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 Iulie 2018. Eu, impreuna cu cativa prieteni romani, am calatorit in Croatia pentru a cunoaste 

oameni si locuri. In dupa amiaza unei zile ne-am oprit pentru odihna si innoptare intr-un camping mare si 

gol. Dupa vreo doua ore campingul s-a populat cu multe grupuri provenind din mai multe tari europene 

precum Franta, Italia, Ungaria, Cehia, Bulgaria.  

 Dupa activitatile obisnuite de asezat cort si eliberat de problemele zilei trecute si de problemele 

zilei care urmeaza au inceput dialogurile interpersonale si dialogul intergrupuri. Destul de repede oameni 

de nationalitati diferite au gasit subiecte comune pentru discutii si ceea ce a urmat a fost ceva firesc si 

normal pentru niste oameni care au si cred in aceleasi valori morale si sociale. Ne-am adunat cu totii in 

jurul unui foc, am cantat am spus povesti si am dansat pana ne-a prins oboseala. Am simtit acolo cum 

oameni provenind din diverse tari pot avea cantece pe care le cunosc cu totii, povesti cu acelasi fond si 

doar ceva nuante diferite, pot dansa la fel pe muzica cunoscuta de toti. Asta insemna ca apartin unei 

culturi si unei civilizatii mai mari, mai cuprinzatoare care este cultura si civilizatia europeana. Am simtit 

ca si eu fac parte din aceasta mare cultura si civilizatie si ca trebuie sa vad complexitate ei in diversitatea 

formelor de manifestare. In fiecare zi gasim cate ceva nou si care este parte din cultura si civilizatia 

europeana. In fiecare zi comunicam cu oameni din marea familie europeana si descoperim obiceiuri si 

traditii care sunt comune si au doar nuate specifice locale. 

 Valorile europene s-au dezvoltat de catre oamenii care au trait in arealul European si au comunicat 

intre ei avand la baza aceleasi valori morale adica: respectul fata de oameni si fiintele vii, respectul fata de 

natura si grija pentru cea ce se intampla in jurul nostru.   

 

 

 

 


