1

Revista de față
este rezultatul muncii
colective:

ă

rmă rurală de educație prin cultur

. Platfo
În cadrul proiectului: Telciu 2020

Atelier de COLAJ NARATIV
(cu Ruxandra Hule și
Cristian-Dan Grecu):

Realizat de:

Flavius Ștefoi
Irina Maria Telcean Muștoiuc
Daniela Maria Cilian
Diana Târnovan
Gabriel Șalvar
Tudor Vlașin

Grafică: Cristian-D
an Grecu și Ruxand
ra Hule
Editare texte atelie
r de scriere creativ
ă:
Simina
Seliștean și Cristian
Boboescu
Editare piesă de te
atru: Mădălina Brân
dușe și Andrei
Șerban
Editare colaje: Ruxa
ndra Hule și Cristia
n-Dan Grecu
Corectură: Adina M
ocanu
Editare: Anastasia
Oprea

Finanțat de:
Primăria și Consiliul Local Telciu

Atelier de SCRIERE
CREATIVĂ (cu Simina
Seliștean și Cristian
Boboescu):
Ioana Pupeză
Alexandra Candale
Alexandra Ferchi
Damiana Pop

EDITORIAL
Anul acesta au avut loc, precum
în anii anteriori, diferite ateliere
cu copii și tineri adulți din
Telciu (și cu-n pic de ajutor din
împrejurimi). Au fost trei ateliere,
de scriere creativă, de teatru și de
colaj narativ.
Ruxandra și cu Cristian au ținut
cel din urmă atelier, care a avut
drept scop unificarea tuturor
lucrurilor care s-au creat la
celălalte ateliere. Așa că, marea
lor muncă a fost, printre altele, să
pregătească această revistă, care
sperăm că o să vă placă!

Atelier de TEATRU (cu
Mădălina Brândușe și
Andrei Șerban):
Vasile Gabriel Cosmuță
Ioan Iancu Samu
Ionut Alexandru Scuturici
Lucian Adrian Scuturici
Robert Leah
Marius Cotuț
Corina Isabella Ilovan
Andreea Moldovan

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul
proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Tipar: Editura Mega
2

3

Ce este bullying-ul?
1) Înţelegerea
caracteristicilor bullying-ului
:
a) Bullying-ul este
intenţionat, adică cei care
îi victimizează pe ceilalţi au
intenţia de a face rău (fizic
sau psihologic). Discuţiile
şi certurile sunt normale în
relaţiile sociale.
Atunci când copiii au o
discuţie sau o neînţelegere
,
intenţia nu este aceea de a
face
rău.
b) Bullying-ul este repetitiv:
Are loc de mai multe ori
(de la zilnic la câteva ori pe
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săptămână/lună), în timp ce
discuţiile sau neînțelegerile
au
loc ocazional.
c) Dezechilibrul de putere:
Agresorul este mai puternic
fizic sau psihologic decât
victima. Victima nu este
capabilă să se apere de agre
sor
şi adesea este considerată
mai slabă sau are o vârstă m
ai
mică.
2) Înţelegerea formelor
diferite de bullying:
a) Bullying fizic: bătaia,
împingerea, lovirea, plesnir
ea
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Ivalia, o frumoasă lume magică... unii spun că aici s-a inventat
fericirea. Însă nu vom ști niciodată.
Poate că minunatul cer roz ar fi motivul bucuriei ce plutea în aer sau ar
fi munții care în sezonul rece se acoperă cu pături de vată de zahăr, sau
fantasticele viețuitoare care mișună
de dimineața până seara prin
potecile fermecate.
Zânele, plantele, arborii
și animalele trăiesc împreună oferindu-și iubire, sfaturi
și încurajări, însă de câțiva
ani, trolii au început să le
invadeze lumea, aruncând
cuvinte urâte plantelor,
care se ofileau neajutora66

te sub privirile invincibile ale trolilor.
Zânele erau triste. Zilele treceau iar
plantele și arborii se ofileau. O bună
parte din animale se retrăseseră
deja în vizuini. Vorbele bune și încurajările zânelor nu mai înveseleau pe
nimeni.
Trolii continuau să râdă și să
batjocorească pe oricine, împărțind
mâhnire și deznădejde.
Iepurașule, râdeau ei, știai că ai
urechile mari? Sunt uriașe! Cum poți
să ieși din casă cu asemenea urechi?
Nu-ți dai seama ce urât ești?
De la o vreme zânele se sătu-
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raseră. Erau indignate de comportamentul trolilor. O zână mică pe
nume Manon ieșise din rândul suratelor sale spunând:
„Surorile mele dragi, știu că
toate suntem supărate din cauza felului în care se comportă trolii cu iubiții noștri frați, însă nu-mi doresc să
vă știu atât de înverșunate, căci eu
nu doresc să fiu ca ei. Cine știe ce li
s-a întâmplat de-și găsesc bucurie în
amărăciune. I-au spus ariciului Juco
că țepii lui sunt tare urâți, iar Daliei
că e grasă și urât colorată. Au vorbit
urât, dar eu aș zice, iubite surori, să
mergem toate împreună să vorbim
cu ei, căci dacă au un suflet ce trebuie alinat, n-ar fi păcat să nu ajutăm
pe cine are nevoie?
Suratele amuțiseră și-i dădură
8

dreptate lui Manon. Porniseră împreună cu un coș de prăjituri spre
grota trolilor. Lângă grotă, trolii zăriseră zânele venind spre ei.
Ce căutați aici? Nu vedeți ce
slabe și pricăjite sunteți? Aripile
voastre sunt strâmbe, ne și mirăm
că puteți zbura cu ele! țipă unul dintre troli.
Ne bucurăm să vă vedem, exclamă Manon zâmbăreață. Tare rău
ne pare că de câtă vreme ați venit
nu v-am poftit cum se cuvine, deci
iată-ne, ne cerem iertare pentru lipsa de politețe. V-am adus un coș cu
prăjituri pentru a ne arăta gândurile
bune.
Trolii rămăseseră nedumeriți,
privind ba la zână, ba unul la altul.
Acceptară cadoul zânelor într-un
final, fiind învăluiți de vină și rușine
față de micile creaturi.
Trolii începuseră să le spună
zânelor cât de urât trăiseră până

atunci, căci fugiseră de acasă auzind
vorbele urâte ale semenilor lor. Au
cutreierat lumea, împărțind aceeași
deznădejde și teamă de a nu mai fi
răniți. Își cerură iertare de la zâne
pentru comportamentul lor. Acestea au înțeles problemele trolilor.
Aveau să îndrepte lucrurile și să se
împrietenească cu ei, căci trolii acceptaseră să-și ceară scuze tuturor
celor pe care-i făcură să sufere.

Peste un timp, Ivalia începu să
reînvie. Cu ajutorul zânelor și al trolilor, copacii și plantele începeau să
înflorească din nou, mai trainici și
plini de un parfum puternic, iar animalele începeau să iasă încrezătoare
din vizuini. Lumea revenea la normal
și fiecare știa să iubească pe cei din
jur, dar și pe sine.
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așa ceva? Nu au mai existat
Jedi Chiss în istoria recentă.
- Am auzit că familia
ei a exilat-o pe ea și pe
mama ei.
- Credeți că o vor
omorî?
- Probabil. Aș prefera.
Vaa- Cine nu ar prefera?
hne nu s-a
Ei știau că îi putea auzi. Dar
potrivit nicăieri niciodată. Era tot continuau. Vorbeau ca și cum
diferită față de toți, față de tot. Pe
ea nu era acolo. Nici nu trebuia să
holurile sterile ale templului Jedi,
folosească Forța să le atingă mințile,
pielea ei albastră și rece precum
să le simtă emoțiile și intențiile. Pugheața și ochii săi roșii precum sân- tea să le simtă ura și ranchiuna. De
gele o făcea să iasă în evidență mai ce simțeau asta? Le-a făcut ceva?
mult decât și-ar fi dorit. Era Chiss.
Nu voia să mai fie aici, lângă ei... era
Era ca și cum Forța a creat-o să fie prea greu.
singură, un spirit solitar în întregul
Mereu a găsit liniștea în sinUnivers. A creat-o să fie unică, să
gurătatea meditației. Aici, în locul
fie vorbită de fiecare dată când nu ei mic de lume dintr-o altă lume
era singură.
era în siguranță, numai ea și Forța
Nu era proastă. Le putea auzi care o înconjura și care o lega de
vocile șoptite prin Forță când treorice trăia în Univers, care o făcea
cea printre ceilalți padawani. Oasă-și aducă aminte de sine, de cine
menii, cu ei, Twi-lek și Pantorani,
este ea cu adevărat. Ochii ei erau
Torguta și Miraluka și alții. Toate
deschiși, privind pietricelele argintii
speciile, numai nu Chiss, niciodată
care levitau în jurul ei. Era concenChiss. Le putea auzi vorbele care
trată pe ele, încercând să le miște
tăiau precum sabia de lumină pe
cât mai sincronizat. Se simțea linișticare o purta la brâu.
tă. Era doar ea și Forța. Și maestrul
- E ciudată.
Plo.
- E imposibil ca un Chiss să
Maestrul se așeză în dreapta
poată folosi Forța. Ați mai auzit de
10
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- Da, maestre Plo. Oriunde merg sunt întâmpinată
de priviri crucișe. De vorbe șoptite cu ură. Nu
pot scăpa de ele. Nu
mă potrivesc aici.
Nu mă potrivesc
nicăieri. Ceilalți
își dau seama. Lovesc
unde mă doare cel mai tare,
ei, maestre. Asta mă face să cred că
întin- nu voi reuși...
Tânăra Chiss își trase genunzând mâna
către pietrele care chii la gât, sprijinindu-și bărbia.
Maestrul se apropie de ea, iar
orbitau în jurul tinerei
palma sa oranj închis îi căzu pe
Chiss. Pietrele căzură în palma sa,
apoi se ridicară, levitând, de aseme- spate, mișcându-se în cercuri ușoare. Bărbatul o privi un moment,
nea, în palma bărbatului.
- Micuță Vaahne, începu vocea cu empatia unui tată, știind cât de
greu îi era.
maestrului, liniștită și înăbușită de
- Copilă, tu ești diferită, nu
mască. Simt încredere în tine, copiam să te mint. Nu am mai avut pe
lă.
nimeni ca tine în Ordin de
- Nu mă mai miră maestre,
sute de generații.
murmură tânăra, privind spre puMereu vei
ținul verde de pe această planetă.
Nu mă miră că știi cum mă simt.
- Ceilalți Padawani îți fac probleme iarăși, micuță Vaahne?
Fata oftă un moment, apoi
aprobă. Mereu maestrul ei știa. Ca
și cum i-ar fi putut citi gândurile,
ceea ce pentru un Jedi ca el n-ar fi
fost de mirare.
12

fi întâmpinată cu priviri ciudate și
vorbe de neîncredere, dar tu va
trebui să treci peste ele. O pot simți. De asta te-am luat capadawan.
Nu o să accept ca tu să cazi acum.
Prezența ta cere respect, iar tu îl
vei primi, copilă.
Bărbatul se ridică, urmat de
fata care acum zâmbea.
- Acum haide, copilă, să ne
reluăm antrenamentul.
- Da, maestre!, răspunse fata,
îndreptându-se spre sabia de la
brâu.

Dar, până ca mâna ei albastră
să atingă sabia, aceasta zbură spre
mâna bărbatului care zâmbea pe
sub mască.
- Maestre! Răsună vocea fetei
printr-un râset, în timp ce bărbatul
mai în vârstă îi aruncă sabia înapoi.
- Fii mereu atentă, micuță Vaahne. Pe câmpul de luptă, dușmanul
nu așteaptă.
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dintotdeauna. Însă ea era diferită,
Vânătorul a devenit prada.
putea să se transforme în om și
Brusc, se așterne frica în sufletul ei, putea călători pe Terra integrâncurge prin fiecare venă, fiecare por du-se printre oameni, lucru care
al pielii. Teama de necunoscut...Să pe planeta ei nu era prea aprecite lași în voia sorții? E ironic, când
at. Radeau pe seama Anemonei
te gândești că nu cu mult timp în
tot timpul și spunându-i că e o
urmă, tu dețineai controlul. Aneaberație ceea ce face și că penmona simțea ca se prăbușește în
tru asta nu-și merită statutul de
abis fără scăpare. Ei bine, chiar așa gardian al Oceanului și locul pe
era, oarecum... Oceanul Abiselor
planta Vormix.
era cândva locul cel mai drag ei
- Este strigător la cer să stai
însă, când simți că ești pus la colț și printre acești așa-ziși oameni,
ca toți te tratează urât, acel loc își
Anemona! O teribilă rușine adusă
pierde din frumusețe.
poporului nostru, zise Axel foarCu fiecare vorbă spusă din
te iritat de situație.
răutate începi sa pierzi bucățele
- Vezi de ce nu-mi place să
din liniștea de altădată. Viața de- vin des acasă? a zbierat. Mereu
vine un coșmar din care speri să mă luați peste picior și de aia
te trezești, dar nu e așa și atunci prefer să merg pe Terra unde
realizezi că trăiești în propriul
oamenii mă respectă, fie de frică,
tău iad, unde nu e tocmai plăcut. fie pentru că așa vor.
Anemona era o sirenă cu puteri
- Atunci pleacă de tot!!!
magice și trăia pe Vormix cam
- Ce prieten bun ești, Axel!
14
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Eram foarte supărată pe el
și ca să îi fac în ciudă am ales să-i
fac pe plac și am plecat fără să
mai spun nimic. Știam că asta îl
înfuria. Pe Vormix lumea era rea cu
mine din cauză că trăiam și printre
pămanteni așa că începeam să
vin tot mai rar acasă, pentru că de
ceva timp simțisem că nu mai era
casa mea. Terra e diferită, oamenii
sunt fragili în fața mea și acolo fac
tot ce vreau din ei. E chiar distractiv, aș zice. A deține controlul e plăcut, dar poate deveni toxic în timp.
Devenise toxic pentru mine... Eram
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crudă cu oamenii și ajunsesem să
fac o distracție din asta pană când
cineva a descoperit cine sunt și
brusc mi-a găsit slăbiciunile.
Ea era May, o tânără studentă la astronomie care era diferită
de restul. Credea în civilizații noi,
extratereștrii, galaxii, planete și tot
ce era dincolo de ce era cunoscut
până atunci.
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A.: Sunt Vocea Mijlocirii a
Înaltei Curți Pentru Binele Comun. Ne-am adunat aici, nu ca să
pedepsim, ci ca să dezbatem împreună dacă a fost sau nu, un nou
caz de bullying apărut în școala
noastră.
Rog Vocea Preocupării să
prezinte cazul.
Vocea Preocupării: Pe parcursul anului școlar 2019 - 2020,
Ioana, care reprezintă Vocea care
trebuie ascultată, a fost victima
bullyingului, săvârșit de Alex, care
reprezintă Vocea Nedreptății.
Ioana a fost în repetate rânduri:
înjurată, i s-au pus diferite porecle, i-au fost adresate comentarii
răutăcioase, atât pe internet, cât și
în curtea școlii de față cu alți elevi
și eleve. A fost batjocorită despre
felul cum arată și cum se îmbracă.
Vocea Mijlocirii: Mulțumim!
Haideți să auzim Vocea care trebuie ascultată.
Vocea care trebuie ascultată:
Încă de la începutul anului școlar,
Alexandru a început să comenteze
și să râdă de mine în fiecare pau20

ză. Îmi zicea că sunt proastă, că ar
trebui să îmi fie rușine să ies așa
îmbrăcată din casă…. Am avut
multe zile în care nu am vrut să
mai merg la școală pentru că nu
mai suportam să aud toate astea
și să văd cum o parte din colegii
mei râd la glumele făcute despre
mine. Nu mai voiam nici să merg
afară, nici să mănânc. Am avut zile
când nu mai voiam să vorbesc cu
nimeni.
Vocea Mijlocirii: Mulțumim!
Haideți să auzim Vocea Nedreptății.
Vocea Nedreptății: Eu doar
am făcut câteva glume cu ea.
Vocea Preocupării: Ți se pare
glumă când cineva se ia de tine de
fiecare dată când te vede?
Vocea Nedreptății: Nu.
Vocea Preocupării: Ți se pare
glumă când cineva zice: „Ești imperial de proastă?”
Vocea Nedreptății: Nu.
Vocea Preocupării: Ți se pare
glumă când cineva zice: „Dacă

prostia ar fi o cărămidă, tu ai fi
marele zid chinezesc?”
Vocea Nedreptății: Nu.
Vocea Preocupării: Ți se
pare glumă când cineva zice:
„Tu n-ai dormit acasă sau ești
săracă de vii în fiecare zi cu
aceeași bluză?”
Vocea Nedreptății: Nu.
Vocea Preocupării: Ți se
pare glumă când cineva zice: „Ia
uite-o și pe asta, zici că e schelet
ambulant?”
Vocea Nedreptății: Nu.
Vocea Mijlocirii: Să auzim ce
are de spus și Vocea care acoperă.
Vocea Care Acoperă: Alex e
prietenul meu cel mai bun. Îl cunosc din clasa I. Am o părere bună
despre el, e mai glumeț așa de fel,
mă face tot timpul să râd.
Nu cred că trebuie puse la
inima toate vorbele, poate Ioana e
prea sensibilă și supărăcioasă.
Vocea Mijlocirii: Să auzim ce
are de spus și Vocea Indiferenței.
Vocea Indiferenței: Eu nu
vreau să mă bag în problemele
altora. M-am băgat de câteva ori
și nu am ieșit bine. M-au certat și
ai mei acasă și mi-au zis că altădată să îmi văd de treaba mea că nu
am decât de pierdut. Nu vreau să
am probleme cu nimeni, eu n-am
greșit cu nimic, doar mi-am văzut
de ale mele.

Vocea Mijlocirii: Să auzim ce
are de spus și Vocea Sprijinului.
Vocea Sprijinului: Am văzut și auzit de mai multe ori cum
Alexandru se lua de Ioana. Am
intervenit de fiecare dată, dar
Alexandru a sărit să mă bată și pe
mine. Când am văzut că lucrurile
nu încetează, am anunțat-o pe
doamna dirigintă care a sunat
acasă la Alexandru dar, din păcate,
părinții lui nu au luat nicio măsură.
Vocea Mijlocirii: Mai e o voce
care nu a zis nimic pana acum:
Vocea care vrea sa afle.
Vocea Care Vrea Să Afle: Aș
vrea să vorbesc cu Vocea Nedreptății. Ce ți-au zis părinții tăi după
ce i-a sunat diriginta?
Vocea Nedreptății: Diriginta a
vorbit cu bunica mea care a zis că
nu mă zice lui tata pentru că oricum are prea multe pe cap și sigur
o să mă bată din nou. Mama mea
e plecată în Italia și bunica a zis să
21

nu îi
zicem
nici ei
pentru că
o amărâm
și mai tare.
Vocea Mijlocirii:
Acum că toate
vocile au fost
ascultate, haideți să
ne luăm timp pentru
a pune în balanță cele
auzite.

• va fi afectată stima de
sine, încrederea
în propriile forțe
și încrederea în
cei din jur.
• victimele bullyingului
întâmpină dificultăți de concentrare și de
atenție
• victimele
pot ajunge să se
izoleze
După un timp...
• victimele
bullyingului se
Vocea Mijlocirii: În urma dezbaterii, Înalta Curte Pentru Binele confruntă cu atacuri de panică,
episoade de anxietate, dezvoltarea
Comun a hotărât în unanimitate
că situația dezbătută reprezintă un unor fobii, depresii, diverse somatizari, comportamente autopunicaz de bullying.
tive și, în cele mai grave situații,
Voice over final: Consecințele tentative de suicid.
pe termen lung asupra victimelor
bullying-ului sunt extrem de severe:

22

23

24

25

26
26

27

28
28

29

TELCIU 2020. PLATFORMĂ RURALĂ DE EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
– proiect al Centrului pentru Studierea
Modernității și a Lumii Rurale, 2020
Am continuat și în acest an activitățile educațional-artistice dedicate copiiilor și adolescenților din Telciu și împrejurimi. Acestea au
avut loc în Telciu, dar și online în perioada mai
– august 2020.
Telciu 2020. Platformă rurală de
educație prin cultură a reunit 4 ateliere sub
o temă-umbrelă: anti-bullyingul. În contextul
rural, fragmentat de migrația economică și
lipsit de oportunitățile de învățare non-formală ale centrelor urbane, anti-bullying este
o temă civică esențială, pe care ne-am dorim
să o deschidem cu copii și facilitatori/oare de
toate vârstele, pentru a preveni, prin educație,
abuzurile și intimidările psihologice și/sau fizice
dintre copii și tineri.

Proiectul continuă și dezvoltă demersurile
educaționale și artistice anterioare organizate
de CSMLR și are la bază, pe de o parte, conlucrarea dintre mediul educațional și cel artistic în
scop educațional, iar pe de altă parte, crearea
de programe educaționale culturale ce investighează ruralitatea contemporană și problemele
ei specifice.
Atelierele care au avut loc anul acesta:
• Atelier de joglerie cu Circus Feries (Andreea Bolovan și Ana Leoca) – online, în mai și
27 – 31 iulie
• Atelier de teatru educational anti-bullying
cu Mădălina Brândușe și Andrei Șerban – la
Telciu și online, 20 iulie – 20 august
• Atelier de scriere creativă cu Simina Seliștean și Cristian Boboescu – la Telciu și
online, 20 – 31 iulie
• Atelier de colaj narativ cu Ruxandra Hule și
Cristian Grecu – online, 8 – 16 august

Parteneri

Parteneri media

http://centrulpentrustudiereamodernitatiisialumiirurale.ro/
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