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În mileniul al treilea, universul cultural 

pe care trebuie să-l dobândească un elev în 

şcoală nu mai poate avea o configuraŃie 

enciclopedică, după modelul renascentist. E 

momentul când cunoştinŃele trebuie 

transformate în competenŃe. Numai aşa elevii 

noştri vor deveni, într-un timp viitor, 

individualităŃi bine conturate, personalităŃi 

complexe, flexibile, deplin adaptate istoriei 

contemporane. 

Revista şcolii vine să dezvăluie 

încercările, uneori timide, ale acelor elevi 

care au ceva mai mult de spus şi o fac într-un 

mod plăcut şi interesant. Se ştie că orice 

început este anevoios, dar nu pleci la drum cu 

acest gând, ci cu încrederea că vei reuşi. 

Tuturor celor copleşiŃi de emoŃia 

creaŃiei, le urez succes! 

 
»» Prof. Daniela Bogea, 

Inspector al ISJ Gorj, Limba Română 
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BIBLIOTECA – un templu al meditaţiei 
                                                                                  »»PROF. ANA BUNOIU, bibliotecară  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Magheru” – Târgu Jiu 
 

 Biblioteca este un sanctuar al pietăŃii, al tăcerilor solemne şi elocvente, este locul 
de taină în care omul dialoghează cu sine însuşi prin intermediul marilor spirite, locul 
întâlnirilor admirabile în care iubitorul de adevăr, de frumuseŃe şi înŃelepciune se adânceşte 
în arheologia spiritului spre a descoperi fie şi o fântână din eternitatea acesteia. 
 Biblioteca este un imaginar vehicul cosmic care ne prilejuieşte o fascinantă 
călătorie în constelaŃia acelor valori de pe firmamentul culturii, ce pot amplifica fiinŃa noastră 
lăuntrică până la dimensiuni cosmice ameŃitoare. Prin comorile ei de spirit, biblioteca sete o 
lume mirifică în care subiectivitatea neliniştită, lacomă de adevăr, însetată de frumuseŃea 
artei cuvântului se întâlneşte cu obiectivitatea acelor inteligenŃe creatoare care oferă un mod 
de existenŃă a spiritului prin intermediul slovei tipărite. Biblioteca este visul omului de a se 
împărtăşi din tainele muzelor şi de a-şi înfrumuseŃa existenŃa cu cele mai alese flori din 
marea grădină a spiritului, este visul omului de a participa la oficierea unui ritual sublim în 
care omul, în ipostazele cele mai înălŃătoare ale fiinŃei sale spirituale, este sacru. 
 La început, bibliotecile erau realmente nişte sanctuare ale liniştii şi meditaŃiei, ale 
consultării de cărŃi şi de manuscrise. Servicii de împrumut pentru acasă s-au creat mult mai 
târziu, deoarece aceasta presupune o îmbogăŃire substanŃială a fondului de carte, o 
organizare specializată, formarea unor profesionişti de materie. În mai toată Europa, primele 
biblioteci preced inventarea tiparului şi au luat naştere în mănăstiri şi universităŃi. În FranŃa, 
la Sorbona, prima bibliotecă exista deja la sfârşitul secolului al XIII-lea, iar in sec. al XVII-lea 
apar primele biblioteci deschise tuturor. 
  La noi, în România se citeşte foarte mult, astfel setea de cultură, nevoia de 
bibliotecă au devenit componente ale vieŃii cotidiene pentru foarte largi straturi ale societăŃii. 
VocaŃia bibliotecii rămâne aceea de a fi centrul cultural al unor colectivităŃi umane, cu gusturi 
şi interese variate. Biblioteca, traversând spaŃiu şi timp, reuşind să se definească printr-o 
memorie vie a menirii, reprezintă o autentică forŃă spirituală, capabilă să dinamizeze inerŃii, 
să declanşeze întrebări fundamentale, să determine descoperiri ştiinŃifice, dar să şi 
influenŃeze marile creaŃii. Sinteză a dimensiunilor universului uman, biblioteca este locul de 
convergenŃă a trecutului cu prezentul, dar şi cu imaginea viitorului, ceea ce îndreptăŃeşte 
afirmaŃia comprehensivă asupra rolului social determinant al acesteia în istoria omenirii, prin 
creearea procesului de comunicare autor-carte-cititor. Activitatea bibliotecii este confruntată 
cu efectele tranziŃiei, dar, dacă există capacităŃi profesionale competente, se pot depăşi 
inexorabilele greutăŃi. În toate aceste activităŃi, noi trebuie să căutăm sintagma „cartea este 
un prieten rece, dar sigur”(V. Hugo) 
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»»PROF. STANCA ONORICA, 

Colegiul NaŃional Teologic Sf. Nicodim – Târgu Jiu  
 

Universalitatea operei unui mare scriitor e un dat, nu numaidecât şi un 
rezultat. Ea rezidă în valoarea intrinsecă a operei respective, nu neapărat în audienŃa 
de care aceasta se bucură de la un anume moment înainte pe meridianele lumii. 
Shakespeare era Shakespeare încât de pe când îşi concepea şi îşi reprezenta piesele 
la teatrul „Globe”, nu abia după ce a fost descoperit  şi impus definitiv lumii de 
precursorii şi corifeii romantismului – îndeosebi ai romantismului german. 

 Cine este Eminescu în panteonul universal constituie o întrebare care ne 
introduce într-o zonă mai vagă a identităŃii sale. Aşa se explică viul interes trezit astăzi 
la noi de ideea universalităŃii lui Eminescu. Ea se află însă, la un stadiu încă prea puŃin 
precizat, confundându-se adesea cu problema difuzării sau a succesului său peste 
hotare. Desigur că cele două interese se condiŃionează strâns unul de altul, dar rămân 
totuşi, în componenŃa lor, distincte. Un poet reuşeşte să se integreze în câmpul valorilor 
universale pe trei căi distincte. Mai întâi, el atinge această treaptă îmbogăŃind şi 
aducând la ultima perfecŃiune – încă nerealizată până atunci – unele expresii dinainte 
existente, însă mai nedesăvârşit exprimate. În al doilea rând, poetul devine universal 
atunci când, prin elementele noi şi valabile ale creaŃiei sale, contribuie substanŃial la 
întregirea celor mai reprezentativ ale momentului pe care-l trăieşte. În sfârşit, el poate 
cuceri universalitatea dacă opera sa cuprinde unii bogaŃi germeni, care anunŃă viitorul. 
Desigur, Eminescu străbate cu strălucire toate aceste trei căi. El n-a mai apucat, însă, 
să alcătuiască o mare sinteză din multiplele sale contribuŃii, aşa cum intervalul de 
activitate artistică a permis unui Dante, unui Shakespeare sau Goethe. 

Interesant rămâne faptul că au existat trei căi separate prin care poetul nostru 
a atins universalitatea. Sub acest aspect, Eminescu îmbogăŃeşte romantismul şi îl înalŃă 
până la ultima treaptă a desăvârşirii. ConŃinutul acestei indicaŃii globale poate fi mai 
precis urmărit în diverse planuri. În primul rând, perspectiva marilor depărtări, unde se 
fixează ontologic poetul, îşi descoperă unul din punctele de plecare tot în romantism, 
aşa cum a ilustrat, printre altele, Novalis. Aici, însă, Eminescu depăşeşte nu numai raza 
romantică, ci şi toate celelalte antecedente cunoscute. Într-adevăr, el ne apare drept 
unul dintre cei mai mari poeŃi ai categoriei „departelui” din întreaga literatură universală. 
Când spunem aceasta, nu ne raportăm la mai facilul caracter cantitativ al acestei 
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dimensiuni, ci la cel calitativ, adică la plinurile pe care densa sa viziune le proiectează 
pe o rază continuă în infinitul spaŃiului şi al timpului genezic.  AlŃi poeŃi, cum ar fi Hugo, l-
au întrecut poate, în ceea ce priveşte perspectiva de pură întindere sau de pur volum a 
depărtării. Nimeni însă n-a pătruns concreta componenŃă celulară a acestei dimensiuni 
plinul stratificării ei în adânc, ca Eminescu „Fără să creeze viziunile halucinante ale lui 
Hugo”, afirmă Aurel Sasu, „Eminescu e mai complex, întrucât îşi asociază vastei 
dimensiuni a orizontalităŃii pe cea a prospectării în adâncime a fenomenelor spaŃiului 
misterului şi vecinătatea mitului…”i. În legătură cu trăirea plină a unei depărtări, 
concepută în substanŃă sau în substanŃele ei, Eminescu aduce faŃă de romantism, şi o 
inversare a relaŃiei dintre om şi cosmos. 

Ca atare, romanticul antropomorfism al naturii – cu întreaga sa derivaŃie 
teoretică – devine la Eminescu un cosmomorfism al omului. Calificativul „romantic 
întârziat” atribuit lui Eminescu, ne apare greşit din două raŃiuni. Mai întâi, nu orice 
apariŃie târzie din cuprinsul unui curent sau al unei orientări literare este în acelaşi timp 
şi o apariŃie întârziată. Eminescu poate fi considerat drept un original participator la cele 
dintâi manifestări schopenhaueriene în cultura poetică modernă. Filosofia lui 
Schopenhauer nu deŃine la el o funcŃie constitutivă ca pentru Wagner sau Nietzsche, ci 
numai una confirmativă, destinată să întărească sensul zădărniciei şi deci, al renunŃării, 
pe care poetul şi-l însuşise din altă parte. IngerinŃele acestui filosof mai păstrează totuşi, 
unele echivocuri romantice în opera eminesciană. Există însă, alte laturi, în care 
Eminescu depăşeşte radical romantismul şi devine unul dintre exponenŃii poetici cei mai 
vii ai ultimei jumătăŃi din veacul al XIX-lea. Privit în expresia sa exemplară, poetul 
romantic se transpune integral într-o dorită zonă ideală.  Această zonă, fie ea mitul, ca 
la Hılderlin, fie visul, ca la Novalis, fie zarea fanteziei utopiste, ca la Shelley, fie câmpul 
unei aventuri spirituale ca la Byron, acaparează în întregime sensibilităŃile tipice ale 
romantismului. 

S-a spus, pe bună dreptate, că un poet devine universal având în vedere 
faptul că acesta este un purtător al unor germeni anticipatori pentru viitor. Trăsătura de 
precursor se desprinde la Eminescu din zona minus a grotescului său. S-a stabilit o 
distincŃie între grotescul doar relativ al romanticilor şi grotescul radical al lui Eminescu, 
care, distrugând o structură, se apropie de absurdul modern. Trăsăturile groteşti nu mai 
apar la Eminescu particularizate, momentane, substituibile, ci durative şi de extindere 
cosmică. Apropierea de absurd s-a mai relevat şi prin unele categorii ale limbajului. 
Printre altele, s-a surprins amestecul voit izbitor cu proza cea mai crasă, expresie care 
se va vedea amplu folosită la năruirea structurilor poetice preexistente de către lirica 
modernă. 

Eminescu se diferenŃiază de toŃi romanticii lumii prin două idei esenŃiale: 
titanismul şi condiŃia omului superior. Totuşi, el nu este primul, fiindcă a mai avut un 
antecedent genial în literatura noastră. Este vorba de Cantemir, despre care s-a spus 
că, prin Istoria ieroglifică anticipează întregul romantism european. 
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Atât Luceafărul lui Eminescu, cât şi 
inorogul lui Cantemir, prin ademeniri false – 
efectuate în primul caz de o femeie, în al doilea 
caz de făptura perfidă a Cameleonului (femeia 
cameleon) – coboară în lumea rea şi înşelătoare 
a muritorilor. 

De aceea, ca şi Goethe în Germania, 
Eminescu la noi depăşeşte domeniul delimitat al 
poeziei şi devine o expresie mai vastă a ceea ce 
Ńine de noŃiunea unicului. Este nu numai cel mai 
de seamă poet, ci şi cel mai mare om pe care l-a 
dat până acum pământul nostru, „Omul deplin al 
culturii româneşti”, aşa cum l-a definit Constantin 
Noica. 

Eminescu, ne-a făcut să înŃelegem că 
nimeni altul constantele felului de a fi românesc 
prin strădania lui de a sintetiza, „în formă nouă 
limba veche şi înŃeleaptă” de a lumina ceea ce e 
mai de preŃ în adâncurile sufleteşti ale poporului 
nostru. Datorită lui Eminescu, am putut înŃelege 
mai bine decât înainte că pentru naŃiunea 
noastră „dorul” e formă de viaŃă cu netemătoare 
deschidere spre cele ce vor veni, cu adânc 
omenească înŃelegere a celor ce au fost. Trăirea 
în zarea „dorului” e o stare de suflet fecund – 
contradictorie, autentică îngemănare între 
luciditate şi voinŃa de a se împotrivi oricărei 
năpaste. Asemenea mod de a fi ne 
singularizează probabil de alte popoare – şi el 
singularizează oricum „eminescianismul” în 
raport cu anumite direcŃii spirituale notorii din alte 
culturi. 

Din înnăscută modestie, dar exemplară 
nemulŃumire de sine, Eminescu zicea în celebra 
Scrisoarea IV că doar „visase” să creeze un 
„Carmen Seaculare” al neamului de oameni de la 
CarpaŃi. De fapt, prin operele pe care a apucat să 
le publice, ca şi prin cele rămase, postume, a 
creat ceea ce a năzuit. Ştim din ce în ce mai bine 
cât de împuŃinaŃi am fi fără acest Cânt etern. 
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 FILE DE REPORTAJ. ADIO, FRUMOASELOR ZĂPEZI! 
PROF. ION ELENA, 

Inspector al ISJ Gorj, Consiliere şi Orientare 
 
      Şi-a fost să fie numai o taină a cerurilor? Roiri şi valuri călătoare, se cerneau 

fulgii peste sat. Din adâncul alb al înălŃimilor se legănau neprihănite zăpezile lumii. 
Jocuri şi legănări sclipitoare aşterneau pe genunchii crângului unduiri de nea, în zid înalt 
cât brâul bunicului. Pădurile se preschimbau în castele de zăpadă iar prin împărăŃia lor 
rar se iveau urme fugarnice de vietăŃi pribegind după hrană. Prin rămurişul pomilor 
încărcaŃi cu brodiri de alb zborul păsărilor gureşe coborâse parcă dintr-o lume de basm, 
să intre cu bună simŃire în bucuria oamenilor părăsiŃi de griji. Ogrăzile erau pline de 
belşug, o linişte  divină intrase în sufletul satului, din creştet de case, fuioare de fum 
urcau peste faŃa colinelor, la gura sobei, nerăbdători, nepoŃii mai ascultau poveştile 
bunicilor. Pe costişă, trupul arcuit al mestecenilor îşi plecase  rămurişul să sărute mâna 
zăpezilor celeste. Ele acoperiseră rănile pământului, deschiseseră porŃile inimilor şi, pe 
uliŃe, răzbătea zvon de veselie. Toate aceste frumuseŃi ale anotimpului încercaseră a se 
strecura înăuntrul sufletelor.  

      Ninsorile veniseră la timp, cu toată sărbătoarea lor. Şi în decembrie. Şi în 
ianuarie. Şi în februarie. Dintr-o dată înveliseră totul, cu hlamida lor purificatoare, 
mântuind spiritele, mulŃumind aşteptările. Ca nişte căpiŃe uriaşe, sub apăsarea  
cuşmelor, clăile de fân vegheau calea pârâului adormit de vraja îngheŃului. În ocolul lor, 
oile păreau nişte ruperi de stâncă risipite în alb. Cezar, calul sur a casei, era cea mai 
mare făptură din preajma turmei. 

      Iarna era blândă, purta semne bune aici, sub geană de CarpaŃi. Spectacolul  
ninsorii fusese calm, încântător, dătător de speranŃe. Sărbătorile satului  fuseseră 
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împodobite-n alb, cetina de brad şi alaiul colindătorilor îşi primiseră darul cuvenit. 
Rânduielile vieŃii se Ńineau fără oprelişte în casele oamenilor. Fetele împleteau punŃi din 
crenguŃe de măr dulce, să-şi viseze noaptea ursitul. Cât haz se năpustea printre cei ce 
orânduiau vergelatul! Se mai găseau şi seminŃe de cânepă prin case! Puse pe foc, 
plesneau şi, de săreau spre icoană, era semn bun  pentru casă! Fecioarele de 
despleteau în faŃa oglinzilor şi, dezgolite până-n brâu, puteau să-şi vadă soarta, 
respectând ceremonialul unei rotiri de trei ori prin tăcerea nopŃii şi-n ochiul oglinzii. 
Pentru îndrăgostiŃi, apropierea picăturilor de ceară puse pe apa râului era veste de 
nuntă. 

       Mărinimia şi ingenuitatea anotimpului alb, cu zăpezi înalte şi binevoitoare, 
invocau şi înveşmântau trăirile legate de obiceiuri şi descântecul vrăjilor. De Bobotează 
şi Trifon, Dumnezeu împodobea cu omăt pomii şi viile, să curgă rodirea peste pământ, 
iernile erau bogate în zăpezi şi foarte prietenoase.  

       Trecând însă peste vreme, prin zile nevolnice şi ani năuciŃi de asaltul tehnicilor 
de tot felul, parcă ceva s-a schimbat în toate aceste rânduieli dintre oameni şi natură. 
Ne este tot mai dor de zăpezile  frumoase şi cuminŃi. Ele vin spre noi, dar parcă le  
lipseşte sufletul, nu mai au mângâierea de altădată, îşi pierd puŃin câte puŃin din zvonul 
de colind cu zurgălăi, din bunătatea aceea ancestrală a oamenilor şi a cerului.  

       Este, oare, firesc să răscolim amintirile?  
       Ce frumos ningea odată! Ningea mult şi haina de nea îndepărta tăişul gerului, 

liniştind inimile noastre. S-au dus departe iernile adevărate, cu care ne obişnuiserăm, şi 
fiinŃa ne este tot mai părăsită de povestea lor. Unde-s ŃurŃurii streşinilor plângând în 
lumina razelor blânde, săniile trase de cai, alergând prin ochiul ferestrei şi pierzându-se 
în depărtările Ńinutului alb, unde-s oamenii de zăpadă înalŃi cât casa şi colindătorii de 
odinioară?  

       Din văzduh nu mai coboară rarele flori dalbe, flori de nea. 
       Ce-am făcut noi, de-am dus departe iernile din vis? Cumva, am intrat 

neprietenos în casa zăpezilor şi-am necăjit sufletul şi dorul fulgului de nea? 
       A venit mai an răspunsul. Ger uscat peste pământul dezvelit şi suferind, ceaŃă 

şi ploi în zi de Crăciun, căldură în loc de frig, primăvară în miez de iarnă, boală şi vânt, 
tristeŃe şi nelinişti păgubitoare. Nu mai vin zăpezile la gândurile, la dorurile noastre! 
Blestemul lor se prelungeşte-n martie, la vestirea ghiocelului, peste florile de cireş şi alte 
flori, amuŃind păsările, ofilind rodirile.  

      Cât de nevolnici vom fi fost? De ce-am uitat să fim generoşi cu natura? Prea 
mult i-am încercat răbdarea şi iertarea. Nu mai primim binecuvântarea zăpezilor, ne 
ocolesc ploile tămăduitoare. Avem însă răzbunarea iernilor de altădată, prin recea 
nepăsare, când ne este iarăşi dor de ele, prin dezastre şi secetă, când ne este tot mai 
sete de ploi şi dor de răcoarea lor, când e uscat şi se sufocă pământul. 

      Cât de neajutoraŃi ne-a lăsat natura! Cu ce-am greşit noi, Doamne? Rogu-te! 
Luminează-ne gândul, să nu le spunem adio frumoaselor zăpezi! 
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PROF. MARINELA PÎRVULESCU 
 
  Pentru acest număr al revistei vă propun spre 
lectură romanul Valurile (1931), probabil cel mai 
experimental roman al Virginiei Woolf (1882-1941) care, 
în mod sigur, va oferi cititorului nenumărate satisfacŃii.  
 Există în structura de profunzime a oricărei 
individualităŃi „o mare varietate de euri, o pluralitate de 
apariŃii fugare, grăbite să facă mereu loc altor şi altor vieŃi 
efemere, să se retragă anonim, în spatele unui suveran 
„eu”  impersonal, nerăbdătoare să se piardă într-un vast 
imperiu de umbre” (Diana Adamek). Fiecare eu va 
deveni astfel tu („Dar tu mă înŃelegi, tu, eul meu, care vii 
la orice chemare a mea…”, Valurile). Personajele 
regăsite aici: Bernard, Jinny, Susan, Neville, Rhoda sau 
Louis pot fi tot atâtea ipostazieri ale unuia şi aceluiaşi eu. 
Fiecare pare a fi fascinat de un alt eu, care încă nu este, dar ar putea fi, plasat mereu la 
o distanŃă considerabilă în spaŃiu şi timp. FascinaŃia ascunsului, a depărtării este 
resimŃită la fiecare pas. Depărtarea dintotdeauna a avut o funcŃie estetizantă, căci aşa 
cum observă Jean Starobinski, în depărtare, disimulare, echivoc şi absenŃă există 
întotdeauna „o forŃă ciudată care constrânge spiritul să se întoarcă spre inaccesibil şi să 
sacrifice pentru cucerirea lui tot ce posedă”. Chiar şi pe sine, în cazul personajului 
creionat de V.W. 
 Întâlnirea cu realitatea artistică propusă de V.W. se poate materializa în cazul 
cititorului abstract într-o adevărată provocare – aceea de a privi conştient faptul ca, aşa 
cum spunea şi Maurice Blanchot, „sinele ce aparŃine unei regiuni ce nu poate fi scoasă 
la lumină, nu pentru că ar ascunde un secret străin de orice revelaŃie, ci pentru că 
transformă orice acces la ea, până şi lumina, în fiinŃa anonimă, impersonală, în 
Nonadevăratul, Nonrealul aflat totuşi întotdeauna acolo. Sinele este din această 
perspectivă, ceea ce apare cel mai aproape, când se moare” 

          Cu menŃiunea că abordarea de faŃă reprezintă doar o pistă de 
interpretare şi asigurându-vă totodată că romanul de faŃă este o materializare a 
„operei deschise” (Umberto Eco), vă doresc lectură plăcută! 
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Jurnalul NaŃional / vineri, 5 decembrie 2008 / de Cristian Crisbasan  

 
  Şcoala este o reflectare fidelă a societăŃii româneşti de azi. Iar o studiere 
atentă şi competentă a lumii adolescenŃilor ne oferă indicii despre trend-urile de viitor 
ale societăŃii. Şi dacă acum în lumea şcolii nu se întâmplă altceva decât în societatea 
românească, pe termen lung este foarte posibil ca viitorul să arate foarte diferit decât îşi 
închipuie şi speră majoritatea dintre noi. Când, la începutul secolului XX, la Paris, prima 
femeie purta pe stradă o rochie-pantalon, scandalul ajungea în parlament sub eticheta 
de "atentat la bunele moravuri şi pornografie". Iar în anii ’60, când Yves Saint-Laurent 
introducea în garderoba feminină pantalonul masculin, femeile cu pantaloni erau date 
afară din restaurante, magazine, hoteluri sau de la teatru.  

Azi, nu ne mai miră 
fustiŃele mini – plisate, mulate, chiar 
semi-transparente – care anunŃă 
venirea sezonului cald în mediul 
urban. Omenirea a trecut mereu 
praguri psihologice şi s-a obişnuit 
cu lucruri considerate cu ceva timp 
înainte tabuu-uri.  

Azi, o fantomă bântuie 
sistemul de învăŃământ românesc: 
pornografia. Practicată, se bate 
toba, de elevi şi profesori, 
deopotrivă. De câteva ori pe an, 
presa de scandal umflă nişte cazuri 

izolate şi excepŃionale, ridicându-le la rang de regulă. Nu cred deloc că asta defineşte 
învăŃământul românesc, oricâte deficienŃe ar avea. Dar aceste derapaje izolate – ca şi 
violenŃa – provin tocmai din aceste deficienŃe. Care deficienŃe sunt ale mentalităŃilor 
noastre, ca popor – şi nu exclusiv ale elevilor şi/sau profesorilor. Ce nu reuşeste 
învăŃământul românesc în mod sistematic: să ajute tinerii să dobândească poate în 
primul rând o inteligenŃă a existenŃei, a trăirii – aşa numita inteligenŃă emoŃională; să 
educe în spiritul gândirii pe termen mediu şi lung, ca plan de viaŃă; să ofere modele 
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umane demne de urmat, altele decât cele de la televizor; să NU facă prozelitism 
ortodox, ci istorie a religiilor şi ecumenism; să inducă tinerilor ideile şi valorile 
contemporane ale ecologiei, globalismului (ne place sau nu, spre asta merge 
omenirea), multi-culturalismului, toleranŃei şi prezumŃiei de nevinovăŃie, precum şi 
valorile spiritului civic şi ale drepturilor omului; să înveŃe tinerii să respingă ipocrizia care 
guvernează societatea de azi; şi, mai ales, să educe tinerii în spiritul unei corecte 
cunoaşteri şi asumări a sexualităŃii ca funcŃie de bază a fiinŃei umane.  
Pentru că, în principal, din cauza acestei ultime carenŃe grave apar derapajele 
"pornografice" despre care se face atâta caz.  

Nu cred deloc că "a înnebunit lumea" sau că procentul de rău din lume este 
azi mai mare decât în Evul Mediu sau Antichitate. Cantitatea  de rău a fost mereu direct 
proporŃională cu numărul populaŃiei şi congruentă cu mentalităŃile umane dintr-o epocă 
sau alta. Singura diferenŃă majoră – care inflamează percepŃiile – este că azi, în epoca 
informaŃiei, avem mass-media (mai ales televiziunea) şi Internetul care vehiculează o 
cantitate enormă de informaŃii şi demască totul, pe fondul unui exacerbat apetit pentru 
senzaŃional. Apetit creat şi hrănit, pervers, tot de presă, pentru a menŃine audienŃele şi 
tirajele.  

Nu aprob, dar nici nu intru în panică când doi elevi se filmează în timp ce fac 
sex şi postează filmuleŃul pe internet. Dar condamn lipsa de educaŃie sexuală adecvată 
şi modernă din şcoli, ca principală cauză a acestor fenomene izolate. Pentru că, până la 
urmă, rămâne la fel de valabilă celebra sintagmă a "fructului oprit". 
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 PROF. CODRUłA TEODORA PĂTRAŞCU  
Grupul Şcolar de Transporturi Auto Traian Vuia – Târgu Jiu  

 
Sarcina fundamentală a şcolii ,ca instituŃie socială ,este aceea de a-1 pregăti şi 

forma pe individ în vederea integrării lui facile şj eficiente în sfera variatelor şi multiplelor 
sisteme de activităŃi şi relaŃii sociale. 

A fi profesor înseamnă un risc asumat, Să-i înveŃi pe alŃii cum să înveŃe este o 
operă care implică răbdare, incertitudine, multe ore de studiu, emoŃie, descurajare, surâs... 
Mai mult decât atât, rezultatul muncii unui profesor , nu se poate măsura cantitativ si 
calitativ, imediat. Profesorul nu este doar persoană care propune conŃinuturi, dă sarcini, cere 
conduite... 

El stimulează şi întreŃine curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le modelează 
comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forŃele proprii, îi ajută să-şi 
desăvarşească identitatea. 

Din aceste motive, profesorul trebuie să aibe calităŃi şi competenŃe necesare 
centrării, cu precădere, pe aşeptările, trebuinŃele şi interesele elevilor. 
Principala calitate a profesorului este vocaŃia pedagogică, exprimată prin „ a te simŃi chemat, 
ales pentru aceasta sarcină şi apt pentru a o îndeplini" Trei elemente îi sunt caracteristice 
vocaŃiei pedagogice: 
- iubirea pedagogică; - credinŃa în valorile sociale si culturale; - conştiinŃa responsabilităŃii 
faŃă de copil (faŃă  de patrie,  întreaga umanitate). 

În prezent se impune o noua abordare a relaŃiei profesor-elev : 
- asumarea de către profesor şi elevi a unei responsabilităŃi morale comune ăn cadrul relaŃiei 
educaŃionale, conducând la angajarea afectivă şi efectivă în procesul educaŃional; 
- recunoaşterea reciprocă a „ dreptului de a fi altfel " şi valorizarea fiecărei fiinŃe umane în 
parte, indiferent de cât şi de cum este de diferită ; 
- încrederea în posibilităŃile fiecărei fiinŃe umane de a progresa ; 
- recunoaşterea faptului că toŃi elevii şi profesorii sunt parteneri sociali cu funcŃii 
complementare, dar cu responsabilitate comună; 
- considerarea şcolii ca mediu de construcŃie culturală ; 
- renunŃarea la principiul „ căii optime unice "si conştientizarea faptului că majoritatea 
problemelor sociale şi umane au mai multe soluŃii echi-finale si echivalente ; 
- promovarea autenticităŃii şi sincerităŃii - a fi tu însuŃi este mai important decât a avea 
dreptate. 

Există numeroase aprecieri referitoare la calitătile impuse sau dorite a reflecta 
dimensiunea profesiunii didactice. Am ales din literatura de specialitate modelul propus de 
Ion si Mirela Albulescu având ca generic : „ Comportamentele profesorului ideal " 
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1. Caută să comunici clar.  2. Caută să fii cât mai plăcut şi să trezeşti mereu curiozitatea. 3. 
Încearcă să-Ńi asculŃi cu adevărat elevii. 4. Respectă spiritul obiectivelor disciplinei pe care o 
predai. 5. Actualizează-Ńi permanent cunoştinŃele. 6. Selectează esenŃialul şi expune într-un 
mod plăcut. 7. Utilizează motivaŃia ca pârghie fundamentală a formării elevilor. 8. Evaluează 
gradual si fixează obiectivele eficient. 9. Respectă regulile deontologiei profesionale. 10. 
Autoevaluează-te permanent şi îmbunătaŃeşte-Ńi stilul prin raportarea la elevi. 

Un bun profesor trebuie să aibă calităŃile unui: animator, evaluator, moderator, 
observator, organizator. Pentru aceasta, el trebuie să aibă spirit de : analiză, observaŃie, 
iniŃiativă, sinteză, empatie şi să fie : comunicativ, conciliant, disponibil, ferm, just, motivat, 
responsabil, tolerant, coerent, competent, informat, deschis, model, riguros, creativ. 

„Meseria de profesor este o mare si frumoasă profesiune, care nu seamănă cu 
nici o alta, o meserie care nu te părăseşte seara odata cu hainele de lucru. O meserie aspră 
şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este 
permisă, unde pregatirea excepŃională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi 
înviorează, care te dispersează şi exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără 
emoŃie, în care dragostea e sterilă fără forŃă spirituală, o meserie când apăsătoare, când 
implacabilă, ingrată şi plină de farmec. " 

La nivelul activităŃii în clasă, profesorul are rolul cel mai interactiv, căci, pe lângă 
cel de predare, are şi rolul de a realiza interacŃiuni cu elevii: 
- să intervină des, consistent pentru provocarea şi menŃinerea interacŃiunilor în toate etapele 
lecŃiei; 
- să organizeze forma si conŃinutul lecŃiei, să stabilească interacŃiunile şi rezolvarea 
obiectivelor, unde e cazul, să delege sarcini elevilor; 
- să recurgă la solicitarea elevilor prin metode variate pentru rezolvarea sarcinilor şi 
obŃinerea răspunsurilor specifice, să sprijine elevii în cooperarea de grup; 
- să stimuleze şi să corecteze răspunsurile utilizând metode variate de notare - apreciere; 
- în clasa este actor si arbitru al comportamentului elevilor pentru prevenirea eventualelor 
conflicte; 
- hotărăşte ce, cui, când, cu ce metode/mijloace, în ce scopuri predă, astfel încât să poată 
orienta bine interacŃiunile/rolurile elevilor; 
- sa ia decizii în activitate pentru a atinge obiectivele: respectarea normelor, evaluarea şi 
influenŃarea, stimularea, corectarea, dezvoltarea şi menŃinerea climatului de lucru al clasei. 

Setul de roluri ale profesorului cere implicarea complexă a personalităŃii sale, 
formarea sa interdisciplinară, continuă şi conştientă, deschiderea spre sugestii, dar şi spre 
critici, etc. 

Rolul profesorului ca educator este influenŃat de aşteptările şi presiunile de rol, 
formulate de către factorii organizaŃionali şi de personalitate (motivaŃii, trăiri, aşteptări), de 
factorii din sfera relatŃilor interpersonale, etc. 
Profesorul nu trebuie decât să conştientizeze, să analizeze şi să echilibreze aceste categorii 
de aşteptări, să armonizeze cerinŃele normative ale şcolii cu cele pedagogice ale realizării 
concrete a procesului educaŃional; şi aici intervine noul rol, acela de profesor - manager. 
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DESPRE IUBIRE 
Daniela Tughin, 9C 

 
Când iubeşti pe cineva, 
Iubeşti cu toată fiinŃa ta, 
łii la ea şi o adori, 
Fără ea îŃi vine să mori. 
 
Dar dacă ceva Ńi se va-ntâmpla 
łi s-ar părea că a căzut o stea, 
Şi îŃi dai seama, că 
                   dacă dragostea nu ar fi, 
Omul nu ar mai suferii. 
Nu ar mai plânge şi nu ar mai regreta, 
Că a iubit şi el cândva, 
Şi ai zice că ce rost au zilele mele 
Dacă tu n-ai fi în ele. 
Şi ce sens mai are viaŃa ta 
Fără persoana iubită în ea. 
 
 
REGĂSIRE 

Mihaela Năsturel 
 
Am renăscut din scrum şi din cenuşă, 
M-am liniştit din plâns şi suferinŃă, 
M-am ridicat din zbucium şi durere, 
M-am ancorat deasupra de cădere. 
 
M-am reclădit pe ruinele  
      sufletului meu 
Spre a putea devenii eu. 
Cartea a fost cărare 
Şi slova alinare. 

 
 

1. 
E o linişte iubirea 
mi-s pletele albite 

şi tulbure mi-e somnul ca între două 
zile 

nu ştiu: răsare iarba 
Mai curg pe văi izvoare? 

Departe eşti de mine 
Cum Luna e de Soare 
Pier stele ne-atinse 

Noi stele se vor naşte 
Am cunoscut durerea 

Nu am ce mai cunoaşte 
 

2.  
Adio, iubitul meu 

Acum tu pleci la Dumnezeu 
De azi nu am să te mai văd 

Dar, la tine mă gândesc mereu! 
 

Şi printre stele de pe cer 
Am să te văd, iubitul meu 

Si am să oftez, şi am să plâng 
Până la tine, am s-ajung 

 
Când totul va fi praf şi fum  

Să mă aştepŃi că sunt pe drum 
La tine voi veni mereu 

Şi am să plâng la mormântul tău 
 

Andreea Ionela Butan, 9E 
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EMINESCU 
                     
El s-a născut din dorinŃa noastră de-a fi, 
Din orgoliul cuvintelor noastre –  
Nu-n pântec de femeie a mişcat 
Ci-n pântecele cerului, albastre. 
 
În scutece-nfăŃat n-a fost văzut 
Cum a fost trupul meu, sau al tău, 
I se făcea baie într-un lac plin de nuferi 
Şi era înfăşat doar în numele său. 
 
Ursitori nu i-au pus: se ştia dinainte 
Că-i ursit să nu fie nimeni ca el, 
Lăutarii n-au îndrăznit să-i cânte la nuntă 
De aceea n-a purtat pe deget inel. 
 
De aceea n-a fost ispitit niciodată 
Să-şi ridice în sat locuinŃă, 
Îşi împletise un pat din flori de tei 
Şi locuia în propria-i fiinŃă. 
 
PrinŃul acesta, căci era un prinŃ, 
Putea să-nveŃe orice pe dinafară. 
Un singur lucru n-a putut nicicând: 
Să-nveŃe de la oameni cum să moară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOAMNE, DACĂ-MI EŞTI PRIETEN 
 
Doamne, dacă-mi eşti prieten, 
Cum te lauzi la toŃi sfinŃii, 
Dă-i în scris poruncă morŃii 
Să-mi ia caii, nu părinŃii. 
 
Doamne, dacă-mi eşti prieten, 
N-asculta de toŃi zurliii,  
Dă-i în scris poruncă morŃii 
Să-mi ia calul, nu copiii. 
 
Doamne, dacă-mi eşti prieten, 
Nu-mi mai otrăvi ursita, 
Dă-i în scris poruncă morŃii 
Să-mi ia calul, nu iubita. 
 
Doamne, dacă-mi eşti prieten, 
Cum susŃii în gura mare, 
Moaie-Ńi tocul în cerneală 
Şi-nainte de culcare 
 
Dă-i în scris poruncă morŃii, 
Când şi-o ascuŃi pumnalul, 
Să-l înfigă-n mine, Doamne, 
Şi să lase-n viaŃă calul. 
 

Spiridon Popescu 
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Prof. Monica Sîrbu, 
Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, Târgu-Jiu 

 
Eloi, Eloi, lama sabahtani? 

M-am răstignit 
între incertitudini 
ca şi când aş aştepta 
noi răsărituri 
Dar sunt  
răsărituri interzise 
închise-n suflet. 

 
Sunt prins într-o stare de sfârsire vinovată, cât timp nu fac nimic 

spre a ieşi din ea. Nu ştiu de ce cred că o simplă deschidere a ochilor 
m-ar elibera din durerea fizică de proaspăt biciuit. Aproape mecanic 
ridic o pleoapă… şi încă una, dar nu mai găsesc lumina ce ar trebui să 
fie în noi. 

Mă aud strigând şi nu-mi recunosc glasul. Şi, parcă, am mai 
auzit undeva aceste cuvinte : « Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de 
ce m-ai părăsit ? ». 

 
Sunt răstignit 
între ieri şi azi  
între azi şi mâine 
între Început şi Sfârşit 
 
Pentru o clipă chiar am crezut că Dumnezeu mă va auzi, dar, în 

acelaşi fel în care L-a auzit pe Fiul său şi pe Iona…, după ce I-a lăsat să 
se lupte cu deznădejdea şi să cunoască adevărata suferinŃă a celui 
părăsit:   

 
Sunt încleştat 
între aici şi acolo 
între pământ şi cer 
între mine şi El. 
 
Aştept o derăstignire a sufletului spre răsărituri depliate în lumini 

ce nu-şi vor cunoaşte apusul. 
Şi-mi va fi iarăşi sete şi voi bea din apa vieŃii ; şi-mi va fi foame 

şi voi mânca din pomul vieŃii, şi va fi seară, şi va fi dimineaŃă şi va fi… 
« un cer nou şi un pământ nou ». 
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R  e  s  t  a  n  Ń  e   

anonim 
 

mi-amintesc cum deunăzi într-o practică vudu 
înfigeam cu cinism furculiŃa-n sarmale 
băşicile cerului-şi cenzuraseră udu’ 
ciufute ninsori prăvălindu-se-agale 
 
era crismăs în stânga, în dreapta la fel 
sărbătoarea semna în delir albe cecuri 
de spasme culorile luau rudotel 
oficiale clădiri ne rânjeau printre becuri 
 
toŃi sfinŃii erau în acest bal mascat 
divinul cobora într-un lift ulceral 
girofaruri vestindu-l urlând enervat 
în versete desprinse din codu’ penal 
 
trebuia să te bucuri, trebuia să fii bun 
orfanilor sorŃii să le fii ca un frate 
prin sânge să-Ńi curgă lozinci de crăciun 
colinde sau alte cântări afectate 
 
celulele toate zurgălăi să îŃi fie 
să zăngăne-aiurea într-un dans de fantasme 
pavoazate în pulsul crescut de beŃie 
în roibi înhămaŃi la sănii din basme 
 
doar dinŃii să facă separate opinii 
maşinal masticând repetat an de an 
să fie apostoli în teatrul scrâşnirii 
ocultaŃii în fire în rol panglossian 
 
mi-amintesc cum deunăzi într-o practică vudu 
înfigeam cu cinism furculiŃa-n sarmale 
băşicile cerului-şi spărseseră udu’ 
ciufute ninsori prăbuşindu-se-agale 
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Prof. Magda Şchiopu 
Şc.Gen.”Teodora Lucaciu”- Vulcan 

 
Motto: 

Vreme trece, vreme vine, / Toate-s vechi şi nouă toate; / 
Ce e rău şi ce e bine / Tu te-ntreabă şi socoate; 

Mihai Eminescu-Glossă 

 
Î: Domnule Mihai Eminescu, sunteŃi un poet de seamă al literaturii 

române, poeziile d-voastră fiind adevărate bijuterii literare. AŃi fost 
binecuvântat cu un talent deosebit. De ce poet? 

 
R:  Pentru că:”Numai poetul, 
Ca păsări ce zboară 
Deasupra valurilor, 
Trece peste nemărginirea timpului: 
În ramurile gândului, 
În sfintele lunci, 
Unde păsări ca el 
Se-ntrec în cântări.”  
 
Î: SunteŃi fiul Bucovinei, Ńinut de care a trebuit să vă despărŃiŃi şi 

căruia îi duceŃi dorul. 
R:”Mână doru-i tainic colo, înspre tine, 
Ochiul îmi sclipeşte, genele-mi sunt pline, 
Inima mi-i grea; 
Astfel totdeauna, când gândesc la tine, 
Sufletul mi-apasă nouri de suspine, 
Bucovina mea!” 
 
Î : Copilăria v-aŃi petrecut-o la Ipoteşti. Cum îşi petrecea timpul 

băieŃelul Eminescu? 
R : “Fiind băiet păduri cutreieram 
Şi mă culcam ades lângă isvor, 
Iar braŃul drept sub cap eu mi-l puneam 
S-aud cum apa sună-ncetişor: 
Un freamăt lin trecea din ram în ram 
Şi un miros venea adormitor. 
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Astfel ades eu nopŃi întregi am mas, 
Blând îngânat de-al valurilor glas“ 

 
Î: ProveniŃi dintr-o familie numeroasă. RelataŃi-ne, vă rog o amintire 

din copilărie  legată de fraŃii d-voastră. 
R: “ Copii eram noi amândoi, 
Frate-meu şi cu mine. 
Din coji de nucă car cu boi 
Făceam şi înhămam la el  
Culbeci bătrâni cu coarne. 
Şi el citea pe Robinson, 
Mi-l povestea şi mie; 
Eu zideam Turnul-Vavilon 
Din cărŃi de joc şi mai spuneam 
Şi eu câte-o prostie.“ 
 
Î: SunteŃi un admirator al creaŃiilor populare pe care le-aŃi considerat 

un material inspirator şi purtaŃi un respect deosebit înaintaşilor, în special lui 
Vasile Alecsandri. Aşa este? 

R: Ş-acel rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice, 
Ce din frunze îŃi doineşte, ce cu fluierul îŃi zice, 
Ce cu basmul povesteşte - veselul Alecsandri, 
Ce-nşirând mărgăritare pe a stelei blondă rază, 
Acum secolii străbate, o minune luminoasă, 
Acum râde printre lacrimi când o cântă pe Dridri. 
Sau visând o umbră dulce cu de-argint aripe albe, 
Cu doi ochi ca două basme mistice, adânce, dalbe, 
Cu zâmbirea de vergină, cu glas blând, duios, încet, 
El îi pune pe-a ei frunte mândru diadem de stele, 
O aşează-n tron de aur, să domnească lumi rebele, 
Şi iubind-o fără margini, scrie: "visul de poet". 
 
 
Î: Tinerii de azi sunt influenŃaŃi de vedetele de televiziune, ducând  

lipsa unor modele de viaŃă valoroase. Ce sfat le-aŃi da? 
R: Nu spera când vezi mişeii 
La izbândă făcând punte, 
Te-or întrece nătărăii, 
De ai fi cu stea în frunte; 
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi 
Între dânşii să se plece, 
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Nu te prinde lor tovarăş: 
Ce e val, ca valul trece. 
 
Î: AŃi iubit şi aŃi fost iubit. Nu vă întreb despre iubitele d-voastră, dar 

ce este iubirea pentru poetul Eminescu ? 
R: “Ce e amorul? E un lung 
Prilej pentru durere, 
Căci mii de lacrimi nu-i ajung 
Şi tot mai multe cere. 
De-un semn în treacăt de la ea 
El sufletul Ńi-l leagă, 
Încât să n-o mai poŃi uita 
ViaŃa ta întreagă.“ 
 
Î: CreaŃiile d-voastră au primit aprecieri pozitive, dar şi negative. Ce 

le-aŃi transmite criticilor d-voastră? 
R: “Critici voi, cu flori deşerte, 
Care roade n-aŃi adus - 
E uşor a scrie versuri 
Când nimic nu ai de spus“ 

 
Î: Tocmai s-a încheiat campania electorală. Ce părere aveŃi despre 

politicieni? 
R: “Minciuni şi fraze-i totul ce statele susŃine, 
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susŃin; 
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine, 
Ei braŃul tău înarmă ca să loveşti în tine, 
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân'. 
De ce să fiŃi voi sclavii milioanelor nefaste, 
Voi, ce din munca voastră abia puteŃi trăi? 
Când vedem că toŃi aceia care vorbe mari aruncă 
Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă, 
Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela, 
Astăzi alŃii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa? 
Prea v-aŃi atătat arama sfâşiind această Ńară, 
Prea făcurăŃi neamul nostru de ruşine şi ocară, 
Prea v-aŃi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei, 
Ca să nu s-arate-odată ce sunteŃi - nişte mişei! 
Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire; 
Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire. 
Dar lăsaŃi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici; 
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. 
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Cum nu vii tu, łepeş doamne, ca punând mâna pe ei, 
Să-i împarŃi în două cete: în smintiŃi şi în mişei, 
Şi în două temniŃi large cu de-a sila să-i aduni, 
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!“ 

 
Î: În finalul interviului, ce-i doriŃi României? 
R: “Ce-Ńi doresc eu Ńie, dulce Românie, 
Tânără mireasă, mamă cu amor! 
Fiii tăi trăiască numai în frăŃie 
Ca a nopŃii stele, ca a zilei zori, 
ViaŃa în vecie, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală şi mândrie, 
Dulce Românie, asta Ńi-o doresc!“ 
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PROF. ANA BUNOIU, bibliotecar 
 Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” – Târgu Jiu 

  
Repetarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte care nu sunt necesare în exprimarea 
orală sau scrisă constituie aşa-numitele clişee lexicale (repetarea unor cuvinte) sau 
lingvistice (repetarea unor construcŃii, expresii). Clişeul se explică de cele mai multe ori, 
prin cunoaşterea insuficientă a resurselor limbii (mai ales a vocabularului), prin graba, 
comoditatea sau preferinŃa pentru anumite cuvinte rare, răsunătoare, adesea la modă. 
 Utilizarea clişeului nu este necesară şi nici justificată de conŃinutul 
comunicării, ducând la formulări monotone, lipsite de relief sau chiar la efecte rizibile. 
Sunt bine cunoscute, sub acest aspect mostrele de exprimare ale unor personaje din 
schiŃele şi piesele lui Caragiale. Iată una dintre ele: 
 „-    Ce mai e nou? 
 -    Prost, monser… Este o criză, mă-nŃelegi, care poŃi pentru ca să zici că nu 
se poate mai oribilă… S-a isprăvit… E ceva care poŃi pentru ca… 

- Lasă, Nae, că se mai şi exagerează. 
-    Ce se exagerează, nene? Este o criză care, ascultă-mă pe mine, că dv nu 

ştiŃi, care, mă-nŃelegi, statul cum a devenit acum (…) când te gândeşti te-apucă groaza, 
monser, groaza!….”  (I.L.Caragiale, SituaŃiunea) 

Cuvintele şi grupurile de cuvinte subliniate în text nu contribuie cu nimic la 
înŃelegerea ideilor, constituind un balast în economia comunicării. Personajele îşi 
ascund ignoranŃa în spatele acestor cuvinte repetate obositor. Au rămas celebre, de 
asemenea, automatismele verbale din O scrisoare pierdută: AveŃi puŃintică răbdare, 
curat, stimabile, ş.a., dovezi ale inculturii şi superficialităŃii personajelor ridiculizate de 
autor. 

În exprimarea elevilor se constată, nu de puŃine ori formulări stereotipe sau 
afectate, repetiŃii obositoare care scad sau chiar anulează valoarea comunicării. Să ne 
oprim asupra câtorva situaŃii de acest fel, întâlnite în vorbire sau în scris. Iată mai întâi 
un fragment dintr-o discuŃie surprinsă între două colege: 

„- Ai văzut, tu, ce bine am ştiut la istorie? Am primit zece, tu! 
- Da, tu, dar nici eu n-am fost mai prejos.” 
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Cuvântul tu, repetat fără rost a devenit un tic verbal, fără a face conversaŃia mai 
interesantă. Este locul să amintim că mai ales în expunerile orale ale unor vorbitori mai 
apar şi alte ticuri, precum: zice, ştii, nu-i aşa, mă-nŃelegi. 
 Un efort minim de supraveghere a propriei exprimări ar duce, cu siguranŃă la 
eliminarea acestor cuvinte inutile şi implicit la „limpezirea” comunicării. 
 Sunt destul de dese cazurile în care se folosesc, mai ales în limbajul 
liceenilor, formulele: Luceafărul poeziei româneşti sau Ceahlăul literaturii române, care 
înlocuiesc numele lui Mihai Eminescu, respectiv, Mihail Sadoveanu, în aprecierile critice 
referitoare la aceşti mari scriitori. Deşi sintagmele poetice respective sunt remarcabile, 
prin întrebuinŃarea lor repetată au devenit clişee, adică formulări stereotipe care 
minează varietatea, nota personală a limbajului. 
 În lucrările consacrate cultivării limbii române sunt consemnate deseori 
nenumărate clişee apărute în limbajul comun sau în publicistică, datorate mai ales 
modei, din rândul cărora notăm: în cadrul, la ora actuală, problema, în principal ş.a. 
Unele dintre clişee se nasc şi din dorinŃa de exprimare „aleasă”, menită să epateze. 
Sunt aduse astfel în circulaŃie neologisme folosite cu insistenŃă sau în contexte 
neadecvate ca: major, ancorare, a (se) referi etc. un exemplu concludent în acest sens 
îl oferă verbul a (se) axa, cu sensul figurat a (se) orienta sau a se grupa în jurul unui 
obiectiv, folosit des şi nu întotdeauna justificat în contexte ca: „Literatura noastră 
interbelică se axează pe….”; „În cuvântul său, vorbitorul s-a axat pe…”.  

Există, totuşi, domenii de utilizare a limbii în care şablonul este acceptat. În 
limbajul administrativ se folosesc frecvent construcŃii fixe, stereotipe, cerute însă de 
nevoia unei exprimări concise, clare şi precise. Aşa, de exemplu, în cerere se respectă 
următoarea formulă: „Subsemnatul,…, domiciliat în… vă rog să binevoiŃi…”. Între 
construcŃiile fixe acceptate se numără şi formulele de expresie convenŃionale, repetate 
în situaŃii speciale de comunicare. Ele se pot întâlni la începutul şi la sfârşitul unei 
cuvântări (Dragi colegi! StimaŃi colegi!), ale unei scrisori (Dragul meu, Dragii mei, Cu 
bine etc.), ale unui basm (A fost odată ca niciodată…., Ş-am încălecat pe-o şa / Şi v-am 
spus povestea-aşa). Aceste formule convenŃionale au fost impuse prin uzul îndelungat 
al colectivităŃii şi trebuie admise ca atare. Simpla semnalare a clişeului  nu este, 
desigur, suficientă pentru a îmbunătăŃi calitatea exprimării noastre. 

Considerăm ca exemplele prezentate pot constitui o pledoarie pentru 
studierea temeinică a limbii române în şcoală, pentru lecturi conştiente, aprofundate, în 
vederea înŃelegerii conŃinutului comunicării şi a folosirii sensurilor celor mai adecvate ale 
cuvintelor, condiŃii absolut normale pentru cel ce doreşte să vorbească şi să scrie corect 
şi expresiv. 
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INSTIT. MIHAELA ALINA VULPE,  
Şc. Gen. DrăguŃeşti – Gorj  

 Alexandru Ioan Cuza s-a născut la 20 martie / 1 aprilie 1820 la Bârlad, provenea dintr-o veche 
familie de boieri moldoveni a cărei primă atestare documentară datează de la mijlocul secolului al 
XVII-lea. O figură remarcabilă a familiei a fost postelnicul Ioan Cuza (1784 –1848) – tatăl lui Cuza 
care a îndeplinit diferite funcŃii publice, între care şi aceea de pârcălab de GalaŃi şi preşedinte al 
Judecătoriei Covurlui. 
 Primele cunoştinŃe ale lui A. I. Cuza, ca şi Mihail Kogălniceanu sau Vasile Alecsandri, doi dintre 
principalii săi colaboratori din anii domniei, le-a primit probabil la Iaşi, în pensionul francezului 
Victor Cuenim, după care a fost trimis la Paris pentru a susŃine bacalaureatul (1835). Doi ani mai 
târziu, în toamna anului 1837, asemenea multor tineri din acea vreme, Cuza intră în armată cu 
gradul de cadet, nerămânând în cadrele oştirii decât până la 8 febr.1840. În februarie 1842, îl 
întâlnim preşedinte al Judecătoriei Covurlui, post corespunzător pregătirii sale juridice (funcŃie pe 
care o deŃinuse anterior şi tatăl său). Între timp, la 30 apr /12 mai 1844, Cuza se căsătoreşte cu 
Elena Rosetti, fiica postelnicului Iordache Rosetti şi a Ecaterinei, născută Sturdza. 
 La 1848, în timpul revoluŃiei, Alexandru Ioan Cuza, identificându-se cu năzuinŃele naŃionale şi 
sociale ale poporului român, s-a găsit în mod firesc printre fruntaşii mişcării din Moldova. În timpul 
domniei lui Grigore Al. Ghica, care i-a arătat o mare preŃuire şi l-a ridicat la rangul de vornic, Cuza 
a ocupat succesiv posturile de director al Ministerului de Interne şi pârcălab de GalaŃi. În ajunul 
alegerii sale ca domn, Cuza era deci o personalitate notorie, făcându-se remarcat ca un patriot cu 
idei înaintate, un liptător activ pentru Unire, un bun cunoscător al problemelor administrative, 
judecătoreşti şi  militare.  

La sfârşitul anului 1858, lupta pentru realizarea Unirii Principatelor intra într-o fază 
decisivă. În Moldova erau doi candidaŃi: Mihail Sturdza, fostul domn şi fiul său Grigore. Partida 
naŃională, cuprinzând pe foştii revoluŃionari şi pe prietenii acestora, întrunită în seara zilei de 3 
ianuarie, pronunŃă numele colonelului Alexandru Ioan Cuza, în data de 5 /17 ianuarie 1859 fiind 
proclamat în unanimitate, domn al Moldovei. 

În Muntenia se vorbea la început de Gheorghe Bibescu şi de Barbu Ştirbei, foştii domni; 
după alegerea din Moldova, începe să circule însă şi numele lui Cuza. Aici adunarea a fost 
dominată de conservatori, care erau însă puternic scindaŃi. Când a devenit evident că nici o 
facŃiune nu putea s-şi aleagă propriul candidat, deputaŃii au hotărât să-şi declare sprijinul faŃă de 
Unire prin alegerea ca domnitor a lui Cuza. Votul de la 24 ian în favoarea acestuia a fost unanim. 
Astfel românii au realizat de facto Unirea, prin forŃe proprii, prin respectarea întocmai a ConvenŃiei 
de la Paris. 

Descriind împrejurările legate de alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, 
memorialistul I. G. Valentineanu menŃiona că în acele zile „tot Bucureştiul era în picioare, de la 
Filaret şi Dealul Mitropoliei până la Băneasa”, iar din piepturile tuturor răsunau uralele: 

„TRĂIASCĂ UNIREA!”, „TRĂIASCĂ CUZA VODĂ, ALESUL MOLDOVEI ŞI AL 
MUNTENIEI!”, „TRĂIASCĂ ROMÂNIA, UNA ŞI NEDESPĂRłITĂ!” 
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Oana-Irina Ciobanu, XG 
Colegiul National ‘’Ecaterina Teodoroiu’’, Tg-Jiu 

 
La poalele munŃilor CarpaŃi se află un sat, parcă uitat de lume. Sătenii sunt 

oameni simpli şi harnici. La ieşirea din codru, drumul şerpuit te duce direct la han, situat 
chiar la intrarea în sat. Un ogor pietruit, în mijlocul căruia se află clădirea de dimensiuni mari, 
în spate se găseşte o grădină, cu toate cele de trebuinŃă, iar în dreapta grajdul animalelor, 
cu un fânar deasupra. Fântana, cu apă rece, izvorată tocmai din munŃi, îŃi astâmpără setea 
de fiecare dată. Teiul bătrân ce umbreşte intrarea hanului, domneşte aici de mai bine de 
cincizeci de ani. 
Trei trepte urca până la uşa hanului, o uşa groasă de stejar. HangiŃa, al cărei păr blond 
reflectă oglindiri aurite în razele sfioase ale soarelui ce pătrund pe ferestruica hanului, e o 
femeie frumoasă si tânără. Sprâncenele perfect arcuite dau conturul unor ochi de un 
albastru ca al mărilor şi nişte gene lungi. Un nas fin, cu nările uşor dilatate, şi un ten perfect 
mat, cu obrajii îmbujorati ca trandafirii unei primăveri. Buzele, de un roşu aprins, nevinovaŃia 
feciorelnică şi parfumul ce miroasea a flori trezea neliniştea sufletului oricărui tânăr, Ia,usor 
decoltată, dezvăluie uşor sânii ca doua mere, iar corpul îi este subŃire şi mişcările îi sunt de o 
graŃie nemaiîntâlnită. Această femeie stă pe scaunul ei de brad si ascultă la poveştile 
bătranului Sony, un ungur trecut de şaptezeci de ani. 

Vitoria, căci aşa o chema, devenise stăpână hanului în urmă cu nouă ani, când 
părinŃii ei părăsisera lumea celor vii. A trebuit să se descurce singură de la o vârstă fragedă . 
Prima lovitură a primit-o cand mama ei s-a îmbolnăvit şi a murit după ce a trecut prin nişte 
chinuri groaznice. Datoria acestei lovituri, tatăl i-a murit la trei luni după moartea mamei sale. 
Ea crescuse si trăise la acest han vreme de douăzeci şi şase de ani. 

Sătenii erau mândri de frumoasa hangiŃă. ,‚E una-n sat.’’ spuneau ei. Era o femeie 
harnică, puternică, luptătoare şi ambiŃioasă precum haiducii codrilor. 

Se făcuse tarziu. Oamenii, osteniŃi de muncă de la câmp de peste zi, vin să se destindă 
la hanul Vitoriei. Îşi aruncă privirile pe ferestruică. În depărtare, zări silueta unui călăreŃ 
ce se apropie. Praful ce se ridica în urma lui, acoperea zările. Nu trecu mult si apăru în 
prag. 

- Sara bună, străine ! grăi hangiŃa. 
- Sara bună ! 
- Ce vânt te-aduce pe la noi, bade? 
- Vânt rău, de dor şi jale, jupâneasă. 
- Iaca pofteşte la o ulcică de vin si tăinuieşte cu noi, dacă Ńi-i cu dragă inima, spune 

bătranul Sony. 
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Barbatul se apropie de masă şi se aşeză. Era un om de vreo douăzeci şi opt de ani, 
înalt şi spătos, cu faŃa rotundă şi cu trăsături frumoase; avea mustăŃile groase şi 
arcuite, sub care se zăreau nişte buze subŃiri, sprâncenele împreunate şi ochii mici şi 
negri, ca negura nopŃii. Purta o cămeşă de in, albă, cu râuri de flori pe piept, pantaloni 
negri, iar la brâu era încins cu un chimir, în care Ńinea banii şi-un pistol. 

- Nu prea-mi pari cunoscut. Nu eşti de prin părŃile noastre, aşa-i ? 
- Bine ai grăit, bătrâne. Nu sunt de pe aceste meleaguri. 
- Şi cu ce treburi pe la noi ? 
- Amu două zile am fost la târg la Roman şi-am zărit o fună frumoasă, făra de 

seaman, şi dulce la vorba, ca mierea. 
Vitoria umplu ulcelele cu vin, care tocmai se goliseră. Luă o înghiŃitură, după care 

continuă: 
- Am aflat că-i de pe-aici din împrejurimi, şi-am venit s-o caut, după cum i-am dat 

cuvânt. Căci aşa cum îmi e mie de dragă, tot aşa şi eu i-s drag. 
- Care Ńi-e numele, omule ? întrebă nea Jenică. 
- Numele mi-e Călin Iancu şi îs de origine de la TârgoviŃi. 
- Jupâneasă hangiŃă, binevoieşti a-mi închiria o cameră? 
- Amu cum nu. 
- MulŃam. Eu v-am lăsat, căci mâine dis-de-dimineaŃă mă voi urca pe cal şi voi porni 

la drum. Sara bună! 
- Sara bună, tinere şi mult noroc în căutarea tinerei. 
- MulŃam nea Jenică! 

HangiŃa îi oferi camera cea mai bună. Era o camera spaŃioasă. În partea stangă 
se afla soba în care ardeau câteva lemne de foc, langă ea se afla un pat moale, în mijloc se 
găsea o măsuŃă cu trei picioare, pe care se afla o vază cu trandafiri, ce dădeau un miros 
plăcut în întreaga cameră. Un dulap în partea dreaptă si nişte tablouri rupte din alte vremi pe 
pereŃi: 
pe unul din ele era pictat un chip de fată în culori mai închise, iar pe celelalt era o 
reproducere a unei lupte. 

Într-un târziu se hotarî să doarmă. Patul moale şi căldura din cameră îi amorŃiră 
simŃurile. Dormi buştean până a doua zi dimineaŃă. 

Cântatul cocoşului îl trezi. Plăti Vitoriei, după care merse în grajd, puse şaua pe cal şi 
plecă în căutarea tinerei. Dupa o bucată bună de mers, întalni în cale pe părintele 
Adrian. 

- Ziua bună, preasfinŃite părinte ! 
- Bună să-ti fie inima, fiule ! Cu ce trebi pe la noi prin sat? 
- Caut pe cineva părinte. Am zărit-o amu câteva zile la târgul Roman, şi mi-a intrat 

la suflet atât de tare, ca nu-i chip s-o mai scot. E-o fată-naltă şi subŃirică, iar păru-i negru şi 
drept, cu ochii căprui ce-Ńi aruncă priviri scânteietoare, cu buzele mici şi groase şi cu un roş 
în obraji, precum culoarea vinurilor din podgoriile Cotnariului. 

- Eheei , tinere … văd că Ńi s-au aprins călcaiele dupa fata ciobanului Petrache. 
- O cunoşti, părinte ? 
- Da. E o fată ageră la minte şi cuminte, iar tată-ne-sau e cel mai înstărit om din sat. 
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- Părinte, nici nu ştiu cum să-i multumesc lui Dumnezeu pentru secunda în care mi 
te-a scos in cale. Du-mă, rogu-mi-te, la casa ei. 
            Nu trecu vreme multă şi ajunseră la o casă mare. 

- Aici stă. Pe fată o cheama Maria. Amu eu te las în voia Celui de Sus. 
- Vă mulŃumesc, părinte. 
      Nu mult după plecarea părintelui Adrian, zăreşte chipul fetei în ogradă. La vederea 

lui Călin faŃa i se luminează, iese numaidecât la poartă şi-l săruta cu patimă. Vorbesc cu 
tătal Mariei, şi se hotărăste că nunta va avea loc sâmbătă la hanul Vitoriei, iar slujba 
religioasă va fi Ńinută de părintele Adrian. Încep toate pregătirile, iar totul este gata până în 
ziua cu pricina. Mare veselie la han, căci nunta a Ńinut până a doua zi. 
 

PLICTISEALA LUI DANIEL 
Daniel Şomîldoc, Pricoriciu Tiberiu, 10 D 

 
  Într-o zi de vară foarte călduroasă, Daniel simŃea un mare plictis în corpul său. 
Încercând să simtă bucuria zilelor de copilărie se simŃea şi mai plictisit în sine. În tot 
acest timp, tatăl lui Daniel constată cât de plictisitor este să fii singur între atâtea jucării, 
şi îl cheamă pe Daniel alături de el pentru a-i spune o poveste, încercând să-l 
înveselească. 

-Daniel, nu vrei să vii lângă mine să îŃi povestesc ceva? 
-Nu, tată! 
-Hai vino!  
-Bine, hai că vin. 

 Convins de tatăl lui, Daniel pleacă împreună cu prietenul său ursuleŃul Teddy 
lângă fotoliul pe care tatăl său obişnuia să stea in timpul liber. Povestea mult aşteptată 
incepu, uşor ca întotdeauna le povesteşte copiilor despre cum Dumnezeu a creat 
pământul în şase zile, iar a şaptea zi s-a odihnit. Tatăl lui Daniel le povestea copiilor 
despre cum Dumnezeu se plictisea singur. El s-a gandit să îşi creeze doi prieteni.  
 Prima dată l-a creat pe Adam din nămol şi scuipat. Acesta simŃindu-se singur, 
a dorit şi el un partener. Atunci Dumnezeu a luat o coastă din Adam şi a creat-o pe Eva. 
Jucându-se împreună Dumnezeu le impune celor doi o regulă, iar acea regulă consta în 
faptul că nu aveau voie să mănânce din pomul interzis. Ei fiind înşelaŃi de un şarpe care 
era împotriva lui Dumnezeu, mănâncă din pom un măr. Dumnezeu supărat i-a scos din 
Rai pentru totdeauna. 
 Aşa le explică tatăl lui Daniel povestea celor doi care au de învăŃat foarte 
multe din ea. După povestea prezentată Daniel pleacă împreună cu Teddy în căutare 
de prieteni noi pentru a face ca timpul rămas să fie cât mai distractiv. 
                                                                           
 
 

 
 



 

   31 

  
 Umorul este o formă a râsului, o manifestare a bunei dispoziŃii. La I. 
Creangă umorul este alături de oralitate trăsătura dominantă a Amintirilor din 
copilărie. Umorul la Creangă este unul sănătos, de origine populară. 
 Principalele categorii ale umorului sunt: umor de situaŃie (izvorît din 
fapte, situaŃii, întîmplări: prinderea muştelor cu ceaslovul, molipsirea de rîie de 
la caprele Irinucăi, aplicarea poştei la tălpi, bătaia dintre Mogorogea şi Pavăl, 
întîmplarea de la scăldat, vînzarea pupăzei etc); umor de caracter (izvorât din 
felul de a fi al unor personaje: Mogorogea, moş Chiorpec, Trăsnea, popa Buligă 
- zis şi Ciucălău etc); umor de limbaj (izvorât din folosirea de locuŃiuni, zicători 
şi proverbe, menite a provoca râsul: "îs mai aproape dinŃii decît părinŃii", "se 
Ńine ca rîia de om", "au tunat şi i-au adunat", "milă mi-e de tine, dar de mine mi 
se rupe inima"; ori expresii ca: "va-i nevoie", "calea - valea", "bine - rău"). 
 Sursele umorului le reprezintă întâmplările hazlii, buna dispoziŃie a 
autorului, (Nică face haz de necaz), prezenŃa glumei în mijlocul lucrurilor celor 
mai serioase "Şi să nu credeŃi că nu mi-am Ńinut cuvântul, de joi până mai apoi, 
pentru că aşa am fost eu, răbdător şi statornic la vorbă de feliul meu; şi nu mă 
laud, că lauda-i faŃă; prin somn nu ceream de mîncare; dacă mă sculam, nu mai 
aşteptam să-mi dea alŃii; şi când era de făcut ceva treabă, o cam săream de pe-
acasă"; ironia "Moş Luca de te-a întreba cineva, de-acum înainte, de ce trag caii 
aşa de greu, să-i spui că aduci nişte drobi de sare de la ocnă şi las' dacă nu tear 
crede fiecare"; autoironia "În sfîrşit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată? Ia, 
am fost şi eu, în lumea asta, un bot cu ochi, o bucată de humă însufleŃită din 
Humuleşti care nici frumos pînă la douăzeci de ani, nici cuminte pînă la treizeci 
şi nici bogat pînă la patruzeci nu m-am făcut. Dar şi sărac ca anul acesta, ca în 
anul trecut şi ca de cînd sunt, niciodată n-am fost". 
 Limbajul artistic este de o frumuseŃe şi originalitate inimitabilă. 
Farmecul incomparabil al stilului lui I. Creangă vine din frumuseŃea limbii 
neamului românesc. Mijloacele lingvistice folosite dau impresia de oralitate 
prin folosirea maximă a interjecŃiilor onomatopeice (ha! ha! ei! tuşti! zbîrr!) a 
expresiilor onomatopeice şi a verbelor imitative (haŃ! a horăi, a găbui). 
 SenzaŃia de oralitate e provocată şi de mulŃimea expresiilor specifice 
limbii vorbite (vorba ceea, hăt bine, pace bună) a zicerilor tipice (toate ca toate, 
de voie de nevoie) a întrebărilor şi exclamaŃiilor (ori mai ştii păcatul, grozav s-a 
spăriat, ce-i de făcut?). Alteori în text apar versuri popurale sau fraze rituale: La 
plăcinte înainte / Şi la război înapoi. Decât la oraş codaş ? Mai bine-n satul tău 
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fruntaş. Deosebită este şi folosirea cuvântului "mai" "ce mai de pomi s-au pus 
în Ńintirim (mulŃi). Alteori e folosit ca abverb "mai rămîneŃi cu sănătate". 
Caracterul de oralitate provine şi din folosirea dativului etic:"si-am căzut în 
Ozană cît mi Ńi-i băietul"; sau folosirea unor expresii ori locuŃiuni populare: 
"încaltea", "ca mai ba", "acu-i acu". 
 Orală e şi sintaxa frazei. Autorul lasă cuvintele să se înşire după o 
ordine a vorbirii şi nu a scrisului, unde topica e mai controlată: "şi hărsita de 
mătuşa nu mă slăbea din fugă nici în ruptul capului; cât pe ce să puie mâna pe 
mine", "şi eu fuga, şi ea fuga, şi eu fuga, şi ea fuga, pînă ce dam cânepa toată 
palancă la pământ". De asemenea, majoritatea frazelor se leagă între ele prin 
conjucŃia coordonatoare copulativă "şi" "Şi cînd învăŃam eu la şcoală, mama 
învăŃa cu mine acasă. Şi citea la ceaslov, la psaltire şi Alexandria mai bine decît 
mine, şi se bucura grozav cînd vedea că mă trag la carte. 
 ComparaŃiile sunt din limbajul popular: "cum nu se dă scos ursul din 
bârlog... aşa nu mă dam eu dus din Humuleşti"; "doi cai ca nişte zmei". 
 Epitetele sunt adesea regionalisme sau creaŃii lexicale proprii: 
călugării o adunatură de zamparagii "duglişi", "mâine, poimâine aveam să ne 
trezim nişte babalâci gubaci", — dac-ar şti el ghilhănosul şi ticăitul, de unde am 
pornit astă noapte". 
 Arta literară constă în "modul spunerii" în hazul povestirii. I. Creangă 
îmbină cu măiestrie modurile de expunere: 
 NaraŃiunea sau relatarea în direct a naratorului, e însuşi firul povestirii. 
Pe firul acestei povestiri se pot distinge momentele subiectului mai ales în 
partea a IV.-a. 
 Descrierea apare în două momente ale acŃiunii, cînd evocă universul 
copilăriei şi cînd îşi întoarce privirea înapoi, spre munŃii NeamŃului, din vîrful 
codrilor Paşcalilor. 
 Dialogul ascunde conflictul, dezvăluie sufletul personajelor, gîndurile, 
sentimentele, temperamentele, înviorează acŃiunea, o propulsează. 
 Monologul interior apare în noaptea dinaintea plecării, în ceasul 
disperat al întoarcerii spre sine, a Eului înfrînt: "zicînd în sine-mi cu 
amărăciune: ce necaz de capul mieu". 
 G. Calinescu scria "Creangă este expresia monumentală a naturii 
umane în ipostaza ei istorică ce se numeşte poporul român". 
 

           Elev: Purec Elena Andreea 
Prof. coordonator: Mocioi Daniel 
Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ 
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 Prof. DANIEL MOCIOI 
Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ 

 
          Manifestare exclusiv umană, enigma râsului va pasiona pe fiziologi, 
psihologi, sociologi şi filozofi. De la Plaut până la reprezentanŃii stilisticii 
structuraliste comicul reprezintă una dintre categoriile estetice de seamă. 
         Platon va prezenta această categorie în studiile sale din tinereŃe.  El 
defineşte starea sufletească încercată de spectatorii unei comedii drept amestec 
de plăcere şi neplăcere. Un defect, a cărui natură specifică include 
necunoaşterea de sine, constituie izvorul ridicolului: omul se poate socoti mai 
bogat, mai puternic, mai frumos, mai vrednic. Prostia celor slabi e ridicolă, iar a 
celor puternici e odioasă. 
         Aristotel în Poetica defineşte ridicolul drept ,,un cusur şi o urâciune fără 
durere, nici vătămare”, iar comedia drept ,,imitaŃia unor oameni cu o morală 
inferioară”. În epoca modernă mulŃimea teoriilor despre râs a determinat 
clasificarea lor în două categorii: teorii morale şi teorii intelectualiste. Teoriile 
morale pun la temeliile râsului un sentiment de superioritate iar cele 
intelectualiste consideră râsul ca rezultatul sesizării unor contradicŃii. Filozoful 
Kant consideră drept pricină a râsului brusca reducere la nimic a unei mari 
aşteptări. El a semnalat rolul elementului-surpriză în declanşarea râsului, fără să 
dea explicaŃia asupra specificului surprizei comice. După Schopenhauer râsul 
,,relevă întotdeauna perceperea subtilă a unui dezacord între un concept anumit 
şi obiectul real la a cărui reprezentare slujeşte, adică între abstract şi intuitiv”. 
         Hegel reia şi diversifică ideea contrastului. Filozoful consideră contrastul 
ca sursă a comicului şi disproporŃia între scopuri şi mijloace, iar râsul e ,,o 
manifestare a înŃelepciunii satisfăcute” de perceperea contrastului. Astfel Hegel 
se situează la confluenŃa celor două moduri de abordare a problemelor, moral şi 



 

 34 

intelectualist. Adevăratul domeniu al comicului este societatea omenească 
,,pentru că numai în om se dezvoltă tendinŃa de a fi altceva decât poate fi, 
numai în om iau naştere pretenŃii deplasate, sterile, absurde”. Am putea spune 
despre comic că trezeşte în noi sentimentul demnităŃii personale. 
         Bergson asociază comicul cu necunoaşterea de sine: ,,comicul este 
inconştient, expresiile profund comice sunt expresiile naive prin care viciul se 
dă pe faŃă”. Râsul se adresează  inteligenŃei pure. El aplică operei comice teza 
opoziŃiei dintre mecanic şi spontan. Orice rigiditate a caracterului, a spiritului 
sau a corpului este aptă să genereze comicul. 
        Louis Philbert – autor al unei întinse cercetări asupra râsului – face 
distincŃie între comicul naiv, care se bazează pe eroare, şi comicul de 
impostură, bazat pe minciună şi falsitate. Analiza teoriilor, în succesiunea lor 
istorică, duce la câteva concluzii: comicul presupune un contrast între pretenŃie 
şi realitate, între aparenŃă şi esenŃă, care se dezvăluie fără ştirea celui în caută 
sau împotriva voinŃei sale. Personajul comic suferă de o dublă infirmitate, întâi 
de ordin moral – contrastul ca atare, apoi de ordin intelectual – ignorarea 
contrastului sau incapacitatea de a-l disimula. El poate fi uneori conştient de 
viciul său, dar nu şi de evidenŃa acestui viciu pentru alŃii. 
         Modalitatea comică – ironică, umoristică, parodică, absurdă, grotescă, 
burlescă, fantastică – va fi expresia unei concepŃii despre viaŃă, om, lume, şi e 
determinată de structura intimă a scriitorului. Ea este influenŃată de 
împrejurările concret-istorice şi sociale ale momentului în care a fost creată 
opera literară. Modalitatea comică influenŃează hotărâtor compoziŃia şi 
organizarea operei literare, are efectul selectiv şi modificator asupra 
procedeelor comice utilizate de scriitor. SituaŃia comică implică reliefarea unui 
contrast, dar şi participarea inconştientă sau involuntară a personajelor. E o 
capcană în care nimeni nu intră voit iar alŃii nici nu-şi dau seama că au intrat. 
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Prof. Elena Ciobanu 
Grup Şcolar Energetic Nr.1, Târgu Jiu 

În prezent, ceaiul preparat din frunzele, florile şi mugurii plantei Camellia (Thea) sinesins 
L. (fam. Theaceae) este cea mai populară băutură de pe glob. Formele sub care este întâlnit 
ceaiul (verde, negru, alb şi galben) sunt rezultatul diferitelor metode de procesare. Ceaiul 
negru este supus fermentării, uneori fiind chiar afumat. Gradul de fermentare al celorlalte 
ceaiuri scade faŃă de ceaiul negru. Ceaiul verde nu este fermentat deloc şi suferă cele mai 
puŃine transformări, astfel încât are proprietăŃile terapeutice cele mai puternice. 

Ceaiul verde este consumat cu precădere în China, Japonia, India şi în Nordul Africii, în 
timp ce ceaiul negru în America de Nord şi Europa. Asiaticii au creat o adevărată ceremonie 
a băutului ceaiului, cha-no-yu, care pune accentul pe politeŃe, graŃie, maniere elegante şi 
necesită ani de practică pentru a fi îndeplinită perfect. 

AcŃiunile benefice ale ceaiului verde: 
-Previne apariŃia bolilor cardiovasculare; 
-Reduce nivelul colesterolului; 
-Poate preveni instalarea rezistenŃei la insulină şi apariŃia diabetului de tip Il. La şoarecii 

normali, ceaiul verde măreşte semnificativ toleranŃa la glucoză, în timp ce la animalele cu 
diabet reduce semnificativ nivelul seric al glucozei şi îmbunătăŃeşte funcŃia rinichilor; 

-Are proprietăŃi benefice asupra creierului. Inhibă apariŃia tumorilor cerebrale, poate 
preveni apariŃia bolii Parkinson, atenuează stresul oxidativ şi accelerează procesul de 
refacere a ariilor afectate în urma atacurilor cerebrale. 

-Activitate antivirală direcŃionată către virusurile hepatitei A şi B şi HIV; 
-Reduce greutatea corporală. 
Studiile din ultimii ani au confirmat faptul că ceaiul verde determină pierderea în greutate 

pe multiple căi. Pe lângă faptul că inhibă apetitul, ceaiul verde stimulează arderea 
preferenŃială a grăsimilor şi nu a proteinelor. S-a demonstrat că ceaiul verde este tot atât de, 
sau chiar mai eficient decât unele medicamente prescrise pentru pierderea în greutate şi nu 
are efectele negative ale acestor compuşi de sinteză asupra sistemului cardiovascular 
(accelerarea pulsului şi creşterea tensiunii arteriale) sau sistemului nervos (excitabilitate şi 
iritabilitate). 

Deci, ar fi necesar să diminuăm consumul de bere şi să mărim numărul ceştilor de ceai 
verde consumat, pentru a proba efectele tămăduitoare ale acestuia. 
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ŞOMÎLDOC IONUł DANIEL 
PRICORICIU TIBERIU SORIN 

Energetic Nr.1, 10 D 
AMIDONUL (C6H10O2) 
 Din punct de vedere al compoziŃiei chimice, amidonul este un amestec de 
polizaharide: amiloză şi amilopectină. Amidonul este polizaharidul principal de rezervă din 
plante, fiind totodată cea mai importantă parte din glucide pentru om şi animale. În frunzele 
plantelor se obŃine în procesul de fotosinteză din CO2 şi H2O la care colaborează lumina, 
căldura şi clorofila. Aceasta din urmă este un sensibilizator fotochimic ce transformă energia 
solară în energie chimică necesară reacŃiei: CO2 + H2O � CH2O + O2 // 6nCH2O � 
(C6H10O5)n + (n – 1) H2O. Ca materii prime la obŃinerea amidonului se folosesc: cartofii, 
porumbul, grâul şi orzul, unde se găsesc în procente mai mari. Din aceste produse, 
amidonul se extrage cu apă. Urmerză apoi operaŃii de purificare şi uscare. 

ProprietăŃi. Aparent amidonul este pulbere amorfă, în realitate are o structură 
microcristalină. Amidonul nativ nu este solubil în apă rece, cel din comerŃ este un produs 
obŃinut  prin degradarea parŃială a amidonului nativ. Prin încălzire nu se topeşte, se 
carbonizează direct: (C6H10O5)n � 5nH2O + 6nC.  În contact cu iodul dă o culoare  albastru 
violet care dispare la cald şi reapare la rece. Acestă reacŃie serveşte la recunoaşterea sa şi 
a iodului în chimia analitică. Prin hidroliză acidă se obŃine, în industrie, glucoza: (C6H10O5)n + 
nH2O � nC6H12O6.  

IntrebuinŃări. Ca aspect în industria textilă; La fabricarea glucozei; La fabricarea 
dextrinelor şi a alcolului; În patiserie; Material liant în zugrăveală, la fabricarea cleiului.  
 
 ŞTIAłI CĂ… 
Hidrocarburile sunt compuşi din carbon şi hidrogen care se deosebesc prin tipul legăturilor 
din moleculă, numărul atomilor din molecule, precum şi prin structura moleculară. ■ lcanii 
sunt hidrocarburi aciclice care conŃin atomi de carbon legaŃi prin legături sigma, formând 
catene liniare sau ramificate.  Formula generală: CnHn+2 ■ Alcanii prezintă izomerie de 
catenă. Izomerii sunt substanŃe cu aceiaşi formulă moleculară dar cu proprietaŃi diferite. ■ 
Alchenele sunt hidrocarburi aciclice  nesaturate care conŃin o dublă legătură între doi atomi 
de carbon, restul atomilor fiind legaŃi prin legături simple. Formula generală: CnH2n ■ 
Alchenele prezintă izomerie de poziŃie. ■ Alchinele sunt hidrocarburi aciclice  nesaturate 
care conŃin o triplă     legătură între doi atomi de carbon, restul atomilor fiind legaŃi prin 
legături sigma. Formula generală: CnH2n-2 ■ Dienele sunt hidrocarburi care conŃin în 
moleculă  două legături duble. Formula generală: CnH2n-2 ■ Cicloalcanii sunt hidrocarburi 
ciclice  saturate ce conŃin atomi de carbon legaŃi prin legături sigma. ■ Hidrocarburile 
aromatice mononucleare se găsesc în ŃiŃei şi în produsele rezultate la distilarea uscată a 
cărbunilor. ■ Hidrocarburile aromatice polinucleare cu nuclee constante (naftalina). Structura 
naftalinei propusă de Erlenmeyer similară cu structura benzenului dată de Kukule este o 
structură plană cu cinci legături duble conjugate.   
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CURIOZITĂłI ALE CHIMIEI 
 

Alexandru Drăghici, 9A 
Produsele cerealiere şi leguminoase contribuie şi la acoperirea necesarului de 

proteine. ConŃinutul în aceste componente variază între 7-12% în produsele cerealiere şi 
ajunge la 20-34% la leguminoase. Proteinele componente sunt însă proteine de clasa a II-a 
cele din cereale având ca aminoacid limitat lizina şi cantităŃi relativ mici din alŃi aminoacizi 
esenŃiali. Din punctul de vedere al valorii nutritive a proteinelor furnizate, soia ocupă cel mai 
bun loc, cu o poziŃie intermediară între cereale şi produsele de origine animală, iar porumbul 
conŃine cea mai deficitară proteină (zeina). Proteinele sunt inegal distribuite între formaŃiunile 
anatomice ale boabelor, fiind concentrate mai ales în embrion şi stratul aleuronic. 

Oul este singurul aliment care conŃine proteine şi lipide în cantităŃi proporŃionale 
(13% şi respectiv 11% pentru oul de găină). Amestecul proteinelor albuşului şi gălbenuşului 
realizează cea mai valoroasă proteină din punct de vedere nutritiv, cu conŃinutul amino-
acidic cel mai echilibrat, considerată proteina etalon pentru aprecierea valorii nutritive a altor 
surse alimentare de proteine. 

Laptele şi produsele lactate conŃin proteine de calitate superioară, în medie 
3.5% la laptele de vacă, cantităŃi ce se concentrează de 3.5…8 ori în brânzeturi. 
Carnea şi produsele din carne sunt principalele surse de proteine de calitate superioară. 

ConŃinutul de proteine variază invers proporŃional cu conŃinutul de grăsime, în 
cărnurile slabe cantitatea de substanŃe proteice fiind maximă (17…22%) comparativ cu 
cărnurile grase. Proteinele intracelulare care formează marea majoritate a cărnii macre au o 
structură amino-acidică echilibrată, adecvată necesarului organismului uman. 

Proteinele extracelulare din tendoane, cartilagii, fascii, sunt reprezentate mai ales 
prin colagen şi elastină, lipsite de triptofan şi sărace în ceilalŃi aminoacizi esenŃiali. Colagenul 
şi elastina scad valoarea nutritivă a Ńesuturilor care le conŃin. 

 
PARFUMUL MOLECULE - CHIMIA PURĂ 

Roxana Ionela Covrig, 9A 
La ce vă duce cu gândul jocul de cuvinte? Sunt mici şansele să vă fi gândit  la un 

parfum pentru că molecula nu e tocmai un parfum clasic, ci ceva mai mult... ŞtiaŃi că 
revoluŃionarul Brand englezesc Escentric Molecules a schimbat  percepŃia şi aşteptările pe 
care le aveam de la un parfum. Totul a început cu Molecule 01, care spre deosebire de alte 
parfumuri conŃine un singur ingredient –iso E super are un efect asemănător  feromonilor şi 
o notă catifelată lemnoasă. De aceea generează mai degrabă un efect decât un miros, 
aroma este foarte discretă şi simŃită doar de cei din jur. Al doilea parfum din această serie 
Escentric 01 este construit din jurul anilor aceloraşi miraculoşi Iso E super, dar are în plus un 
amestec din piper roz, lime, fistic şi tămâie toate ingredientele într-un singur echilibru. 
Urmând Episodul 2 cu Molecule 02, creat de această dată în jurul unui ingredient numit  
ambroxan,un extras din ambra, care cu o aromă proaspătă. Pe lângă acest ingredient 
Escentric 02 are în plus note de vetiver şi mosc, iar creatorul lui spune că a fost inspirat de 
mirosul  pe care îl simte prima dată când deschizi un Appele nou. A avut un succes uriaş, în 
spatele revoluŃionarului parfum nu se află o companie productoare de parfumuri. Molecule e 
un parfum de nişă, nasul din spatele Molecule. 
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Victor Slapciu  
Grup Şcolar Energetic Nr.1, 10A 

 
Vladimir Vasilevich Markovnikov a fost un important chimist rus. El s-a născut la 22 

decembrie 1838, la Nizhny Novgorod. A murit la 11 februarie 1904, la vârsta de 67 ani, la 
Saint Petersburg, Rusia. 
        IniŃial, Markovnikov a studiat economia şi a devenit, după absolvire, asistent al lui 
Aleksandr Butlerov în Kazan şi Saint Petersburg. După 1860 a plecat pentru doi ani în 
Germania, unde i-au fost profesori Richard Erlenmeyer şi Herman Kolbe. S-a întors în Rusia, 
şi-a luat doctoratul în 1869, apoi a continuat cu succes munca de profesor universitar a lui 
Butlerov la Universitatea din Kazan. După un nefericit conflict cu această Universitate, a fost 
angajat ca profesor universitar la Universitatea din Odessa în 1871, şi după numai doi ani s-
a transferat la Universitatea din Moscova, unde a rămas până la sfârşitul carierei sale. 
        Markovnikov este cunoscut pentru regula ce-i poartă numele. Cu  ajutorul ei se poate 
prevedea modul în care se face adiŃia hidracizilor la alchenele nesimetrice. 
       Aşadar, conform regulii lui Markovnikov, atomul de hidrogen din molecula hidracidului se 
fixează la atomul de carbon (participant la dubla legatură), care are cel mai mare numar de 
atomi de hidrogen, iar halogenul  la atomul de carbon al dublei legături care are cel mai mic 
număr de atomi de hidrogen. Astfel, dacă HCl adiŃionează la propenă, se produce 2-
clorpropan. 
       O explicaŃie a acestei reguli a fost oferită de Selig Kharasch în 1933. 
      Markovnikov a contribuit de asemenea la descifrarea structurii moleculelor ciclice. Se 
ştia că moleculele ciclice pot avea doar şase  atomi de carbon, însă Markovnikov a preparat 
structuri ciclice cu patru  atomi în 1879 şi cu şapte atomi de carbon în 1889. 
 Cea mai mare parte a descoperirilor sale au fost scrise în limba rusă şi de aceea 
au fost puŃin cunoscute de lumea occidentală, dar regula lui Markovnikov a fost publicată 
prima dată în limba germană, în 1870, în pagina a patra a unui articol despre acizii  butirici 
izomeri. Regula se baza pe observaŃii experimentale, însă mai târziu  s-a dovedit a fi corectă 
(în cele mai multe cazuri). 
 Markovnikov a demonstrat de asemenea că acidul butiric şi acidul izobutiric au 
aceeaşi formulă chimică ( C4 H8O2 ), dar structuri diferite (sunt izomeri). 
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Prof. ANA CHISĂLIłĂ 
Grupul Şcolar Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 

 
Îndepărtarea ruginii de pe piesele metalice 
ReŃeta 1 - Se dizolvă 3 părŃi sulfat de sodiu şi 1,5 părŃi azotat de sodiu în 100 părŃi acid 
clorhidric diluat. În această soluŃie se adaugă nisip fin. Piesele ruginite se freacă cu 
acest amestec până la curăŃirea completă, după care se clătesc cu apă şi se usucă. Se 
recomandă folosirea mănuşilor din cauciuc.  
ReŃeta 2 - Se realizează o soluŃie din: 10 părŃi de acid amido-sulfonic, 2 părŃi lauril-
alcool-sulfonat; 20 părŃi bentonită şi 30 părŃi apă. CurăŃirea ruginei ca la reŃeta 1. Se 
recomandă folosirea mănuşilor de cauciuc. 
ReŃeta 3 - curăŃirea rapidă - se scufundă piesa ruginită într-o soluŃie realizată din: 10 
părŃi acid clorhidric, 0.6 părŃi hexametilen-tetramidă (urotropină, cu rol de inhibitor) şi 
89,4 părŃi apă. După curăŃire, obiectul se şterge bine cu o cârpă după care se unge cu 
ulei, pentru a împiedica o nouă ruginire.  

  
Curăţirea obiectelor din cupru 
ReŃeta1 - Şapte părŃi talc; 2 părŃi acid oxalic (TOXIC!) şi 40 părŃi apă. Se amestecă 
bine până se obŃine o pastă fină.  
ReŃeta 2 - Patru părŃi pământ fin (cernut); 5 părŃi esenŃă de terebeutină; 12,5 părŃi 
alcool 90°; 1,5 părŃi ulei de in şi 100 părŃi apă. Se amestecă bine până se obŃine o pastă 
fină.  
 
Curăţirea obiectelor din aur şi argint 
ReŃeta 1 - LanŃurile de aur se curăŃă prin agitare într-o soluŃie de apă şi săpun, în care 
s-a adăugat puŃin praf fin de cretă. Se clăteşte imediat cu apă de mai multe ori şi se 
usucă. 
ReŃeta 2 - Aurul mat se intruduce într-o soluŃie din 4 părŃi sare de bucătărie, 4 părŃi 
clorură de calciu şi 100 părŃi apă. Se clăteşte imediat cu apă, de mai multe ori şi se 
usucă.  
ReŃeta 3 - Obiectele din argint înegrite se introduc timp de o oră într-o soluŃie formată 
din: 5 părŃi acid boric, 3 părŃi sare de bucătărie şi 100 părŃi apă. Luciul iniŃial se obŃine 
dacă în final acestea sunt frecate cu o cârpă pe care s-a presărat praf de oxid de 
magneziu. 
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ReŃeta 4 - Obiectele din argint pot fi curățate cu o pastă formată din: 3 părŃi praf de 
cretă, 3 părti tartru, 1 parte alaun şi apă. 
ReŃeta 5 - Bodoabele de filigram îşi recapătă luciul iniŃial dacă sunt scufundate în 
amoniu 1:1, după care se clătesc cu apă şi se usucă. 
ReŃeta 6 - Tacâmurile de argint se curăŃa dacă sunt frecate cu felii de cartofi sau cu 
apă fierbinte şi borax.  
 
Nichelarea fără prezenţa curentului electric 
           Se realizează o pastă din: 30 părți sulfat de nichel, 10 părŃi sulfat de amoniu, 20 
părŃi caolină, 5 părŃi talc şi apă, până se obține o substanță păstoasă căreia i se adaugă 
puțin acid boric ți se omogenizează.  
           Obiectul se degresează,după care se unge cu această pastă. După ce 
nichelarea a avut loc se îndepărtează surplusul de pastă prin spălare. După uscare se 
dă luciul metalic prin frecare cu o cârpă moale sau pâslă.  
 
Argintarea fără prezenţa curentului electric 
         Obiectele din cupru, alamă, bronz ori metal acoperit cu cupru pot fi argintate 
folosind următoarele: 2 părŃi azotat de argint, o parte clorură de amoniu, 4 părŃi tiosulfat 
de sodiu, 5 părŃi praf de cretă şi 50 părŃi apă. După degresarea obiectului se aplică 
pasta în strat subŃire, iar după ce a avut loc reacŃia chimică se spală, se usucă şi se dă 
luciul metalic prin frecare cu o cârpă moale îmbibată în alcool.  

ATENłIE! Se vor folosi mănuşi de cauciuc pentru a preveni înegrirea mâinilor. 
 
Corodarea metalelor şi a sticlei 
Corodarea cuprului şi alamei se face cu soluŃie din: 10 părŃi clorură ferică şi 40 părŃi 
apă.  
Corodarea plăcilor din oŃel se face cu o soluŃie din: 120 părŃi alcool 80%, 8 părŃi acid 
azotic concentrat (COROZIV!) şi 1 parte azotat de argint, solvit în puŃină apă.  
Corodarea sticlei se face cu o soluŃie din: 1 parte acid fluorhidric concentrat (FOARTE 
COROZIV!) şi 1…6 părŃi apă. 
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Dorina Baston 
Toronto General Hospital 

4AWest Cardiovascular Surgery 
   The annoying buzz of the alarm clock is off again. Doing its job.  Again. 
  I open my eyes reluctantly. It’s dark. It’s four thirty in the morning. The whole 
house is purring peacefully like an old, friendly cat. It’s early indeed, but I have a train to 
catch… 
    It is getting colder these days. I can feel the winter in the morning air. The wind is 
blowing, scattering leaves as if separating the light from its candles. The car is cold too, but 
I’m hurrying inside. The radio invades the space with a classical piece. I know it by heart. It is 
my morning theme, it gets me started.  
A talk show spreads itself as I drive. The world is alive it seems, so many things happened 
while I was asleep.  
Another piece soothes the spirit.  Everything feels festive. I love mornings… 
    I did not always like mornings. I could only see my sleep interrupted and all my 
dreams prevented from providing the reality I liked best. 
  I wasn’t very happy. My mom would not consider any of the long hours spent on 
the farm, none of the hard work on the field. Early mornings were to be lived at their fullest, 
according to her. “Just think of how much you can do, how much you can accomplish. Think 
of how many things are waiting for you to change them…” 

Yes, waking up early was her thing. Still is… 
    I wonder when did I start to like the early mornings; what made me change into a 
morning lover? Countless travels by the Lakeshore come quickly to mind. Seasons 
displaying their marvelous, continuously changing  features, early summer sunrises, dawns 
sinking in the Lake and all that endless, luxurious spill of colors on the surface, at any  
time… this would suffice, I’m sure, but  there is more. Much more than I can say right now. It 
is about living the morning at its fullest, as my mom used to say, making it the most desirable 
reality of which to be a part. 
But here’s the train…  

I know people from my coach. We know each other by name and by employment. 
I’m greeted, I greet. I get my share of smiles.  Stations flow at the other side of the window in 
a blue-gray light carrying the thread of stories with bosses and employees, children, news, 
politics. Opinions are ready to be given, everybody agrees with everybody as if the whole 
world would count on the decisions made right here, right now…  
  I look at the time nervously. I have to be at work on time. I have to be there for 
rounds. A gentleman makes way for me. “She needs to be at the hospital on time”, he readily 
explains to the others. I smile somehow embarrassed. As I fly out from the train, I hear 
behind his mandate for the day: “Go, save lives!” 
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I smile again. It makes me think. I feel responsible. I’m running… 
Passing the train station at this time of the day could become a story on its own. 

There is simply no end to the people’s frantic flow, to their floating, I should say, feeling 
overpowered myself by the drive to get somewhere (the universal point named destination, 
yet so different for everybody). 
The “river” continues to flow. There is no hesitation; there is no resistance to the amalgam of 
freshness, of countless scents and flavors of the morning defined by coffee flavors, 
cinnamon, and toasted bagels.  
I promise myself a full stop someday. A hurry- free day, with no boundaries to it. Then I see 
myself sunk in the morning’s abundance and, perhaps, against the flow. I wonder how it 
must feel like. From where I am, from where I run, it must be fantastic… 
    All this thinking happens while running. At the same time, the trivial wish to catch 
the earliest subway train persists with stubbornness.  

Right in front of me, the same young man I see every day, is hurrying with the 
same goal. I sense the same unspoken contest every time. Today he is gaining on me a 
couple of meters. His glance over the shoulder challenges my pride. I can’t let this happen. I 
will be the first once more.  
    The train is gone. I’m sure we both feel ridiculous and embarrassed. A pacifist 
exchange of glances happens, and we’re “friends” again.   
I have decided never to speak to him. I prefer the story I have assigned to his figure. I further 
think he should consider himself lucky, being the hero of an alternative, believable story. “It is 
not a small gift”, I conclude… 

Every second counts. I’m still three minutes early this morning, though.  
Outside the subway station is already day. It feels like entering the Kingdom of Light. The 
buildings, the crowd, the flags,  the rush, the entire majesty of a new beginning, swallows me 
up with no hesitation, as if there is no turning back… 

This picture deserves full attention and full affection. My thoughts are rising toward 
the heights ahead. I feel empowered. I can see myself part of the mechanism, even though a 
weak part. To me, it is a remarkable Something.  
  It is a call for More, for Better, for Higher. It is a call for a purpose greater than me, 
and, even though aware of my limits, I know I am needed. Somewhere, among these 
monuments of human determination and accomplishments, I have my own place. I am 
expected.  

I smile again. It makes me shiver. I feel responsible. I’m flying… 
    The hospital’s tall doors open and close ahead. Every day, I must leave with them 
my entire story, my freedom. I must let them take it from me. As an offering, I feel 
sometimes.   
I must leave the day and its potential happenings right here, at the altar. 
  Behind me, people continue their motions. They hurry in their stories, carrying 
them through their passages.  

I must stop. 
One last look back and before I know it, I’m already on the other side.  
But the story only begins here. The story begins now… 
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DEZORDINE   S P A R T Ă! 
 
  O molipsitoare atmosferă înăbuşitoare îmi gazează sufletul şi mi-l transpune 
departe de trup, departe de minte, departe de mine… simt că-mi dau drumu, că mi se 
întrepătrund deprinderi străine, simt ph-ul acid al ploii ce-mi anuntă schimbarea. Pielea 
plânge în suroarea picurilor reci, usturători, care-mi schimonosesc amintirile… ce nu vreau 
să devin. De frică, mă îmbrăŃişez până la sânge şi mă încălzesc cu răcnete Ńipătoare, să-mi 
alung nevoia de a trăi în prezentul ce-mi ameninŃă să devină trecut. 
 Timpanul întrebărilor îmi inundă capul, îmi amorŃesc voinŃa de a le alunga şi 
contenirea lor pare departe de o realitate apropiată. Asta îmi anunŃă lupta ce nu-mi permite 
victoria liniştii mele... Mă usuc încercând să-mi scot durerea de la adăpostul căldurii 
sufletului şi s-o izbesc de mortarul lumii...TiiiiiiPP !!!! dar, toŃi îşi astupă auzul. Mă zbat, dar 
mişcarea n-are sunet, mă urăsc, dar asta nu are niciun sens în viaŃă. Mi-e frică să ridic 
privirea din subsol, nu ştiu dacă lumina o să mă orbească... sau dacă nu cumva întunericul 
abundent în sclipiri negre, în dureri mute, în eşecuri rupte, în victorii zdrenŃuroase are să mă 
câştige. 
 Mă simt prizonieră într-un carusel, din care numai am curajul să mă dau jos. 
AmeŃeala mă face să încremenesc în timp, să paralizez în retragere, să plâng în viteză, să 
vomit în repaos. 
Amintirile-mi sunt lipite de intestine, îmi pierd raŃiunea şi numai pot distinge senzaŃia de 
vomă de ceea a unei imese găuri negre ce-mi despică raŃiunea în firicele... nu mă mai pot 
căuta şi găsi în picioare, îmi pipăi visele şi le simt coşmaruri... îmi plâng lacrimile cu praf, îmi 
scutur murdăria cu nămol de canal.  
Iar prin toate astea, ceea ce vreau cu ardoare şi caut cu înfrigurare îmi este destinat la 
sfârşit, pentru a regreta că mi-am dorit... ceea ce caut să susŃin, într-un sfârşit cade, ceea ce 
iubesc într-un final se autoregretă... 

Oglinda mea oarbă mă vrea spartă în bucăŃi, pentru a-i putea Ńine o companie 
regretabilă. 
 

CATRE VOI… 
 
Către voi, cei ce refuzaŃi să vă acceptaŃi.... 
Către voi, care va afundaŃi în mirosul putred al lumii mucegăite... 
Către cei ce, pentru o bucată de prostie fandosită, alungaŃi inocenŃa din copilărie, 
responsabilitatea din adoleşcenŃă şi distracŃia din apogeul vieŃii.... 
 
Către noi, cei ce credem în viaŃa insipidă a imaginaŃiei 
Către noi care suflăm şi transformăm gheaŃa în aer... 
Către toŃi ce, prinşi în plasma groasă a esenŃei contorsionate a sentimentelor, uităm să 
ne ridicăm durerea de pe piept, să iertăm după ce urâm, să râdem după ce plângem... 

CATRE NOI SI VOI TOTI !!!: Sunetul unui zâmbet spart poate încălzii o lume 
întreagă...deci ZAMBITI... 
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“Over the hills and far away…” (Nightwish) 
Fata cu chitara, Ada Răscol-C.N.E.T.    

       
  Căutând prin bibliotecă nu mai ştiu ce 
carte, am dat peste un titlu: “A trăi prin 
muzică”. Ce-o mai fi şi asta?! Cartea nici 
până acum nu am citit-o să văd la ce se referă, 
însă mi-am pus din ce în ce mai des 
întrebarea: cum o fi să trăieşti prin muzică ? 
Până să constat într-o zi că eu tocmai asta fac 
de ceva timp încoace. Pe stradă, acasă, la 
şcoală… sunt mai tot timpul cu căştile pe 
urechi. 
  Fiecare melodie e o poveste în sine… 
uneori mă regăsesc în ea (dacă stau bine să 
mă gândesc nu sunt singura). O vizualizăm cu 
ochii minŃii, o simŃim, ne transpunem în ea; 
însă apogeul audiŃiei este concertul live. 
Acolo, alături de sute de oameni simŃi că 
trăieşti cu adevărat. Sunetele îŃi pătrund în 
fiecare celulă a corpului şi o fac să vibreze. 
Dar concertul se termină, mergi acasă şi îl 
aştepŃi pe următorul. 
 PoŃi să ajungi la o obsesie pentru 
muzică dacă o iubeşti şi o simŃi prea mult.  
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Loredana Bianca Aspru, 8B 
Şcoala Generală Sf. Varvara, Aninoasa, HD 

NEPĂSARE SAU OBIȘNUINȘĂ? 
 

Trecem adesea pe căile vieŃii privind doar spre gândurile care ne trec 
prin cap, fără a încerca să tragem măcar cu ochiul, spre ceea ce este în jur şi ne 
întrebăm apoi de ce lucrurile merg prost. Privim nepăsători spre tragediile 
altora, spre cei cu care viaŃa a fost mai grea, spre greşelile altora, spre strigătul 
de ajutor, spre bătrânii prea singuri, spre copiii fără părinŃi... spre toate cele 
către care ar trebui nu numai să privim, ci să şi zăbovim o clipă măcar... şi ne 
mai întrebăm de ce dispare omenia. 

Încearcă tu, călătorule prin viaŃă, să te opreşti o secundă din viteza 
cotidiană, şi... să priveşti, şi să te implici în ce vezi în jur… vei învăŃa lecŃii de 
viaŃă şi vei descoperi unde era ascunsă omenia: în adâncul sufletului tău! 
Să încercăm să facem lumea mai bună decât am găsit-o! 
 
 

ATENłIE! ÎNCEP SA DISPARĂ DINOZAURII 
 

Încep sa dispară... rând pe rând... lăsându-ne în urmă doar peliculele, 
amintirile şi modelul lor de viaŃă. Oameni care ne-au învăŃat ce înseamnă 
valoarea, geniul şi nemurirea. Pleacă, lăsându-ne să găsim răspuns la întrebarea 
oare se vor mai naşte alŃii?AlŃii asemenea lor care să treacă prin viaŃă simplu 
dar de neuitat. Se sting uşor, cortina cade, însă acolo sus, cortina cerului se 
ridică... se ridică pentru ca îngerii să privească fascinaŃi un spectacol cu actori 
plăsmuiŃi din geniu: Laura Stoica, Dem Rădulescu, Adrian Pintea, Florian Pitiş, 
Ovidiu Iuliu Moldovan, Ilarion Ciobanu, Stefan Iordache şi mai putem adăuga 
numele Ancăi Parghel. 
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Alexandra Iordănescu, 11B 
 

Nu, nu sunt la emisiunea „Naşul” sau „Marius Tucă Show”, ci sunt 
aici pentru un monolog asupra subiectului „manelelor”. Să începem cu 
definirea cuvântului „manea”. Deci: manea = (cică) specie muzicală, apărută 
după anii ’90, în a cărei versuri se regăsesc subiecte precum banii, prostituŃia şi 
duşmanii. A reuşit să prindă la români ca urmare a trăsăturii noastre de naŃie de 
a copia tot ce este mai urât.     
 Acum să discutăm despre interpreŃii acestui „gen”. Sunt în linii mari, 
doar nişte simpli lăutari, avizi după banii publicului Ńintă, care copiază linia 
melodică din Orient, şi care pun nişte versuri de toată jena, făcută doar pentru a 
rima, fără să aibă o noimă. În plus gramatica lasă de dorit. Oare nu vă zgârie pe 
creieri?! Subiectele principale sunt numai banii, duşmanii şi femeile. Da’ nu v-
aŃi plictisit? Ce Dumnezeu, eu aş murii să ascult mereu aceleaşi versuri cu 
aceleaşi subiecte. Asta înseamnă, că voi maneliştii sunteŃi nişte oameni 
plictisiŃi, monotoni. Cred că trăgaciul s-ar descărca singur pentru voi… Si mai 
este subcultura din manele. Un om deştept şi-ar da seama imediat că maneaua îi 
insultă inteligenŃa. Să stai să asculŃi manele înseamnă o îndobitocire umană, 
coborându-te la inteligenŃa unei bovine. Dar fiecare om este născut cu un 
anumit simŃ al bunului gust. Poate că aici este problema României, din cauza 
unor vieŃi lipsite de calitate, poate că pe undeva şi-au pierdut simŃul acesta 
pentru bunul gust, ne mai ştiind să-l aprecieze cum trebuie. Acum am şi eu o 
întrebare pentru cei care ascultă manele: „Te duci în străinătate şi te întreabă un 
străin pe care abia l-ai cunoscut:«Ce gen de muzică asculŃi?» şi tu zici 
răspicat:«manele»! Acum străinul zice: «What is manele?» Si tu ce-i zici? «It’s 
a gipsy music!», iar el zice:«Ch, are you a gipsy!»” Nu vreau să par rasistă, dar 
se pare că România este confundată cu celelalte Ńări, cu etnia rromă. Oriunde, 
să recunoaştem, rromii nu au o imagine prea bună în străinătate. Aşa că, în 
concluzie maneaua ne Ńiganizează. 

Acestea fiind spuse, sper ca în creierele voastre să se ridice conştiinŃa 
şi să spună: „NU MANELELOR!”. Eu am transmis mesajul, datoria voastră 
este să-l percepeŃi aşa cum trebuie.  
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Alexandra Iordănescu, 11B 
 

Printre oameni 
 
M-am întrebat mereu de ce unii oameni mă urăsc şi de ce unii oameni mă plac. 
De fiecare dată când apar în mijlocul lor, oamenii dau să fugă, care încotro. Mă 
evită. Eu îi iubesc aşa de mult… pe fiecare în parte. Nu Ńin cont dacă un om 
este bogat, sărac, deştept sau prost. Îi vizitez pe fiecare în parte şi pe toŃi o dată. 
Fiecare om ar trebui să-mi mulŃumească. Am grijă de ei, de animalele lor… 
Recunosc, poate am şi eu toanele mele. Câteodată sunt calmă şi călduroasă, 
alteori aprigă şi furioasă. Atunci când e frig, mi-e frig şi mie. Când vine iarna 
îngheŃ. Nu ştiu, nu am reuşit niciodată să înŃeleg de ce unii oameni mă urăsc şi 
unii mă plac. Poate mă ajutaŃi voi. De ce oamenii mă evită? Eu nu sunt altceva 
decât o simplă şi infirmă picătură de ploaie. 
 

Aer 
 
Când ieşii în sfârşit la suprafaŃă, rămase uimit. Cu toate că ochelarii negri, 
făcuŃi dintr-un cristal foarte gros, îi erau pe ochi, lumina aproape îi orbea. Şi îşi 
aminti toată istoria ieşirii la suprafaŃă; toŃi anii scurşi până să ajungă aici. Încet-
încet, cei din adâncuri îşi dăduseră seama că deasupra lor trebuie să mai existe 
ceva în afară de apă. Sute de ani, lumea de deasupra fusese ceva de basm, 
paradisul, poate nimeni nu avusese curajul să afirme, că ea există, cu adevărat. 
Totul era doar o presupunere, atât, şi nimic mai mult. Exploratorii se 
apropiaseră de suprafaŃă, dar, cu cât urcau, cu atât lumina devenea mai 
insuportabilă. Fură nevoiŃi să poarte ochelari negri şi continuară să înainteze, 
mergând mereu spre Ńelul lor… Iar el, el era primul ieşit la suprafaŃa apei. El va 
fi cel rămas în istoria apelor, chiar dacă era doar o verigă într-un lanŃ de talente 
şi sacrificii. Gândurile îi alegau repede. O idee nebunească îi trecu într-o 
fracŃiune de secundă prin cap. Verifică cu viteză aparatele agăŃate pe costum… 
Presiune extraordinar de mică… Temperatură destul de ridicată… Lumina mult 
prea puternică… Şi, interesant, foarte interesant, în jurul lui nu era nici un strop 
de apă. Doar un amestec de gaze, cu urme de vapori, după cum îi spuneau 
aparatele, în care predominau azotul şi oxigenul… Se întoarse cu faŃa spre 
ocean. „Ce interesant arată lumea noastră de aici, de deasupra”, se gândi. „Şi ce 
frumoasă e! Trebuie să încerc pentru ea şi pentru semenii mei…” Aici era atât 
oxigen, iar acolo, în adâncuri, acest gaz mobil, dătător de viaŃă, dispărea încet-
încet. Se prăbuşi în nisip înainte de a apuca să facă vreo mişcare… Iar valurile 
şterseră încet mormanul de gelatină fără viaŃă de pe o insulă pustie, târând 
rămăşiŃele înapoi, în ocean… 
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V  Ă  R  S  Ă  T  O  R 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 
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- Vai domnule, dar câinele dumneavoastră e plin de purici! 
- Vă înşelaŃi, doamnă, numai unul e al lui, restul sunt veniŃi în vizită. 

☻ 
Doi purici şi-au scos alocaŃia. 
- Tu ce ai de gând să faci cu banii câştigaŃi? Întreabă unul dintre ei. 
- În primul rând îmi cumpăr un câine care să fie numai al meu… 

☻ 
La un ospiciu, un nebun prinde un purice aflat în plimbare pe propria-i 
persoană şi-l aruncă pe fereastră. 
- Şi ce crezi, că o să moară? Îl întreabă un coleg. 
- Cu siguranŃă! L-am aruncat cu capul în jos. 

☻ 
- Doamnă, luaŃi câinele de aici! Simt un purice pe picior! 
- Rex, marş de aici! Domnul are purici! 

☻ 
- Doi purici fumează la marginea trotuarului. Prin apropiere trece un 
câine. Unul dintre ei zice impacientat: 
- Hai, gata, aruncă Ńigara, că vine autobuzul! 

☻ 
- Care este culmea mizeriei? 
- Un purice plin de păduchi! 

☻ 
- Doi purici se uită la televizor. La un moment dat, emisiunea este 
întreruptă de o rubrică publicitară, în care era lăudat un spray insecticid. 
- Închide-l, dracului! izbucneşte unul dintre ei. Nu vezi că aştia dau 
filme de groază?! 
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Brujan Camelia,  

Energetic Nr.1 - 10D 
Nu demult, într-o casă afumată de vreme de sus până jos, împodobită cu 

încrestături întortocheate şi cu frunze din belşug trăia o familie cu doi copii. Aveau şi 
o grădină mică, cu flori minunate, acestea fiind singurele care dădeau culoare 
casei. Casa se găsea la marginea satului, în apropierea pădurii, motiv pentru care 
tatăl era mai tot timpul plecat de acasă. Harnic fiind, Ńăranul în fiecare dimineaŃă îşi 
lua cârja şi pleca în pădure. Aici Ńăranul se apuca de o mulŃime de treburi cum nici 
nu te-ai fi aşteptat: culegea jumătate de zi bunătăŃi ale pădurii, iar după aceea pleca 
cu această povară spre târg. Cine l-ar fi văzut încărcat aşa, sigur şi-ar fi spus în 
sine că o să cadă, doborât de greutate, dar acesta era zdravăn şi întotdeauna 
ajungea acasă. 

Într-o dimineaŃă, ca oricare alta, Ńăranul se trezeşte de dimineaŃă, bea o 
cană de ceai, ia o jumătate de pâine la el şi pleacă ca de fiecare dată la treabă. Cu 
o zi în urmă plouase, soarele răsărise de curând, cerul era limpede şi cum era de 
aşteptat nu era nimeni prin preajmă în afară de Ńăran, când acesta simŃi alături un 
foşnet. 

-     Hm… vreo veveriŃă…, vorbi el de unul singur. 
-    Exact, se auzi un glas cu totul şi cu totul deosebit. Se auzise în aşa fel încât 
părea că cel ce vorbise era făcut din fiare, oricum glasul acela era deosebit de 
cel al oamenilor. 

Omul, foarte speriat, se întoarce repede şi întreabă: 
- Cine eşti? 
- Eu sunt, stimate locuitor al pământului. 

De după nişte copaci se ridică încet o creatură care avea capul exact ca o 
minge de fotbal, corpul avea de asemenea forma unei mingi, doar că mai 
mare, cu nişte fire ieşite într-o parte care susŃineau aşa-numitul cap. Putând să 
plutească în aer, ciudăŃenia se transformă deodată într-o singură minge, 
rostogolindu-se uşor la picioarele omului. Nu puteai să-Ńi dai seama din ce 
material era făcut, oricum, se putea vedea că era perfect neted şi învăluit într-
un luciu fără cusur. 
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łăranul rămase mut de uimire, cum era şi firesc. Se mai uită o dată prin 
preajmă, ca să fie sigur că nu vorbise altcineva , îŃi făcu o cruce, iar apoi curajul de 
a privi sfera de la picioarele lui, vorbindu-i din nou: 

-   Trebuie să fie vreun aparat foarte modern, inventat acum de curând. 
Dar cum păcatele mele de merge singur şi mai ales ce caută în locul acesta? 

-     He-he-he! Se aude un râs ca de tinichea şi acesta începe să se 
rotească mai departe. Nu sunt nici un fel de aparat, sunt fiinŃă ca dumneata, iar 
dacă aş fi fost aparat, stimate pământean, cu siguranŃă nu aş fi fost pe aici, la tine, 
ci într-un loc special. Eu sunt locuitor al planetei Ubi. 

- Ahaaa! se dumiri Ńăranul. Va să zică eşti un extraterestru. 
- Întocmai. 
- Si cât de departe stai? 

             -     Nu are rost să-Ńi mai spun, voi care concepeŃi spaŃiul şi timpul în unităŃi 
de măsură,     n-aŃi putea înŃelege. 
             Omul, având o viziune aparte a lui despre extratereştri, plus că mai auzise 
destul de multe despre aşa ceva, dar nimic din acestea nu îi era clar, ştia doar că 
există o deosebire foarte mare între pământeni şi extratereştri, încât se hotărî să 
aducă discuŃia la lucruri mai simple. 

- Dar de unde ne cunoşti limba? 
             -    Nouă ne este suficient să pătrundem într-un spaŃiu şi imediat codul de 
comunicare este analizat de noi şi reconstituim vocabularul unui popor în mai puŃin 
de o secundă. 

- Chiar aşa? Nu-i prea veni a crede Ńăranului. Aşa fără să fi ştiut nimic 
înainte? 

- Fără. 
Atunci când este vorba despre extratereştri, te poŃi aştepta la orice, dar cu 
toate acestea omului nostru nu-i prea venea să creadă atât de uşor înfăŃişarea 
celui din faŃa ochilor săi, nu avea nici cap, nici picioare, nici mâini sau aripi, nu 
semăna nici pe departe cu o fiinŃă. Aşa că se mai închină încă o dată, închide 
ochii şi spune că nu este adevărat. Stă el aşa, două minute, iar când deschide 
ochii, sfera era tot dinaintea sa, aşa că acceptă puŃin realitatea şi întrebă cu 
îndrăzneală: 

- Nu te supăra, domnule, sau cum Ńi-or spune acolo, dar te-aş întreba 
de ce arîŃi aşa, adică nu tu oase, nu tu piele, nu păr, nu carne, doar arăŃi ca o bilă. 

-    Pentru că la noi, ubienii, tehnologia este la ea acasă, aşa că noi aproape că 
am atins perfecŃiunea, spuse creatura. 

- Nu prea înŃeleg! 
- Cam greu să-Ńi explic. 
- Pe marele, spune-mi doar puŃin. 
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- După cum vezi, voi pământenii, din punctul de vedere al existenŃei, 
aveŃi nevoie de ochi pentru a vedea, de gură pentru a vorbi, vă hrăniŃi cu diverse 
lucruri ca şi plantele, ca şi insectele, iar pentru a gândi aveŃi nevoie de creier. 

- Iar voi nu mai aveŃi nevoie chiar de nimic? 
- Nu. Tot ce există, există în noi, noi deŃinem în fiinŃa noastră întreaga 

lume. 
- În bila asta? 
- Exact. 
- Şi voi nu mâncaŃi nimic? 
- Nimic. 
- Înseamnă că voi nu umblaŃi toată ziulica pentru a vă asigura 

existenŃa? 
- Nu avem nevoie de nimic. La ce ne-ar folosi? Planeta noastră este la 

fel de goală şi de rotundă, la fel de netedă ca şi noi. 
- Însemnă că nu aveŃi nici izvoare… 
- Nu. 
- Nici locuri din care să prindeŃi peşte… 
- Nici. 
- Dacă nu aveŃi, înseamnă că nu vă trebuie. 
- Exact. 
- Atunci voi ce faceŃi toată ziua? Sau nu aveŃi nici zile? 
Câteva momente, extraterestrul a rămas tăcut. 
- Da, răspunse în cele din urmă, nu avem nici zile în sensul gândirii. 
- Şi nu faceŃi nimic? 

-     Ba da, încercăm să facem ceva. Facem cu toŃii câte ceva. După cum Ńi-am 
spus, noi nu ne-am atins scopul, acela de a fi perfecŃi, aşa că am hotărât să 
mergem şi pe alte planete. Am fost trimişi câte unul pe fiecare planetă, aşa că 
eu am ajuns aici, la dumneata. 

Extraterestrul se hotărăşte să mai rămână o vreme în preajma pământenilor, 
deoarece fascinaŃia nevoii de relaxare şi de muncă a pământenilor era de 
neînŃeles. łăranul a reuşit să scape de sărăcie datorită ajutorului primit de la 
extraterestru în schimbul găzduirii acestuia pentru un timp. Nici acum omului 
nu-i vine a crede ceea ce s-a întâmplat, dar un lucru e sigur pentru el: că în 
această lume se pot întâmpla şi lucruri nemaivăzute care pentru noi sunt cu 
siguranŃă de necrezut. 
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Ce este poker-ul? 
Nu există o definiŃie foarte clară a acestui joc de cărŃi, dar pentru a câştiga ai nevoie 
de anumite aptitudini cum ar fi: răbdare, inspiraŃie şi mai ales noroc. 
 
Ordinea mâinilor câştigătoare la Texas Hold’em Poker 
Numărul de cărŃi din jocul de poker este de 52. Ierarhia unei mâini de poker 
depinde în principal de valoarea fiecărei cărŃi şi apoi în funcŃie de combinaŃiile ce se 
pot realiza cu cele 52 de cărŃi din joc. 

Valoarea cărŃilor în ordine descrescătoare: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2. Valoarea combinaŃiilor realizate cu aceste cărŃi în ordine descrescătoare: 
Chintă Regală:  A, K, Q, J si 10 de aceeaşi culoare ►Chintă de Culoare: 9, 10, J, 
Q, K - cea mai bună chintă de culoare  // A, 2, 3, 4, 5 - cea mai slabă chintă de 
culoare  ►Careu: Oricare patru cărŃi de acelaşi fel  ►Full House: Trei cărŃi de 
acelaşi fel şi încă orice altă pereche  ►Culoare: Oricare cinci cărŃi de aceeaşi 
culoare  ►Chintă: Oricare cinci cărŃi consecutive  ►3 de acelaşi: Trei cărŃi de 
acelaşi fel  ►2 perechi:  Două perechi  ►O pereche:  Două cărŃi de acelaşi fel  
►Cea mai mare carte: Cea mai mare carte din mână. 
 
Desfăşurarea unei mâini 
După ce ai luat loc la masă, jocul poate începe. Desfăşurarea unei mâini în tipul de 
poker Texas Hold’em ar avea următorii paşi: 
 Pasul 1: Primii doi jucători din stânga dealer-ului (dealer-ul este marcat cu litera 
D) vor face pariurile de small blind, 
respectiv big blind.  Pasul 2: Fiecare 
jucător primeşte câte două cărŃi, iar primul 
jucător care are dreptul să acŃioneze 
jucătorul de lângă cel ce a stabilit big 
blind. Pasul 3: Fiecărui jucător prezent la 
masă îi va veni rândul, iar acŃiunea pe care 
o va putea întreprinde poate fi una dintre 
cele trei: call (a paria o anumită sumă), 
fold (a abandona mâna) sau raise (a plusa). 
Fiecare jucător trebuie să plătească blind-
ul + eventualele plusări pentru a vedea 
primele trei cărŃi. În cazul celui ce a 
realizat small blind, va trebui sa plătească 
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doar jumătate din big blind (cealaltă jumătate a plătit-o cu small blind) + 
eventualele plusări realizate până i-a venit rândul. Ultimul care poate acŃiona este 
cel ce a realizat big blind-ul şi va putea să realizeze: call (a plăti pentru a vedea 
următoarele trei cărŃi), fold (a abandona mâna), re-raise (a re-plusa). Pasul 4: 
Urmează: Flopul. În această etapă se vor întoarce primele trei cărŃi comune pe 
masă, iar toŃi jucătorii care nu au dat fold în etapa anterioară, vor putea să înceapă o 
nouă sesiune de pariuri. AcŃiunile ce pot fi întreprinse sunt următoarele: check (a 
pasa jocul mai departe), fold (a abandona mâna), raise (a plusa). Pasul 5: Urmează: 
Turnul. În această etapă se întoarce a IV-a carte comună şi ca şi în etapa precedentă 
are loc o nouă sesiune de pariuri, bineînŃeles pentru cei care nu au dat fold. Pasul 6: 
Urmează: Riverul. Se întoarce şi ultima carte şi are loc ultima sesiune de pariuri, 
care se termină în momentul în care unul dintre jucători pariază, iar ceilalŃi plătesc 
suma cerută (call), fără a mai da re-raise. În acest moment jucătorii îşi întorc cărŃile 
primite şi se stabileşte câştigătorul pot-ului adunat în urma sesiunilor de pariuri. 
Pasul 7: După această etapă va reîncepe o nouă mână (cu pasul 1), cu parierea 
blind-urilor small şi big şi jocul continuă până când rămâne doar un jucător la masă 
(în cazul unui turneu) sau până decideŃi să vă retrageŃi de la masă. 
 
Ştiri din poker 
După o bătălie cruntă, cu Ivan Demidov la Penn & Teller Theater de la Rio, Peter 
Eastgate (22 de ani) are acum titlul de cel mai tânăr Câştigător al Evenimentului 
Principal de la WSOP Las Vegas, el a câştigat titlul pentru cele mai bune mâini şi o 
brăŃară, şi a plecat acasă cu $9,152,416 pentru primul loc. 
 

Vlad Narcis Neacşu  
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  Chiar daca religia si stiinta sunt, prin definitie, notiuni contrastante, arta, un 
element abstract si strain razboiului ideologic dintre Biserica si comunitatea stiintifica, a 
reusit sa traseze in Evul Mediu un liant subtil intre cele doua. Convingerea straveche a Scolii 
ezoterice a lui Pitagora, aceea ca sunetele influenteaza anumite stari si emotii umane, a 
coincins cu decizia de mai tarziu a Bisericii Romano-Catolice de a interzice tritonul in muzica 
medievala, pe motiv ca acesta reprezenta semnul blasfemic al Diavolului. 

Desi putini oameni o stiu, chiar si astazi, muzica joaca in viata noastra un rol mai 
important decat cel aparent si imediat pe care oricine il poate percepe. Nu mai este pentru 
nimeni un secret faptul ca sunetele sunt create prin simpla miscare a aerului dar, structurate 
in portative si organizate muzical, ele pot influenta individul si chiar societatea. Valentele 
muzicii sunt numeroase, diverse si uneori contrastante. Ascultarea unor frecvente sporeste 
concentrarea si imbunatateste capacitatile cognitive, muzica fiind cu succes folosita in 
anumite terapii medicale. La anumite rezonante, tot muzica poate distruge materia, casand 
sticla sau sfaramamd pietrele. Este si un eficient “mediu” de stocare cronologica, prezentand 
particularitati diverse in functie de incadrarea sa istorica. Mai presus de toate insa – fenomen 
atent studiat de psihologi si manipulatori - muzica poate ingloba stari, ganduri si emotii pe 
care le poate transmite individului sau maselor, inoculand imagini si idei, uneori intamplator, 
alteori controlat. 
  Antica Scoala ezoterica a lui Pitagora sustinea ca anumite masuri, tempo-uri si 
ritmuri muzicale pot declansa diverse stari de spirit. Ilustrul matematician transformase 
aceasta premiza intr-o stiinta aproape omologata, incat oamenii il vizitau deja in vederea 
vindecarii pe Pitagora, cel care le recomanda terapia cu anumite ritmuri asa cum doctorii 
prescriu astazi o medicatie. Bazandu-se sau nu pe aceeasi stiinta, Biserica a inteles si ea 
dimensiunea psiho-emotionala a muzicii si a identificat rapid in natura sa o structura careia i-
a atribuit caracteristici demonice. 
  Biserica Romano-Catolica a Evului Mediu a interzis folosirea in muzica 
bisericeasca a intervalului denumit triton, care reprezinta o sectiune formata din 3 tonuri sau 
6 semitonuri succesive. Biserica zilelor in care muzica sacra era singura tolerata considera 
tritonul prea disonant pentru a fi folosit in procesiunile liturgice, gasindu-l incompatibil cu 
sfintenia. De aceea, fetele bisericesti au aruncat in ilegalitate acest interval muzical, 
suspectandu-l de provenienta demonica, in virtutea senzatiilor cu caracter ludic si sexual pe 
care le invoca. Biserica are si astazi, adanc ascunse in Vatican, mostre de muzica pe care o 
considera intunecata si muzica pe care o catalogheaza drept puternica si inaltatoare. 
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  Tritonul a fost catalogat drept un sunet nenatural, specific disonantei si a capatat 
supranumele de "mi contra fa, diabolus est in musica" (“Diavolul din Muzica”), iar de atunci 
s-a construit o intreaga simbolistica religioasa legata de Diavol in jurul acestui acord muzical. 
Se pare ca sunetul era considerat chiar o apelare a Diavolului. El are anumite nuante grave 
care excita, iar in Evul Mediu, cand oamenii erau ignoranti si tematori, in momentul in care 
simteau fiori prin trup ascultand muzica, asociau acest sentiment cu prezenta sau apropierea 
Diavolului. 

Multe superstitii au ajuns sa fie asociate cu tritonul si multi sfinti parinti au aderat 
la credinta ca el ar putea servi la invocarea Necuratului. Se speculeaza ca acest acord a fost 
asociat cu Diavolul si din cauza faptului ca el contine sase semitonuri. Acest lucru ar fi putut 
conduce doctrina religioasa la o oarecare corelare cu “insemnul Bestiei”, sau numarul 
diavolului: 666. Din cauza acestei asocieri negative, muzica acelor vremuri a evitat folosirea 
tritonului, iar el a fost exclus din predarea educatiei muzicale. 

Dupa secole de stigmatizare, tritonul si-a recastigat, insa, treptat popularitatea in 
secolul XIX, odata cu eruperea curentului romantic in muzica. Datorita sonoritatii sale 
specifice, intervalul servea de minune scenelor sinistre sau momentelor de tensiune 
caracteristice noului stil artistic. Gotterdammerung-ul lui Wagner, spre exemplu, este una 
dintre cele mai incitante scene pentru auzul uman – o imprejurare pagana, demonica, 
sustinuta cu ritmuri de tobe si timpane, abundenta in intervale tritonice. Vivaldi, Beethoven si 
Debussy sunt alti trei compozitori romantici celebri care au uzitat neinfranat tritonul in muzica 
lor. De asemenea, erele muzicale baroca si clasica au folosit controversatul ritm.  

Astazi, intervalul continua sa sugereze un sunet inspaimantator, rau, opresiv si 
este foarte popular in muzica rock heavy metal. Un emisar modern al tritonului a fost 
formatia rock Black Sabbath – din care se evidentia figura celebrului Ozzy Osbourne. Totusi, 
legatura cu “muzica Diavolului” este o surpriza chiar si pentru membrii acestei trupe de 
capatai in muzica rock, cei care au declarat ca atunci cand s-au apucat de compozitie au 
facut pur si simplu o muzica ce suna bine, nicidecum nu incercau sa obtina muzica 
demonica. Exista si destule formatii care folosesc in mod constient tritonurile, inclusiv 
celebra trupa Slayer, care chiar si-a oferit tributul intr-un album intitulat “Diabolus in Musica”. 
Antony Pryer, coordonatorul unui curs postuniversitar de istorie muzicologica, crede insa ca 
trupele de rock heavy metal au inteles gresit ideea tritonului. “Tritonul era recunoscut drept o 
problema a muzicii inca din secolul IX. A fost denumit Diabolus in Musica de catre doi sau 
trei scriitori din perioada medievala sau renascentista. Era o muzica falsa, intervalele nu 
erau naturale. Probabil s-au gandit ca este demonic de greu sa ii dezvete pe elevi sa-l cante, 
dar nu cred ca s-au gandit vreodata ca este influenta Diavolului in muzica”. 

Intervalul Diavolului are acum o gama foarte larga de stiluri muzicale care il 
folosesc, in special muzica de film, jazz si blues. Multe filme au in ele ceea ce muzicienii 
numesc Capitanul Triton, un exemplu fiind si serialul animat “The Simpsons”, a carui tema 
muzicala abunda in ritmuri de acest fel. 

Indiferent, insa, de povestea reala a Intervalului Diavolului, legatura romantica 
intre Lucifer si si muzica va continua la nivel religios sau popular si, indiferent de natura 
influentei sale, muzica va ramane un factor important de determinare emotionala in randul 
oamenilor. Info: BBC 
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»»Prof. Ing. ION CHISĂLIłĂ ( pentru unii KISSI ) 
            

►Misto revista liceului... nu prea inteleg de ce anumiti profi nu apar deloc in revista si au dat 
gaură la cireasă ( By: emigrantu octombrie 9, 2008)  ►In revista Dilematica (anul II, nr 8, 
ianuarie 2007) a aparut un studiu foarte interesant scris de Alexandru Ofrim, un studiu numit 
“Viciul lecturii”(p.p 16-24). In principiu este vorba despre o istorie a lecturii..., despre modul in 
care un tip de societate sau altul se raporteaza la demersul de a citi.... Domnul Ofrim pune 
multe fragmente si imagini “picante” pe marginea articolului, astfel incat, cel putin pentru 
mine, actul de a-l citi a fost de doua ori rasplatit... (By: unul oarecare on noiembrie 2, 2008 ) 
► Sincer sa fiu nu mi-au placut Dante,Goethe,Cervantes pt ca mi se par aiurea ca niste 
copii cu oracole.Imi place Paul Coelho ca e accesibil si te atinge la suflet cu povestirile lui de 
dragoste ( By: ucigasul de virgule on noiembrie 4, 2008 ) ►Lectura-viciu, lectura-onanism 
sunt idei vechi care se inscriu perfect in delasarea noastra de-acum. Ca elev ce satisfactii sa 
gasesc in citit atata vreme cat…nu imi este de folos. Cititul ia timp in care pot face altceva 
atata vreme cat sunt tanar. Sa ies cu rolele, la o terasa, cu fetele, la meci, pe munte sau in 
alta parte. Pot gasi satisfactii durabile si din altceva decat din citit. Pana la urma tot amintirile 
din viata noastra ne vor tine de urat… Sa nu ne mai spuna nimeni ca ne va folosi candva si 
cititul asta si ca daca nu suntem ignoranti vom avea mai mult succes in viata. E fals. Stiu 
atatia analfabeti din cartier care sunt bastani si le rad in fata oamenilor mai rasariti de langa 
ei. Si nu trebuie sa traiesti in cartierul meu marginas ca sa vezi ca e plina societatea de 
savanti ca Becali. Nu mai incape vorba ca literatura romana ce ni se baga pe gat e greu 
digerabila si nici profele noastre nu stiu sa ne cultive decat gustul pentru toceala si nu ala 
pentru lectura. Daca interpretezi ceva dintr-un text literar altfel decat ti s-a spus o incurci rau 
de tot la…note. Revenind la lectura-viciu…Autosatisfactia asta e neproductiva, sterila si 
narcisica asa cum e si scrisul. Domnul Ofrim are opinii comerciale. Trebuie sa isi vanda 
scrisul, probabil din asta traieste. (By: ucigasul de virgule on noiembrie 2, 2008 at 10:33 
pm) ►tine de ce iti place si ce nu iti place.nu stiu cat de mult poti fi educat sa iti placa ceva 
anume.gusturile nu se discuta chiar daca nu sunt exclusiv senzoriale.sau se pot discuta asa 
ca sa nu ne plictisim.mie cartarescu nu imi place desi e pe toate gardurile si lumea il vede ca 
pe un mare creator.nu mi-a placut nici stendhal chiar l-am gasit plictisitor si numai bun pt 
pustii cu hormonii iesiti in cosuri pe fata.emil brumaru place mai mult pt sinceritatea lui si nu 
pt poezia xxl.lista autorilor poate continua.oricum nu citesc pt ca nu pot fara asta.citesc 
atunci cand nu am altceva de facut.ce se scrie in dilematica e slabut.se analizeaza cazurile 
limita fara a se tine cont de citit la modul general.pana la urma are legatura totul cu ce vrei 
sa alegi.nu sunt de condamnat nici elevii care aleg guta.are guta niste piese despre dragoste 
care au priza fara sa fie mare smechereala.mie imi place vita de vie dar asta nu ma 
impiedica sa ii inteleg si pe ceilalti.cine are dreptul sa spuna ce te inalta si ce nu te 
inalta.cum am spus e are legatura cu alegerea fiecaruia (By: visatorul on noiembrie 3, 2008 
at 12:05 am) ►e misto si eminescu numa sa nu ni-l bage pe gat cu forta.m-am inspirat de 
mai multe ori din el cand a trebuit sa scriu felicitari fetelor,mamei.si nu numai asta da chiar e 
misto scrie melodios ( By: meecky dutza on noiembrie 6, 2008)  
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Cultura, care vine de la cuvântul latin colere ce se traduce prin "a 

cultiva"/"a onora" se referă în general la activitate umană. DefiniŃia UNESCO 
considera cultura drept "o serie de caracteristici distincte a unei societăŃi sau 
grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoŃionali". 

Cultura reprezintă o moştenire ce se transmite cu ajutorul codurilor 
de comunicaŃie specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul şi artele, mass 
media (presa, radioul, televiziunea), media interactivă (telefonul). În acelaşi fel 
se transmit gesturile, ritualurile, cunoştinŃele teoretice, normele abstracte, 
religia. Cultura poate fi însuşită prin diverse forme ale memoriei subiective 
(reflexe, cuvinte, imagini) dar şi prin intermediul memoriei obiective(obiecte, 
peisaje,cărŃi, numere, reguli). 

Uzul popular al cuvântului cultură în multe societăŃi occidentale poate 
reflecta chiar caracterul stratificat al acelor societăŃi. MulŃi folosesc acest 
cuvânt pentru a desemna bunuri de consum ale elitelor şi activităŃi cum ar fi 
bucătăria, arta sau muzica. AlŃi folosesc eticheta de "cultură înaltă" pentru a o 
distinge pe aceasta de cultura "joasă", desemnând toate bunurile de consum 
care nu aparŃin acestei elite. 
DefiniŃii istorice 

Teoreticienii culturii din secolul al optsprezecelea şi începutul 
secolului al 19-lea şi foarte mulŃi dintre cei de azi identifică cultura şi 
civilizaŃia pe care adesea le opun naturii. Astfel oamenilor cărora le lipsesc 
semnele culturii înalte par adesea mai naturali şi observatorii critică sau 
dimpotrivă apără elementele culturii înalte care ar inhiba "natura umană". 
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La sfârşitul secolului al XIX-lea antropologii au propus o definiŃie mai 
amplă a culturii, definiŃie care să poată fi aplicată mai multor tipuri de 
societăŃi. Ei au definit cultura drept natura umană şi au observat că aceasta îşi 
are rădăcinile în capacitatea universal umană de a clasifica experienŃele, de a 
le codifica şi de a comunica simbolic. În consecinŃă, societăŃile izolate dezvoltă 
culturi proprii, originale, dar componente ale diferitelor culturi locale se pot 
răspândi cu uşurinŃă de la o comunitate la alta. 
Noua disciplină, denumită Antropologie culturală trebuia să găsească definiŃii 
ale culturii care să poată fi utilizate atât metodologic cât şi teoretic. 
Antropologii fac distincŃie între cultura materială şi cea simbolică nu doar 
pentru că fiecare reflectă tipuri diferite de activitate umană, ci mai ales pentru 
că ele alcătuiesc corpusuri de date diferite care cer diferite metodologii. 

Un alt mod comun de înŃelegere a culturii este prin definirea acesteia 
în funcŃie de părŃile ei componente: Valori (idei), Norme (comportamente), şi 
Artefacte (lucruri, sau părŃi ale culturii materiale). 

Valorile sunt idei despre ceea ce poate fi important în viaŃă. Ele 
ghidează restul culturii. Normele sunt expectaŃii ale comportamentului diferit 
al oamenilor în diferite situaŃii. Fiecare cultură are metode diferite (sancŃiuni) 
pentru a-şi impune normele. SancŃiunile variază şi ele în funcŃie de importanŃa 
normei. Normele cele mai importante formalizate de sancŃiuni se numesc legi. 
Artefactele derivă din valorile culturale şi din norme. 

De regulă, arheologii se concentrează asupra culturii materiale, iar 
antropologii culturali asupra celei simbolice, cu toate că ambele grupuri sunt 
interesate de interacŃiunea celor două domenii. În plus, antropologii înŃeleg 
prin cultură nu doar bunuri de consum, ci şi procesul de producere al 
acestora; ei dau un sens atât bunurilor de consum, cât şi relaŃiilor sociale sau 
practice generate de acestea. 

La începutul secolului al XX-lea antropologii înŃelegeau prin cultură 
nu doar un set de activităŃi sau procese separate ci şi modele, pattern-uri ale 
acestor produse sau activităŃi. În plus, ei presupuneau că asemenea modele 
aveau graniŃe clare, astfel încât oamenii confundau cultura cu societatea care 
le producea. 

În societăŃile mai mici în care oamenii intră în relaŃii de vârstă, gen, 
familie sau grup de descendenŃă, antropologii cred că oamenii au mai mult sau 
mai puŃin acelaşi set de convenŃii şi valori. De aceea, s-a folosit termenul de 
subcultură pentru a identifica culturile care sunt parte a unei categorii 
integratoare. Deoarece acestea reflectă poziŃia unui segment al societăŃii faŃă 
de celelalte segmente şi faŃă de întregul ei, adesea revelează procese de 
dominaŃie şi rezistenŃă. 
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■1■ 45 î.Hr.: Intră în vigoare calendarul iulian. ● 1855: Apare, la Iaşi, săptămânal, sub îngrijirea 
lui V. Alecsandri, România Literară. ■2■ 1959: Este lansată sonda spaŃială Mechta -Luna 1-, care 
a ajuns la Lună şi a orbitat în jurul Soarelui ● 1920: se naşte Isaac Asimov, scriitor american de 
origine rusă, cel mai mare autor de SF (d. 1992) ■3■ 1496: Leonardo da Vinci testează fără 
succes o maşină de zburat ● 1521: Papa Leo X îl excomunică pe Martin Luther  ● 1749: Apare la 
Copenhaga, cel mai vechi ziar din lume, Berlingska Tidende ● 1899: Prima utilizare a cuvântului 
"automobil" a apărut într-un editorial din New York Times ● 106 î.Hr.: se naşte Cicero, om politic 
şi filozof roman (d. 43 î.Hr.) ■4■ 1643: se naşte Isaac Newton, fizician, matematician şi astronom 
englez (d. 1727) ● 1809: se naşte Louis Braille, pedagog francez, inventatorul al alfabetul Braille 
(d. 1852) ● 1941: moare Henri Bergson, filosof, scriitor francez (n.1859) ● 1960: moare Albert 
Camus, filosof şi scriitor francez (n. 1913)  ■5■ 1919: crearea Partidului Muncitoresc NaŃional–
Socialist German (N.S.D.A.P) – partidul nazist ● 1855: se naşte King Camp Gillette, inventator 
american al lamei de bărbierit (d. 1932) ● 1932: se naşte Umberto Eco, critic literar şi prozator 
italian ■6■ 1714: Inginerul englez Henry Mill a patentat maşina de scris. Prima maşină de scris 
comercială a fost patentată abia în 1868 de inginerul mecanic american Christopher Latham 
Sholes ● 1838: Samuel Morse a efectuat prima demonstraŃie a sistemului său de telegrafie în 
oraşul Morristown, New Jersey ● 1412: se naşte Ioana d'Arc, eroină naŃională a FranŃei, 
supranumită „Fecioara din Orléans” (d. 1431) ● 1852: moare Louis Braille, pedagog francez, 
inventatorul alfabetul Braille (n. 1809) ■7■ 1904: A fost introdus semnalul marinăresc utilizat în 
caz de pericol, CQD ("seek you, danger"), înlocuit, doi ani mai târziu, cu SOS ("save our soul") ● 
1927: Primul telefon internaŃional - de la New York la Londra ●1502: se naşte Papa Grigore al 
XIII-lea (1572-1585); în anul 1582 a introdus un nou calendar (calendarul gregorian folosit şi azi) 
(m. 10 aprilie 1585) ● 1943: moare Nikola Tesla, fizician de origine istro-română, a pus bazele 
cunoştinŃelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, 
incluzând sistemele polifazate, sistemele de distribuŃie a puterii şi motorul pe curent alternativ, 
care au determinat cea de-a doua RevoluŃie Industrială  (n. 1856) ■8■ 1958: Americanul Bobby 
Fischer a câştigat primul lui campionat naŃional de şah, la vârsta de 14 ani ● 1942: se naşte 
Stephen Hawking, fizician englez, teoretician al originii universului şi unul dintre cei mai mari 
cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, deŃinută 
cândva de Isaac Newton ● 1642: moare Galileo Galilei, astronom şi fizician italian (n. 1564) ● 
1896: moare Paul Verlaine, poet francez, unul dintre precursorii simbolismului (n. 30 martie 1844) 
● 1950: moare Joseph Schumpeter, economist austriac (n. 1883) ■10■ 49 î.Hr.: Iuliu Cezar 
traversează Rubicon-ul, ocupă Roma şi alungă pe Pompeius  ● 1863: Prima linie publică de 
transport subteran din lume a fost deschisă la Londra ● 1869: se naşte Grigori Rasputin, călugăr 
rus (d. 1916) ● 1883: se naşte Alexei Tolstoi, prozator şi dramaturg rus (d. 1945) ● 1939: moare 
Hariclea Darclée (Hartulari), soprană lirică româncă (n. 1860) ● 1971: moare Coco Chanel, 
celebră creatoare franceză de modă (n. 1883) ● 2001: moare Constantin Săvulescu, subinginer 
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proiectant la Uzinele Malaxa; a participat la conceperea şi producerea prototipului unui automobil 
popular, de concepŃie românească (1945); numele maşinii urma să fie "Malaxa", dar proiectul nu 
s-a concretizat. ■11■ 1569: Prima loterie despre care sunt date istorice în Anglia. ● 1922: Este 
folosită pentru prima dată, pe un pacient, insulina în tratarea diabetului (Descoperitorul insulinei 
este cercetătorul român Nicolae Paulescu) ● 1963: S-a deschis prima discotecă din lume, la Los 
Angeles, "Whisky a-go-go" ■12■ 1876: se naşte Jack London, scriitor englez (d. 1916) ● 1665: 
moare Pierre de Fermat, matematician şi avocat francez (n. 1601) ● 1976: moare Agatha 
Christie, scriitoare engleză de romane poliŃiste (n. 1890) ■13■ 1910: A avut loc prima transmisie 
radiofonică de operă: Enrico Caruso cântând pe scena Metropolitan-ului din New York este captat 
la 30 de km distanŃă. ● 2006: Se inaugurează StaŃia Law-RacoviŃă, prima staŃie românească 
permanentă de cercetare şi explorare din Antarctica  ● 1941: moare James Joyce, scriitor 
irlandez, de limbă engleză, fondatorul romanului modern (n. 1882) ■14■ 1876: Brevetarea 
telefonului. La aceasta dată, Alexander Graham Bell şi Elisha Gray au depus o cerere de brevet 
la Biroul pentru brevete din New York, primul la ora locala 12.00, iar al doilea la ora 14.00. Pe 
această diferenŃă s–au bazat cei ce i–au adjudecat lui Bell invenŃia în procesul ce i–a opus multă 
vreme pe cei doi inventatori  ● 17 î.Hr.: moare Ovidiu, poet roman  ■15■ 1870: DemocraŃii din 
SUA au utilizat pentru prima dată, ca simbol al partidului lor, un măgar ● 1880: Legea pentru 
înfiinŃarea Casei de Economii. (CEC) ● 1913: A fost inaugurată prima linie telefonică dintre Berlin 
şi New York. ● 1622: se naşte Molière (Jean–Baptiste Poquelin), dramaturg şi actor francez (d. 
1673) ● 1850: se naşte Mihai Eminescu, poetul naŃional al românilor (d. 1889) ● 1894: se naşte 
Ecaterina Teodoroiu, "eroina de la Jiu" căzută în luptele de la Măraşeşti (d. 1917) ● 1908: se 
naşte Edward Teller, savant american de origine maghiară, creator al bombei cu hidrogen (d. 
2003) ● 1929: se naşte Martin Luther King, cunoscut militant pentru apărarea drepturilor civile ale 
populaŃiei de culoare, asasinat la 4 aprilie 1968  ● 1568: moare Nicolaus Olahus, umanist şi 
istoric de origine română, arhiepiscop de Esztergom şi guvernator al Ungariei (n. 1493) ■16■ 
1547: Ivan cel Groaznic a fost încoronat Ńar al Rusiei ■17■ 1798: se naşte Auguste Comte, 
sociolog şi filosof francez (d. 1857) ● 1834: se naşte August Weismann, medic german, unul 
dintre fondatorii geneticii (d. 1914) ● 1860: se naşte A.P. Cehov, scriitor rus (d. 1904) ● 1899: se 
naşte Al Capone (supranumit Cicatrice), gangster american (d. 1947) ■18■ 1733: A fost adus la o 
gradină zoologică din Boston primul urs poloar prezentat public vreodata în SUA ● 1799: 
Francezul Louis Robert primeşte brevetul pentru descoperirea sa din 1798, prima instalaŃie de 
produs hârtie  ● 1878: Spiru Haret îşi ia doctoratul în matematici la Sorbona cu o teză de 
mecanică cerească devenită celebră  ● 1689: se naşte Montesquieu, scriitor şi filosof 
reprezentativ al iluminismului francez (d. 1755) ● 1829: se naşte Ludvig Lorenz, fizician şi 
matematician danez (d. 1891) ● 1936: moare Rudyard Kipling, scriitor englez (n. 1865) ■19■ 
1736: se naşte James Watt, fizician englez, inventatorul maşinii cu aburi (d. 1819) ● 1809: se 
naşte Edgar Allan Poe, poet, scriitor, critic american (d. 1849) ■20■ 1265: Primul parlament 
englez conduce prima şedinŃă la Palatul Westminster  ● 1920: se naşte Federico Fellini, regizor 
italian (d. 1993) ■21■1648: La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a 
Noului Testament, sub îngrijirea mitropolitului Andrei Şaguna  ● 1905: se naşte Christian Dior, 
designer francez (d. 1957) ● 1950: moare George Orwell, scriitor englez (n. 1903) ■22■ 1939: 
Pentru prima oară, în cadrul UniversităŃii Columbia, a fost divizat un atom de uraniu  ● 1952: Ia 
fiinŃă Institutul NaŃional de Geronto-Geriatrie "Dr. Ana Aslan"  ● 1561: se naşte Francis Bacon, 
filosof englez (d. 1626) ● 1788: se naşte Lord Byron, poet englez (d. 1824) ■23■ 1783: Stendhal, 
scriitor francez (d. 1842) ● 1989: moare Salvador Dalí, pictor, grafician, eseist spaniol (n. 1904) 
■24■ 1458: Matei Corvin, fiul cel mai mic al lui Ioan Corvin, este ales rege al Ungariei ● 1859: 
Adunarea Electivă a łării Româneşti se pronunŃă pentru alegerea ca domn a lui Al.I.Cuza, 
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realizându–se astfel Unirea Principatelor Române  ● 1990: se adopta Imnul de Stat al României - 
"Deşteaptă–te, Române" (versuri de Andrei Mureşanu, muzica Anton Pann) ●  1849: se naşte 
Badea CârŃan Ńăran român, luptător pentru indepedenŃa românilor din Transilvania (d. 1911) ● 
1920: moare Amedeo Modigliani, pictor italian, sculptor (n. 1884) ■25■ 1475: Ştefan cel Mare, 
domnul Moldovei (1457-1504), a trimis o scrisoare circulara principilor din Europa anunŃându-le 
victoria pe care a repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (10 ianuarie). ● 1736: se naşte Joseph-Louis 
Lagrange, matematician şi astronom italian (d. 1813) ● 1882: se naşte Virginia Woolf, scriitoare 
britanică (d. 1941) ■26■ 1918: se naşte Nicolae Ceauşescu, preşedintele României în perioada 
1965-1989 (d. 1989) ● 1891: moare Nikolaus August Otto, inginer şi industriaş german, care în 
anul 1876 a realizat motorul în patru timpi (n. 1832) ■27■ 98: După moartea lui Nerva pe tronul 
Imperiului Roman a urcat Marcus Ulpius Traianus (98 - 117). În timpul domniei lui, Imperiul 
Roman a căpătat cea mai mare extindere teritorială. În 106 intră în componenŃa sa şi Dacia  ● 
1880: Lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de invenŃie pentru sursa sa de iluminare 
incandescentă  ● 1888: La Washington este fondată "National Geographic Society"  ● 1775: se 
naşte Friedrich von Schelling, filozof german (m. 20 august 1854) ● 1756: se naşte Wolfgang 
Amadeus Mozart, compozitor austriac (m. 5 decembrie 1791) ● 1832: se naşte Lewis Carroll 
(Charles Lutwidge Dodgson), scriitor, matematician englez, autorul celebrei povestiri "Alice în Ńara 
minunilor" (m. 14 ianuarie 1898) ● 1814: moare Johann Gottlieb Fichte, filosof german (n. 19 mai 
1761) ● 1860: moare János Bolyai, matematician, violonist maghiar (n. 15 decembrie 1802) ● 
1901: moare Giuseppe Verdi, compozitor italian (n. 10 octombrie 1813) ■28■ 1547: În Anglia, în 
urma decesului lui Henric al VIII-lea, pe tron se urcă Edward al VI-lea, fiul său de doar 9 ani  ● 
1887: se naşte Arthur Rubinstein, pianist şi compozitor american de origine poloneză (d. 1982) ● 
814: moare Carol cel Mare (n. 748)  ● 1898: moare Alexandru Flechtenmacher, compozitor, 
dirijor, pedagog român, întemeietorul Conservatorului din Bucureşti (n. 1823) ● 1931: moare 
Henri Mathias Berthelot, general francez, membru de onoare al Academiei Române ■29■ 1886: 
Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929) a fost brevetat pentru fabricarea primului automobil 
funcŃionabil din lume, alimentat cu benzină  ● 1860: se naşte Anton Cehov, scriitor rus (d. 1904) 
● 1866: se naşte Romain Rolland, scriitor francez (d. 1944) ■30■ 1561: A apărut 
„Tetraevanghelul”, prima carte românească tipărită de diaconul Coresi. ● 1695: Constantin 
Brâncoveanu primeşte ca recompensă pentru serviciile facute CurŃii din Viena, titlul de "principe al 
Imperiului".  ● 1933: Adolf Hitler este numit în functia de cancelar al Germaniei. Începutul 
dictaturii hitleriste în Germania. ● 1948: Este asasinat Mahatma Gandhi, conducator al mişcării 
de eliberare a Indiei. Se marchează drept "Ziua martirilor" (n. 2 octombrie 1869) ■31■ 106: Se 
termină reconstrucŃia podului peste Dunăre (cu o lungime de 1135 m) la Drobeta, de către 
Apolodor din Damasc ● 1844: Emanciparea Ńiganilor aparŃinând aşezămintelor bisericeşti şi 
mănăstirilor de către Mihail Sturdza, Domnul Moldovei (1834-1849). La 14 ianuarie 1844, au fost 
eliberaŃi şi Ńiganii robi ai statului. ● 1797: se naşte Franz Schubert, compozitor austriac (d. 1828) 
● 1418: moare Mircea cel Bătrân, domn al łării Româneşti. 
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  Studii. Stephen Hawking s-a născut în ziua când se împlineau 300 de ani de la 
moartea lui Galileo Galilei. Şi-a făcut educaŃia la St. Albans School (Hertfordshire) şi la 
University College (Oxford). În 1962 - la vârsta de 20 de ani - obŃine titlul de Doctor în Fizică 
la Trinity Hall din Cambridge, unde îşi începe activitatea didactică şi ştiinŃifică. 

Lupta cu boala şi infirmitatea. În 1963, la vârsta de 21 de ani, Hawking observă 
pentru prima dată o slăbiciune a muşchilor. În urma unui examen medical, se constată o 
boală progresivă de neuron motor, afecŃiune cunoscută sub numele de Scleroză laterală 
amiotrofică. I se dau maximum 3 ani de trăit. Hawking nu cedează, continuă să lucreze, în 
ciuda agravării continue a invalidităŃii. Se căsătoreşte în 1965 cu Jane Wilde (divorŃând 
ulterior, în 1990), şi va avea trei copii. Paralizia progresează şi, cu timpul, devine complet 
imobilizat, îşi pierde vocea şi este constrâns să comunice cu ajutorul unui computer sofisticat 
(conceput special pentru el de un prieten), care poate fi controlat cu mişcări ale capului şi 
globilor oculari, la o viteză de cincisprezece cuvinte pe minut! Infirmitatea nu îl poate 
împiedica să îşi continue activitatea didactică şi ştiinŃifică. În 1995 se căsătoreşte din nou, cu 
Elaine Mason. 

Activitatea ştiinŃifică. Principalele domenii de cercetare sunt cosmologia 
teoretică, relativitatea generală şi mecanica cuantică. În anii 1965-1970 elaborează un 
model matematic asupra orginei şi evoluŃiei universului în expansiune din momentul "marii 
explozii" iniŃiale ("The Big Bang") şi întreprinde studii asupra relaŃiei dintre găurile negre din 
univers şi termodinamică. Cercetările sale l-au dus la concluzia că aceste găuri negre au o 
durată de existenŃă limitată, constituirea unor perechi de particule-antiparticule virtuale 
ducând la o "evaporare" treptată a acestora sub forma radiaŃiei Hawking. Mai târziu, revine 
asupra acestei teorii, admiŃând că radiaŃia se produce indiferent de procesul ce are loc 
înăuntrul unei găuri negre, reprezentare ce contrazice regulile mecanicii cuantice, teorie 
cunoscută sub numele de paradoxul informaŃional al găurilor negre. La ConferinŃa 
InternaŃională asupra RelativităŃii Generale şi GravitaŃiei din 21 iulie 2004, care a avut loc la 
Dublin, Hawking a emis idea că găurile negre ar putea transmite, într-o manieră deformată, 
informaŃii asupra întregii materii pe care au asimilat-o. 

Foarte populare sunt cărŃile sale de popularizare a ştiinŃei, pentru nespecialişti: A 
Brief History of Time, 1988 (publicată în limba română sub titlul Scurtă istorie a timpului, 
2004), Einstein's dream, 1993 (publicată în limba română sub titlul Visul lui Einstein şi alte 
eseuri), The Universe in a Nutshell, 2001 (publicată în limba română sub titlul Universul într-
o coajă de nucă, 2004) şi A briefer history of time, în colaborare cu Leonard Mlodinow, 2005 
(publicată în limba română sub titlul O mai scurtă istorie a timpului). 

Premii şi distincŃii. Fellow of the Royal Society din 1974 ▪ Companion of the 
Order of the British Empire din 1982 ▪ Medalia de Aur din partea Royal Astronomical Society 
1985 ▪ Premiul J. E. Lilienfeld de la American Physical Society 1999 ▪ Medalia de aur Papa 
Pius al XII-lea, decernată de Vatican în 1975 ▪ Membru al Academiei Pontificale de ŞtiinŃe 
din 1986, deşi teoriile sale nu sunt întru totul de acord cu interpretarea religioasă a creaŃiei 
lumii ▪ Premiul Wolf pentru Fizică, împreună cu Roger Penrose, în 1988  

Opere publicate în limba română. Scurtă istorie a timpului (2004) ▪ Visul lui 
Einstein şi alte eseuri (2004) ▪ Universul într-o coajă de nucă (2005) ▪ O mai scurtă istorie a 
timpului (2007) 

[sursa: wiki] 
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