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Dacă e să rememorăm modalităŃile în 
care se poate întruchipa sacralitatea, încercăm 
în mod sigur să ne gândim la ceea ce Ńine nu de 
natura umană, ci de universalitate. Începutul, 
creaŃia, zămislirea de viaŃă, dragostea 
necondiŃionată pot fi materializări ale 
divinului. Şi totuşi, acestea se leagă de 
simbolismul unui alt concept, de natură umană. 
Femeia–mamă este matrice a vieŃii, reuşind în 
mod miraculos să re-creeze la nesfârşit 
începutul şi viaŃa. Dincolo de acestea, rămâne 
pregnantă imaginea femeii din mijlocul nostru, 
femeia-mamă, femeia-soră, femeia-fiică, 
femeia-soŃie. Oricare ar fi ipostazierea în care 
o regăsim, femeia reuşeşte să transceandă 
materialul şi să împărtăşească din frumuseŃea 
sufletului ei, să risipească mirabil clipele de 
singurătate sau de înstrăinare ale celor dragi. 
ÎnvăŃăm mereu cum frumuseŃea şi gingăşia pot 
fi punctele noastre de susŃinere, de echilibru, de 
înălŃare. Tot astfel, ar trebui să nu uităm şi să 
iubim necondiŃionat materializarea divinului de 
lângă noi. 

 
 
 
 



 

IMPULS 6 

»» Caterina Daniliuc, Consilier psihopedagog,  
Şcoala cu cls I-VIII Nr. 32 “Al. Macedonski”, Craiova 

 
Am auzit deseori rostită întrebarea: “Ce vrei să te faci când o să fii mare?” 

PărinŃii îi întreabă adesea pe copii. Nu numai părinŃii îi întreabă, ci şi bunicii, rudele, 
apropiaŃii, dascălii.  Uneori părinŃii le influenŃează, sau chiar determină copiilor traseul 
alegerilor. Faptul că ei au o anumită profesie îi face pe copii s-o aleagă şi ei la rândul 
lor. Unii îşi pun întrebări asupra alegerilor lor, alŃii nu; astfel ajung s-o practice uitând 
cum de au ales-o.  Nu reuşesc să facă legături cu dorinŃele pe care le-au avut ei sau 
părinŃii lor. Alteori se întâmplă să fie resimŃită o intensă conflictualitate legată de 
meseria lor şi a părinŃilor, conflictualitate pe care n-o pot elabora.  

M-am întrebat deseori despre procesul alegerii meseriilor aşa-zis umanitare, 
cele care te pun în contact direct cu suferinŃele oamenilor. Ce se află în spatele alegerii 
tale? E vorba de o împrejurare, de destin, de ceva ce ai visat de mic, de ceva ce s-a 
cristalizat cu timpul? Asupra cărei întrebări îi poŃi da un răspuns cert? Şi a avea deja 
răspunsuri la întrebările astea, a şti sigur cărui fapt i se datorează alegerea ta, a-l numi 
cumva nu înseamnă a te rigidiza? Eşti un om care nu-Ńi mai pui întrebări, ai toate 
răspunsurile. Nu-Ńi mai pui întrebări. Ştii deja totul. MulŃi îşi pun probabil întrebarea: “Ce 
aş fi fost eu dacă...? Mi se pare că e la fel ca jindul pe care-l au tinerele fete de a se 
mărita. Nu căsătoria în sine contează, ci tentaŃia de a fi mireasă.  

Continuu totuşi să cred că, încă de la început, are loc o idealizare a profesiei 
alese. O idealizare interiorizată ce începe să lucreze în mintea ta şi care te face să crezi 
că ceea ce faci tu e superior, util, cel mai bun şi, mai ales, cel mai greu.  

Cu cât iŃi spui mai des, atât Ńie cât şi celorlalŃi, cât de dificilă e munca ta, cu 
atât iŃi creşti şansele de a-i rezista, de a i  te dedica şi de a o idolatriza mai mult. 

M-aş hazarda să spun că găsim cu toŃii un beneficiu în nefericirile, spaimele, 
dorinŃele şi exigenŃele pe care Ńi le trezeşte profesia ta.   

Într-o vreme, la sfârşitul adolescenŃei am fost fascinată de existenŃialismul 
absurd. Păstrez şi acum un caiet vechi cu fişe de lectură în care scriam citate, 
comentarii şi gânduri pe marginea lor. E posibil ca pe mine să mă fi impresionat Regatul 
aurit al lui Malraux cu lumea lui care, prin nu ştiu ce minune a scăpat din naufragiul 
universal. În regatul ăsta trăiau doar animale fabuloase şi câŃiva magi într-o cetate 
păzită tot timpul de demonii aflaŃi în minŃile noastre. E posibil să mă fi impresionat 
literatura angajată care pledează mereu în favoarea unei cauze. Însă cu siguranŃă nu 
doar asta. Ar fi atâtea: copilăria mea timpurie pe malul Dunării, sărăcia lucie în care 



 

MARTIE 2009   7 

trăiau oamenii din satul nostru, rivalitatea constantă, de nedepăşit în adolescenŃă faŃă 
de sora mea mult mai mare, tata cu spiritul lui matematic analitic, mama cu misticismul 
şi toanele ei, bunica paternă cu cinismul răutăcios şi bolile ei imaginare, pustiul afectiv 
pe care l-am resimŃit uneori, pustiu care mi-a ascuŃit urechea interioară.  

Constat acum că toate cărŃile, ideile, credinŃele, oamenii care m-au 
impresionat s-au potrivit conŃinutului meu psihic şi am asimilat ceea ce mi-a trezit 
rezonanŃa interioară. 

Munca în consiliere şi să fiu consilier psihopedagog într-o şcoală a însemnat 
pentru mine o întoarcere continuă pentru a privi înăuntrul meu. Dincolo de toate 
metodele, strategiile, tehnicile, regulile şi limitele impuse din afară sau autoimpuse, 
evaluatorii, mentorii, rămâi în cele din urmă tu împreună cu cadrul pe care l-ai format, cu 
propriul tău dispozitiv de lucru.  

Nu de puŃine ori unii au zis că avem o meserie ingrată, inutilă, fără finalitate. 
Care face mai mult rău decât bine, care adânceşte si agravează dificultăŃile existente. 
Adesea observ, de cele mai multe ori fără să simt nevoia de a interveni, neputinŃele 
profesorilor, furiile lor reprimate, refulate, agresivitatea convingerilor educative. 
Câteodată am senzaŃia că ajung dascăli oameni care n-au nici un fel de tact pedagogic.   

Am auzit şi că lucrul cu copiii e mai dificil decât cel cu părinŃii. IniŃial am avut 
tendinŃa să spun că, dacă nu poŃi găsi nici o punte între tine şi copil cu siguranŃă în 
cazul unui adult nu vei reuşi. Acum am constatat că lucrul cu copiii e solicitant, copiii te 
solicită mult din punct de vedere afectiv. Cu oamenii mari vorbeşti mai mult. Oamenii 
mari ascund şi se ascund pe sine cu cât vorbesc mai mult. Şi-apoi, dacă lucrezi cu 
copiii, lucrezi cu părinŃii lor. DificultăŃile copiilor sunt de cele mai multe ori dificultăŃile 
părinŃilor şi a le acorda tot sprijinul, compasiunea, a găsi modalităŃi de a-i ajuta fără ca ei 
să se simtă “descalificaŃi” din funcŃia parentală are o mare importanŃă. 

Cu siguranŃă vocaŃia e un element definitoriu într-o alegere autentică. Auzim, 
citim şi vedem peste tot reclame luminoase, reŃete despre cum să fii fericit, frumos şi 
bogat, cum să te descurci, ce să scrii in C.V., pomelnice întregi de cuvinte goale. ÎŃi 
inventezi calităŃi, îŃi fabrici măşti sofisticate, îŃi studiezi atent Ńinuta, gesturile, glasul ca 
să fii înăuntru, ca să nu fii exclus, ca să fii la fel ca ceilalŃi, socializat, acceptat, de 
succes. Am înŃeles după un timp destul de lung că vocaŃia conŃine elemente pe care nu 
le poŃi sesiza, nici cuantifica în abilităŃi şi aptitudini.  

A fi consilier înseamnă a auzi dincolo de cuvinte, a auzi cu cea de-a treia 
ureche, a învăŃa tăcerea, a suporta tăcerea celuilalt, a suporta frustrarea neputinŃei, a 
intui discursul latent al celuilalt, a simŃi în corp tensiunea ne-spusă, a dori să vorbeşti, 
întrerupi, a dori să faci mai mult, a cenzura toate astea, a ieşi uneori din cadru. Toate 
lucrurile astea şi încă multe altele, eu nu le pot numi abilităŃi. Pot spune că ele fac parte 
din ceea ce numesc eu a face din vocaŃie meseria de consilier într-o şcoală. 

Consilierea psihologică practicată cu profesionalism şi din vocaŃie nu poate cu 
siguranŃă vindeca problemele întregii şcoli. Poate aduce ameliorări, poate chiar vindeca 
multe suferinŃe ale părinŃilor, ale copiilor. Şi asta e un lucru de preŃ pentru că astfel se 
asigură o filiaŃie sănătoasă pentru copiii copiilor îngrijiŃi.    



 

IMPULS 8 

»» Prof. CodruŃa Teodora Pătraşcu 
 

Primăvara începe cu echinoxul (în jurul datei de 21 martie), punând în 
echilibrul lumina zilei cu întunericul nopŃii. Martie aduce primăvara şi încheie melancolic 
iarna, lăsându-se stăpânită de adieri nervoase de vânt, de căldura soarelui, de capricii 
care dau măsura unei zbateri tainice. Zilele răcoroase îşi mai încearcă puterile asupra 
noastră, făcând loc noilor semne primăvăratice. Natura se deschide, surâzătoare, spre 
noi. Totul renaşte… 

Luna martie are numeroase sărbători religioase sau zile naŃionale. În 
România sărbătorim pe 1 martie MărŃişorul, pe 8 martie ziua femeii, iar pe 9 martie, 
conform calendarului ortodox, SfinŃii Mucenici. 

Există multe superstiŃii în ceea ce priveşte luna martie. Auzim deseori că 
“martie vine asemenea unui leu si pleacă precum un miel”. Aceasta înseamnă că, 
primele zile din martie sunt aproape întotdeauna mai răcoroase, mai capricioase, în 
vreme ce ultimele sunt calde şi blânde. O altă zicală spune că “aprilie împrumută de la 
martie trei zile, şi toate sunt rele”. Aceasta se referă la faptul că primele trei zile din 
aprilie sunt asemănătoare lunii martie. O a treia credinŃă ne spune că “primele trei zile 
din martie sunt zile oarbe” pentru că sunt nenorocoase. Dacă plouă în aceste zile, se 
presupune că fermierii vor avea o recoltă săracă.  

Prima lună a primăverii este una a învierii naturii, a întoarcerii la viaŃă, când 
românii celebrează atât ziua de 1 martie ce simbolizează venirea primăverii, dar şi pe 
cea de 8 martie, când este sărbătoarea femeii. Poate ar trebui ca fiecare zi să fie ziua 
mamei, sursa căldurii căminelor noastre, care s-a străduit să ne ofere tot ce e mai bun 
şi să ne asigure un drum în viaŃă cât mai frumos. 

Pe 1 martie se oferă şi se primesc mărŃişoare, simboluri ale primăverii – 
purtate în partea stângă, în dreptul inimii – care se vor scoate spre sfârşitul iernii, 
marcându-se astfel trecerea de la un anotimp la altul. Scoaterea mărŃişoarelor a fost 
legată de practicile de previziune a vremii: în sud, oamenii cred că mărŃişorul poate fi 
dat jos doar atunci când vezi un stol de berze. Fetele nemăritate îşi pun mărŃişorul sub o 
piatră mare şi încearcă să ghicească care le va fi ursitul. 

Dacă în sudul Ńării mărŃişoarele sunt oferite de către bărbaŃi femeilor, în nord 
femeile sunt cele care oferă mărŃişoare bărbaŃilor – ele fiind şi cele care realizează 
aceste mici obiecte de artă –, iar copiii persoanelor mai în vârstă. BărbaŃii care au primit 
mărŃişoare trebuie ca pe 8 martie, la rândul lor, să ofere flori sau cadouri – depinde de 
ce buget dispun. 
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Pe vremuri, când venea primăvara, oamenii obişnuiau să lege de copaci funii 
albe şi roşii, cu scopul de a alunga duhurile rele. Această măsură de precauŃie era luată 
pentru a preîntâmpina orice rău s-ar fi putut abate asupra florilor 

Bunicul mărŃişorului de astăzi era o monedă (aur, argint, bronz) legată cu o 
sfoară ce îmbina două culori: roşu şi alb. Copiii o purtau la gât drept amuletă 
aducătoare de noroc şi fericire. TradiŃia mărŃişorului este o moştenire dacică – în multe 
săpături arheologice din România s-au găsit mărŃişoare cu o vechime mai mare de opt 
mii de ani.  

La început, culorile folosite pentru realizarea şnurului erau alb şi negru: negrul 
reprezenta lâna neagră dată de Baba Dochia nurorii sale şi simboliza întunericul iernii, 
iar albul, lumina primăverii; conform legendei, negrul s-a schimbat în roşu prin sacrificiul 
fetei – astfel, partea roşie din mărŃişor reprezintă sângele şi sacrificiul. 

Fetele purtau mărŃişorul până când înfloreau copacii şi îl legau de trunchiul 
unui copac, iar cu moneda îşi cumpărau brânză, pentru a avea o faŃă albă şi frumoasă 
tot anul. Mai târziu, mărgelele colorate au luat locul monedei.  

În anumite zone ale Ńării, mărŃişorul este purtat la încheietura mâinii, toată 
luna martie. MărŃişorul semnifică schimbul de forŃe vitale care dau naştere vieŃii. Culorile 
alb şi roşu au rămas până în zilele noastre simbolul celor două sexe, regăsindu-se şi la 
bradul de nuntă şi cel de înmormântare. 

Istoricii spun că Ziua Mamei îşi are originile în festivalul dedicat Rheei, mama 
tuturor zeilor şi soŃia lui Cronos, Ńinut în Grecia Antică. De asemenea, la Roma, Cybele, 
mama zeilor, era venerată încă din anii 250 î.H. Sărbătoarea era cunoscută sub 
denumirea de Hilaria şi dura trei zile, 15-18 martie. 

Prin anii 1600, Anglia celebra o zi numită Sâmbăta Mamelor, în a patra 
sâmbătă a Postului Paştelui, pentru a le cinsti pe cele care dau naştere vieŃii. MulŃi 
oameni săraci lucrau pe atunci ca servitori pentru cei bogaŃi şi locuiau în casa 
stăpânului lor, dar în această zi, aveau permisiunea să-şi petreacă timpul alături de cei 
dragi. 

În timp, oamenii au realizat că mamele merită să fie sărbătorite într-o zi 
specială. Astfel, prima proclamaŃie a Zilei Mamei a fost citită de guvernatorul statului 
Virginia de Vest, în anul 1910. Preşedintele Woodrow Wilson a făcut în anul 1914 un 
anunŃ oficial proclamând Ziua Mamei ca sărbătoare naŃională în a doua duminică din 
luna mai. Deşi în zilele noastre, multe Ńări din lume aniversează mamele, la momente 
diferite, există Ńări ca Danemarca, Finlanda, Italia, Turcia, Australia şi Belgia care au 
urmat modelul american. 

Astăzi, Ziua Mamei şi-a dobândit statutul meritat şi este sărbătorită de toată 
lumea.  La mulŃi ani, tuturor femeilor! 

[sursa: internet] 
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»» Elena Hasse, Gevelsberg, Germania 
 

Mi-ar fi plăcut să-Ńi scriu. M-aş fi aşternut infinită pe o mie de hârtii. 
Alături de mine aş mai fi desenat un trifoi albastru cu patru foi. Copia celui ce-l 
găsisem într-o carte. Norocul altuia dăruit fără conştienŃă. Mi-a fost suficient 
să-mi imaginez că nu tu eşti acela căruia să mă trimit. Dar m-ai surprins. Hai să 
facem un lucru de adolescenŃi: să ne scriem. O să-mi scrii tu mai întâi, da? Nu 
erai tu acela. Scrisul despre tine nu îŃi era prieten. Doar îŃi aminteşti cât de 
lacunar ai fost pe vederea aceea, tu cel ce plecaseşi de multă vreme. łi-erau 
suficiente "sunt bine", numele şi atât. Aveam îndoieli. Dar mă fascinai. Aşa că 
Ńi-am scris. Ştiam că n-o să-mi răspunzi. După trei ani de tăcere m-ai rugat să 
nu-Ńi reproşez nimic. Visam cu ochii deschişi în căsuŃa veche de paiantă 
ascunsă într-un pliu de pământ. Te dusesem cu entuziasm în vârf de deal, mai 
sus de casă, acolo unde mă opream de fiecare dată să caut dincolo de orizont, să 
număr casele din vale şi turlele de pe dealul de dincolo de zăvoi, să urmăresc 
drumul până la munŃi, să măsor timpul după poziŃia soarelui pe cer, să ascult 
lăcustele certându-se de sete prin iarbă.  

łi-am scris şi nu mai ştiu. Îmi studiam portretul recent redescoperit şi 
pus ca un afiş pe perete şi scriam probabil despre mine. Iar scrisorile mele te-
aşteptau nedeschise de nici-o mamă curioasă pe televizorul din odaie. Au trecut 
zece ani din ziua în care m-ai rugat să îŃi scriu, dar în care nu mi-ai promis nici-
un răspuns. 

 
'cause I wonder where you are 
and I wonder what you do 
are you somewhere feelin' lonely 
or there's someone loving you? 
 

Şedeam pe buza balconului sub care se căsca un hău sublim. Ce-ar fi 
să cad? Să mă las pe spate şi să cad? Nuuu, nu te las eu să cazi. M-ai luat rapid 
în braŃe şi m-ai ridicat de-acolo. Leneveam întinşi pe canapea, noi şi nimeni. 
Unii, alŃii sporovăiau pe-afară. Mai Ńii minte cum mă mângâiai pe abdomen? 
M-ai luat din nou la dans aşa cum o făcuseşi cu o seară înainte şi-mi plăcea. łi-
am fredonat şi a rămas cântecul. Aşa cum au rămas dansurile noastre, aşa cum 
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au rămas insistenŃele tale, aşa cum au rămas sărutul curios în miez de noapte 
pe-o stradă pustie, genunchii tăi, încreŃiturile zâmbetului tău cald, "albastrule" 
pe post de alint şi entuziasmul meu. 

Era o seară de început de iarnă. Se răcorise. Trebuia să plecăm. 
Stăteam singură în întunericul maşinii înfofolită în propria haină şi aşteptam. 
CeilalŃi mai plecaseră nu ştiu unde. Rememoram în linişte cele câteva zeci de 
fracŃiuni de timp petrecute ceva mai devreme. Începuse un film şi prinsesem un 
loc lângă tine. Eram mai mulŃi. Ne înghesuiserăm cu toŃii pe o dormeză veche. 
Filmul nu avea importanŃă. În mine se derula un altul. Fără să pară jalnic, 
ultima secvenŃă lăsase (trist) totul în aer. Şi, bineînŃeles o lipsă de curaj. Curaj 
pentru ce? Ce să mai fi vrut de la ceva ce nu există? Cum să îndrăzneşti să... 
ce? Atâta doar că fusese odată o mână de fleacuri, din-alea pe care le aduni într-
o cutioară veche cu miros rătăcit în ea de apă de cologne şi uiŃi un timp de ele. 
Şi iar îŃi aminteşti. Ne îngrămădiserăm unul lângă altul. Aveam o mână pe care 
nu mai aveam unde să o pun. Am lăsat-o lângă mine. Lângă tine. Oare 
îndrăzneşte? Mă întrebam. Nu a trecut mult. Am simŃit o atingere pe faŃa 
dorsală. O strângere. I-am răspuns. Ne-am strâns atunci fiecare deget în parte şi 
toate la un loc, palmă în palmă, degetele întrepătrunse. Am iubit atunci cu 
fiecare centimetru de tegument într-un joc de mâini. Nu aveam cum să ne uităm 
unul in ochii celuilalt. Nici nu era nevoie. Jocul acesta se face orbeşte. Nu aveai 
cum să vezi lacrimi. Le-am înghiŃit cu greu. Erai un suflet indecis. Dar eu am 
înŃeles. Era împăcare, era un antidot pentru gol. La despărŃire nu ne-am spus 
nimic. Stăteam în întuneric, mă uitam spre ieşire şi îmi doream să te mai văd o 
dată. Fiindcă timpul estompează amintirea până la esenŃă, ştiu doar că într-
adevăr ai coborât (aşa cum probabil îmi ascultaseşi gândurile) şi că ai venit 
către mine. Şi am mai stat vreme de o îmbrăŃişare... Aceea care mi te apropiase 
cândva. 

În noaptea aceea nu dormisem o secundă. Pe platanul de lângă patul 
părinŃilor lui plecaŃi de-acasă (ca în fiecare vară) pusese Madredeus în concert. 
Câinele umbla prin casă răsuflând de căldură şi se oprea din când în când 
cerşind atenŃie la marginea patului. Îmi spunea (înjurându-şi încă neîmplinirile 
cele vechi şi cele noi) că eu sunt de fapt realitatea, că gata cu himerele, că astea 
nu ajută cu nimic, că vrea cu mine în vamă, că vrea cu mine peste tot... Trupul 
lui, aşa lăsat de natură şi de neascultător, mă lăsa indiferentă. Eu îl iertasem, pe 
el îl stresa din nou neputinŃa. Eşecul din pragul dimineŃii clocise iarăşi 
renunŃarea. 

Se însera. Aşteptam cu nerăbdare să mă sune, deşi ştiam cumva că n-o 
va mai face. Un Ńârâit, un puseu de palpitaŃii, o voce familiară. Trec pe la tine, 
am o surpriză. Am avut o intuiŃie. Credeam că visez. Ce caută EL aici? Şi 
astăzi... 
Ea a plecat curând. Hai, mai rămâi? Am atâtea să-Ńi povestesc. Aveai atâtea să-
mi asculŃi. Cu răbdarea aceea pe care Ńi-o ştiam deja de multă vreme, cu 



 

IMPULS 12 

privirea aceea blândă, cu surâsul care-Ńi încălzea cutele de la coada ochiului. 
Eram singuri. Hai, mai rămân, cu acelaşi surâs. Trecuseră câteva ore, aş fi 
povestit la nesfârşit. Într-un final am îndrăznit. Hai, dormi la mine? Hai, dorm 
la tine. Aveam nevoie de un suflet care să mă aline. Şi, culmea, era chiar EL. 
Am pus aşternutul şi te-ai întins lângă mine. Liniştea dinăuntru era întreruptă 
doar de zgomotele din stradă. Hai să mergem undeva împreună, vrei? Îhî, unde? 
Unde vrei tu. Hai la Paris! Ia-mă de mână. Te-am luat de mână. Aceea care 
iubise cândva o alta într-un joc la fel de spontan şi de cathartic ca astăzi. Ne-am 
urcat în tren. În orice mijloc de transport. Am vizitat oraşe, muzee, străzi şi am 
ajuns acolo sus în turn. Mă zgândăra încă tăcerea celuilalt. Mă temeam de 
renunŃarea cea nouă. Tu erai lângă mine, în sfârşit, aşa cum visasem multă 
vreme, mai mult decât candid. Pot să te ating acolo? PoŃi... Mă laşi? Mi-a 
strecurat câteva săruturi moi de tot pe un sân. Seducătorul ăsta nu se lecuieşte, 
îmi ziceam. După atâŃia ani de obsesie, cred că îl uitasem, iar el mă provoca din 
nou. Mi-ai atins moale buzele, aşa cum ştiam. Nu mai ştiu cât de târziu era. Nu 
s-a mai întâmplat nimic. Am adormit amândoi. Nu ştiu cum. Imediat ce te-ai 
trezit mi-ai spus că trebuie să pleci. Te-am lăsat... Dincolo, la capătul drumului 
lui te aştepta altcineva. 

O angoasă nenorocită şi fără rezultat îmi purtase pe apa sâmbetei visul 
cel îndelungat ce dădea să se împlinească. În urma ei au rămas nişte versuri. Şi 
o amintire pe care o strecor în aceste rânduri. Nu am să te uit, Ńine minte. Încă 
mai avem timp... 
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»» Prof. Marinela Pîrvulescu 

GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 
 

   Pusă sub semnul germinaŃiei şi al fecundităŃii, primavara reprezintă simbolul 
renaşterii; este cel dintâi anotimp ce re-face la nesfârşit Inceputul. Primăvara, vara, 
toamna şi iarna... patru anotimpuri... Numărul patru simbolizează terestrul, totalitatea 
celor create şi a celor relevate. Această totalitate a creatului este, în acelaşi timp, 
totalitatea celor trecătoare. Este ciudat că acelaşi cuvânt, SHI, înseamnă în japoneză şi 
patru şi moarte. Patru reprezintă sfârşitul unui ciclu de viaŃă, dar simbolul de bază 
rămâne totuşi cel al totalităŃii. 

   Natura, ca sinteză a elementelor primordiale, este un templu al creaŃiei, 
templu în care putem regăsi scânteia de început a vieŃii. Natura, preexistentă fiinŃei, a 
fost creată după legile armoniei depline. Primăvara, principiul universal creator îşi lasă 
din nou, la nesfârşit, amprenta asupra celor stăpânite de viaŃă. Mugurii ce plesnesc de 
viaŃă pe ramuri, forfota celor re-născute amintesc de muzica sferelor specifică 
universului platonician de odinioară. Un nou ciclu de viaŃă se pregăteşte a înfrunta 
realitatea. Totul e verde. În fiecare primăvară, după ce iarna i-a arătat omului cât este 
de singur şi de precar, dezvelind şi îngheŃând pământul  care-l poartă, acesta îmbracă o 
nouă haină, dătătoare de speranŃă, redevenind fecund şi hrănitor. Verde este culoarea 
regnului vegetal în plină reafirmare; verde este şi trezirea la viaŃă. Este culoarea 
nemuririi, universal simbolizată de ramuri verzi. 
Dumnezeu a creat lumea, a creat Începutul, dar a lăsat, în acelaşi timp, oamenilor 
libertatea de a crede, dându-le astfel prilejul de a-şi manifesta îndrăzneala, curajul de a 
continua. Primăvara e un început. Totul porneşte, la urma urmei, de la felul cum te 
raportezi la condiŃia ta de om în Univers, pentru că nu poŃi exista apriori. Trebuie să 
înveŃi să coexişti. Nu eşti singur. Trebuie să înveŃi de la păsări cum să te înalŃi în zbor, 
să înveŃi de la pietre să taci, să înveŃi de la brazi eternitatea. Primăvara respiră armonie, 
mai întâi de toate; armonie şi stare elementară, primară, androgină. Te poŃi întreba de 
ce femeia tronează simbolic începutul primăverii. Răspunsul vine de la sine; femeia 
simbolizează matricea, fecunditatea. Simbolismul matricei este universal legat de 
fecunditatea naturii, precum şi de regenerarea spirituală. 

Vorbind despre primăvară, recunoaştem ca atribut determinant al sau - 
floarea. Dacă pentru Sf. Ioan al Crucii, floarea reprezintă imaginea virtuŃilor sufletului, 
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buchetul care le adună fiind cel al perfecŃiunii spirituale, pentru Novalis, floarea este 
simbolul dragostei şi armoniei caracteristice naturii primordiale; ea se identifică cu 
simbolismul copilăriei şi într-un fel cu starea edenică. Înflorirea în sine ar fi rezultatul 
unei alchimii interioare, al unirii esenŃei cu suflarea, a apei şi focului. Înflorirea este 
înapoierea la CENTRU, la unitate, la starea primordială. Primăvara intermediază 
trecerea de la un univers mortificat spre regenerescenŃă, de aici şi explicaŃia faptului că 
în vechime, la romani, începutul anului coincidea cu primăvara, cu începutul vieŃii. Să 
încercăm, măcar o dată, să vedem în acest spectacol magnific al revenirii la viaŃă al 
naturii şi omul ca parte integrantă. Te-ai obişnuit să priveşti în afară, şi tocmai de aceea 
rişti să rămâi, fără a-Ńi da seama, gol si pustiit pe dinăuntru. E,     într-adevăr, destul de 
greu să-Ńi redobândeşti disponibilitatea de a simŃi, pentru că ai pierdut patina sacralităŃii, 
dar, totuşi, să ne amintim că primăvara există, cu sau fără noi...Să învăŃăm să înflorim 
pentru mai târziu. 

Pădurea este eminamente grija zilei de mâine (Marin Dracea). Pădurea 
văzută de celŃi ca un adevarat sanctuar în stare naturală, este un centru de viaŃă, o 
rezerva de răcoare, de apă şi de căldură, asociate între ele ca un soi de matrice, de 
unde şi simbolul matern. Ea este sursa unei regenerări continue, de aici impresia 
veşniciei. Dincolo de simfonia culorilor oferită toamna de pădure, să încercam a vedea 
măreŃia de dinaintea sfârşitului; să învăŃăm că nu suntem nemuritori, dar putem deveni 
veşnici dacă intrăm în armonie cu natura, dacă înŃelegem miracolul primăverii şi  
principiul veşniciei pădurii. E un ciclu aparent simplu -generaŃiile se succed, fără a crea 
halouri; doar omul trebuie să înveŃe consecvenŃa, să renunŃe la scindări şi transformări 
determinante ce-l înstrăinează de sine în primul rând şi implicit de ceea ce e simplu si 
frumos. Instrăinat fiind, în urma golurilor si transformărilor repetate in cursul vieŃii sale, 
individul îşi pierde sensibilitatea, iar  sevele din natura seacă de la sine. Verdele ca şi 
emblemă a primăverii îşi păstreză astfel o caracteristică stranie şi complexă, care Ńine 
de dubla lui polaritate - verdele mugurului şi verdele mucegaiului, viata şi moartea. Este 
imaginea adâncimilor şi a destinului. 
             Primăvară...spunem verde...deci viaŃă. Mă întreb câteodată dacă noi ,oamenii, 
nu cumva am pierdut şi cea din urmă atingere a sacralităŃii, tocmai prin orientarea spre 
un pragmatism exacerbat, căruia, pe nesimŃite, i-am devenit supuşi, uitând cu totul de 
acea armonie şi desăvârşire ce o mai stăpânesc, eventual, infantilii. Şi natura. Cel puŃin 
în ceasul din urmă să ne întoarcem spre natură şi să-i înŃelegem mecanismul, să ne 
apropriem pulsul ei, or, altfel verdele îşi va pierde, o dată pentru totdeauna, vechea 
semnificaŃie simbolică religioasă de SPERANłĂ. 
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»» Dumitraşcu Mihaela 

    Educatoare Şcoala Turburea 
 

Îmi amintesc de  o bună perioadă din viaŃa mea când primăvara era anotimpul 
meu preferat. Natura se trezea la viaŃă şi odată cu ea sufletul meu prindea aripi. 
Soarele, ghioceii, viorelele , gâzele, toate îmi zâmbeau cu chipul ei. Tot timpul sosirea 
primăverii am legat-o de dragostea mea pentru ea. Ca mai toŃi copiii, odată cu 
apropierea zilei de 8 Martie, umpleam câteva pagini cu versuri, dar niciodată, nici un 
vers pe care l-am creat , nu a fost destul de încăpător pentru sufletul meu şi nu a 
exprimat suficient iubirea mea. 

Săracă fiind, nu exista dar atât de frumos pe care să i-l fi putut cumpăra şi nu 
exista podoabă pe care să o fi ales, să nu fie umbrită de frumuseŃea ei. Eram mândră 
de ea şi am crescut frumos, cu pofta de viaŃă pe care mi-o insufla cu fiecare primăvară 
ce trecea. Mai mare fiind,  observam cum primăvara soarele răsărea mai greu, vremea 
era mai schimbătoare, cum ghioceii rămâneau mai mult sub plapuma albă de nea, iar 
gerul aprig îşi lăsa mai mult amprenta asupra fetei ei. 
Am înŃeles atunci că toŃi  cei care încă mai au alături tezaurul acesta numit MAMĂ, ar 
trebui să îl preŃuiască enorm, pentru ca atunci când anii vor veni, acesta să nu simtă 
pecetea pusă de ani, ci să rămână acelaşi suflet tânăr, chiar dacă chipul îi va fi puŃin 
mai trecut prin gropile vieŃii. 

Primăvara, Martie…este luna în care toată lumea sărbătoreşte ziua mamei. 
Prin natura profesiei, omagiez alături de copii , în fiecare an ziua mamei, încerc să îi 
învăŃ ce este acela respectul faŃă de părinte şi mă bucur pentru câteva clipe atunci când 
observ acea sclipire, acea rază de fericire de pe chipul lor , atunci când mama deschide 
uşa clasei Dar…undeva în sufletul meu o uşă este închisă pentru totdeauna. 
 Versurile sunt doar versuri, cântecele sunt doar cântece, iar primăvara nu mai este 
primăvara aceea din copilăria mea, când în soare vedeam ochii ei, când ghioceii râdeau 
cu zâmbetul ei, iar graiul păsărelelor nu îl mai înŃeleg demult. 
IubiŃi Primăvara! IubiŃi mărŃişorul! Iar pe Ea…iubiŃi-o atunci când o aveŃi ca şi când ar fi 
ultima zi pe care o petreceŃi împreună! 
Ce copil orfan nu îşi doreşte ca in luna Martie să aibă pe cine să iubească şi să aibă cui 
să spună ’’La mulŃi ani!’’  
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»» Marta Cremeny, Târgu Jiu 
 

,,fata mea frumoasă, sufletul mamei, ce ai tu, puiul meu?” 
Mi-e dor de tine, mamă. De ochii tăi negri, pătimaşi, prelungi, de chipul tău de indiancă 
frumoasă. Mi-e dor de mâinile tale. De glasul tău cald, făuritor de poveşti. 
M-ai iubit prea mult, mamă. Prea mult. Nu îmi mai găsesc liniştea. Nu mai am casă. Nu 
mai am lumină. Nu mai ştie nimeni cum mă doare… 
Am făcut orez cu lapte. Cu multă scorŃişoară. Cum îmi plăcea mie. Mai ştii, mamă? 
Dacă l-ai gusta, ai crede că am ascuns pe undeva un castronel toŃi anii ăştia. Sigur ai 
izbucni în râs cum făceai şi altădată când îmi spuneai ,,Nu mai fura, mamă, mâncarea, 
că ai destulă. ÎŃi dă mama cât vrei. Apoi o luai.” Trebuia să mă fi lăsat să o păstrez.  
,,fata mea frumoasă, puiul mamei bun, tu nu trebuie să plângi. nu ştii că a 

plâns mama şi pentru tine? ce ai tu, mamă?” 
Mi-e dor de liniştea mea în braŃele tale, mamă. mi-e dor de dorul tău de mine. de 
fericirea de a te şti. 
M-ai iubit prea mult, mamă. Prea mult. Nimeni nu mi se mai dă cu totul. Lumea îmi 
pândeşte visele, le smulge din mine şi îmi surâde hain a salvare. Şi doar tu i-ai spus 
lumii că nimeni nu-i ca mine, că merit totul, că sunt totul. Trebuia să nu fi plâns doar tu. 

,,fata mea frumoasă, dragostea mamei dulce, pe cine vei iubi tu, mamă?” 
Bărbatul în care mă voi afla. mai întâi, voi iubi femeia din el. apoi, îi voi iubi tristeŃea. 
tristeŃea lui nu pot fi decât eu.  
Bărbatul care nu va zidi.  
M-ai iubit prea mult, mamă. Prea mult. 
Uite, iar mă învârt până ameŃesc. Nu ai reuşit să mă dezveŃi. Ştiu că Ńi-e teamă că voi 
cădea, dar nu trebuie. Acum sunt mare.  

,,fata mea frumoasă, cine va şti să te iubească, minunea mea gălbioară?” 
M-ai iubit prea mult, mamă. Prea mult. 
Scriu ceva, am să citesc mai târziu. ÎŃi plăcea atât de mult să mă asculŃi. Chiar dacă nu 
am glasul tău cald, făuritor de poveşti. Nu am semănat deloc. Nu am ochii negri, 
pătimaşi, prelungi, chip de indiancă frumoasă, nu am mâinile tale. Poate doar 
imensitatea iubirii din mine mai aminteşte de tine. Trebuia să îmi fi cerut să şi tac. 
În fiecare primăvară, îŃi spun că dorul doare. Că încă aştept. dar tu ştii, mamă. eşti 
singura care ştii. ba nu, mai ştiu şi eu. ştim amândouă. noi două. 
Te-am iubit prea mult, mamă, până când, din plânsul tău, am ajuns şi eu… mamă.



 

MARTIE 2009   17 

 
                                                    »» Prof. Mocioi Daniel 

                             Colegiul Tehnic Henri Coandă, Târgu Jiu 
 

Dacă poemul Luceafărul este chintesenŃă a întregii creaŃii eminesciene, 
putem aprecia că poezia Revedere este cea mai reprezentativă pentru inspiraŃia din 
literatură populară, pe care a cunoscut-o nemijlocit şi din care s-a inspirat, convins fiind 
că numai acolo putea găsi “cuvântul ce exprimă adevărul” şi că “o adevărată literatură 
trainică [...] nu se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru, pe tradiŃiile, 
obiceiurile şi istoria lui, pe geniul lui”. 

Plecând de la afirmaŃia criticului literar George Călinescu, conform căreia “cea 
mai mare însuşire a lui Eminescu este de a face poezii populare fără să imite şi cu idei 
culte”, să urmărim ce elemente a preluat poetul din folclorul nostru literar şi cum s-au 
interferat cu propriile sale idei izvorâte din cultura sa atât de profundă şi vastă. 
Concepută într-o primă variantă în 1875 şi publicată în Convorbiri literare din 1 
octombrie 1879, poezia Revedere face parte din categoria acelor creaŃii ce-şi dezvăluie 
cu uşurinŃă semnificaŃiile oricărui cititor avizat. Pentru cel neavizat, care rămâne la 
modul inocent de receptare, poezia apare ca un dialog oarecare între poet şi codru. 
Depăşind însă aparenŃele, poezia este de o profunzime cu totul deosebită, dialogul 
poet-codru fiind, în fapt, un pretext pentru evidenŃierea unor cugetări de care sunt 
capabile doar marile spirite umane. Utilizarea dialogului dintre poet şi codru este  un 
procedeu de sorginte populară. Codrul apare ca o permanenŃă în majoritatea creaŃiilor 
folclorice, el fiind întotdeauna “frate cu românul”. 

Elementele împrumutate din modelul folcloric se găsesc atât în vocabular, cât 
şi în versificaŃie. Din prima categorie face parte folosirea diminutivelor: substantivele 
(codruŃule), unele provenite din adjective (drăguŃule). Se folosesc, de asemenea, forme 
verbale vechi sau regionale: am îmblat, mi-i vremea, au trecut (astăzi aflat în dezacord 
de număr şi persoană cu subiectul vreme), cuvinte din sfera ocupaŃiilor rurale (cofeile). 
Deosebit de sugestivă este, de asemenea, întrebuinŃarea interjecŃiei ia (“Ia, eu fac…”). 
În domeniul versificaŃiei remarcăm metrica specific populară, cu versuri scurte de 7–8 
silabe, ritmul trohaic şi rima împerecheată. 

În ceea ce priveşte structura şi semnificaŃiile poeziei, dialogul dintre poet şi 
codru trebuie văzut ca un pretext pentru exprimarea propriilor gânduri şi atitudini ale 
poetului în faŃa spectacolului vieŃii. 
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Cei doi protagonişti (poetul şi codrul) sunt, de fapt, simboluri ale celor două 
ipostaze ale existenŃei umane: una a poetului (şi, prin extensie, a condiŃiei umane) şi 
alta a codrului care, în final, se va extinde la scara întregii naturi (terestre şi universal-
cosmice). Ipostaza poetului ni se relevă ca una ce s-a înstrăinat o vreme de natura 
ocrotitoare. Regăsirea codrului stârneşte poetului o bucurie reŃinută, dar reală (prima 
strofă). Cea de a doua intervenŃie a poetului nu mai are caracterul interogativ al celei 
dintâi, ci tonalităŃi grav-melancolice produse de conştiinŃa scurgerii timpului şi de 
sentimentul permanenŃei naturii: “Vreme trece, vreme vine, / Tu din tânăr precum eşti, / 
Tot mereu întinereşti.” EsenŃa cugetării eminesciene se regăseşte, însă, în ceea ce 
numeam planul codrului, în fapt, adevărata ipostază a eului poetic eminescian. Codrul 
se defineşte prin atemporalitate (“Ia, eu fac ce fac de mult”; “Şi mai fac ce fac de mult”; 
“… de veacuri / Stelele-mi scânteie pe lacuri”), prin permanenŃa în acelaşi perimetru şi 
prin caracterul său neschimbător (… “Dar noi locului ne Ńinem, / Cum am fost, aşa 
rămânem”). Folosirea pluralului noi extinde observaŃia poetului de la codrul singular la 
scara întregii naturi, terestre şi cosmice: “Marea şi cu râurile / Lumea cu pustiurile, / 
Luna şi cu soarele, / Codrul cu izvoarele” 

Replica finală pusă pe seama codrului conŃine două versuri ce dau, de fapt, 
substanŃă întregii poezii: “Numai omu-i schimbător, / Pe pământ rătăcitor”. Aceste 
versuri exprimă adevărata şi cea mai puternică manifestare a cugetării poetului; ele 
conferă poeziei caracterul de meditaŃie filosofică, întrucât exprimă gânduri şi atitudini 
despre una dintre cele mai grave probleme ale existenŃei, în general: relaŃia dintre 
permanenŃa naturii şi vremelnicia, efemeritatea fiinŃei umane. 

Întrucât aceste constatări grave stârnesc poetului o atitudine profund 
melancolică, meditaŃia filosofică conŃine şi elemente de elegie. Poezia Revedere este 
una dintre cele mai reprezentative din întreaga creaŃie naŃională. Lirica eminesciană 
deschide noi provocări  în analiza textului, în modul de a percepe fiorul poetic, fiind un 
nesecat izvor de interpretare şi sinteză. Astfel, generaŃiile de tineri poeŃi,  vor găsi în 
poezia marelui Eminescu nu numai un model de măiestrie artistică ci şi un reper al 
creaŃiei nemuritoare. 
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                                                 »» GABRIELA MILITARU, 
Colegiul Tehnic Ion Mincu - Craiova  

 
Pentru Romulus, cu dragoste 

 
DefiniŃia dragostei: „Vino, să pot regăsi drumul spre mine.” (Octavian Paler) 
 
        Când mi-am întors ultima oară privirea spre sufletul meu, el râdea. Eu obişnuisem 
mereu să râd, dar parcă de cele mai multe ori fără el. Atunci mi-am dat seama cât de 
obişnuiŃi putem deveni să existăm în afara lui, fără prea multe întrebări. Şi nu, să 
trăieşti în afara sufletului nu e ceva greu, doar ceva plat, liniar, însă o linie trasă 
undeva în josul FiinŃei. E vorba de o linişte periculoasă, pentru că fără aportul sufletului 
nimic în tine nu tresaltă, totul este egal… o egalitate ce aduce foarte mult cu 
stagnarea, când în tine tace orice… inclusiv dorinŃa de a şti cum e să fii cu adevărat 
fericit. Nu, nu e vorba de tăcerea minŃii în care sufletul se regăseşte, e vorba mai 
degrabă de o uitare, ca şi cum sufletul este dotat „nativ” cu modalităŃile necesare 
pentru a se autoproteja. Şi atunci de ce să-Ńi mai baŃi (şi) capul cu asta? 
        De la o vreme însă mi-am amintit că îl am şi am decis să-i acord atenŃie. Cred că 
totul a început când am recunoscut că prefer „liniile curbe”… amplitudinea vieŃii. 
Sufletul era tot acolo unde îl lăsasem, doar că avea paloarea unui lucru pe care nu l-ai 
mai folosit de mult. N-am irosit prea multă vrem cu scuzele pentru ignoranŃa mea, mi s-
a părut mai important să recuperez timpul pierdut şi să mă bucur împreună cu el, 
crezând şi sperând într-o permanentizare a stării. 
        Apoi chiar în vecinătatea iubirii, am descoperit cum este să trăieşti feeria 
propriului suflet. Îmi întorsesem privirea spre Suflet… şi am rămas aşa… 
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»» SPIRIDON POPESCU 
membru USR, Târgu Jiu 

 
 
 

Nichita 

Era un domn, nu sta să se tocmescă: 
Dădea bacşiş la flori să înflorească, 
Le mituia pe toamne să se facă, 
Prin plopii lui, că au uitat să treacă. 
 
Când bani de mituit n-a mai avut 
S-a dus în cer, să ia cu împrumut. 
 

 

 

Pastel 

Azi-noapte-a nins: 
Au căzut peste noi 

ToŃi fulgii moi 
Ai Păsării Paradis. 

 
 

 

Aflai de la zăpezi 

Aflai de la zăpezi că nemurirea 
Vine de undeva , din albul lor, 
Şi-mi ridicai atunci o casă-n munte, 
Să-mi ningă mai tot anul în pridvor. 
 
Privind prin geam cum cresc în jur nămeŃii 
Mă şi vedeam ajuns nemuritor, 
Dar mă-nşelai: din ce-i mai ‘nalt omătul 
Şi lupul flămânzeşte mai uşor! 
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»» Rada Marin, NY 
www.radamarin.com 

 
 

 
 

pepit 

 

 
rănit 

întunericul se deşiră 

secundă cu secundă 

 

prin văzduhul pepit 

ochiul dimineŃii 

clipeşte incolor 

 

înmugureşte-n zbor 

un moŃ curbat 

de răsărit 
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Berbec SemnificaŃia simbolurilor 
L Ma Mi J V S D 
      1 

♥€ 
2 
♥↓ 

3 
♥♣ 

4 
☺ 

5 
♣ 

6 
€♣ 

7 
♥☺ 

8 
♥€ 

9 
≈↔ 

10 
≈ 

11 
♥♣ 

12 
≈€ 

13 
♥♣ 

14 
↓ 

15 
€↔ 

16 
☺♣ 

17 
♥€ 

18 
↓☺ 

19 
€ 

20 
♥☺ 

21 
↓↔ 

22 
↓ 

23 
☺ 

24 
♣ 

25 
♥↓ 

26 
۞ 

27 
☺ 

28 
↔ 

29 
♥↔ 

30 
♥€ 

31 
♥☺ 

     
 

☺– hm! va trece şi ziua asta 
cumva  
≈ – o zi agitată, la tehnice se fac 
valuri 
♥ – sigur îmi va zâmbi, presimt  
€ – banii? parcă îi aveam într-un 
vis 
♣ – am noroc, pariez că scap fără 
absenŃe  
۞ – lucrurile se complică, se 
apropie şedinŃele   
↔ – dilemă, încotro au mutat 
ăştia nordul? 
↓ – somn de voie 

 
  

 

 



 

MARTIE 2009   23 

»» Prof. Marinela Pîrvulescu 
 

De curând am avut şansa de a fi 
oaspete într-un oraş din vestul României, un 
oraş impregnat de istorie, tradiŃie şi cultură. Este 
vorba despre Oradea. Ceea ce impresionează 
încă din prima clipă, până si pe vizitatorul 
profan, in a cărui postură m-am regăsit şi eu, 
este arhitectura impresionantă. 

 O plimbare prin partea centrală a 
oraşului dă posibilitatea vizitatorului să repereze 
principalele obiective turistice. Chiar în centru se 
înalŃă Cetatea Oradiei, menŃionată istoric încă 
din 1241, cu ocazia efectuării unor reparaŃii 
grabnice pentru a face faŃă unui atac tătaro-
mongol.  

Un alt punct de atracŃie este Palatul 
Vulturului Negru, ale cărui vitralii din pasajul 
acoperit cu sticlă impresionează pană si pe cel 
mai indiferent trecător.  

În imediata vecinătate este un alt 
obiectiv valoros, Biserica Ortodoxă cu Lună, 
ce datează din perioada 1784 – 1790, cu o 
combinaŃie unică de elemente de stil baroc şi 
neoclasic. Biserica are şi un aspect inedit: sub 
orologiul din turnul său există o sferă cu 
diametrul de 3 metri, care este acŃionată de un 
mecanism ingenios ce arată, in rotirea sa, toate 
fazele lunii (!). 

Muzeul łării Crişurilor este găzduit 
în fostul palat episcopal, monument de 
arhitectură construit în stil baroc în 1762. El 
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adăposteşte secŃii de istorie, artă, etnografie, 
ştiinŃele naturii, Muzeele Memoriale subordonate 
Iosif Vulcan si Ady Endre, dar şi laboratoare de 
restaurare. 

Un alt obiectiv cultural ce nu trebuie omis 
de cel ce păşeşte în Oradea este Catedrala 
Romano-Catolică. ÎnălŃată între 1752 şi 1780, ea 
este cea mai mare biserică în stil baroc din 
România, construită din marmură de Carrara şi 
Vaşcău. 

 Plasat în aceeaşi zonă, Şirul 
Canonicilor este alcătuit din 10 clădiri înşiruite, 
construite în difetite etape pe parcursul a peste 100 
de ani, dar care păstrează un caracter unitar 
datorită porticului de stâlpi masivi şi bolŃi de tip 
boem care le leagă la nivelul parterului 

Pentru toŃi cei care vor ajunge 
întâmplător sau voit prin Oradea, un sigur sfat: nu 
ezitaŃi să va bucuraŃi sufletul cu frumuseŃea 
culturală a oraşului! 
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1 martie // 1872: A fost înfiinŃat primul parc naŃional din lume, "Yellowstone" (SUA) ♦ 
1907: Şi-a început activitatea Serviciul de urgenŃă "Salvarea", din iniŃiativa dr. Mina Minovici 
♦2001 Regimul taliban din Afganistan dispune deschiderea focului şi aruncarea în aer a statuii lui 
Buddha de la Bamian, monument înscris pe lista UNESCO a patrimoniului universal ♦ 1810: se 
naşte Frederic Chopin, compozitor şi pianist polonez (d. 1849) ♦1925: se naşte Solomon Marcus, 
matematician, unul dintre creatorii lingvisticii matematice ♦ Ziua MărŃişorului ♦ Ziua mondială a 
protecŃiei civile  

2 martie // 1716: Apare lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, prima 
monografie geografică la români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din Berlin. Lucrarea 
este alcătuită din trei părŃi şi este însoŃită de prima hartă a Moldovei ♦1969: Primul zbor al 
supersonicului franco-britanic de călători, Concorde 001, care va depăşi viteza sunetului la 1 
octombrie 1969 ♦1930: moare David Herbert Lawrence, prozator, eseist, poet englez (n. 1885) 

3 martie // 1847: se naşte Alexander Graham Bell, medic american, fost profesor de 
fizică la Universitatea din Boston; cunoscut ca inventator al telefonului (d. 1922) 
Ziua mondială a scriitorilor 

4 martie // 1275: Astronomii chinezi observă o eclipsă totală de soare în China ♦1923: 
Se creează Liga Apărării NaŃional-Creştine (LANC), condusă de profesorul universitar A.C. Cuza, 
din care s-a desprins Garda de Fier ♦1966: The Beatles: Într-un interviu publicat în "The Evening 
Standard", John Lennon comentează, Acum suntem mai populari decât Iisus, afirmaŃie ce a creat 
controverse în SUA ♦ 1977: Se produce cel mai grav cutremur din România; peste 1.500 de 
victime ♦ 1678: se naşte Antonio Vivaldi, compozitor italian (d. 1741), cunoscut îndeosebi pentru 
faimoasele compoziŃii Anotimpurile ♦Ziua mondială de rugăciune a femeilor (iniŃiată de femeile 
palestiniene în anul 1991) 

5 martie // 1616: Biserica catolică a declarat ca erezii, teoriile legate de astronomie ale 
matematicianului Nicolaus Copernic ♦ 1919: Decret-lege privind adoptarea calendarului 
gregorian, începând de la 1 aprilie 1919 (stil vechi), care a devenit 14 aprilie (stil nou) ♦ 1953: 
moare Iosif Vissarionovici Stalin , şef al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (n. 1879) ♦ 1953: 
moare Serghei Prokofiev, compozitor rus (n. 1891) ♦ Ziua mondială a eficienŃei energetice 
 6 martie // 1869: Dimitri Mendeleev prezintă prima varianta a tabelului periodic al 
elementelor SocietăŃii Ruse de Chimie  ♦ 1475: se naşte Michelangelo Buonarroti, sculptor, pictor, 
arhitect şi poet italian, recunoscut ca cel mai de seamă artist renascentist (d. 1564) ♦ 1928: se 
naşte Gabriel García Márquez, scriitor columbian, laureat al Premiului Nobel  
 7 martie // 1274: moare Toma d'Aquino, teolog şi filosof medieval, canonizat în 1323, 
autor al lucrării Summa Theologiae (n. 1225) 

8 martie // 1618: Johannes Kepler descoperă a treia lege a mişcării planetelor ♦ 1911: 
Ziua internaŃională a femeii este celebrată pentru prima dată ♦ 1918: Primul caz de gripă 
spaniolă; începutul unei pandemii devastatoare ♦ 1968: La Praga, studenŃii cehoslovaci îşi 
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declară sprijinul faŃă de mişcarea de liberalizare cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga 
♦ Ziua NaŃiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace InternaŃională 
 9 martie // 1454: se naşte Amerigo Vespucci, explorator italian (d. 1512) ♦ 1934: se 
naşte Iuri Gagarin, astronaut sovietic (d. 1968). La 12 aprilie 1961, a fost primul om care a ieşit în 
spaŃiu şi primul pe orbita Pamântului. ♦ Tibet: Ziua Memoriei, pentru marcarea zilei în care Dalai 
Lama a emigrat în India 

11 martie // Ziua europeană a victimelor terorismului 
12 martie // 1914: Constantin Brâncuşi are prima expoziŃie personală, la New York (12 

martie - 1 aprilie 1914) ♦ 1994: Biserica anglicană a acceptat şi femei-preot, pentru prima dată în 
ultimii 460 de ani  ♦ 1824: se naşte Gustav Robert Kirchhoff, fizician german (d. 1887) ♦ 1999: 
moare Yehudi Menuhin, violonist, elev al lui George Enescu (n. 1916) 

13 martie // 1925: În Tennessee, predarea teoriei evoluŃioniste în şcoliile publice a fost 
interzisă prin lege  ♦ 1936: A avut loc premiera absolută, la Opera Mare din Paris, a tragediei 
Oedip de George Enescu  ♦ 1907: se naşte Mircea Eliade, prozator, istoric al religiilor, romancier, 
eseist (d. 1986)  

14 martie // 1879: se naşte Albert Einstein, fizician; a formulat teoria relativităŃii 
restrânse şi a relativităŃii generalizate, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe anul 1921 (d. 
1955) ♦ 1883: moare Karl Marx, filosof şi economist german (n. 1818) 

15 martie // 44 î.Hr.: Împăratul roman Iuliu Cezar este asasinat de Marcus Brutus, 
Decimus Brutus şi alŃi câŃiva senatori romani  ♦ 1892: A fost patentată prima scară rulantă de 
către Jesse W. Reno din New York ♦ Ziua mondială a drepturilor consumatorilor  ♦ Ziua 
internaŃională împotriva violenŃei poliŃiei 

16 martie // 1966: AstronauŃii americani Neil Armstrong şi David Scott, aflaŃi la bordul 
navetei Gemini 8, reuşesc prima conectare a unei navete spaŃiale cu echipaj uman cu un alt 
obiect, o rachetă Agena  ♦ 1997: Semnarea Acordului privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, adoptat la ConferinŃa ONU de la Kyoto (Japonia), la 11 decembrie 1997  ♦ 1789: se 
naşte Georg Simon Ohm, fizician german (d. 1854) ♦ 1957: moare Constantin Brâncuşi, sculptor 
român (n. 1876) 

17 martie // 1866: A început să funcŃioneze Banca României, creată prin 
transformarea Băncii Imperiului Otoman sub numele de “Bank of Roumania”. Primul preşedinte al 
Consiliului de administraŃie a fost Ion Ghica 

18 martie // 1906: Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor din lume cu un aparat 
mai greu decât aerul, condus exclusiv prin mijloace proprii de bord 

19 martie // 1915: Planeta Pluto este fotografiată pentru prima dată dar nu este 
recunoscută ca planetă ♦ 1949: A avut loc congresul de constituire a Uniunii Tineretului Comunist 
– UTC 

20 martie // 1995: A avut loc atentatul terorist din metroul din Tokio, organizat de secta 
Aum, soldat cu 12 morŃi şi 5.500 de răniŃi – a fost primul atentat terorist cu armă chimică 
înregistrat în lume ♦ 1996: Începe scandalul "vacii nebune", o dată cu anunŃul că bovinele atinse 
de ESB pot transmite omului maladia Kreutzfeldt-Jakob ♦ 2000: A fost inaugurat, la Spitalul Clinic 
Fundeni, primul centru de transplant medular din România, după 32 de ani de la realizarea 
primului transplant de măduvă din lume ♦ 43 î.Hr.: se naşte Ovidiu, poet latin (d. 17) ♦ 1770: 
Johann Friedrich Hölderlin poet, prozator, dramaturg german (d. 1843) ♦ 1828: se naşte Henrik 
Ibsen, dramaturg norvegian (d. 1906) ♦ 1727: moare Isaac Newton, fizician, astronom, 
matematician englez (n. 1643) ♦ Ziua InternaŃională a Teatrului pentru Copii şi Tineret ♦ Ziua 
internaŃională a francofoniei 
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21 martie // 1935: Persia adoptă noul nume, Iran, care înseamnă "łara lui Aryans" ♦ 
1945: A luat fiinŃă Universitatea Muncitorească a PCR, devenită ulterior Academia de ÎnvăŃământ 
social-politic Ştefan Gheorghiu de pe lângă CC al PCR ♦1986: Un grav accident produs la mina 
Vulcan, ca urmare a unei explozii de gaze în subteran, a provocat moartea a 17 persoane şi 
rănirea altor două ♦ 1685: se naşte Johann Sebastian Bach, compozitor, organist german (d. 
1750) ♦ 1839: se naşte Modest Petrovici Musorsgki, compozitor rus (d. 1881) ♦ Ziua 
internaŃională a poeziei ♦ Ziua internaŃională a copiilor străzii ♦ Ziua internaŃională de luptă pentru 
eliminarea discriminării rasiale ♦ Ziua internaŃională de combatere a insomniei 

22 martie // 1895: Auguste şi Louis Lumière au făcut la Paris prima demonstraŃie a 
cinematografului, utilizând un film din celuloid ♦ 1832: moare Johann Wolfgang von Goethe, poet, 
dramaturg, prozator german (n. 1749) 
 23 martie //  752: Ştefan al II-lea devine papă. A murit trei zile mai târziu, înainte să fie 
consacrat şi nu se află pe lista oficială de papi a Vaticanului ♦ 1956: Pakistanul devine prima 
republică islamică din lume. Ziua naŃională. ♦ 1998: Pelicula "Titanic" a adunat nu mai puŃin de 11 
trofee Oscar egalând filmul "Ben-Hur", care stabilise recordul pentru cele mai multe premii 
câştigate ♦ 2001: StaŃia orbitală MIR, cântărind 140 de tone, s-a dezintegrat în atmosferă, 
deasupra Pacificului de sud, încheind cei 15 ani de orbitare în jurul Pământului ♦ 1749: se naşte 
Pierre Simon Laplace, astronom, matematician, fizician francez (d. 1827) ♦ Ziua mondială a 
meteorologiei 

24 martie // 1562: Diaconul Coresi a început, la Braşov, tipărirea unui Tetraevanghel 
slavon. Lucrarea făcea parte dintr-o serie mai amplă, de peste 15 volume ♦ 1882: Robert Koch, 
medic şi microbiolog german, a anunŃat descoperirea bacilului tuberculozei ♦ 1990: Poezia “Un 
răsunet” scrisa de Andrei Mureşanu devine imnul naŃional al României ♦ 1874: se naşte Harry 
Houdini (Erich Weiss), celebru iluzionist american; a rămas celebru în lumea magicienilor pentru 
abilitatea cu care reuşea să evadeze din spaŃii închise (d. 1926) ♦ 1905: moare Jules Verne, 
scriitor francez, considerat părintele romanului de anticipaŃie (n. 1828) 
 25 martie // 1655: Saturn, cea mai mare lună al lui Titan, este descoperită de Christian 
Huygens - matematician şi fizician german ♦ 1957: Semnarea Tratatului de la Roma, intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1958, prin care s-au pus bazele ComunităŃii Economice Europene, CEE, 
devenită Uniunea Europeană de la 1 noiembrie 1993, data intrării în vigoare a Tratatului de la 
Maastricht ♦ 1857: se naşte Elena Teodorini, soprană, prima artistă lirică din România care a 
evoluat pe scena Operei Scala din Milano (d. 1926) 

26 martie // 1827: moare Ludwig van Beethoven, compozitor german (n. 1770) 
27 martie // 1697: Sinodul de la Alba Iulia, convocat de mitropolitul Teofil, a acceptat 

Unirea cu Roma pe baza celor patru puncte: recunoaşterea supremaŃiei papale, a existenŃei 
purgatoriului şi a purcederii Sfântului Duh şi de la Fiul, precum şi împărtăşirea cu azimă. În 
schimb, românii au obŃinut păstrarea ritului şi egalitate deplină în drepturile cetăŃeneşti ♦ 1907: 
Aflat la Paris, Constantin Brâncuşi, ucenic al sculptorului August Rodin, a hotărât să părăsească 
atelierul acestuia, rostind celebrele cuvinte: “Sub umbra unui stejar nu poate creşte decât iarbă”. 
Tot din acel an, Brâncuşi a renunŃat la modelajul tradiŃional, lucrând direct în piatră. ♦ 1845: se 
naşte Wilhelm Conrad Röntgen, fizician german, laureat al Premiului Nobel (d. 1923) ♦ Ziua 
solidarităŃii artiştilor 

28 martie // 1776: A fost fondat "Balşoi Teatr" (Moscova) ♦ 1868: se naşte Maxim 
Gorki, scriitor rus (d. 1936) ♦ 1994: moare Eugen Ionescu, dramaturg, eseist, poet, considerat un 
clasic al literaturii absurdului (n. 1909) ♦ Ziua internaŃională pentru comemorarea victimelor 
accidentelor de muncă 
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29 martie // 1461: Războiul celor două roze: bătălia de la Tutone - Eduard de York o 
învinge pe Margareta de Anjou şi devine regele Eduard al IV-lea al Angliei ♦ 1943: se naşte 
Vangelis (Evangelos Odysseas Papathanassiou), compozitor grec 
 30 martie // 1867: SUA au cumpărat Alaska şi insulele Aleutine de la Rusia cu 7,2 mil. 
de dolari ♦1960: Intră în funcŃiune prima staŃie meteorologică automată din România ♦ 1135: se 
naşte Moise Maimonide, filosof, învăŃat evreu din Evul Mediu (d. 1204) ♦ 1912: moare Karl May, 
scriitor german (n. 1842) ♦ 1925: moare Rudolf Steiner, filosof austriac (n. 1861) ♦ 1989: moare 
Nicolae Steinhardt, eseist şi prozator român de origine evreiască (n. 1912) 

31 martie // 1871: Se concesionează, pe timp de 45 de ani, unei societăŃi belgiene, 
reprezentate de Harry Hubert de Mervée Slade, dreptul de construire şi exploatare în Bucureşti a 
tramvaielor cu cai, denumite pe atunci drumurile de fier americane ♦ 1889: A fost inaugurat Turnul 
Eiffel, construcŃie impunătoare, modelată în aproximativ 7.000 de tone de oŃel, al cărei profil este 
simbolul FranŃei ♦ 1596: se naşte René Descartes, filosof, matematician francez (d. 1650) ♦ 
1809: se naşte Nikolai Vasilievici Gogol, scriitor rus (d. 1852) ♦ 1727: moare Isaac Newton, 
matematician, fizician (n. 1643) ♦ 1855: moare Charlotte Brontë, scriitoare britanică (n. 1816). 

 
»» SelecŃie realizată de Prof. Cristina MurăriŃa, 

Şc. Gen. Constantin Brâncuşi – Târgu Jiu  
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»»Prof. Ionel Cioabă, 

Liceul de Muzică şi Arte Constantin Brăiloiu,  
Târgu Jiu 

 
 Dezinformarea sau mai degrabă manipularea presei de către 
înfăptuitorii morali ai aşa zisei crize economice constituie anihilarea organului 
suprem de apărare a naŃiunii. Acest lucru dă naştere unei intoxicări de mesaje 
penibile şi chiar perimate pentru cei lipsiŃi de scrupule, mai ales pentru cei 
modeşti şi raŃionali. 
    „Au fost epoci în dezvoltarea sufletului românesc în care gânduri mari nu s-
au putut răspândi pentru că nu s-a găsit nimeni să cheltuiască pentru tipar şi în 
care, pentru aceeaşi osândă de a rămânea în manuscris şi până astăzi, lecŃii 
folositoare de bună limbă românească nu s-au putut îndrepta către cei cari, 
prinşi de falsele mode, greşeau în alcătuirea formei.”(NICOLAE  IORGA, 
Sfaturi pe întuneric, Ed Militară, BUC 1977, pag 84) 
 Am auzit că marea criză economică ar veni peste blestematul ăsta de 
neam. Şi nu m-ar durea sufletul dacă aş şti că cei ce l-au blestemat ne amăgesc 
că inflaŃia, deficitul bugetar şi alte asemeni denumiri fiscale ar pune mari 
probleme economiei mondiale, cu atât de mult celei româneşti. De aşa numitele 
coaliŃii care provoacă iminente crahuri pe piaŃa românească nu mai zice nimeni 
nimic sau dacă zic, o spun într-o manieră voalată de numai băieŃii cu “ochi 
albaştri ” mai pot intui ceva. 
 Şi totuşi consolarea atinge limitele hazardului citind ce scria cu zeci de 
ani în urmă marele nostru istoric: „GreutăŃile statului român de astăzi, preŃurile 
mici ale produselor noastre, reclamaŃiunile îndreptăŃite ale creditorilor noştri 
străini - care au dreptul de a-şi apăra banul şi care ne fac favoarea de a ne da 
sfaturi pe care le vom urma întrucât ne îngăduie realitatea vieŃii noastre 
naŃionale, - toate acestea la un loc sunt floare la ureche pe lângă ceea ce a fost 
trecutul acestui popor.”(Ibidem, pag 9)       
 Mi-e cu neputinŃă să cred că România nu este capabilă să iasă din 
impasul economic şi infrastructural în care se află. Se vede prea bine lipsa de 
profesionalism cu care se camuflează evaziunile fiscale compensate de o 
inflaŃie nejustificată. Alta este problema românilor şi anume teama inutilă a 



 

IMPULS 30 

cetăŃenilor pentru susŃinerea unor drepturi esenŃiale oricărui regim politic, 
inclusiv cel comunist. La aceasta se adaugă interesul personal şi inegalitatea în 
drepturi creată de lumea capitalistă, motive care definesc lipsa de solidaritate a 
romanilor în soluŃionarea problemelor existente. Nu cumva acesta este regimul 
politic totalitar care împiedică pacifist declanşarea unui puci, menit să obŃină 
adevărata egalitate în drepturi? Nu cumva democraŃia românilor este mai 
degrabă un neo-comunist european? Nu pun astfel de întrebări în ideea de a mi 
se răspunde afirmativ la ele, ci de a mă convinge de ce în România de mai bine 
de 19 ani nu se respectă constituŃia deşi ea este concepută după tiparele celei 
democratice europene ? Mai rămâne o singură explicaŃie: această uniune este 
creată pentru aceleaşi state superputeri de altădată, celelalte urmând a fi sateliŃi 
necesari întreŃinerii acestora. Cu alte cuvinte ceea ce nu au reuşit războaiele să 
obŃină în mii de ani, reuşesc acum prin semnături, oligarhii Europei. Şi dacă 
este vorba despre libertate a presei sau a informaŃiei conform constituŃiei 
democratice, nu înŃeleg ce caută acum cenzura specifică regimului totalitar 
după 20 de ani de la revoluŃie? Să înŃeleg că politica actuală nu este altceva 
decât o mască a totalitarismului dinastic sau „laptele bătut al comunismului.”  
  Îmi aduc aminte de cuvintele unui mare politolog, Alfred Bulai, care 
provocat fiind de unul dintre studenŃi la un curs pe tema politicii deficitare 
româneşti răspunde evaziv: „Să ne ferească Dumnezeu de ziua în care 
politicienii să se înŃeleagă între ei.” Oare n-ar trebui să credem acum, că 
această criză economică este rezultatul unor carteluri de tipul celor 
francmasonice concepute la nivel mondial? Acesta este rezultatul luptelor 
eroilor naŃionali pentru aşa numitele drepturi constituŃionale într-un stat 
democratic? Am înŃeles, trăim într-o Ńară blestemată cu lideri infami şi lipsiŃi de 
cele mai elementare sentimente umane. Şi ştiŃi de ce? Pentru că „nu există nici 
o societate în care regulile să fie automatizat respectate”(Gerges Balandier), 
pentru că Ńara care îşi omoară conducătorul este urgisită până la al şaptelea 
neam... 
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BALTAZAR [feniciană] – protejaŃi-l pe rege ►BAPTIST  [greacă] baphein – a scufunda, botez 
►BARBARA [greacă] barbaros – străin ►BARTHOLOMEU [ebraică] – brăzdat ►BEATRICE 
[latină] – călător ►BENEDICT [latină] – binecuvântat ►BERNARD [germană] bern – urs + hard 
– curajos, puternic ►BERTA [germană] beraht – faimos, strălucit ►BERTOLD [germană] 
înŃeleptul conducător; beraht = strălucit + wald = putere ►BIANCA [italiana] alb ►BOGDAN 
[slava] dar de la Dumnezeu; bog = Dumnezeu + dan = dar ►BORIS Forma scurta a numelui 
Borislav; [turca] scurt sau lup. ►BRAD [engleza] board = larg, mare ►BRIAN [celta] bruaich = 
deal sau bri = puternic ►BRIGIT [irlandeza] înalta zeiŃa ►CALISTRAT [greaca] armata 
frumoasa; kallos = frumos + stratos = armata ►CARL/CARLA  Varianta a numelui Carol 
►CATRINA Varianta a numelui Ecaterina ►CAMELIA [latina] enoriaş ►CARINA [greaca] mic si 
drag ►CARMEN [spaniola] carmen = cântec ►CAROL/CAROLINA [germana] om; [engleza] 
colind ►CAZIMIR [slava] a distruge pacea; kazic = a distruge + mir = pace ►CASANDRA 
[greaca] kekasmai = a străluci + aner = om ►CASIAN/CASIANA  [latina] cassus = gol 
►CATALIN/CATALINA Varianta a numelui Ecaterina ►CECILIA [latina] caecus = orb 
►CELESTINA [latina] calelestis = ceresc ►CELINA Varianta a numelui Selena sau prescurtare 
de la Marcelina ►CEZAR/A [latina] caesaries = pletos ►CRISTIAN/CRISTINA [latină] – creştin 
►CIPRIAN [latină] din Cipru ►CLARA [latina] clarus = clar, luminos ►CLAUDIU   [latina] 
claudus = schiop ►CLEMENT [latina] Clemens = mila, compasiune ►CLEOPATRA [greaca] 
Gloria tatalui; kleos = glorie + patros = al tatalui ►CONSTANTIN/A [latina] Constans = constant, 
stabil ►CONSUELA [spaniola] consolare ►CORA/CORINA [greacă] kore – fecioară 
►CORNEL [latină] cornu – corn ►COSMA / COSMIN / COSMINA [greacă] kosmos = ordine, 
decenŃă ►DACIA / DACIANA [latina] din Dacia ►DAMIAN [greaca] daman = a domestici 
►DANIEL [ebraica] Dumnezeu este judecatorul/apărătorul meu ►DARIA Varianta din persana, 
Dârayavahush: dâraya = a poseda + vahu = bine ►DAVID [ebraica] iubit, indragit ►DELIA 
[greaca] din Delos, o insula greceasca ►DALILA [ebraic] delicat ►DEMOSTENE [greaca] 
vigoarea poprului; demou = al poporului + sthenos = vigoare, putere ►DESDEMONA [greaca] 
dysdaimon = fara noroc ►DESIDERIU [latina] desiderium = a dori ►DESPINA [greaca] amanta, 
iubita ►DIANA dues = divin, ceresc ►DINA [greaca] puternic ►DITA [ceha] dar scump 
►DENIS/DIONISIE [greaca] Dios = al lui Dumnezeu + Nysa = numele unui munte ►DOINA  
[romana] cantec romanesc ►DOMINIC / DOMNICA [latina] Dominicus = al Domnului ►DORA 
Prescurtare de la Teodora ►DORIN/A [greaca] doros = dar; [franceza] auriu ►DORU  [romana] 
dor ►DRAGAN /DRAGOS/DRAGOMIR [slava] valoros si pasnic; dorogo = valoros, de pret + mir 
= pace ►DUMITRU [greaca] pamantul mama; de = pamant + meter = mama. 

 
SelecŃie realizată de Maria şi Andrei Şchiopu, 

Şcoala Generală Nr.4 – Vulcan, HD 
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»» Profesor Ana ChisăliŃă 

GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 
 
            Se fixează o eprubetă de 16x160mm pe o scândurică de dimensiuni 200x80mm. În 
eprubetă se introduce un amestec format din: 60ml apă distilată; 60ml alcool, 1 gram clorură de 
amoniu, 1 gram azotat de potasiu şi 3,6 grame camfor. Amestecul se face într-un flacon 
Erlenmeyer de 200ml. Pentru a grăbi dizolvarea, flaconul se poate scufunda în apă caldă. 
Eprubeta se umple până la 2cm de gură, se astupă cu un dop şi se ceruieşte. 
            Tot pe suport, lângă eprubetă se lipeşte o hârtie pe care s-a trasat o scară gradată. 
             Prima linie a scării gradate se trasează la 3,2cm de la fundul eprubetei, a doua linie la 
6cm de la fundul eprubetei (gradatiunea „furtunos”), iar a treia linie la 11,6cm de la fundul 
eprubetei (gradatiunea „furtunos”). 
             PlăcuŃa de lemn se fixează cu eprubeta pe verticală în aer liber; de preferinŃă pe un 
perete nordic, la umbră. 
            Aspectul lichidului se modifică în funcŃie de timpul probabil, poate fi limpede sau cu 
cristale în el. Timpul probabil se stabileşte după starea lichidului, conform tabelului următor.  
 

Starea 
lichidului 

Starea 
cristalelor 

PoziŃia 
cristalelor 

Timpul 
probabil 

Limpede Obişnuită  
(mici puncte) 

La fundul eprubetei Frumos, stabil 

Limpede Obişnuită Aproape de fundul 
eprubetei 

Frumos, cu aer umed vara 
şi ger iarna 

Limpede Pojghită La suprafaŃă Vânt 
Limpede BucăŃi mici În zona schimbătoare Vreme schimbătoare 

Poate chiar furtună 
Limpede Puncte Plutind în lichid Ploaie, ceaŃă, zăpadă 
Limpede În formă de săgeată La suprafaŃă Vânt puternic 
Limpede PojghiŃă şi bucăŃi La suprafaŃă si în lichid Grindină, zapadă 
Limpede Obişnuită În tot lichidul Furtună 

           Nerespectarea cantităŃilor din soluŃie sau folosirea unei eprubete cu impuritate duce la 
abateri importante în stabilirea timpului probabil. 
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»» Prof. Elena Ciobanu 
Grup Şcolar Energetic Nr.1, Târgu Jiu 

 
Apa, una dintre substanŃele cele mai răspândite pe planeta Pământ care formează 

unul din învelişurile acesteia, hidrosfera, are o serie de caracteristici prin care iese în evidenŃă în 
lumea fizicii şi chimiei. Una dintre aceste proprietăŃi ciudate este aceea că apa caldă îngheaŃă mai 
repede decât apa rece. Această  proprietate, observată încă din Grecia Antică de către Aristotel, 
a fost redescoperită  în  1963, într-un liceu din Tanzania de către elevul Erasto Mpemba care 
făcea îngheŃată. A rămas în urmă cu prepararea amestecului de lapte şi zahăr aşa că n-a mai 
aşteptat să se răcească şi l-a băgat fierbinte în congelator. Rezultatul a fost că îngheŃata lui s-a 
făcut mai repede decât celelalte. Încercând să afle explicaŃia de la un profesor de fizică, răspunsul 
a fost că este imposibil ca un lichid să îngheŃe mai repede cu cât este mai cald. Tânărul tanzanian 
nu s-a lăsat cu una cu două ci a repetat experimentul cu apă şi a aflat astfel că apa fierbinte 
îngheaŃă mai repede decât apa rece. Când Denis Osborne, şi el profesor de fizică, a vizitat şcoala 
n-a scăpat de întrebarea absurdă a lui Mpemba. Neavând răspunsul,  a făcut experimentul, a 
constatat că apa fierbinte îngheaŃă mai repede şi, deşi nu a reuşit să demonstreze şi teoretic 
fenomenul, el a făcut cunoscute rezultatele experimentale sub denumirea de „efectul Mpemba”. 

Acest efect aparent paradoxal a fost explicat de către Jonathan Katz de la Universitatea 
Washington St. Louis. Katz a descoperit că, în pofida faptului că apa are o mulŃime deproprietăŃi 
deosebite (anomalii), acest efect nu face parte dintre ele. Efectul Mpemba nu este o proprietate a 
apei, ci este cauzat de alte substanŃe precum calciul sau bicarbonatul de magneziu care sunt 
dizolvate în apă. Atunci când apa este încălzită, aceste substanŃe precipită şi, în consecinŃă, apa 
rămâne mai pură. Apa pură (distilată) îngheaŃă la zero grade Celsius, însă apa impură îngheaŃă la 
temperaturi mai scăzute. Acesta este de pildă motivul pentru care se aruncă sare pe drumurile 
îngheŃate - apa sărată îngheaŃă la temperaturi mai scăzute şi iarna, de cele mai multe ori, nu este 
suficient de frig încât să îngheŃe chiar şi apa sărată. „Trebuie să te întrebi: ce-i face încălzirea 
apei de aceasta îngheaŃă mai uşor după aceea? Răspunsul este că încălzirea face să precipite 
substanŃele dizolvate”, a explicat Katz. Un alt lucru care contribuie la acelaşi fenomen este faptul 
că impurităŃile modifică capacitatea  calorică a apei care este definită drept cantitatea de energie 
necesară pentru a schimba temperatura cu un grad. Apa impură are o capacitate calorică mai 
mare şi, în consecinŃă, îşi schimbă temperatura mai greu, „apa care nu a fost încălzită pierde 
căldura mai greu”, a spus Katz. Acest lucru explică şi din ce cauza efectul Mpemba este mai 
pronunŃat în cazul apei mai „grele” (conŃinând mai multe minerale precum calciul şi bicarbonatul 
de magneziu). 

Şi totuşi, se pare că acest fenomen rămâne un mister din punct de vedere al legilor din 
fizică şi chimie cunoscute până în prezent... 
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          Dacă ai probleme cu acneea, prepară o mască din: zeama de la o jumătate de 
lămâie, două linguri de ulei de măsline, alte două de lapte dulce, una de făină albă 
de grâu, 20 de grame de piper negru măcinat, o picătură de esenŃă de lavandă şi una 
de apă de gură. Masca trebuie să stea pe faŃă timp de şase ore, o singură aplicare 
fiind eficientă. Dacă nu ai timpul necesar, aplică pe faŃa spălată şi uscată un amestec 
preparat din două linguri de argilă, diluată în apă de trandafir astfel încât să arate ca 
o pastă. Aşteaptă până se usucă şi îndepărteaz-o cu un burete înmuiat în apă călduŃă.  
          Pentru o faŃă cu pete, poŃi prepara un amestec din două linguri de făină, două 
de apă de trandafir şi alte două de suc de lămâie. Aplică masca pe faŃă şi las-o să 
acŃioneze douăzeci de minute. Clăteşte faŃa cu apă caldă. Pentru a preveni petele, 
poŃi folosi de două ori pe zi un gel care are în compoziŃie camfor sau o loŃiune 
astringentă.  
          ÎŃi poŃi prepara o mască cu efect tonifiant dintr-un pumn de frunze de mentă 
uscate peste care verşi o jumătate de litru de apă clocotită. Lasă infuzia timp de 20 
de minute şi apoi strecoară apa. Utilizeaz-o după fiecare demachiat.  
          Pentru a închide porii tenului, macină o legătură de pătrunjel verde şi 
amestec-o cu două linguri de iaurt natural fără zahăr. Păstrează masca pe faŃă un 
sfert de oră. În acest scop poŃi prepara şi un amestec din iaurt şi miere de albine.  
          Dacă ai tenul sensibil, amestecă o linguriŃă de cafea măcinată cu una de miere 
de albine şi las-o să acŃioneze 20 de minute. Clăteşte faŃa cu apă caldă şi apoi cu apă 
rece, după care aplica o cremă de zi. Tot pentru tenul sensibil, îŃi poŃi prepara o 
mască din pudră de lemn de santal fiartă în lapte. Realizează o pastă omogenă şi 
las-o pe faŃă două ore după care îndepărteaz-o cu apă rece. 
          Tenul mixt poate fi tratat cu o mască alcătuită din felii de roşii şi castraveŃi 
măcinate. Tamponează uşor faŃa cu pasta rezultată şi las-o să acŃioneze o jumătate 
de oră.  
          Pentru a scăpa de punctele negre, poŃi folosi o mască realizată din: două 
albuşuri de ou, trei linguri de făină de porumb şi apă florală. Las-o să acŃioneze un 
sfert de oră şi apoi aplică o cremă hidratantă.  
          Dacă vrei să îŃi prepari o mască exfoliată curată, ia un fruct de papaya şi 
amestecă-l cu mixerul. Lasă pasta pe faŃă timp de zece minute.  
          Pentru a-Ńi hrăni tenul, amestecă un gălbenuş de ou cu o lingură de ulei de 
măsline, un morcov pasat şi un pic de iaurt sau smântână.   

[http://www.fil4you.com/] 
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      » Ciprian Florin  Popescu, 9C 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

        O armă nucleară, numită şi bombă atomică, este o armă tehnicizată, extrem 
de distrugătoare, care se bazează pe energia eliberată prin următoarele procese fizice: 
- la prima generaŃie de bombe nucleare: prin fisiune nucleară; - la a doua generaŃie 
(bomba cu hidrogen): prin fisiune, urmată de fuziune nucleară.  
      ConsecinŃele imediate, directe ale unei explozii nucleare sunt: şoc mecanic, 
dizlocări mari de teren şi crater; şoc de căldură imens şi incendii; radioactivitate mortală 
în zona centrală; otrăvire şi contaminare radioactivă a mediului, pe mari suprafeŃe şi de 
lungă durată. Într-o bombă atomică, o bucăŃică de uraniu de mărimea unui cubuleŃ de 
zahăr are aceeaşi putere de distrugere ca şi un bloc de exploziv convenŃional de 
mărimea unei case. 
    Armele nucleare s-au folosit împotriva oamenilor doar de două ori, şi anume 
în jurul încheierii celui de-al doilea război mondial, când SUA au aruncat câte o singură 
bombă atomică cu fisiune asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Primul 
eveniment a avut loc în dimineaŃa zilei de 6 august 1945, când Statele Unite ale 
Americii au aruncat un dispozitiv tip pistol, cu uraniu, cu codul „Little Boy” (BăieŃelul), 
asupra oraşului Hiroshima. Al doilea eveniment a avut loc după trei zile, la 9 august 
1945, când un dispozitiv tip implozie, cu plutoniu, cu codul „Fat Man” (Grasul), a fost 
aruncat asupra oraşului Nagasaki. Norul, sau „ciuperca” acestei bombe s-a înălŃat mai 
mult de 18 kilometri deasupra hipocentrului exploziei. 
     Folosirea acestor două bombe, din care a rezultat moartea imediată a 
aproximativ 100.000 – 200.000 de oameni (majoritatea civili) şi chiar şi mai mulŃi cu 
trecerea timpului, a fost şi rămâne controversată. Criticii spun că a fost un act de 
omucidere în masă inutil, în timp ce alŃii sunt de părere că de fapt s-a limitat numărul de 
victime de ambele părŃi prin grăbirea sfârşitului războiului şi evitarea unor lupte 
sângeroase pe teritoriul Japoniei; de asemenea se aduce argumentul reducerii înaintării 
sovietice (şi comuniste) în Asia drept una din consecinŃele acestor bombe. 
     De atunci, pe Pământ, au fost detonate peste 2.000 de arme nucleare cu scop 
de testare şi demonstrare a scopurilor lor. Pe lângă folosirea lor ca arme, explozivele 
nucleare au fost testate şi folosite şi pentru diverse scopuri nemilitare. Astfel, în Uniunea 
Sovietică, ele au fost folosite în minerit şi la construirea de canale, minimalizându-se 
efectul lor nociv pe termen lung. 

În prezent, singurele Ńări recunoscute oficial ca puteri nucleare sunt SUA, 
Rusia, Marea Britanie, FranŃa, China, India şi Pakistan. Rusia a moştenit armele de la 
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Uniunea Sovietică. Este posibil ca şi alte Ńări să deŃină arme nucleare, dar ori nu au 
recunoscut aceasta în public, ori posesia lor nu este confirmată. Spre exemplu, Israelul 
are sisteme de aeropurtare moderne şi pare să aibă şi un program nuclear extensiv; 
Coreea de Nord a declarat că are capabilităŃi nucleare, dar nu a realizat un test 
confirmat; de aceea statutul armelor sale rămâne neclar. De asemenea şi Iranul este 
acuzat de către un număr de guverne că ar vrea să dezvolte capabilităŃi nucleare; 
guvernul iranian spune însă că activităŃile sale nucleare, cum ar fi îmbogăŃirea uraniului, 
urmăresc numai scopuri paşnice. 
 
ŞtiaŃi  că... 
►un grăunte de uraniu 238 poate produce aceeaşi energie termică cu cea produsă la 
arderea a 2,7 tone de cărbune sau 1,9 tone de petrol? ►rezervele de uraniu şi toriu 
sunt suficiente pentru a asigura consumul de energie în viitor pe o perioada de 7-8 sute 
de ani, dacă se utilizează uraniul 238 în reactori rapizi reproducători? ►dacă vom 
putea realiza reacŃia de fuziune a deuteriului cu deuteriul, atunci un metru cub de apă 
va avea un conŃinut echivalent cu 300 tone de cărbune sau 1300 barili de petrol. 
Rezervele de energie, în acest caz, devin atât de mari încât nu mai avem probleme pe o 
durată de câteva mii de ani? 
[sursa: internet] 
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» Alexandru Cinciulescu, 9A 

GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 
 
 În anul 1837, scriitorul Edgar Allan Poe, în Narrative of Arthur Gordon Pym, 
făcea una din primele şi cele mai interesante relatări cu privire la enigmatica apariŃie a 
unui lichid apt de reflexe cristaline discret nuanŃate şi de alte remarcabile însuşiri a căror 
descriere, după propria sa mărturisire, cerea multe vorbe. 
 Atunci, E.A. Poe, care avea predilecŃie pentru asemenea incursiuni ştiinŃifice 
în scrierile sale, nu ştia că fenomenele aparent miraculoase care îl contrariau, sunt 
proprii substanŃelor numite azi cristale lichide, şi că de fapt, caracterizează lichidele 
anizotrope. 
 Fenomenologia mezomorfică  a lichidelor cristaline a făcut, mai bine de un 
secol, cu inerente periodizări şi intermitenŃe, obiectul a numeroase şi diversificate 
investigaŃii, ştiinŃifice, reluate în ultimul timp cu mijloace şi implicaŃii nebănuite cu decenii 
în urmă. Studiile teoretice şi experimentale privind structura, morfologia, textura, 
proprietăŃile fizice, caracteristicile reonome şi interacŃiune cu câmpul exterior a 
cristalelor lichide au deschis calea cunoaşterii lor profunde şi a unor aplicaŃii 
excepŃionale. 
 Termenul de lichid cristalin este înlocuit corespunzător conceptului formulat 
mai elocvent şi astfel, categorisit fără ambiguitate prin definirea genului proxim al 
noŃiunii de cristal lichid. 
 Cristalele lichide erau definite în 1910 de Woldemar Voigt, ilustru fizician-
cristalograf, ca materiale cu structuri constrânse; Voigt menŃiona, în aceeaşi perioadă 
de timp coexistenŃa particularităŃilor şi criteriilor concomitente de stare lichidă şi 
cristalină a acestor materiale. 
 După ce în 1964 James Fergason (1934-prezent) atrăgea atentia asupra 
aplicaŃiilor practice ale cristalelor lichide (în prezent deŃine peste 150 de brevete in 
U.S.A şi mai mult de 500 de brevete străine, toate având ca subiect aplicaŃii ale 
cristalelor lichide), iar în 1968 George Heilmeier a construit primul LCD operaŃional, 
acest domeniu a cunoscut o dezvoltare uimitoare. Principale aplicaŃii practice ale 
cristalelor lichide sunt: 
 • afişaje pentru calculatoare, telefoane mobile, ceasuri de mână digitale, 
panouri de control, afişaje directe şi cu matrice activă care îşi găsesc aplicabilitatea în 
anumite domenii începând de la calculatoare portabile şi terminând cu echipamente de 
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telecomunicaŃii(sisteme de teleconferinŃa televizată, televiziune portabilă şi de înaltă 
definiŃie–HDTV) sau jocuri video;  
 • medii de înregistrare, stocare şi redare a imaginilor care pot fi proiectate pe  
ecrane mari, recunoaşterea unor structuri (pattern recognition); 
 • holografie în timp real, manevrarea razelor de lumină fără ajutorul unor 
dispositive mecanice;  
 • materialele şi dispositive optice non-lineare, senzori cu proprietaŃi speciale 
(de ex. Piezoelectrice, senzori termici, senzori microbieni în timp real) 
 • afişaje flexibile, hârtie electronică… 
 • Compania de automobile Mercedes speculând faptul că o celulă de cristal 
lichid colesteric îşi modifică culoarea aparentă în funcŃie de unghiul din care este privită, 
oferă la cerere, ca o opŃiune de extra lux, vopsirea maşinii cu cristale lichide colesterice. 
Asfel pe măsură ce automobilul se deplasează, datorită modificării unghiului de privire, 
aceasta pare că îşi schimbă culoarea. Probabil ideea le-a venit din lumea animală căci 
anumite specii de gândaci  datorează  culoarea aripilor lor cristalelor lichide colesterice. 

 [sursa: internet] 
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                                                                               »» Prof. Ion ChisăliŃă 
GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
    Vă simŃiŃi minunat, sunteŃi optimist şi într-o dispoziŃie deosebită. TreceŃi pe lângă 
un grup de oameni sau pe lângă o persoană şi după puŃin timp constataŃi că aveŃi gânduri 
negre, sau vă simŃiŃi trist, iritat... Ce s-a întâmplat? De unde această schimbare? Sigur aŃi 
cules energia negativă de la cineva din mulŃime. Energia negativă a pătruns în aura 
dumneavoastră şi aŃi preluat-o. 

Ce sunt chakrele? Sunt principalii centri energetici ai corpului omenesc. Sunt în 
număr de 7 chakre principale şi 2 secundare. Unii specialişti susŃin că toate se rotesc în 
sens orar, alŃi susŃin că se rotesc în sens antiorar, dar sunt şi păreri că sensul de rotire 
alternează. Trebuie totuşi înŃeles conceptul fizicii cuantice: suntem făcuŃi din energie şi 
existăm cu ajutorul energiei. Entitatea noastră nu se termină la nivelul pielii, trupul nostru 
este un sistem energetic în permanentă schimbare care influenŃează şi este influenŃat de 
energia din jur. 

Energia corpului omenesc se prelungeşte, formând în jurul trupului un câmp 
energetic, care nu este vizibil de regulă de un ochi neautorizat. Acest câmp are formă de ou 
şi se numeşte „aură”. Aura este creată de energia chakrelor. 

Chakra seamănă cu un disc rotitor, de mărimea unei monede, care se deschide şi 
se închide, asemenea cu diafragmă obiectivului unui aparat de fotografiat. Chakrele sunt 
centrii energetici care primesc sau emit energia necesară vieŃii. Când o chakra este 
deschisă, primeşte energia din mediul exterior şi invers. 

Fiecare chakră corespunde unor organe din corp, precum şi unor tipare 
emoŃionale şi psihologice. Boala şi suferinŃa fizică apar în corpul eteric (sistemul 
energetic)înainte de a se manifesta în corpul fizic. 

SemnificaŃia celor 7 chakre principale şi a celor 2 secundare este următoarea: 
 Chakra întâi – chakra rădăcina. Este amplasată între ovare la femei şi la bază coloanei 
vertebrale la bărbaŃi. Se numeşte şi „chakra supravieŃuirii” deoarece Ńine în viaŃă corpul fizic. 
O funcŃionare necorespunzătoare duce la: lipsa forŃei de asumare a unui angajament, 
incapacitatea de a păstra o slujbă, incapacitatea asigurării celor necesare traiului, dureri 
acute de spate, sciatică, tumori sau cancer de colon. Această funcŃionare 
necorespunzătoare poate avea originea încă din copilărie în urma unor maltratări din partea 
părinŃilor său în urma unei condiŃionări psihologice limitativă „eşti rău”, „eşti prost”, etc.   
Chakra a doua – chakra splinei.  Este amplasată în abdomen, în zona ombilicului. Prin 
această chakra percepem emoŃiile celorlalŃi. Este chakra care influenŃează creativitatea; este 
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punctual prin care transmitem şi recepŃionăm trăirile sexuale. Dezechilibrul acestei chakre 
poate duce la: tulburări emoŃionale, dificultăŃi legate de sex, tulburări ale funcŃiilor de 
reproducere, fibroame, hemoroizi, prostate; dureri în zona pelviană, plăcere exagerată faŃă 
de mâncare sau sex. 
Chakra a treia – chakra plexului solar. Este amplasată deasupra ombilicului; mai jos de 
piept. De la ea se distribuie energiile parapsihologice. De ea depinde voinŃa, autocontrolul, 
respectul de sine. Este centrul puterii şi al controlului. O funcŃionare deficitară poate duce la: 
teamă, intimidare, lipsă de încredere în sine, tulburări digestive, ulcer gastric, bulimie, 
pancreatită , diabet, disfuncŃionare hepatică, grăsime depusă în zona de mijloc a corpului.     
Chakra a patra – chakra inimii. Este amplasată în centrul pieptului, în zona inimii. Este 
chakra compasiunii şi a grijii pentru ceilalŃi, a afinităŃii şi a iubirii. FuncŃionarea deficitară 
poate duce la: mâhnire, ostilitate, egoism, teamă, scăderea dragostei de viaŃă, incapacitatea 
de a dărui iubire. Bolile ce pot apărea datorită disfuncŃiei ei sunt: boli cardiovasculare, 
tulburări de respiraŃie, cancer pulmonar, cancer mamar, pneumonie. 
Chakra a cincea – chakra gâtului. Este amplasată la bază laringelui. Este chakra 
comunicării şi a inspiraŃiei. Dezechilibrul acesteia poate genera: timiditate, dificultate în 
exprimarea sentimentelor, gândirilor şi a convingerilor. Proasta funcŃionare poate duce la 
bâlbâială, inflamaŃii ale ganglionilor din zona gâtului, laringite, disfuncŃii ale tiroidei, probleme 
ale articulaŃiei temporo-mandibulare. 
Chakra a şasea – al treilea ochi. Este amplasată între sprâncene, în mijlocul frunŃii, este 
chakra vizualizării a imaginaŃiei şi a perspicacităŃii. Dezechilibrul acesteia poate duce la: 
teama de autoevaluare, paranoia, anxietate, refuz de a învăŃa din experienŃele de viaŃă. 
Problemele de sănătate generate de dezechilibru acesteia sunt: dificultăŃi de învăŃare, lipsă 
capacităŃii de concentrare, tulburări neurologice sau cerebrale, dureri de cap sau afecŃiuni 
oculare, probleme cu sinusurile.  
 Chakra a şaptea – chakra creştetului. Este amplasată în creştetul capului, este chakra 
„inŃelegerii” sau a intuiŃiei pure. Prin ea manifestăm capacitatea de a fi propriul stăpân al 
corpului nostru, de înŃelegere a valorilor, a eticii, curajului şi a spiritului umanitar. 
Dezechilibrul acestei chakre duce la: lipsa încrederii în viaŃă, absenŃa credinŃei, incapacitatea 
de a lua decizii, lipsa inspiraŃiei. Problemele de sănătate generate de funcŃionarea 
necorespunzătoare sunt: boli ale sistemului musculos şi osos (scleroză, cancer osos ), 
tulburări genetice, probleme cerebrale.   
Chakra picioarelor. Este o chakră secundară, amplasată în scobitura de la talpa piciorului. 
Asigură legătura cu Pământul. Eliberează din corp energia uzată. Dezechilibrul acestor 
chakre duce la lipsă contactului cu realitatea.    
Chakra mâinilor.  Este amplasată în palmă, la mijlocul distanŃei dintre degetul mare şi 
arătător. Intervine atunci când întreprindem ceva. Dezechilibrul ei poate genera blocaje de 
inspiraŃie, incapacitatea de a înfăŃişa realitatea.   Echilibrarea chakrelor se poate realiza prin 
tratamentul cu energie Reiki. CunoştinŃele despre chakre pot fi un imens ajutor pentru 
cunoaşterea de sine. 
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LA FRANCOPHONIE,  
UN MONDE OUVERT VERS LE MONDE... 

20 MARS 2009 
               »»  Prof. Ionela-Luiza Safaliu, 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 
 
„J’ai appris l’italien pour parler au Pape, l’espagnol pour parler à ma mère, l’anglais pour parler à ma tante, 

l’allemand pour parler à mes amis et le français pour parler à moi-même.” (Charles Quint) 
 

L’expansion de la culture française à l’étranger par l’intermédiaire de la langue 
française a conduit à la notion de francophonie. On nomme francophonie l’ensemble 
des pays et territoires qui ont en commun la langue française.  

Le mot Francophonie a été utilisé pour la première fois,  en 1880 par un 
géographe français, Onésime Reclus, pour designer à la fois les populations parlant 
français et l’ensemble des territoires où l’on parle français. Dès lors, la notion de 
francophonie a évolué. 
La francophonie est une organisation politique et de coopération qui regroupe des pays 
partageant les mêmes valeurs.  

La francophonie c’est 51 pays repartis sur les cinq continents regroupant près 
de 500 millions d’habitants.  Ce  sont la Belgique, le Bénin, la Bulgarie, le Cap – Vert, le 
Congo, Côte d’ Ivoire, la Dominique, le Cambodge, la Tunisie, la Moldova, la Roumanie 
et d’autres. 

Les états de la francophonie sont les états membres de la communauté 
francophone, c’est – à- dire ceux qui sont représentés à la Conférence des chefs d’ état 
ou de gouvernement de pays ayant en commun l’usage du français. Dans les états 
francophones, le français jouit, en droit ou en fait, du statut de langue officielle ou 
administrative de façon exclusive ou non. 
     Les pays francophones se caractérisent par l’importance du statut social du 
français; son utilisation dans l’éducation, les medias et la vie professionnelle. 
      La francophonie, comprise comme une Communauté de cultures diverses 
unies par la langue française, est devenue une réalité en 1970 à la conférence de 
Niamey (capitale de Niger) avec la bénédiction gaullienne de l’écrivain  - ministre André 
Malraux. La charte créant l’agence est signée par 21 pays. Elle possède son 
organisation internationale gouvernementale:l’Agence de Coopération Culturelle et 
Technique (A.C.C.T), créé en 1970 et divers organismes privés, comme l’Association 
des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Françaises (A.U.P.E.L.F). En 
France, il existe un ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’un Haut Conseil de la 
Francophonie institué en 1984. 
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     La francophonie regroupe des pays partenaires à part entière, qui présentent 
d’énormes contrastes économiques: 

- des pays industrialisés comme la Belgique, le Québec, la France, le Louxembourg; 
- des pays très pauvres comme Haïti, le Mali ou le Madagascar. 
   Ces inégalités imposent aux pays riches de venir en aide aux pays pauvres 
sous forme de prêts, de dons en nature et en équipements, d’envoi de techniciens, 
d’enseignants et de formateurs.  
Depuis décembre 1995 (sommet de Bénin) notre pays fait partie de la Communauté 
Française. La République de Moldova est un pays non seulement francophone mais aussi 
Francophile.  
   La francophonie s’impose aujourd’hui comme un mouvement important du 
nouveau siècle. Face à la mondialisation, elle s’est engagée dans le combat pour la 
diversité culturelle et l’enracinement de la démocratie dans l’espace francophone. 
 Les Etats de la francophonie sont encore une fenêtre ouverte sur le monde de la 
civilisation universelle. 
      Mais savez – vous qu’un rôle  important dans la diffusion de la culture et de la 
langue française revient à l’Alliance Française. Son activité enseignante s’exerce dans 
plus de 600 centres répartis dans 87pays. Cet un réseau culturel international qui assure 
la diffusion de la langue et de la culture française grâce à un réseau de 28 centres en 
France et de 1085 associations dans 138 pays à travers le monde. Chaque année 350000 
personnes fréquent ses cours. Ces  Alliances Françaises sont encadrées, animées, 
souvent financées par des amis étrangers attaches à la langue et à la culture française.  
     L’ Alliance Française peut se considérer  comme la plus importante 
« multinationale culturelle » au service de la langue française.  
         La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le 
français en partage, appelée le Sommet, est l'instance suprême de la Francophonie.  Le  
Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d'Etat ou de gouvernement 
du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.  
Le Sommet définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son 
rayonnement dans le monde. 
Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie 
et à la réalisation de ses objectifs. Il élit le Secrétaire général.  
ABDOU DIOUF est le Secrétaire général de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. Il a a assisté pour la première  fois, le 24 février 2007, à la cérémonie 
d’ouverture de la vingtième édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de 
Ouagadougou (Fespaco), organisée  du 24 février au 4 mars 2007 au Burkina Faso. 

BONNE FRANCOFÊTE!!! 
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»» Prof. Iulia Carmen NănuŃ, 
Gr.Şc.”Ion Mincu”, Târgu Jiu 

 
 Teaching supported by modern approaches is interesting, challenging and 
entertaining both for pupils and teachers. Some of the modern approaches in the 
English Language Teaching are music, video, newspapers and computers. 
 Teaching with video is an entertaining way to use all the skills in the English 
Language Classroom. There are many ways to transform a piece (fragment) from a 
movie in a piece of modeling clay easy to manipulate. The teacher is the master of the 
fragment; it depends on his/her ability and imagination to share enthusiasm and interest 
to the pupils. 
 We usually use newspapers only to read what we are interested in: news, 
advertisements, etc. But a newspaper provides lots of activities which the teacher can 
use in the classroom in order to enrich the pupils’ abilities. Some of these activities are: 
to”match the pictures with the text”, “reconstruct the story”, “change the end of the 
article” or the teacher can give the pupils the headline and ask them to write the article. 
Other activities enjoyable for pupils can be: to reorder paragraphs, to rephrase the 
headlines. Newspapers prove to be useful for all the skills and for language exercises. 
 We often use music in the classroom to fill in the gaps, to ask the pupils to 
write their version of the song using the given key words, to write an article about a 
singer or a group, to listen to the song and tell the others what they feel. The teacher 
can also cut up the song into strips and ask the pupils to arrange them before listening. 
We can use the key grammar of the song and take it a step further. “Grammar has a 
nasty reputation for being difficult and boring. It is just part of language and many of the 
activities we readily use in general English teaching and practice can be adapted to 
specific grammar topics. Above all, we shouldn’t lose sight of the thing pupils do best: 
have fun.”  Music represents an enormous resource of activities during the class. 
 We can also use drama in the English Language Teaching Classroom as an 
enjoyable way to make the pupils speak and act out. This approach is very useful for all 
types of learners, especially for the kinaesthetic ones. The pupils can also play different 
games like miming a job or a sentence related to a job or an activity. Using drama in the 
classroom is very important in developing the pupils’ creative side. 
A PC is a very powerful learning tool, being a real support for English Language 
Teachers. As far as I am concerned, PowerPoint is the most challenging. I hadn’t used it 
for a presentation before I came to Mayflower College, in Plymouth. PowerPoint is easy 
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to learn and to use. The toolbar tools are easily accessible, clearly labeled. PowerPoint 
combines texts, photographs and pictures, animation, audio and provides variety in 
presenting and practicing new language. Teachers can use PowerPoint to organize and 
build learning activities. Presentations can be used for initial teaching, for practice and 
drillings, for games, for reviews or for tests. A presentation of the irregular verbs, 
games, for example, can be repeated again and again. Games are a good way to 
practice or review English. PowerPoint presentations provide a break in the routine and 
a way to see a material differently. The pupils have the chance to see old ideas 
presented in different ways. All of them are motivated by using computers and enjoy a 
technological component in their English language class. They can use a piece of 
language as often as they need. Pupils work individually or in small groups to complete 
activities. PowerPoint keeps the pupils accountable by providing handouts that require 
them to find and record specific information, or ask them to produce a final project 
based on what they learned. PowerPoint is a useful program for all the learners: the 
visuals are stimulated by the coloured slides or animated images; the auditory ones are 
helped by the audio slides and the kinaesthetics follow instructions. PowerPoint is an 
effective support for the teacher in all his/her pupils’ levels. 
All the modern approaches I have written about are known and used by the English 
language teachers. 
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»» Prof. Ana-Maria MaliŃa 
GŞ Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
Surprisingly, a full understanding of the Ripper’s modus operandi was not established 

until several years ago. The Whitechapel murderer and his victims stood facing each other. When 
she lifted her shirts, the victim’s hands were occupied and were then defenceless. The Ripper 
seized the women by their throats and strangled them until they were unconscious if not dead. 
The autopsies revealed clear indications that the victims had been strangled. Then, the Ripper 
lowered his victims to the ground, their heads to his left. This has been proved by the position of 
the bodies in relation to walls and fences that show that there was virtually no room for the 
murderer to attack the body from the left side. 

No bruising on the black or heads show that he lowered the bodies to the ground 
rather than throwing or letting them fall. He cut the throats when the women were on the ground. 
Splatter stains show that the blood pooled beside or under the neck and head of the victims, 
rather than the front which is where the blood would flown if they had been standing up. 
In one case blood was found on the fence some 14 inches or so from the ground and opposite the 
neck wound and this show that the blood spurted from the body while in the prone position on the 
ground. 

This method of operation also prevented the killer from being unduly blood stained. By 
reaching over, from the victim’s right side to cut the left side of her throat, the blood flow would 
have been directed away from him, which would have reduced the amount of blood to which be 
had been exposed. If the victims were already dead before their throats were cut, then the blood 
split would have been not very much. With the heart no longer beating the blood would not have 
been “pressurized”, so only the blood in the immediate area would have flown. The Ripper then 
made his other mutilation, still from the victim’s right side, or possibly while standing over the body 
at or near the feet. In several cases the legs have been pushed up, so the distance between the 
abdomen and feet was shortened. No sign of intercourse was ever noticed. Usually he took a 
piece of the victim’s viscera. The taking of a “trophy” is common practice by a modern sexual 
serial criminal. 

In the opinion of most of the surgeons who examined the bodies, most believed that 
the killer had to have some degree of anatomical knowledge to do what he did. In one case he 
removed a kidney from the front rather than from the right side and did not damage any of the 
surroundings organs. In another case he removed the sexual organs with one clean stroke of the 
knife. Given the circumstances of the crimes (outside, often in near total darkness, and under 
extremely tight time constraints) the Ripper almost certainly had experience in using his knife. 
 

→  
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8.5.3. S U S P E C T S     
 
In 1894, Sir Melville Macnagthen, then Chief Constable wrote a confidential report in which he 
names the three top suspects. Although some information concerning the suspects, he believed 
most likely  to have been the murderers had been available before the turn of the century, the 
name  of that suspects were not made public until 1959. Sir Melville Macnagthen’s suspect was 
M. J. Druitt, a barrister turned teacher who committed suicide in December 1888. Unfortunately 
for Sir Melville Macnagthen, who wrote his memoranda from his memory, the details he ascribes 
to M. J. Druitt, are wrong. According to the Chief Constable, M. J. Druitt was a doctor, 41 years 
old and committed suicide immediately after that Mary Jane Kelly had been murdered. In fact M. 
J. Druitt was 31 years old, was not a doctor and killed himself nearly a month after that Mary Jane 
Kelly had been murdered. 

No other police officer supported Sir Melville Macnagthen’s theory and one in fact, 
stated that the theory was inadequate and that, the suicide was circumstantial evidence at best 
that the drowned doctor was the Ripper. While it is possible that he was the Ripper, correct 
information gathered about M. J. Druitt so far makes him seem an unlikely candidate. In 1903, 
Frederick Abberline, a retired crack detective who had been in charge of the Ripper’s investigation 
at the ground level, stated that he thought that a multiple wife poisoner, Severin Klosowski, alias, 
George Chapman, might have been Jack the Ripper. As with Sir Melville Macnagthen, no other 
officer has concurred with his theory, the modern criminal profiling science tends to reject Severin 
Klosowski, alias, George Chapman as the candidate. 

Sir Melville Macnagthen’s second suspect was confirmed as Aaron Kosminiski, in the 
early ‘80s, when a researcher came upon Donald Swanson’s personal copy of Robert Anderson’s 
book of memories. Both Donald Swanson and Robert Anderson were officers who participated in 
the Ripper’s investigation. They were the ones in charge of the case. Robert Anderson had written 
in his memories, which appeared for the first time in 1910, that the police knew who the Ripper 
was. According to Robert Anderson the Ripper was a Polish Jew who was put away in an insane 
asylum after the crimes and then he died.  Donald Swanson had made some notes in his copy of 
the book concerning Robert Anderson’s suspect and wrote that his name was Aaron Kosminiski. 
At first it seemed that the case had been solved but researchers have found a number of 
problems with the theory. No other officer supported Donald Swanson’s and Robert Anderson’s 
theory and Donald Swanson’s notes do not support the claims. Aaron Kosminiski was a real 
person and was placed in an insane asylum. Its records show him to be a docile and harmless 
lunatic that heard voices in his head and would eat food from the gutter. 

The dates of his incarceration are wrong and he did not die after his committing but 
lived on till 1919. Some researchers said that the name Kosminiski was confused with another 
insane Polish Jew, who really was dangerous. 

The research continues. Sir Melville Macnagthen’s third suspect Michael Ostrong, has 
been investigated and there is nothing to indicate that he was nothing more than a demented con 
man. Doctor Franciss Tumblety, the latest serious suspect, only became known to the students of 
the Jack the Ripper’s murder in 1993. A collector of crime memorabilia obtained a cache of letters 
belonging to a crime journalist named G. R. Sims. Among the letters was one from John 
Littlechild, who had been in charge of “The Secret Department in Scotland Yard” at time of 
murders. Dated 1913, John Littlechild wrote to Sims: “I never heard of a Dr. D [which may assume 
is a reference to M. J. Druitt as Sir Melville Macnagthen thought him to be a doctor and Sims was 
a confident of the Chief Constable] in connection with the Whitechapel Murders but amongst the 
suspects, to my mind was a Dr. T… He was an American quack named Tumblety.” 
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A book published by a collector, who found the letters, goes to great lengths in trying to 
prove that Tumblety is the final solution for the mystery. Unfortunately he fails to do so. There is 
no doubt that Tumblety was a legitimate suspect and that when he fled to America, Scotland Yard 
detectives came over to investigate him further. James Monro, who succeeded Warren, was in 
command of the Secret Department before becoming Commissioner, though that Alice 
MacKenzie murder of July 1889 was the work of the Ripper. He started in 1890 to work at his 
theory trying to find out who the Whitechapel murder was. At the time of the murders and for the 
next few years a lot was written about the murders. But in most of the cases it is just pure fiction, 
with no use in finding out what really had happened in that autumn in London. 
The interest in Jack the Ripper got its climax in 1970 when a new theory was published in which 
the grandson of Queen Victoria. Prince Albert Victor, Duke of Clarence and Avondale, was 
accused of being the Ripper. 

Sherlock Holmes in 1970 saw Jack either being paried with someone famous or 
identified as being someone famous. And the theories continued but they were just pure theories 
and nothing more and the case was closed in 1892. In the past ten years more evidence has 
been recovered new information gathered. After more than 100 years the case is still fascinating. 
Nick Warren a student in crimes and a surgeon, studied the second, Mary Jane Kelly’s crime 
scene photographs that were recovered and established that a hatchet was used by the Ripper to 
split one of his victim’s legs. But what remains to us is the fact that the police did not solve the 
case and no one will find out the truth. Much evidence was lost, in the Blitz during the last world 
war. But, there are some hypotheses according to which the identity of Jack the Ripper is known 
but must remain a mystery and in order to be in this way police had buried some evidences. 
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  Mircea Eliade (n. 13 martie S.V. 28 februarie 1907, Bucureşti - d. 22 aprilie 1986, 
Chicago), a fost un gânditor şi scriitor român. Filosof şi istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la 
Universitatea din Chicago din 1957, titular al catedrei Sewell L. Avery din 1962, naturalizat 
cetăŃean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Autor a 30 de 
volume ştiinŃifice, opere literare şi eseuri filosofice traduse în 18 limbi şi a circa 1200 de articole şi 
recenzii cu o tematică extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea 
Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime şi manuscrisele 
inedite. 

Mircea Eliade avea o serioasă formaŃie filosofică încă din România. După o pubertate 
dificilă de intens studiu solitar, începând din 1925 adolescentul este aproape unanim recunoscut 
ca "şef al generaŃiei" sale. Încă de la vârsta de 14 ani, începuse să scrie articole de entomologie, 
care trădează o surprinzătoare imaginaŃie. Romanul Gaudeamus, terminat în 1928, partea a doua 
din Romanul adolescentului miop, cuprinde informaŃii autobiografice interesante despre prima 
întâlnire cu viitorul lui profesor de logică şi metafizică, Nae Ionescu, care avea să aibă o influenŃă 
decisivă asupra carierei sale.  

Dorind să-şi lărgească orizontul intelectual dincolo de cultura franceză, pe atunci 
dominantă în România, Eliade învaŃă limba italiană şi cu ocazia unor călătorii în Italia îi cunoaşte 
personal pe Giovanni Papini şi pe Vittorio Macchioro, care avea publicaŃii în domeniul istoriei 
religiilor. În 1929 îşi ia licenŃa cu o teză despre filosofia italiană în timpul Renaşterii. 
  După cultura italiană, filosofia indiană devine a doua pasiune a lui Mircea Eliade. 
ObŃinând o bursă particulară, începe să studieze limba sanscrită şi Yoga cu Surendranath 
Dasgupta, în Calcutta. Întors la Bucureşti, îşi dă doctoratul în filosofie cu o dizertaŃie despre Yoga. 
În 1933 capătă mare popularitate romanul Maitreyi, bazat pe experienŃa din India şi pe date 
autobiografice. Între 1932 şi 1943 publică mai multe volume de proză literară, eseuri şi lucrări 
ştiinŃifice. 
  De la mijlocul anilor '30, Eliade a îmbrăŃişat ideologia Mişcării Legionare, în cadrul 
căreia devine un activist cunoscut. Eliade s-a distanŃat ulterior de această atitudine, însă a evitat 
mereu să se refere la această perioadă critică din tinereŃea sa.  

Începând din 1957, Mircea Eliade se stabileşte la Chicago, ca profesor de istorie 
comparată a religiilor la Universitatea "Loyola". ReputaŃia sa creşte cu fiecare an şi cu fiecare 
nouă lucrare apărută, devine membru în instituŃii ilustre, primeşte mai multe doctorate honoris 
causa. 
  Ca istoric al religiilor, Mircea Eliade a pus accentul asupra conceptului de spaŃiu şi timp 
sacru. SpaŃiul sacru este, în concepŃia lui Eliade, centrul universului, pe când timpul sacru este o 
repetiŃie a elementelor de la originea lumii, lumea considerată ca "orizontul" unui anume grup 
religios. În această concepŃie fiinŃele umane arhaice erau orientate în timp şi spaŃiu, cele moderne 
ar fi dezorientate. Dar şi în omul modern ar exista o dimensiune ascunsă, subconştientă, 
guvernată de prezenŃa secretă a unor profunde simboluri religioase. Catedra de Istoria Religiilor 
de la Universitatea din Chicago îi poartă numele, ca dovadă a vastei sale contribuŃii la literatura 
specializată din acest domeniu. La catedră i-a urmat asistentul său, Ioan Petru Culianu, un alt 
savant român de talie internaŃională. În ultimii ani de viaŃă, în ciuda serioaselor probleme de 
sănătate, a continuat să rămână angajat cu aceeaşi unică, nelimitată curiozitate şi entuziasm.       
  Mircea Eliade a murit la vârsta de 79 de ani, la 22 aprilie 1986, la Chicago. Valorile 
spirituale, antiistoriste şi antipolitice promovate de Eliade au continuat să anime proiecte culturale 
şi după 1990, moment in care a (re)dobândit un statut de autor mitic. Îndeosebi în rândul tinerilor, 
care, redescoperind concomitent libertatea religioasă, literatura fantastică şi fronda specifică 
tânărului Eliade, au redeşteptat interesul pentru opera şi viaŃa autorului. 
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