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A FI STUDENT LA OXFORD 

 

O editură de prestigiu de la Chișinău mi-a solicitat un aviz despre un jurnal pe care l-a scris în 

timp ce studia la Universitatea Oxford din Marea Britanie o tânără moldoveancă Dumitrița Bologan 

și pe care l-a întitulat simplu și sugestiv:  Jurnalul  de student la Oxford. 

Întrebarea care mi s-a pus și la care a trebuit să dau un răspuns clar și univoc a fost:  

Merită oare ca acest Jurnal să fie tipărit și pus la dispoziția publicului cititor?  

După ce am parcurs cele 300 și ceva pagini am răspuns fără putință de tăgadă: Da, merită. 

Dar mai întâi, ce înseamnă acest Jurnal? 

Jurnalul  de student la Oxford reflectă experiența plină de dramatism a Dumitriței care a avut 

oportunitatea (și fericirea) să fie studentă la una din cele mai bune și mai prestigioase universității ale 

lumii, Universitatea Oxford.  

Prin descrieri de situații și evenimente, confesiuni și împărtășiri de impresii, gânduri, 

sentimente, Dumitrița a reușit să ne facă să înțelegem ce înseamnă a fi student la Oxford, să ne 

imaginăm cu ce trăiește și cum trăiește un student oxfordian și să ne lămurească de ce inima ei, ca s-o 

parafrazez, nu a uitat nimic din ceea ea a experimentat la Oxford și nici nu a putut să uite.  

Deoarece: 

Viața studentului de la Oxford e o viață extrem de interesantă și densă în evenimente de tot 

felul. Dumitrița povestește că săptămânal primea prin email un buletin informativ care anunţa nu 

mai puţin de 10-12 evenimente, prelegeri interesante, baluri, petreceri, discuţii, etc. „Dacă, 

zilnic, aş mai fi avut 24 de ore în plus, se confesează ea, poate că aş fi reuşit să le frecventez 

pe toate! (p. 53). 

Universitatea Oxford oferă multiple oportunități de studiu, de realizare a potențialului de 

dezvoltare de care dispune studentul: „Am vizitat azi biblioteca Facultăţii de Drept. E o plăcere 

să te afli aici, în bibliotecă. Pe lângă faptul că ai acces peste tot, poţi să-ţi iei singur orice 

carte de unde vrei. Plimbarea printre sutele de rafturi de cărţi, te îmbie la lectură…  (p. 44).  

Studentul de la Oxford muncește enorm, muncește până la sfidarea limitelor: „A trăi intens, în 

accepţiune oxfordiană, înseamnă a citi incontinuu, toată săptămâna, ca pus în priză, și a avea 

gata scris un eseu, vineri, până la 19:30, de exemplu; rotiţele din materia cenuşie trebuie să-ţi 

funcţioneze la turaţie maximă ”(p. 121). „Citesc câte 15 ore pe zi. Se apropie examenele…” 

(p. 215) și timpul trebuie îmblânzit, de-l ținut în mâini. Sloganul studenților oxfordieni, 

amintește Dumitrița e: Perseverează, ca să supraviețuiești! 

În schimb universitatea are grijă ca să nu o iei razna de atâta învățătură și îți alină 

„chinurile urcușului intelectual” prin invitații la petreceri, baluri, discoteci, chiar și prin oferte 

gastronomice. Se lansează „Grup de discuţii în Drept Internaţional Public. Se oferă mâncare 

şi băutură gratis…” (p. 59). Sau ceva și mai puțin de imaginat în spațiul nostru mioritic și în 

eternă tranziție, vorba unui cronicar de la Europa Liberă: „În pauză, profesoara a pus câte 

două cutii mari cu ciocolată pe prima masă din fiecare rând. Aşa da! (p. 48). Interesant cum 

ar reacționa la un așa gest un coleg de pe la noi înăcrit și prea plin de sine? „Așa da!”? 

Studentul de la Oxford trăiește mereu senzația schimbării, creșterii sale de la o 

activitate de învățare la alta, el simte că pe durata prelegerii sau a seminarului cu el s-a 

întâmplat ceva, s-a întâmplat o schimbare, că el iese din sala de curs fiind altfel de precum a 

intrat:  „Am ieşit. Într-o oră şi jumătate am aflat cum să gândeşti, să structurezi, să analizezi, 

să citeşti printre rânduri şi să descoperi probleme minore, şi infinit de multe, cum să 
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argumentezi, cum să faci astfel încât un argument să derive din altul, şi să te ţii de un fir logic 

în gândire şi expunere (p. 153). Iată aceasta și ar însemna de-adevăratelea învățare eficientă, 

care constituie obiectul unui curs universitar de la catedra mea. 

A avea norocul să studiezi la Oxford ar mai însemna să ai parte de profesori mari, 

profesori cu substanță, erudiți, cooperanți în raport cu studenții lor, profesori dedicați. 

Dumitrița mărturisește: „Profesorul Ariel EzChristinei e atât de captivant şi structurat, 

povestește atât de clar și vine cu exemple atât de interesante, încât, te rogi, în gând, să nu se 

mai încheie prelegerea. Am impresia că l-aş asculta ani la rând (p. 52). Sau: „Două prelegeri. 

Prelegerile sunt atât de interesante, încât ai vrea să nu se mai termine. Mai bune ca filmele 

bune (p. 38). 

Un alt element inalienabil al universului oxfordian îl constituie ritualurile: înmatricularea, 

primul examen, absolvirea, înmânarea diplomelor… Iar fiecare ritual își are logica lui, scenariul său, 

vestimentația sa. Și aceste ritualuri îi conferă studentului identitate și adaugă ceva plusvaloare la 

personalitate, îl pregătește pentru a se conforma sloganului studenților oxfordieni: Perseverează ca să 

supraviețuiești!. Or, aceasta e minunat, pentru că îl provoacă la dezvoltare, la creștere, la punere în 

valoare a întregului potențial pe care i l-au încredințat „părinții din părinți”.  

Ar mai fi și alte lucruri de spus ce țin de specificul vieții unui student la Oxford, dar cele mai 

importante, cred eu, sunt cele pe care le-am detașat din discursul Dumitriței, care, de altfel, mă simt 

obligat să subliniez, e scris bine, e scris, aș zice, scriitoricește, cu portretizări și descrieri sugestive, 

care îți provoacă imaginația la vizualizări, e un discurs emoțional și sincer, în anumite cazuri 

necruțător de sincer. Citind Jurnalul mi-am amintit de Romanul adolescentului miop al lui Mircea 

Eliade, posibil din cauza că se întrevăd ușor anumite afinități între aceste două, pasiunea devorantă 

pentru lectură și cunoaștere, de exemplu. 

Jurnalul Dumitriței va fi util și instructiv pentru toți cei care doresc să se realizeze, să-și 

croiască un alt destin decât „unul cenușiu” (C. Noica), dar îndeosebi ar viza două categorii de cititori: 

studenții și profesorii. 

Studenților Jurnalul le oferă o imagine a ceea ce înseamnă a fi adevărat student, la ce să aspire, 

cum să muncească și cum să se odihnească, să relaxeze, să se distreze, pentru că de aceea sunt tineri, 

la ce valori să adere și pe care să le însușească și să le promoveze în viața lor. 

Profesorilor să le prilejuiască un cadru de referință a ceea ce înseamnă un adevărat profesor: 

erudit, înzestrat cu gândire critică și creativă, cooperant cu studenți, capabil de tratament educațional 

valorizator, având consistență intelectuală, spirituală și morală. 

Jurnalul Dumitriței are ceva ce ține de scriiturile motivaționale, cum ar fi cele ale lui Coelho, 

de exemplu (energizează, provoacă, incită, te ridică la treabă întru edificarea unei personalități 

puternice capabile de vise deosebite și puteri deosebite pentru a le da viață).  

Când am terminat de citit Jurnalul mi-am dat seama că nu pot să nu-l recomand spre publicare. 

L-am recomandat cu căldură și am binecuvântat editura care își va asuma această sarcină. 

 

 


