea Război Mondial. Pe lângă acest fapt, s-a oferit şi
o oportunitate de dezvoltare personală pentru elevi,
care nu trebuie să fie subestimată. A juca în faţa unui
public atât de larg, într-o ţară nefamiliară, într-o limbă
care nu e a lor, este o realizare destul de mare. Cei tineri
au simţit o mare satisfacţie la sfârşitul serii, deoarece au
realizat ceva şi au învăţat cu siguranţă valoarea repe-
tiţiei fiecărui element din piesă, inclusiv schimbarea
unor acte, modificarea decorului sau a punerii în scenă
a anumitor momente. Echipa coordonatoare din Re-
gatul Unit a stat cu emoţie, dar „a ieşit foarte bine până
la urmă”!
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IMAGINEAZĂ-ŢI

Sceneta noastră pentru Festivalul Internaţional de
Teatru Forum a fost pusă în scenă de elevii din anul
11 care studiază pentru obţinerea Certificatului General
de absolvire a educaţiei secundare (GSCE), specializarea
Teatru. Elevii au scris scenariul împreună cu profesorul
lor de teatru, Danielle Cook, având ca punct de plecare
cartea şi filmul Băiatul cu pĳamale în dungi de John Boyne.
Acest scenariu a fost inspirat de o poezie a celebrului
poet britanic Robert Graves, care a avut războiul drept
temă principală în versurile sale:

“Vouă, ce’a mele cântări de război citiserăţi înainte
Şi doar de sânge şi de faimă luaserăţi aminte,
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Voi spune: (Aţi auzit? S-a spus cu mult’ nainte)
«Războiu’i Iad!», de încă vă îndoiţi d’aste cuvinte,
În Codrii Mametz azi găsiţi ceva ce-o stinge
Ca tratament, po�a voastră de cald sânge:

Acolo-n codri, proptit de-un trunchi dărăpănat,
Într-o mizerie de lucruri puse necurat,
Sătea Boche mort; duhnind îngrozitor, era-ncruntat
Cu hainele şi faţa de-un verde de apă îmbibat,
Pântecos, cu ochi holbaţi, cu părul aproape ras,
Şiroind sânge negru din barbă şi din nas.”

Băiatul cu pĳamale în dungi este un roman din 2006
scris de romancierul irlandez John Boyne. Romanul este
ca temă principală Holocaustul şi prima versiune a lui
a fost scrisă în doar două zile şi jumătate. Începând cu
2010, romanul s-a vândut în întreaga lume (peste 5 mi-
lioane de exemplare), fiind adaptat pentru realizarea
filmului cu acelaşi nume în 2008. 

Personajul principal este Bruno, un băiat de 9 ani
din Berlin, care locuieşte cu părinţii săi şi cu sora sa
Gretel, în vârstă de 12 ani. După ce tatăl său este pro-
movat la rangul de comandant de către Adolf Hitler
(Furie – interpretarea copilărească a cuvântului Führer
făcută de Bruno), familia se mută la ‘Out-With’ (în tra-
ducere literală „afară cu” – niciodată clar identificat, dar
probabil Auschwitz). Din noua locuinţă din ‘Out-With’,
Bruno poate vedea o clădire mare, înconjurat de un
straniu gard de sârmă. Într-o zi, în timp ce explorează zona
de-a lungul gardului, întâlneşte un băiat evreu (născut
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în aceeaşi zi cu el) pe nume Shmuel, care „locuieşte”
separat de mama lui, dar împreună cu fratele, tatăl şi
bunicul lui, de cealaltă parte a gardului de sârmă. Cei
doi copii devin buni prieteni şi Bruno chiar îi duce
zilnic pe furiş lui Shmuel mâncare. În ciuda acestui
fapt, Shmuel este din ce în ce mai slab, însă naivitatea lui
Bruno îl împiedică să îşi dea seama că locuieşte chiar
lângă un lagăr de concetrare.

Bruno este tuns zero când în părul lui sunt desco-
perite lindine, însă el spune amuzat că seamănă foarte
mult cu Shmuel. În acelaşi timp, mama lui Bruno îl con-
vinge pe tatăl său să îi lase să se întoarcă în Berlin, iar
el să rămână singur la Out-With.

Bruno pune la cale un plan împreună cu Shmuel
ca să se deghizeze şi să se strecoare în lagăr pentru a-l
căuta pe tatăl lui Shmuel. Bruno se îmbracă într-un
rând de haine de prizonier, aduse de Shmuel (despre
care Bruno spune că seamănă cu pĳamalele în dungi) şi,
în timp ce caută prin lagăr, sunt surprinşi de un „marş”
al unui grup de prizonieri. Când ajung la camera de
gazare, Bruno îi cere iertare lui Shmuel fiindcă nu i-a
găsit tatăl şi îi spune că este cel mai bun prieten al său.
În acel moment, uşa se închide, totul se întunecă dintr-o
dată, iar haosul se dezlănţuie.

Mama lui Bruno şi sora lui se întorc acasă în Berlin,
dar Bruno nu le aşteaptă în prag, aşa cum se aşteptau.
Tatăl său îl caută prin Out-With, aflând în cele din urmă
ceea ce s-a întâmplat. Vrea să plece cât mai repede,
când soldaţii vin să îl ducă departe de Out-With.
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Se ridică cortina

Sunt arătate imagini din cel de-al Doilea Război Mondial; în
acest timp, se aude melodia „Imagine”, versiunea Evei
Cassidy.

Scena 1

Scenă — partea dreaptă. Bruno se întâlneşte cu Shmuel
pentru prima dată.

George: Bună, ce mai faci? Cum te numeşti?
Amy: Eu sunt Shmuel.
George: Ce nume amuzant, nu l-am mai auzit nicio-

dată. Câţi ani ai?
Amy: 8. 
George: Şi eu la fel! Locuieşti aici? Ce-i cu numărul ală

de pe pieptul tău?
Amy: Da, toţi locuim aici. Nu sunt sigur. Toţi avem câte

un număr, e numărul nostru special.
George: Ce ciudat; aş vrea să am şi eu un număr spe-

cial. Trebuie să plec acuşi, că o să mă cheme mama. 
Amy: O să mai treci pe-aici curând? 
George: Da, e posibil. Ne mai vedem!
Amy: Pa, Bruno.

Scena 2

Centrul scenei

Omar: (privind în jur) Ce caut eu aici? Pentru ce lup-
tăm? Numai eu am mai rămas?

Elevii se dispersează.
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Scena 3

Lauren: Plecatul la război mă sperie de moarte, dar
ştiu că trebuie să o fac pentru ţară şi familie.

Rahela: Trebuie să-mi amintesc de ce fac asta. 
Salman: Mi-e aşa de teamă că n-o să mă întorc viu

Barăci militare unde ofiţerul se adresează soldaţilor.

Elle: Bine, soldaţi! Drepţi şi pregătiţi-vă de instrucţie!
Soldaţi: Da, să trăiţi! 
Elle: Astăzi este ziua în care vom lupta în război; vreau

ca toţi să ştiţi că sunt foarte mândru de voi. Acum
îl veţi asculta pe colonelul Asia care vă va da mai
multe informaţii despre unitatea voastră militară.

Asia: Deci, soldaţi, unitatea va porni de aici (arată spre
hartă) Secţiunea A, voi veţi sta aici şi secţiunea B
veţi fi aici. Vă rog să vă curăţaţi armele şi să vi le
verificaţi, uitaţi-vă la acest document pentru mai
multe detalii despre misiune. Ba�ă, soldaţi!

Toţi: Da, să trăiţi!

Scena 4

Sunete de arme, soldaţi în tranşee, luptând cu inamicul.

Omar: Ne dor creierii, în timp ce vânturile nemiloase
şi îngheţate din est ne biciuiesc...
Abia ne ţinem treji, pentru că noaptea e tăcută...
Flăcări curgătoare bulversează amintirea liniştii de

toţi ştiută...
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Îngrĳoraţi de linişte, şoptesc santinele, curioase şi
agitate,

Dar nimic nu se petrece.

Siem: Privind, se-aud răzleţe rafale de vânt ce zguduie
sârma,
Ca strâmbăturile bărbaţilor în agonie în mĳlocul

mărăcinilor.
Spre nord, necontenit, artileria lucitoare bubuie în toi,
Foarte departe, ca un zvon îndepărtat despre un

alt război.
Ce facem noi aici?

Soldat: Jos, jos, grenadă!

Soldat 2: Foc, foc, soldat la pământ!

Soldaţii încep să se lupte, se aud focuri de arme şi grenade, ele
devin din ce în ce mai zgomotoase. Actorii apar pe scenă
din stânga şi din dreapta, ca soldaţi în război care se
luptă cu inamicul. Unul câte unul cade, doar unul ră-
mâne şi priveşte în jur cadavrele celor căzuţi în jurul lui.

Omar: Ce facem aici? Pentru ce luptăm de fapt? Sunt
singurul rămas?

Se stinge lumina. Final.
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EVACUAREA*

Evacuarea copiilor din oraşele mari, industriale şi
din porturile Regatului Unit reprezintă o amintire cul-
turală cheie în Marea Britanie. Un număr foarte mare
de copii au fost trimişi de acasă în necunoscut, să stea cu
nişte oameni care le erau complet străini, anticipând
bombardamentele masive naziste. Această amintire este
reflectată în multe opere literare, inclusiv Noapte-bună,
domnule Tom!, o carte scrisă de Michelle Magorian. Ea
spune povestea tânărului William Beech, care este
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evacuat în zona rurală idilică a Angliei şi acolo leagă o
remarcabilă şi înduioşătoare prietenie cu băiatul cel
mare, Tom Oakley, un copil mai retras. Totul este per-
fect până când William este chemat brusc de mama sa
înapoi la Londra. Cartea a câştigat Premiul Guardian
pentru Cărţi de Ficţiune pentru Copii şi a fost adaptată
într-un film şi o piesă de teatru.

Altă aplicare faimoasă a moştenirii evacuării, chiar
mai impresionantă, este Leul, Vrăjitoarea şi Dulapul, de
CS Lewis. Cartea urmăreşte povestea a patru fraţi, Peter,
Susan, Edmund, şi Lucy Pevensie, care sunt evacuaţi din
Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
pentru a scăpa de (războiul fulger), dar găsesc drumul
către regatul magic al Narniei!

Elevii noştri şi-au folosit cunoştinţele acumulate
prin lecturarea acestor poveşti pentru a realiza o piesă
scurtă bazată pe experienţa evacuării copiilor. Pentru
elevii imigranţi, este o modalitate foarte bună de a le
transmite o parte importantă a moştenirii culturale şi
istorice britanice. 

Hilda: Bună dimineaţa tuturor şi bine aţi venit la adu-
narea noastră! Numele meu este Hilda, iar acesta este
prietenul meu, Vincent. Am trecut prin nişte mo-
mente foarte grele în ultima vreme, din cauza războ-
iului. Unii dintre noi au trebuit să facă faţă evacuării,
petrecându-şi nopţile în adăposturile noastre anti-
aeriene, ca să nu mai vorbim despre raţionalizare.
Adică, totuşi, cum poate cineva supravieţui cu bu-
căţica asta de ciocolată toată săptămâna? (arată
ciocolata publicului). 
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Vincent: Mie-mi spui? Prietenul meu, John, trăieşte în
Londra şi a trecut prin nişte momente îngrozitoare
în timpul Blitz-ului. Mama şi tatăl lui nu au vrut să-l
evacueze în zona rurală, aşa că a petrecut mai multe
nopţi în staţiile de metrou ca să scape de bombe! Noi
am fost foarte norocoşi că am trăit în East Horsley.
Măcar am fost în siguranţă. Slavă Domnului că s-a
terminat totul! (arată o fotografie)

Constance: Chiar aşa... Pagubele produse oraşelor noas-
tre au fost imense. O să dureze ceva vreme până să
fie repuse lucrurile din nou în ordine. Priviţi aceste
fotografii din timpul atacului asupra Londrei, pe
care mi le-a trimis unchiul meu (arată fotografii şi vor-
beşte despre ele). El era fotograf la un ziar londonez
deoarece nu putea să se înroleze din cauza unei răni
din primul război mondial. Cred că a lucrat şi ca
gardian civil de intervenţie în caz de atac aerian,
având grĳă ca oamenii să ajungă la adăposturi în
siguranţă.

Grace: Apropo de Londra şi de Blitz, ştie cineva ce în-
seamnă cuvântul acesta?

Harriet: O da, stai o secundă... Ştiu eu. Vine din cuvân-
tul nemţesc Blitzkrieg. Blitz înseamnă fulger.

Queenie: Corect; invazia Europei de către Hitler la
înce-putul războiului a fost descrisă şi ea ca atac de
tip Blitzkrieg pentru că s-a întâmplat foarte repede.
Părea că i-a încolţit pe săracii soldaţi din Dunkirk cât
ai clipi.

Alice: Da, dar să nu uităm că noi toţi credeam că era
un război fals la început...
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Harriet: Un război fals? Despre ce vorbeşti, Maria?
Alice: Aminteşte-ţi!!! După ce Hitler a invadat Polonia

în septembrie 1939, a fost o pauză de 6 luni înainte
să năvălească peste restul Europei. Oamenii nu în-
ţelegeau ce se întâmplă!

Queenie: A... Da, acum îmi amintesc... Doamne! Pare
atât de demult!!! N-o să uit însă niciodată ziua în
care domnul Neville Chamberlain a declarat război
Germaniei. Pe 3 septembrie 1939. Toată familia mea
era adunată în jurul radioului. A fost un moment
destul de emoţionant pentru noi. 

Mabel: Da, îmi amintesc şi eu. A fost un moment intens.
Amândoi fraţii mei mai mari şi tatăl meu au fost
înrolaţi. Sărăcuţa mea mamă era foarte supărată.
Din fericire toţi s-au întors acasă nevătămaţi, ceea
ce nu s-a întâmplat cu mulţi alţii. Încă mai am câteva
telegrame pe care mi le-a trimis tata din război.
(arată telegramele)

Robert: Au fost câţiva ani foarte grei, dar spiritul răzbă-
tător britanic a fost fantastic. Oamenii au continuat
să-şi trăiască vieţile şi au refuzat înfrângerea. Chiar
şi în condiţiile penelor de curent, raţionalizării şi
perturbării vieţii de zi cu zi. A, şi măştile acelea de
gaze detestate de toţi. Îţi aminteşti când ne-au fost
distribuite măştile?

Gregory: (părând exasperat) Cum am putea să uităm?
Trebuia să le avem la noi PESTE TOT. (arătând spre
cutia cu masca de gaze). Chiar şi la toaletă. Părea ridi-
col atunci, dar a fost mai bine să ne asigurăm că am
luat toate măsurile de siguranţă.
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Queenie: Din fericire, a fost nevoie s-o port pe a mea
doar când am făcut la şcoală simulare. Trebuia să
exersăm pentru a le pune cât de repede puteam.
De fapt, nu mai ai pliantul de informare care ne-a
fost distribuit?

Isabel: O, ba da, cred că-l am... O secundă (se uită în
jur şi îl vede în faţa publicului pe podea!) Uite-l! (îl
arată la toată lumea). De ce nu le arăţi tuturor cum se
pune masca de gaze, Dorothy? Ai nevoie de un vo-
luntar curajos, totuşi!

Queenie pune masca de gaze pe faţa unui voluntar.

Felicity: Cu siguranţă că e nevoie de cineva curajos!
Măştile erau făcute din cauciuc negru, care devenea
fierbinte şi urât mirositor. Era extrem de dificil de
respirat cu ele şi nu era deloc plăcut.

Elizabeth: Ei bine, măcar nu erai nevoit să-ţi petreci
noaptea într-un adăpost anti-aerian cu o mască pe
faţă! Eu m-am mutat la Londra chiar înainte de Blitz
pentru că mama trebuia să aibă grĳă de bunica mea.
Pot spune că a fost foarte înspăimântător! Uite, aici
sunt vecinii noştri de vizavi construindu-şi Adăpos-
tul Anderson…

Isabel: Cum de nu ai fost evacuată atunci, Elizabeth?
Elizabeth: Nu prea ştiu. Bănuiesc că mama mea nu a

vrut să rămână singură cu Buni. Uneori îmi doresc
să fi fost evacuată, sau măcar să mi se permită să mă
mut înapoi la Wetherby. Mi-a fost foarte teamă în
Londra, dar măcar am fost cu cei dragi mie.
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Grace: Iată câteva amintiri de la copii care au fost eva-
cuaţi: „A fost prima dată când eram departe de casă.
Aveam doar nouă ani. Când în sfârşit am ajuns, îmi
amintesc că stăteam într-un hol mare, aşteptând să fiu
preluată de părinţii adoptivi. Stăteam acolo privind
pe ceilalţi copii care erau preluaţi. Mă simţeam
nedorită şi abandonată, pentru că am fost ultimul
copil de-acolo.” 

Alice: „Eram aliniaţi şi diferite persoane care spuse-
seră că vor lua copii evacuaţi veneau şi ne alegeau
dacă le plăcea cum arătau. Era ca şi cum îşi alegeau
căţeluşi prin fereastra unui magazin de animale.
Eu şi sora mea mai mare Doris am fost luate de un
cuplu drăguţ care ne-au dus cu maşina, în timp ce
fratele meu a fost ales de un cleric local. În timp ce
ne îndepărtam cu maşina, îmi amintesc că m-am
întors şi am văzut-o pe sora mea Rose şi pe un alt
copil, care au fost lăsaţi la urmă. Eram foarte îngri-
jorată pentru ei, căci părea că nimeni nu doreşte
să-i ia acasă.”

Henry: Sunt foarte mulţumit că locuiesc în Wetherby şi
nu a fost nevoie să fiu evacuat în timpul războiului.
Deşi mulţi copii erau fericiţi în noile lor case de la
ţară, erau şi destui copii extrem de nefericiţi. Din
fericire, copii care stăteau vis-a-vis de mine erau
foarte bine îngrĳiţi. Veniseră din Hull şi Sheffield în
1939 să stea o vreme. Erau un grup simpatic ... doi
fraţi de o seamă cu mine şi sora lor mai mică.

Vincent: Ei, dar cred că am vorbit destul despre eva-
cuări şi război. Este timpul să cântăm nişte cântece,
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să mai înviorăm un pic atmosfera. Are cineva vreo
sugestie? 

Hilda: Ce ziceţi de Împachetează-ţi problemele şi E cale lungă
spre Tiperary? Sunt drăguţe şi vesele. Cântaţi cu noi
dacă ştiţi cuvintele! Obişnuiam să cântăm aceste
cântece pentru a ne înveseli în timpul războiului.
De Ziua Victoriei, în Europa s-au ţinut petreceri mari
în stradă, în care oamenii cântau şi dansau – a fost
un moment grozav.

Gregory: Îmi amintesc acea zi – întreaga stradă s-a ală-
turat petrecerii. Erau steaguri cu Union Jack peste
tot şi atmosfera era grozavă. A fost o zi pe care n-am
s-o uit cu siguranţă. Aşa că haideţi cu toţii (face un gest
către restul copiilor)... în picioare şi steagurile pregătite!

Se cântă cântece.

Constance: Acum e mult mai bine. Ce cântece grozave!
Cred că ar trebui să ajungem la o concluzie pentru
oamenii aceştia drăguţi. Ne ascultă cu răbdare de
ceva vreme. Deci, ca încheiere, aş vrea să spun ce
mult mi-a plăcut să împărtăşim poveştile noastre de
război cu voi toţi. Cu toţii am fost foarte norocoşi
în ultimii câţiva ani şi, din fericire, multe din fami-
liile noastre s-au reunit. Cred ca domnul Churchill
ne-a ajutat să trecem prin toate cu ajutorul discur-
surilor sale încurajatoare pe care le ştiţi, ca să nu
mai vorbim de toate acele postere!

Felicity: Ştiu!! Erau ATÂT de multe! Chiar am adus câ-
teva cu mine azi. Uitaţi-vă la toate aceste mesaje...
(Copiii arată posterele) Acesta cu „Săpaţi pentru
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Victorie!” a fost un mesaj pe care nu o să-l uit nicio-
dată!! Îmi amintesc de bunicul meu care săpa în
curtea din faţă ca să planteze cartofi şi morcovi! Nu
sunt sigură că vreau să mă mai uit la un alt cartof
în viaţa mea!

Constance: Ei, Felicity, nici chiar aşa, sunt sigură că vei
putea! Oricum, acum s-a oprit raţionalizarea şi deci
puteţi să mâncaţi multe lucruri gustoase cum ar fi
ciocolată şi dulciuri!

Mabel: Voi două, nu mai vorbiţi despre mâncare ... mi
se face foame!! Hai mai bine să mai cântăm nişte
cântece! În picioare toată lumea!

Se cântă cântece.

Isabel: Ei bine, cam asta a fost pentru această dimi-
neaţă. Sperăm că v-a făcut plăcere să ne ascultaţi şi
că aţi învăţat ceva despre al Doilea Război Mon-
dial. Mulţumim foarte mult pentru că aţi venit şi
că ne-aţi ascultat atât de liniştiţi. La revedere pen-
tru moment!
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