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Despărţirea de secretele care însingurează 
Prof. Valeria Roşca,  

Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

 
 

Am descoperit de curând Spovedanie neterminată, de Gena 

Geamănu, publicată la Editura Bizantină,  o carte tulburătoare, despre 

singurătate și secrete, într-adevăr... Dar o singurătate care devenea tot 

mai acută în prezența celorlalți și niște teribile secrete spuse tuturor în 

gura mare... 

Cum este posibil ca singurătatea să crească în jurul tău când 

oamenii mișună pe lângă tine, când ești prins în relații dintre cele mai 

diverse, care domestice, care profesionale? Cum e posibil să nu te 

mulțumească nimic, când aparent nimic nu-ți lipsește, nici libertate, nici 

profesie, nici iubire, așa cum o înțelege toată lumea?!... Tinerii visează 

cu nesaț la clipa când vor putea zburda liberi prin lume, departe de 

privirea severă a tatălui ori de gura restrictivă a mamei, să încerce 

toate variantele libertății... sau libertinajului! Și în loc de minunata 

voluptate, ce să vezi? Gustul cenușii! În ce fel suntem construiți? Sau 

doar Gena Geamănu este altfel, bizară, unică, singulară?  De ce simte 

atât de acut non-sensul vieții, neliniștea de a fi și uneori chiar dorința 

ilogică dar intensă de a nu mai fi? Și ce convertire miraculoasă trăiește, 

încât viața ei își schimbă radical coordonatele, culorile, pulsul, ritmul? 

Cum ajungi din singurătate pustiitoare, în chiar epicentrul comuniunii? 

Cum ajungi din deșert în Eden? Este o călătorie cu ajutorul 
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imaginarului, sau este o călătorie reală, un tropism firesc al acestei 

complexe și misterioase ființe numită om? 

De fapt fiecare om este unic, fiecare om e persoană, fiecare om 

este chemat la desăvârșire, la dialog, la împărtășire de celălalt. Adesea 

viața noastră se consumă în fleacuri, adesea suntem substanțe care 

ardem grațios într-o combustie a gratuității ai cărui combustibili sunt: 

orgoliul, vanitatea, răzbunarea, disprețul, ura.... când de fapt ar trebui 

să fim substanțe care prin combustia lor să se propulseze împreună cu 

ceilalți spre înalt.  A..., veți zice, asta-i găselniță de filosof! Ei, filosofii, 

tot vorbesc despre absolut, despre adevăr, dreptate, și alte pozne de-

astea rupte de concret! Ei bine, da, uneori concretul, prea densul 

concret, grăunțele în căutarea cărora nu mai terminăm să purcedem, 

tocmai acestea ne condamnă la cumplită singurătate. În acest tip de 

singurătate, în care conștiința ta, dinspre orice direcție ai privi, te arată 

doar pe tine în toată ...imperfecțiunea 

ta, secretele cresc mormane până la a 

te sufoca. Și ce secrete pot lăstări 

acolo, și de ce ar fi secrete dacă nu 

ar fi inavuabile, de nemărturisit?  

Secretul apare ca urmare a 

fricii de celălalt. Cândva îmi 

amintesc că nu înțelegeam un 

autor care pornise chiar în 

căutarea fricii. Chiar îi 

mărturiseam atunci că rațional 

ar fi ca din calea fricii să fugi, 

mi se părea greu de admis că 

unii chiar pornesc în căutarea 

fricii... Acum admit că frica 

este un spectru care dacă apucă 

să se instaleze în tine, te poate prinde ca-ntr-o capcană, ca-ntr-un văl 

sinistru. Cu frica, fie că e frica de tine sau de ceilalți, trebuie să lupți. 

Cu ea trebuie să te confrunți. Dar dacă fugi ea, n-o cunoști, de aceea e 

de căutat. Pentru asta îți trebuie curaj. Curajul de a coborî în tine, 

acolo la izvoarele gândului, de a limpezi apele trăirilor, credințelor, de 

a te cunoaște, de a te demasca. Mare scofală, să te cunoști pe tine, ar 

putea replica scepticii sau prea încrezătorii. Și cum să te demaști, nu ți-

ai deveni tu propriul tău dușman? Tu ai nevoie de protecție, nu de 
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dezvăluiri infamante care să te compromită. Ei bine, nu. Adăpostim în 

noi aluviuni otrăvitoare, depuneri toxice. Toate gândurile noastre 

necurate despre ceilalți ori despre noi înșine, toate abaterile noastre de 

la bine, toți pașii noștri strâmbi sunt pași spre autodistrugere. 

Conținuturile noastre neaerisite devin explozibil care ne-ar putea 

arunca în orice secundă echilibrul în aer. E nevoie să ne facem curaj și 

să intrăm până în subsolul făpturii noastre pentru a depresuriza acea 

tainică încăpere. E nevoie de mărturisire. E nevoie de curățire. Sigur că 

ai nevoie de asistenți. Ai nevoie de prieten, dar de multe ori s-ar îngrozi 

dacă ar asista la toate expulzările monstruoase ori sulfuroase ale 

făpturii tale. Chiar dacă s-ar regăsi poate în trudnicul fenomen, te 

gândești să-l menajezi ori să salvezi aparențele. Arta ascunderii este 

mult mai exersată decât arta demascării. Atunci afli că există și 

profesioniști ai mărturisirii. Psihanalistul și preotul duhovnic. 

Necredincioșii îl aleg pe primul. La duhovnic ajungi ca necredincios 

abia după convertire. Dar convertirea nu e un act de alegere liberă, 

este un dar.  

Spovedania neterminată a Genei Geamănu este o spovedanie 

publică. Nu e vorba de a-și pune cenușă în cap, cât despre o aruncare 

în cele patru vânturi a cenușii de pe fundul oceanului ființial. Jurnalul 

Genei Geamănu nu era destinat publicării. Dacă se naște din nevoia de 

limpezire a sinelui, continuă ca o comandă a duhovnicului. Duhovnicul 

este asistent la nașterea acestui sine curățat, limpezit, clarificat. Dar 

paradoxul este că aluviunile vin continuu iar truda de limpezire trebuie 

și ea să fie neîntreruptă. Publicarea este un gest de acceptare a 

transformării unui om încâlcit  într-un om simplu. Publicarea survine 

ca o pildă: Eu aceasta sunt. Îmi asum. 

Ne-am obișnuit să considerăm omul simplu ca un om prostuț 

când de fapt simplitatea ar fi transparență, unitate, convergență, 

coerență. Un om transparent renunță la secretele sale împovărătoare. 

N-are secrete. Dar asta nu înseamnă că e nătărău. Ci că lumina îl poate 

penetra fără probleme încât, asemeni tuturor suprafețelor netede și 

transparente, poate deveni orbitor. 
  



 

aprilie 2013 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

despre  

adevăr, secrete,  
sentimente şi singurătate 

Prof. Nicoleta Nica,  
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
● Il ne faut pas s’offenser que les autres nous cachent la vérité, puisque nous nous la 
cachons si souvent à nous-mêmes. 
Nu trebuie să ne simţim jigniţi când ceilalţi ne ascund adevărul, de vreme 
ce noi ni-l ascundem adesea nouă înşine. 

LA ROUCHEFOUCAULD 
● Gardons-nous d’annoncer la vérité à ceux qui ne sont pas en état de l’entendre. 
Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să îl asculte. 

ROUSSEAU 
● L’amour de la vérité n’est pas le besoin de certitude et il est bien imprudent de 
confondre l’un avec l’autre. 
Dragostea de adevăr nu înseamnă nevoie de certitudine şi este imprudent 
să confundăm una cu cealaltă. 

ANDRÉ GIDE 
● Pour être aimé, soyez discret / La clé des cœurs, c’est le secret.  
Pentru a fi iubit, fii discret, cheia inimilor este secretul. 

FLORIAN 
● Aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même 
direction. 
A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi împreună în aceeaşi 
direcţie. 

SAINT-EXUPÉRY 
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● L’egoïsme aspire à la solitude pour échapper à la dépendence. 
Egoismul aspiră la singurătate pentru a scăpa de dependenţă. 

LACORDAIRE 
● L’ignorance est moins éloignée de la vérité que prejudge. 
Ignoranţa este mai aproape de adevăr decât prejudecata. 

DIDEROT 
● La plus belle victoire est de vaincre son cœur. 
Cea mai frumoasă victorie este de a-ţi înfrânge inima, 

LA FONTAINE 
● La cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. 
Inima îşi are raţiunile ei pe care raţiunea nu le cunoaşte. 

PASCAL 
● La raison peut nous avertir de ce quţil faut éviter, le cœur seul nous dit ce quţil faut 
faire. 
Raţiunea ne poate avertiza de ceea ce trebuie să evităm, dar numai inima ne 
spune ce trebuie să facem.  

J. JOUBERT 
● On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.  
Nu putem vedea bine decât cu inima. Esenţialul este invizibil ochilor. 

SAINT-EXUPÉRY 
● Ce n’est pas toujours de tristesse que l’on pleure; il entre bien des sortes de sentiments 
dans la composition des larmes. 
Nu plângem întotdeauna de tristeţe; în compoziţia lacrimilor intră mai 
multe feluri de sentimente. 

MADAME DE SÉVIGNÉ 
● Rien n’est plus capable d’ôter tous les bons sentiments, que de marquer de la défiance. 
Nimic nu înlătură mai mult toate sentimentele bune decât neîncrederea. 

MADAME DE SÉVIGNÉ 
● Les passions ont appris aux homes la raison. 
Pasiunile i-au ajutat pe oameni să descopere raţiunea. 

VAUVENARGUES 
● La sagasse fait durer, les passions font vivre. 
Înţelepciunea ne ajută să rezistăm, pasiunile ne ajută să trăim. 

CHAMFORT 
● Celui à qui vous dites votre secret deviant maître de votre liberté. 
Acela căruia îi încredinţaţi un secret devine stăpân al libertăţii voastre. 

LA ROCHEFOUCAULD 
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● Ils est plus difficile de dissimuler les sentiments que l’on a que de feindre 
ceux que l’on n’a pas. 
E mai greu să ascundem sentimentele pe care le avem decât să ne prefacem 
că le avem pe cele care ne lipsesc. 

LA ROCHEFOUCAULD 
● La sincérité est un ouverture de coeur. On la trouve en fort peu de gens; et celle que 
l’on voit d’ordinaire, n’est qu’une fine dissimulation pour attire la confiance des autres. 
Sinceritatea este o deschidere a inimii. Se găseşte la puţini oameni; şi aceea 
pe care o vedem de obicei nu este decât o fină disimulare menită să atragă 
încrederea celorlalţi. 

LA ROCHEFOUCAULD 
● La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corp. 
Singurătatea este pentru spirit  ceea ce dieta este pentru corp. 

VAUVENARGUES 
● La pire souffrance est dans la solitude qui l’accompagne. L’exprimer aussi deliver; 
mais peu de mots sont moins connus des homes que ceux de leurs douleurs profondes. 
Cea mai grea suferinţă se află în singurătatea care o însoţeşte. A vorbi 
despre ea ne uşurează; dar puţine cuvinte sunt mai necunoscute de oameni 
ca acelea ale durerilor lor profunde. 

MALRAUX 
● Le temps, dans sa fuite, blesse ou tue nos sentiments les plus ardents et les plus 
tenders. 
În fuga sa, timpul răneşte sau ucide sentimentele noastre cele mai 
înflăcărate sau cele mai gingaşe. 

ANATOLE FRANCE 
● Qu’est-ce que la vie? Un petit songe bien joli qui dure un instant. 
Ce este viaţa? Un vis scurt şi frumos care durează o clipă.  

MARQUIS D’ARGENSON 
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P R E J U D I C E 
A. S. 

C N E T  
– Târgu Jiu 

 
People have the habit of categorizing everything. It is the 

way our brain works. We can only truly understand something 
if we classify it. However this habit of ours is actually based on 
prejudice. Prejudice comes in various shapes and forms, from 
the innocent stereotyped beliefs that all those who prefer rock 
music are rebellions spirits, to the more serious discriminations 
such as racism, sexism or anti-Semitism.  
   Historically speaking prejudice has been the cause of 
various events one of the most significant has been the genocide 
that Hitler caused in World War Two, which was based on the 
hatred the world kept against Jewish people. It all started with 
one, very unfit, person put in a position of power. It was, above 
all, a personal battle based on prejudice, “Mein Kampf”, my war, 
as Hitler declared it. The Final Solution killed six million Jews. 
Why? Because Nazis had the preconception that one human 
race, the Aryans, was above all others. 
 Prejudice is found in Education, just as much as it is in 
History. Girls are supposed to be drawn towards Literature, 
foreign languages, Psychology, Philosophy and essentially 
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everything that is on the more sensitive side of things. On the 
other hand, boys should love Sciences, Math and all that is 
rational or practical. On some level, we all share these beliefs but 
that doesn’t mean they are justified. If we are to analyze them, 
they came from a background of sexism. 
 From a social point of view, prejudice is a part of our 
lives, it being the thing that divides us into groups or classes. 
Everybody must fit into a category. Whether the division is 
made by religious considerations, by those of occupation or by 
any others, it is always present. We are reticent toward 
befriending someone who doesn’t shares our interests, because 
we fail to understand them. This failure comes from prejudice, 
from our own faulty thinking. As a career woman, one will not 
be able to understand the choices of stay-at-home mom, and will 
often misjudge her for a person lacking ambition. The two, will 
probably never befriend, although they might have more in 
common than meets the eye. Their passion is just as present, 
only the placement of it differs. 
 Prejudice is a part of the way we think, it is a coping 
mechanism that helps us grasp the meaning of the world, but, at 
the same time, it is what prevents us from connecting with 
others. We feel profound anger when submitted to prejudice or 
discrimination but maybe unconsciously, we do the same. The 
question that remains to be answered is “who are we to judge 
those who judge us?”   
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g r i s e t b l e u 
în punctul zero 

 

 

 

Alexandru Corlan, XIIC 

Colegiul Național “Spiru Haret”,  Târgu Jiu 
 

Nici aici nu m-am petrecut aspiraţional, dar încă o dată 

inspiraţional. Redregeam fragmentar oricare secvenţă de 

intracomunicare, voiam să inspir, o aspiraţie ce în dăţi de regres istoric 

era ocupaţie femeiască, dar ce mi-era de dat când deja primeam flux 

energetic de a mă inspira pe sine. Calculasem şi un procedeu de 

retardare de orice fel, în primă fază mediatică, ajungând chiar la a mă 

supune tratamentelor de reeducare manelizată… Fără rezultat. Apoi se 

reiau majoritatea funcţiilor ritualice primare, cu trimitere chiar într-o 

stare primară de conştienţă. Aşa că de rest rămânea transpunerea în 
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ipostază paradoxală, de inconştienţă-conştientă. Şi aşa testam orice se 

zicea că şterge urme de conştienţă. 

Eram mereu cald, dar mă simţeam rece, ca un oraş de fier, ca o 

operă de Grant Green din ’68, ca o reacţie adversă la afecţiune. Cream 

diversiuni sau scuze, unele pentru a retarda sistemul când trebuia 

dezvoltat, altele viceversa, pentru a dezvolta sistemul cerebral într-un 

context de retardare. Astfel mă puteam autoproclama specialist în 

analiză asupra unor procese observate ca fiind nocive. Intenţia-mi 

fuziona cu pleava ce credeam că-mi parazitează Cerebrus-ul, reuşind în 

propria-mi “meta” să mă desconsider când mă simţeam influent. Eu 

trebuia să separ tot ceea ce compunea o ciorbă de adevăruri personale, 

trebuind să disec chiar şi Samsara să pot să dau ceaţa războiului la o 

parte pentru a mi-o vedea. 

Lumea îmi oferea certitudinea că merge în acest fel: ai un vis, îl 

cumperi. N-ai bani, îi faci să-l cumperi. N-ai vis… Câţi bani costă un 

plan de vis? 

Cea mai mare activitate cerebrală obţinută, totodată 

demonstrată, îmi oferea senzaţia de somn. O robotizare în plan 

personal. Nici măcar atitudine profesională. 

Spre exemplu, aveam un şarpe de companie financiară. Îşi ţinea 

rezultatele într-o casetă old school cu B.U.G. Mafia, unde, pe vremea 

aceea fără Internet decât prin telefon fix, mai avea nişte link-uri notate 

pe o bucată de hârtie, cu trimitere către star-urile sale porno preferate. 

Aşa îmi contraziceam şi eu latura de psihopatie eficientă în comunicare. 

Felul meu de a percepe o creaţie literară era constrâns şi îşi punea  
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accentul pe ideea: "Dai pagina, schimbi motivul". Totul 

ţinea de concluzii fără formă, doar un fond limitat de 

existență demonstrată, de obicei culoarea violet. 

Întâmplător se aşezau şi legau majoritatea formelor, într-

un plan quantic, într-o anticameră alb-negru, fără nici o 

nuanţă de gri. Iar restul, cărora nu le-am dat de atenţie, 

erau şi atât. Retardarea mă făcea să cred în maturizare. 

Cât despre tendinţa de adaptare, asta însemna 

doar să acumulez, consum şi satirizez în cel mai bun caz, 

iar când mi se reproşa că nu sunt nebun nu mai 

înţelegeam. Totodată, mie tot îmi surâde moralitatea 

personală, redusă la un nivel general primar în cine ştie 

ce punct zero dintre doua universuri: jazz (haos frumos) 

şi rap (organizare tristă sau estetic-urâtă). La rest 

rămânea gunoiul. Raportul se continua a părea fără fir 

logic, dar de fapt nu exista tendinţa de adaptare la 

acesta, el creând disconfort către încă un adevăr. Ploaia 

care va cădea în trecutul prezentat mai sus era nimic mai 

mult decât o aşezare rece senzorială. Să nu mai vorbesc 

de partide fără pauze.  

Am urmat traiectoria lăsată adineauri să 

putrezească şi mi-am aruncat destinul în vânt din nou. 

Trebuia să dau drumul la muzică demonică. Am 

reconsiderat target-ul, analizat din nou şi... Noroc că 

reuşisem să descopăr practica utopică din oraşul ce 

imita un Brooklyn învechit pe care cu drag l-aş fi trădat 

pentru obsesivitatea unui Long Island. Americănizarea 

era iminentă. Pornisem un război de pace. 
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DD  aa  yy  dd  rr  ee  aa  mm  ii  nn  gg  ..  

Why to wake up early during summer 

Alexandru Băra, XH 

Colegiul Național “Spiru Haret”, Târgu Jiu 

 

Daydreaming 

So I’m lying in my bed, drenched in my fantasies, counting 
the imperfections in my ceiling. I have just given up counting the 
ones in my life because they are as many as the drops of rain falling 
outside my window. Today I hate the rain… And I’m thinking about 
it. About my hate. I should lay it down on a piece a paper, put it in 
an envelope and send it away. But I wouldn’t know where. And I 
don’t want anybody to share my hate. It’s my burden to bear. So, 
instead, I’m just lying in my bad, staring sadly at my ceiling… 

Why to wake up early during summer 

It was a beautiful summer morning… No! It wasn’t just an 
ordinary beautiful summer morning. It was THE most spectacular 
and wonderful summer morning that I have ever seen. I’m not very 
much of a “green man” and I’m not very passionate about anything 
related to nature. And yet there I was, staring at the sun which was 
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rising from across the forest in front of me. As it rose it almost 
seemed like the entire field had been set on fire. And as if it wasn’t 
beautiful enough a bevy of birds passed away straight in front of 
the sun. It reminded me of those beautiful wallpapers, which I had 
never understood how they were made… and I was regretting that I 
had left my photo camera home. But as I came closer to the woods, 
all of my bad feelings faded away while I was listening more and 
more of the song of the birds, which could have surpass any 
orchestra in the whole world. And at that moment I would have 
probably bet my life on it.  

I was crossing the field, heading for the forest, when the soft 
grass which was tickling my ankles and the strong, but sweet smell 
of lavender knocked me down. So I lay myself in the tall grass, and 
staring at the blue sky covered here and there with clouds of the 
purest white that I have ever seen, remembering how I used to try 
to find clouds with funny shapes when I was just a few years old… 

After a few minutes of nostalgia and after I had admired the 
“outdoors” of the forest, I decided to go “inside” as well. And it was 
worth it. The infinite shades of green and brown dazzled me. The 
sweet sound of a stream could be heard somewhere nearby but due 
to the thickness of the forest I wasn’t sure where the stream was. 
The scent of the trees was feeling so fresh and reviving after the 
sweet and drowsy scent of the lavander. If I were to imagine  
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Graficã 
Mãdãlina Popescu  

10E, CNSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Paralel” 

Descriere:  

miros de buze dulci, 

mă-ndeamnă către mare. 

vii sau te duci ?  

 Philip Coandă 
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„Impresionistul” 

Descriere:  

Femeie prefăcută-n trandafir 

De-un roșu negru, 

Ce miroase a pământ. 

 Philip Coandă 
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„Ajutor” 

Descriere: 

Ecouri surde și aureole 

Mă sufocă cu dragostea lor. 

Ajutor! 

Philip Coandă 
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„Copilul si durerea” 

Descriere: 

Cine are să mă-nvețe să zbor ?  

– m-am umplut de lanțuri. 

Philip Coandă 
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Dragostea e o boalã  

fãrã de care  

nu esti sãnãtos. 

 

Alexandru Paleologu 
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Philip Coandă, XIIF 
Colegiul Național “Spiru Haret”,  

Târgu Jiu 
 

.dragoste? – se poate? 
 
Ţi-am promis că am să te aştept 
Pe bancă, sub castanul unde, 
Ţi-am pus prima floare în păr. 
  
Ţi-am promis că am să te aştept 
Pe bancă, sub castanul unde, 
Ţi-am spus prima dată că eşti frumoasă. 
  
Ţi-am promis că am să te aştept 
Pe bancă, sub castanul unde, 
Ţi-am promis că am să te aştept; 
Ah, da, şi unde ţi-am spus şi a doua oară că eşti frumoasă... 
  
Mi-ai spus să te aştept şi peste ani, oriunde, sub un castan, 
Pe-o bancă. 
Da, oricâţi are să treacă - 
Acum sunt aici: oriunde, pe-o bancă; 
Da, pe-o bancă, unde ţi-am spus multe lucruri. Frumoase. 
Aştept oricât, dar tu nu vii. 
Nu-i nimeni şi nici n-are să vie….. 
Doar o tarabă, scris mare: “Avem de toate”. 
- Dragoste ? întreb timid. 
- Se poate ? Un sfert sau jumătate ? 
- O eternitate. 
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.primăvara 
 
e primăvară, 
iar eu n-am mai iubit de mult; 
nici flori, nici fluturi, 
nici apă, nici pământ. 
nici mare n-am mai ascultat 
în scoici primite de la tine; 
visate, atent meșteșugite 
călite-n foc de stele, 
cu prafuri felurite; 
cu cai ce-aleargă-n zare 
și desenează cerul 
cu stele – ca pe mare. 
iar îngerii le-aduc, 
la mine vin călare 
pe cai ce-noată-n cerul 
ce-i desenat din mare. 
din cer iei scoicile, să înțeleg ?! 
sau le visezi ? – mi-e greu să cred. 

 
.marea 

auzi? 
da, e marea… 
ne strigă. 
bătăi de valuri 
pe care numai eu 
le înțeleg. 
te strigă si pe tine ! 
de ce nu vrei să mergem ? 
nu, nu e sărată, e dulce. 
da, 
dragostea în mare e dulce. 
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Mădălin Magdan, XIIF 
Colegiul Național “Spiru Haret”,  

Târgu Jiu 

 
 

Secret 
    

Misterul fetei ce-a plecat 
Păstrat în suflet doar de ei, 
Din întâmplare s-a aflat 
În minte răsărind idei. 
 
A fost frumos, atât, s-a dus, 
Ca soarele pe cer mergând, 
Te-ai îndreptat către apus 
Doar scrum în urma ta lăsând. 
 
Sicriu de foc, sicriu de lut aprins 
Din gri uscat se face vișiniu, 
Dar rece este trupu-odată-ncins 
Și totul un pierdut pariu. 
 
Și la sfârșit, doar veșnica tăcere 
Se lasă grea și-apasă neîncetat 
Un rămășag pus a creat durere 
Căci taina lor, ascunsă, s-a aflat. 
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ROMANŢA INIMII  
[ION MINULESCU] 

 
Inimă – ciutură spartă –  
Cui mai duci apă la poartă,  
Dacă nimeni nu mai trece 
Să-ţi soarbă din apa rece – 
Apă bună de descântec 
De la ochi până la pântec?... 
 
Inimă – ciutură goală – 
Cine te spoi cu smoală 
Şi te-ascunse în ogradă,  
Nimeni să nu te mai vadă,  
Ca să-ţi mai cerșească apă 
Când de sete gura-i crapă? 
 
Inimă – ciutura mea – 
Dă-mi să beau, dar altceva,  
C-apa rece ţi-au golit-o 
Toți cei care ţi-au sorbit-o!... 
Dă-mi ce mi-ai păstrat doar mie – 
Dă-mi un strop de apă vie!... 
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ÎN LIPSA TA...  
[ANNA PANOVICI] 

 
Nu vreau să te mai văd, dar tot te caut 
Sufletul meu, e inundat de tine 
Aş vrea să evadez, însă nu pot 
În jurul meu zăresc numai ruine... 
 
Nici calea n-o găsesc 
Deși îmi sunt atâtea uși deschise 
Şi deseori mă întreb... 
Oare au fost doar vise? 
 
Da, şi știu că pot găsi putere, 
Şi îmi dau seama că fără tine aş putea... 
Dar în acest moment sunt doar femeie 
Acum ceea ce simt, e lipsa ta… 
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FUGA ÎN DOI  
[MIRCEA DINESCU] 

 
Este-n noi o spaimă care ne doboară 
Bate vânt din lucruri, poate dinadins, 
Sufletu-i o luntre spre odinioară. 
Carnea dulce vâslă, ochiul necuprins 
 
Rupţi din soare-s mânjii, îi așteaptă hăţul, 
Gloria căruţii – glorie pe roţi. 
Ochelari de piele mărginind ospăţul 
Fără ca privirea să-nflorească-n părţi. 
 
Noi vom umple caii gata de plecare 
Adunaţi în plasa ierburilor vechi, 
Steaua cea aleasă poate fi oricare – 
În singurătate alergăm perechi.  
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ÎN LOCUL UNDE NE VOM FI RETRAS  
[CONSTANŢA BUZEA] 

 
Sunt ostenită când te simt aproape 
De grija ta m-aş lepăda un ceas 
Un greier mare nopţilor dă glas 
Mărunte flori visează să-l îngroape. 
 
Neliniştită viaţa mea încape 
În umbra fără ghimpi de la popas. 
Ce vom avea din ce ne-a mai rămas? 
Nici un cuvânt nespus să nu ne scape. 
 
În voia lor vei crede că te las 
Şi vor fi nori ca-n preajma unor ape 
În locul unde ne vom fi retras. 
 
Sufletul tău se sparge ca un vas 
La care vin prea multe să se adape 
Sălbăticiuni şi vite de pripas. 
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DE DRAGOSTE  
[ANA BLANDIANA] 

 
Nu mă lăsa, aşează-mi-te-alături 
Şi ţine-mi capul strâns să nu tresar 
Când somnul bont la care-s condamnată 
Se-ascute, răsucindu-se-n coşmar; 
 
Cuprinde-mi tâmplele în palme-aşa 
Cum ţii să nu se verse un potir 
Şi pune-ţi gura peste gura mea: 
Inspiră ţipătul care-l expir, 
 
Să nu se-audă hohotul de plâns 
Ce-şi hotărăşte trupul meu contur; 
Îmbrăţişează-mă să nu mă smulgă 
Valul de spaimă care creşte-n jur 
 
Şi duce totul, şi în urma lui 
Rămâne doar moloz şi ghilimele, 
Şi se chircesc bolnave şi se sting 
Şi soarele şi celelalte stele... 
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SINGURĂTATE ÎN DOI 
[ŞTEFANIA ANTONESCU] 

 
Depărtările toate, haine,  
Coborât-au lugubru în noi 
Ca spasmele nopţii, străine! 
Nu plânge privind înapoi! 
 
Trăim o absenţă-mpreună 
Fără sens o iarnă-n nevoi, 
În suflet doar plânsu-mi răsună 
Iubite, trăim în noroi! 
 
Iubirea-i cărămidă-n perete 
Ce trist ne desparte, anost, 
Ne minţim inuman, în secrete 
Amintindu-ne vag cum am fost! 
 
Întunericul doar mă atinge 
Sărutându-mă rece cu ploi 
Şi aspru el rănile-mi linge 
Iubite, vorbindu-mi de noi! 
 
Un unu lipseşte-n lumină 
Se poate vorbi doar de doi, 
Străine îţi sunt o străină, 
Nu râde, vorbesc de-amândoi! 

 
 
  



 

aprilie 2013 32 

 
 
 
 
 
 
SIMBRIILE SUFLETULUI 
[ANDREI FRÂNCU] 

 
Luminile toate în ceruri se ceartă, 
Prin vămi de noroaie rătăcesc abătut, 
Simbriile sufletului doar praful le poartă, 
Iubito! de ce n-am rămas în trecut! 
 
Vezi tălpile-mi urmele-ţi muşcă în van, 
Tot drumul călcat în iubire e-o rană, 
De mâneca umbrei te trag amical 
Iubito! fericirea în doi e o dramă! 
 
Răstigniri mă-nsetează, încep să apun, 
Cu ciutura sleită într-un rai neştiut, 
Sunt singur, eşti singură, ne e sufletul drum, 
Iubito! de ce n-am rămas în trecut! 
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Anamaria Teodora Malița 

 

 

 

 

Primăvara 

 

A sosit primăvara și odată cu ea un nou anotimp, o nouă etapă 

în care 

Omul este supus schimbării, fie că vrea, fie că nu vrea. 

Schimbări pe care le dorim, schimbări pe care nu le dorim, 

Schimbări care ne aduc fericire sau schimbări care ne umplu 

sufletul de durere. 

Orice început, orice etapă, orice zi și orice clipă, este 

guvernată de destinul care 

Ne îngenunchează de câte ori el vrea, încercând în van să-i 

ținem piept căci 

Ne lasă impresia că noi câștigăm însă la finalul zilei 

Realizăm că este o iluzie, nimeni nu poate învinge Destinul. 

Destin, ce cuvânt măreț, destin, ce cuvânt care provoacă 

suferințe, dureri și de puține ori bucurii. 

Destin, ramură a copacului vieții care crește, îndoindu-se sub 

vântul năprasnic 

Care matură tot în cale, care nu ține cont de oameni, 

sentimente, timp, natură sau legi 

Căci în faţa lui toți suntem egali, toți suntem doar simple 

frunze ruginite care încet coboară spre Pământ. 
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Călătorie 

 

 

Picături de apă pe fereastra-nghețată 

Suflete de patimă și dor-ncercate 

Inima cu dor, speranțe și enigme 

Jumătăți ale unui întreg pătrat,  

Șoapte – aburii unor mari speranțe 

Ce au trecut dar totuși sunt,  

vor reveni și continuă să fie în 

Sufletele noastre. 

 

 

 

Fără cuvinte 

 

Privesc cerul când vreau gândurile a le aduna, 

Și cred și sper și încă mai visez,  

La aripa de înger ce-nvăluie pământul 

Ce plin de aburi încă mai suspină 

Ș-adoarme-ncet o tristă căprioară 

Pe patul plin de frunze ruginite, 

De-a vântului suspin, de-a dorului chemare 

De-a foșnetului visare, de-a visului lumină. 

Ș-apoi încet cu ochii plini de dor 

Privește-ncet la steaua care-apare 

Pe cer, printre aştri croindu-și calea 

Spre infinit………. 
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„În dragoste nu e loc pentru 
 «de ce?»” 

A N N A    K A R E N I N A1 

 
 
 
 
 

 
 

Prof. Laura Diţoiu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
„Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare 

familie nefericită, însă, este nefericită în felul ei.” spunea Lev Tolstoi 
în incipitul celui mai cunoscut roman al său, Anna Karenina.  

Romanul conturează cu claritatea rusească stropii de iubire 
din sufletul unei femei, aparent idealistă. Subiectul, un melanj între 
datorie, iubire, pasiune şi, mai presus, remuşcare, a fost de curând 
ecranizat. Am tratat noua propunere cu mefienţă, gândindu-mă la 
lipsa de imaginaţie a regizorului care îşi alege un subiect atât de 
uzitat2. Eroare, părerea unui diletant! Filmul tulbură nu doar prin 
subiect, ci şi prin viziunea regizorală. Joe Wright, un iubitor de film 
şi apoi un cunoscător al literaturii3, oferă o perspectivă modernă 
unui roman care nu depăşeşte barierele clasicului. Cu pasiune şi un 
spectru imagistic inedit, regizorul creează controverse 
problematizând într-un mod teatral temele romanului omonim: 

                                                 
1 Anna Karenina [2012]; Regia: Joe Wright; Scenariu: Tom Stoppard; Distribuţia: Keira Knightley (Anna), Jude 
Law (Karenin), Aaron Taylor-Johnson (Vronsky), Domhnall Gleeson (Levin); Gen: Dramă. 
2 Romanul a beneficiat de mai multe ecranizări, Anna Karenina fiind interpretată de Greta Garbo (1935), 
Vivien Leigh (1948), Jacqueline Bisset (1985), Sophie Marceau (1997) 
3 a regizat şi Mândrie şi prejudecată 



 

aprilie 2013 36 

sensul și scopul vieții, contradicţiile sociale, condițiile morale ale 
căsătoriei și vieții de familie, relația dintre viață și moarte, dintre 
iubire și fericire, dintre datorie şi alegere, spoiala etică a unei 
societăţi în pragul capitalismului. Viaţa e surprinsă între joc, truc, 
anacronism, oportunitate şi şansă. 

În spatele unei cortine preţioase, catifelate, dar grea, se 
desfăşoară, în anul 1874, o filă de viaţă. Scena, loc al exagerării, al 
complexităţii, al simbolului, prezintă, acum, doar sufletul unei femei, 
Anna Karenina (Vronsky, amantul acesteia, e doar o umbră palidă). 
În plan secundar, prezentat contrapunctic, avem un alt fir narativ, 
alegerea lui Levin ce pariază pe liniştea domestică a căsniciei. Nu se 
insistă pe explicitarea firului narativ. Asistăm la un scenariu ale cărui 
premise se presupune că le cunoaştem. Cu toţii ştim povestea. Ideea 
este, fireşte, recurentă. Expresia ei, nu. 

Voit, la început, toate personajele sunt stridente, brutale, 
agitate, gesturile sunt oarecum maşinale. Regizorul, însă, renunţă la 
măşti treptat, lăsând loc poveştii care nu are nevoie de artificii, ci 
doar de detaşare. Decorul este straniu, dar cadru după cadru îşi 
pierde pe nesimţite din importanţă, devine de o intensitate suspectă, 
ireală (albastrul tapetului, al cerului etc.). 

Teatralitatea nu derapează în excese sau falsări cabotine. 
Gesturile sunt când atente, graţioase, când comune, frizând 
naturaleţea şi implicarea protagoniştilor în rol. Universul optic, prins 
între simbol şi concret, este uneori miniatural, lăsând privitorului 
impresia imaginii de ansamblu, a cuprinderii totului. 
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Muzica înalţă, provoacă, supune, corupe la atenţie şi graţie 
deopotrivă. Dansul – moment febril, jucat cu o rapiditate frapantă, 
împletirea mâinilor cu o coerenţă ce sfidează realitatea, vorbeşte 
despre pasiunea, sensibilitatea, profunzimea sentimentului şi 
incapacitatea stăpânirii. Clipa, înzestrată cu puterea împlinirii, 
pietrifică muritorii, pe cei care îşi refuză tatonarea magistrală a 
fiinţei. Tentaţia e mare! Înfiltrează-te printre cadrele lungi, într-o 
lume a îndoielilor acaparante, a graţiei umane, a suferinţei, dar mai 
ales a curajului, a completării, prelungirii. Încearcă, printr-o iluzie, 
să atingi abisul fericirii şi poţi simţi hăul vieţii.   

Complicitatea privirilor este o punte peste toate opreliştile. 
Între iubirile rostite şi cele nerostite, între trădările interioare 
ignorate, ascunse şi fidelităţi interioare blamate, e omul ca un 
neînţeles major, ca un liant. Dragostea devine un pericol când evită 
convenţia, devine prilej de invidie şi condamnare când se împlineşte, 
devine păcat iar preţul păcatului este dinainte stabilit: moartea. 
Iubirea şi senzualitatea se întâlnesc în comportamentele 
protagoniştilor, conştiinţa acestora e un magnet care îi desenează 
caracterial între plusurile şi minusurile societăţii.  
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Decisivă nu este raţiunea, nu discernământul impune vieţii 
dicteul trăirii. Nu alegem dragostea, ci ea ne alege. Liniştea nu e 
calcul sau regulă, fericirea nici atât. Siguranţa zilei, poziţia socială, 
poziţia materială, statutul nu pot substitui chemările ardente ale 
pasiunii sau mirajul iubirii. Norocul are zarurile cu feţe nepunctate, 
obscure, nu se poate intui nicicând potrivirea lor. În iubire nu poţi fi 
radical, respiri în ritmul inimii şi atât. Însă dragostea care nu e 
rutină, după cum observăm, scandalizează.  

Chiar dacă în jocul imaginii exfolierea cadrelor poate lăsa 
impresia unei Matrioşka butaforică, am fi îndreptăţiţi să spunem că, 
regizoral, s-a supralicitat un stil minimalist. Deşi detaliul există şi ar 
putea deruta, atenţia nu este captată decât de implicarea actorilor în 
rol. Implicare ce se poate recepta cu uşurinţă, chiar dacă, prin limbă, 
printr-o anume geografie spirituală, punerea în scenă e redundant 

occidentală (coregrafie, costume, bijuterii, machiaj), spiritul epocii 
nu este redat prin accente profund ruseşti, ideea cardinală fiind 
aceea a universalităţii trăirii interioare care se poate exprima într-o 
singură formă: a limbajului dragostei. Pulsul nu are apartenenţă 
culturală, zbaterea interioară nu poate fi contaminată nici măcar 
civilizator. Iubim primordial, într-o nostalgie prăpăstioasă, păstrând 
aparenţele regăsirii definitive. Meritul peliculei se revendică şi din 
implicarea privitorului în toată derularea scenografică. Nu este 
abandonat mercantil, hollywoodian unei lentori date de imagini 
explicite, ci, privitorul, este solicitat la o imaginaţie care să umple 
decorul, păstrând linia autentică a artistului creator.   
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Anna este captivantă, fără a se 
focaliza toată acţiunea pe gestica acesteia, ea 
corupe esenţial. Independent de gen, obligă 
privitorul la seducţie. Patetismul prin care 
îşi divulgă şi îşi asumă sufletul este, până 
la urmă, de o candoare şi vinovăţie 
răpitoare. Paradoxul?! Totuşi, Anna 
trădează fiind sinceră! Dragostea e 
un labirint, împlinirea o simplă festă a 
destinului. Dejucarea destinului o 
reprezintă tocmai dezgolirea de sine 
într-o lume ce se identifică cu o mlaştină 
de prejudecăţi. Bine ştiut este că „lumea” 
îţi poate ierta absolut orice, numai faptul 
de a fi fericit şi de a-ţi alege decisiv, 
singur fericirea nu. Chiar şi anumite 
scene de pantomimă cultivă senzaţia 
unui destin care „trage sforile”. În cazul 
Annei, „Păpuşarul” a fost răpus de voinţa 
acesteia ce îşi identifică regăsirea în 
trăirea propriului rol, în sinucidere. 

Costumele, vestimentaţia, 
accesoriile sunt remarcabile. Rochiile, 

îndeosebi ale eroinei, excepţionale. Ea fiind 
un melanj reuşit de culoare, muzică, dans, 

vibraţie. În pofida acestei realizări „de culise”, 
epoca nu este creionată fidel, e mai degrabă un 

fel de pastişă. Intenţiile regizorale înscriindu-se 
nu în introducerea în spiritul unei epoci, cel al 

Rusiei Imperiale de secol XIX, ci mai degrabă 
reiterarea unui continuum specific, esenţial omului. 

Forma, decorurile acestei scene numite viaţă, se pot schimba. Rămân 
ca un coagulant al întregii treceri omeneşti trăirea, sentimentul.   

Dragostea? Un vertij fatidic. Filmul? Este unul dramatic. Aşa 
cum, vrând-nevrând, sunt mai toate vieţile fie că sunt prinse în vreo 
creaţie artistică, fie că nu. Şi numai ca simplu exerciţiu comparativ, 
da, filmul merită văzut. „În dragoste nu e loc pentru «de ce?»” 
Iubeşti pur şi simplu, chiar dacă aceasta pare o raţiune mai presus 
de a fi, pentru că, sperăm, cortina nu cade odată cu moartea!  
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MIC DICȚIONAR DE PERSONALITĂȚI 
Prof. Anamaria Teodora Malița 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
MARC TWAIN (1835-1910), pseudonim literar al marelui 

scriitor american Samuel Langhorne Clemens, cunoscut mai ales 
prin cărțile sale The Adventures of Tom Sawyer, The Adventures of 
Huckleberry Finn, The Prince and the Pauper 
 

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) , dramaturg 
britanic de renume mondial (născut în Irlanda dar a trăit și scris la 
Londra). Piese mai importante jucate în țara noastra: Mrs Warren’s 
Profession, The Devil’s Disciple, Caesar and Cleopatra, Pygmalion 
 

SIR CHRISTOPHER WREN (1632-1732), celebrul arhitect 
al catedralei St. Paul, din Londra. 
 

GEOFFREY CHAUCER (1340-1400) „părintele poeziei 
engleze”, întemeietor al limbii literare și creatorul unei versificații 
bogate care stă la baza dezvoltării poeziei engleze de mai tărziu. 
Îintreaga măsură a talentului său o vedem în opera sa capitală The 
Canterbury Tales, o adevărată comedie umană a societății engleze din 
secolul al XIV-lea 
 

JONATHAN SWIFT (1667-1745), unul dintre cei mai mari 
scriitori satirici din literatura engleză universală. A rămas celebru prin 
cartea sa Gulliver’s Travels.  
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Povestea Ceasului  
CU INIMĂ4

 

 
Emanuela Bujor, 12B  

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Trăia odată un ceasornicar bătrân. Într-o zi, plimbându-se printr-o 
pădure de la marginea orașului, văzu un ceas aruncat la rădăcina unui stejar. 
Era mare cât un băiat sau o fetiță de patru ani, avea limbile de aur și cifrele de 
pietre scumpe. Niciodată nu mai văzuse ceasornicarul un asemenea ceas! Îl 
privi pe toate părțile însă ceasul nu mergea. Îl luă acasă și îl desfăcu să îl 
repare. 

Pe vremea aceea, în fiecare ceas locuia un pitic. El era cel care mișca 
roțile dințate și bătea cu un ciocănel, făcând tic – tac, tic – tac… Ceasul pe care 
îl găsise meșterul nu avea pitic. Avea însă un pitic într-un sertar, de la un ceas 
care fusese strivit din greșeală de stăpânul său. Repară ceasornicarul ceasul și 
îl așeză în vitrină, doar, doar o veni păgubitul după el. 

Într-o zi trecu pe acolo împăratul care văzând ceasul, dori să-l 
cumpere. Îl duse la palat și îl așeză în sala tronului păzit de doi ostași. Din ziua 

                                                 
4 Vladimir Colin 
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aceea se petrecu un lucru tare ciudat. De câte ori venea la palat câte un boier 
să se plângă că-l necăjesc țăranii, abia îi spunea împăratul: ”Vorbeşte! Îți dau 
voie să vorbeşti o oră…” că ceasul cu limbi de aur şi arăta că ora trecuse! Pleca 
boierul supărat, fără să apuce să deschidă gura. 

Dacă venea însă o văduvă, care îl învinuia pe boier că-i fură şi ultima 
bucățică de pâine, împăratul îi spunea: 

- Ei, vorbeşte şi tu! Îți dau voie o clipă… 
Și iată că după ceasul cu limbă de aur, clipa ținea, 

ținea şi nu se mai sfârşea… Pleca văduva numai când 
spusese tot ce avea pe inimă! 

Dacă au văzut aşa, s-au strâns boierii într-
o zi şi s-au dus la împărat. 

- Măria ta, nu se mai poate… Ceasul 
Măriei tale ne face viața amară. Nu merge bine, 
Măria – ta! 

L-a chemat împăratul pe ceasornicar 
şi i-a dat ceasul să-l repare. 

Ajuns acasă, ceasornicarul scoase 
piticul din ceas şi îl întrebă ce se întâmplă. 

- Meştere, meştere – oftă piticul – ce 
să fac dacă am o inimă? Inima ține cu oamenii 
nevoiaşi şi nu-i iubeşte pe boierii hrăpăreți… 
Atunci pun ceasul să meargă mai repede sau 
mai încet după cum cred eu că e bine. 

Meşterul dădu din cap. Doar avea şi el 
o inimă şi-l înțelegea tare bine pe piticul cel 

inimos! Pentru a ieşi din impas, ceasornicarul 
apelă la ajutorul altui meşter, care dorind să fie pe 

placul împăratului, construi un pitic de fier, fără 
inimă, care să pună ceasul în mişcare ca şi piticul 

adevărat. Tare s-au bucurat boierii şi împăratul de noul 
ceas! L-au aşezat în sala tronului şi, de atunci, din nou 

vorbiră boierii câte o oră, iar nevoiaşii câte o clipă… 
Apoi, îmbătrânind, piticii din ceasornice se mutară, rând pe rând, în 

țara poveştilor şi în locul lor fură aşezați pitici de fier, sau arcuri, lanțuri, pendule 
şi cuci. Până în zilele noastre se cunosc ceasuri cu arc, cu lanț, cu pendule sau 
cu cuc, dar ceasuri cu pitic sau cu inimă nu se mai cunosc decât în poveştile 
pentru copii.  
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Povestea creionului5 

Emanuela Bujor, 12B  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, 

întrebă: 

 - Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre 

mine? Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: 

 - E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este 

creionul cu care scriu. 

 Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare. Copilul privi creionul intrigat, 

fiindcă nu văzuse nimic special la el. 

 - Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!  

- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe 

care dacă reuşim să le menţinem, vei fi totdeauna un om care trăieşte în buna 

pace cu lumea. 

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că 

există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi 

El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui.  

A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să 

folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar 

până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să 

suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.  

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge 

ce era greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat 

ceva rău, ceea ce este neapărat este faptul că ne menţinem pe drumul drept.  

A patra calitate: la creion nu este important lemnul 

sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot 

aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă în lăuntrul tău. 

 Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă 

totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va 

lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de 

fiecare faptă a ta. 
  

                                                 
5 Paulo Coelho 
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m e m e n t o 
 

mircea eliade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Şchiopu, XA 

 Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Petroşani 

 
 

Mircea Eliade s-a născut la data de 13 martie 1907 în România. Este 

unul dintre cei mai mari scriitori, filosofi, istorici, jurnaliști, nuvelişti şi eseişti 

ai României. A murit la data de 22 aprilie 1986 în Chicago. 

Autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice 

traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică extrem 

de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar 

ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și 

manuscrisele inedite. 
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Despre romanul său Maitreyi          

Puține opere din literatura universală tratează aceleași fapte în 

viziunea, inerent diferită și chiar contradictorie, a doi scriitori care au fost, în 

același timp, protagoniștii lor. Pentru români, romanul Maitreyi al lui Mircea 

Eliade a constituit generații de-a rândul o adevărată încântare. Demn de 

menționat este faptul că prototipul personajului principal al cărții a trăit cu 

adevărat, până în 1990, în țara Vedelor și a Upanișadelor. Era fiica lui 

Surendranath Dasgupta, un filosof indian, și se numea Maitreyi Devi. Tânărul 

Mircea Eliade avea, când a cunoscut-o, 23 de ani, iar ea 16. Adolescenta scria 

versuri, apreciate de Rabindranath Tagore, și avea să devină o cunoscută poetă 

indiană. Întâlnirea dintre Maitreyi Devi și reputatul sanscritolog român Sergiu 

Al. George, la Calcutta, în 1972, a „declanșat” scrierea unei noi cărți: 

Dragostea nu moare. 

Tulburătoarea poveste de dragoste din anii '30 a primit astfel o replică 

magistrală de la însăși eroina ei, Maitreyi (în carte, Amrita), după 42 de ani. 

Romanul-răspuns, It Does Not Die (Dragostea nu moare), scris mai întâi în 

bengali, a fost tradus și publicat în limba engleză în 1976. Ne cufundăm, în 

timpul lecturii, în peisajul și în mentalitatea indiană, cu mirifica ei lume a 

miturilor, ritualurilor și simbolurilor. Coloana vertebrală a cărții de față este 

însă relatarea cu autenticitate și cu geniu a celei mai mari minuni a lumii: 

înfiriparea sentimentului de dragoste, fericirea iubirii împărtășite și destrămarea 

acesteia. 

Mircea și Amrita (din Dragostea nu moare), ca și Allan și Maitreyi 

(din Maitreyi), pot sta alături de nemuritoarele cupluri Paul și Virginia, Tristan 

și Isolda, Romeo și Julieta. Dragostea nu moare (1976), carte apărută până 

acum în limbile bengali, engleză, germană, spaniolă și română, nu are încă 

notorietatea planetară a romanului „Maitreyi” (1933). Ea însă înaintează 

triumfal pe aceeași cale a consacrării universale.  

 

Eliade gânditorul 

Mircea Eliade avea o serioasă formație filosofică încă din România. 

După o pubertate dificilă de intens studiu solitar, începând din 1925 

adolescentul este aproape unanim recunoscut ca „șef al generației” sale. Încă de 

la vârsta de 14 ani, începuse să scrie articole de entomologie, care trădează o 

surprinzătoare imaginație, ceva mai târziu, primele romane. Romanul 

Gaudeamus, terminat în 1928, partea a doua din Romanul adolescentului 

miop, cuprinde informații autobiografice interesante despre prima întâlnire cu 

viitorul lui profesor de logică și metafizică, Nae Ionescu, care avea să aibă o 

influență decisivă asupra carierei sale. Recunoscând talentul și cunoștințele lui 

Mircea Eliade, Nae Ionescu i-a dat o slujbă în redacția ziarului Cuvântul. Deși 

părerile posterității sunt împărțite, Nae Ionescu a avut meritul de necontestat de 

a fi sprijinit tinere talente ca Eliade sau Mihail Sebastian. 
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Dorind să-și lărgească orizontul intelectual dincolo de cultura 

franceză, pe atunci dominantă în România, Eliade învață limba italiană și cu 

ocazia unor călătorii în Italia îi cunoaște personal pe Giovanni Papini și pe 

Vittorio Macchioro, care avea publicații în domeniul istoriei religiilor. O 

indiscreție a tânărului Eliade, care publică un interviu luat lui Macchioro, 

menționând unele remarci amare ale acestuia asupra regimului lui Mussolini, i-

au provocat acestuia neplăceri. În 1929 își ia licența cu o teză despre filosofia 

italiană în timpul Renașterii. 

 

Eliade şi  

extrema dreaptă românească  

Eliade a fost arestat pe data de 14 

iulie 1938 în timpul unei campanii împotriva 

Gărzii de Fier, campanie autorizată de regele 

Carol II. La vremea arestării tocmai publicase 

Provincia și legionarismul în Vremea, 

ministrul de interne, Armand Călinescu, 

considerând că Eliade ar fi autor de 

propagandă legionară. 

Eliade a fost ținut timp de trei 

săptămâni în arest la sediul Siguranței 

Statului de la Malmaison, unde s-a încercat a-

l convinge să semneze o declarație de 

disociere de Garda de Fier, dar el a refuzat să 

o facă. În prima săptămână a lunii august a 

fost transferat la un lagăr provizoriu din 

Miercurea-Ciuc. Când Eliade a început să 

scuipe sânge în octombrie 1938 a fost dus la 

un sanatoriu din Moroeni. A fost eliberat pe 

12 noiembrie 1938. 

 

De ce este Mircea Eliade faimos? 

Mircea Eliade este faimos deoarece a fost un istoric şi un filosof al 

religiilor, un eseist, prozator şi profesor universitar care a trăit o viață demnă de 

păstrat în istorie. De asemenea el este faimos datorită tuturor operelor sale 

remarcabile, opere precum „Romanul adolescentului miop”, „Maitreyi”, 

„Domnișoara Christina” şi multe altele. 

Mircea Eliade a scris multe opere care au fost apreciate de cei mai duri 

critici literari, opere cu influenţe din Honoré de Balzac, Surendranath Dasgupta, 

Julius Evola, René Guénon, Nae Ionescu, Roger Caillois, Carl Gustav Jung, 

Rudolf Otto, Giovanni Papini, Gerardus van der Leeuw, Joachim Wach etc. 
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REGELE MIHAI  
şi  MAREŞALUL ANTONESCU 

 
Prof. Vasile Udroiu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Evoluţia României în perioada celui de-al doilea război mondial a fost 
atent urmărită de către istoricii români şi străini, de obicei, cu intenţii oneste şi cu 
readucerea la minimum a subiectivismului, existând, însă, şi multe abordări excesiv 
partizane. 

Problema raporturilor dintre Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu a fost 
abordată după ’89 deseori, în contrastul în care s-a încercat repunerea celor două 
personalităţi într-o lumină realistă, deoarece în timpul regimului comunist, şi faptele 
unuia şi ale celuilalt fuseseră ţinta unor interpretări conform intereselor de partid. 

Anumite interese politice străine argumentează ideea Holocaustului în 
România, găsind susţinere şi la istoricii români, fiind blamat şi găsit un singur 
vinovat, deşi la conducerea ţării, atunci, mai era cineva – Regele Mihai. În numele 
lui se făcea totul: se dădeau legi, se judeca şi condamna, se pornea la luptă. Totuşi, 
lui nu i se aduce nici o învinuire la capitolul respectiv. 
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Moartea i-a adus lui Ion Antonescu intrarea în Istorie ca o figură eroică a 
poporului român. Moartea lui Antonescu i-a adus Regelui o pată de neşters pe 
imaginea cu care va intra în istorie. De aceea, a incercat – după ce şi-a pierdut 
tronul, în faţa aceloraşi comunişti de partea cărora se plasase, sacrificându-l pe 
Mareşal –, şi pentru acest moment al relaţiei sale cu Antonescu, să cosmetizeze 
faptele. 

Regele Mihai s-a adaptat mereu împrejurărilor, chiar când adaptarea era 
condamnabilă moral. Compromisurile le-a făcut pentru menţinerea Monarhiei. A 
acceptat Statul Naţional-Legionar în septembrie 1940, arătându-se public a fi 
simpatizant al Mişcării Legionare. În timpul Rebeliunii din 1941 a încercat să-i 
susţină pe legionari, pentru că, odată cu înfrângerea acestora, să treacă în tabăra 
lui Ion Antonescu, afişând chiar entuziasm faţă de faptele acestuia. A aprobat, tot 
cu entuziasm, războiul dus împotriva URSS, pentru eliberarea Basarabiei şi 
Bucovinei, şi s-a lăsat glorificat pentru victoriile de pe front, care erau anunţate ca 
fiind obţinute în numele lui. A avut relaţii foarte bune cu Germania fascistă şi cu 
reprezentanţii ei în România.  

Odată cu începutul înfrângerilor din Rusia, s-a distanţat treptat de 
Antonescu, ajungând a condamna razboiul contra URSS; după încetarea acestuia, 
şi-a insuşit pe nedrept lucrurile bune, care-l puteau avantaja, precum „salvarea 
aviatorilor anglo-americani, sau salvarea majorităţii evreilor; şi a criticat dictatura 
antonesciană” care, totuşi, îl promovase şi susţinuse ca rege. A dat lovitura de Stat 
de la 23 august 1944, fără nici o asigurare pentru viitorul României, dar benefică 
pentru continuitatea monarhică, cel puţin pentru o perioadă. A acceptat Guvernul 
procomunist în martie 1945 şi paşii făcuţi de PCR spre preluarea întregii puteri în 
Stat. (Pe această linie, cel mai important fiind momentul validării Parlamentului ales 
fraudulos, prin discursul de deschidere al acestuia din 1 decembrie 1946). A avut o 
singură încercare de opoziţie, prin greva regală începută în august 1945. În timpul 
Domniei a avut un succes real şi major, în martie 1945, când Stalin a acceptat 
retrocedarea către România a Transilvaniei de Nord-Est răpită de Ungaria în 1940. 
A acceptat asasinarea Mareşalului Ion Antonescu în 1946. Nu i-a ajutat cu nimic pe 
liderii PNŢ, în frunte cu Iuliu Maniu, trimişi la puşcărie în 1947. A avut relaţii foarte 
bune cu URSS şi reprezentanţii ei în România; sovieticii au arătat că-l apreciază iar 
Stalin i-a dat o decoraţie în 1945; ruşii şi-au menţinut preţuirea pentru ajutorul pe 
care l-au primit de la Rege şi, după 60 de ani, în 2005, îl vor decora din nou, de 
data aceasta prin preşedintele Putin. 

Ion Antonescu a salvat Statul Român de la dispariţie în septembrie 1940. 
A asigurat continuitatea Monarhiei, deşi putea să nu o facă. A încercat să asigure 
legalitatea în toate domeniile. După ce a adus Mişcarea Legionară la conducere, a 
fost nevoit să o înlăture, pentru a bloca anarhizarea României. A reunificat cu Ţara 
Basarabia şi nordul Bucovinei. A promovat cultul personalităţii Regelui Mihai, deşi 
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acesta nu conducea practic Armata, nu conducea practic Statul, avea doar rol 
decorativ. A avut permanent o atitudine de deferenţă faţa de Rege şi Regină. A 
conservat o „a doua cale ” pentru România, protejându-i pe liderii partidelor istorice 
şi neimplicându-l pe Rege în acte antisovietice, precum declararea războiului. Şi-a 
luat toată răspunderea. Ion Antonescu a fost omul de sacrificiu necesar pentru 
români în perioada războiului. Şi, a fost conştient de acest rol al său, având 
convingerea că, pentru dăinuirea unui popor, sunt de acceptat momente de 
sacrificiu personal sau colectiv. (Această credinţă şi-a arătat-o şi în scris puţin 
înainte de a fi înlăturat din fruntea Statului: cu ocazia zilei de naştere, 2 iunie 1944, 
un ofiţer pensionat, colonelul Olteanu, a trimis Mareşalului, drept cadou, un 
document al lui Ioan Vodă cel Cumplit, scris într-un moment de maximă încercare 
textul fiind actual şi pentru 1944 – „Dragii mei boieri şi voi iubitele mele slugi. Greul 
de astăzi întrece toate grelele de mai înainte […] Cugetaţi şi alegeţi: Supunându-ne 
orbeşte vrăjmaşului nostru, vom pieri desigur şi vom pieri ca nişte mişei; sculându-
ne asupră-i, chiar de nu vom izbuti – pentru păcatele noastre  –  tot încă vom avea 
mângâierea de a pieri bărbăteşte, noi, femeile noastre, copiii, cu toţii […] Să 
chemăm pe Dumnezeu în ajutor, ca să plece pe vrăjmaşii noştri sub picioarele 
noastre. Să trăim slobozi, ori să piară până şi urma noastră! Fiţi cu mine şi cu noi va 
fi izbânda”. Pe 12 iunie 1944, Mareşalul îi scria celui care-i trimisese cadoul: „Iubite 
Olteanu, mulţumesc pentru darul trimis. El este de actualitate. Sunt atâţia oameni 
uşurateci care se gândesc la capitulare. Dacă Poporul nostru ar fi capitulat cu 
aceeaşi uşurinţă în decursul veacurilor, astăzi am fi orice numai români nu. Cu bune 
sentimente, Mareşalul Antonescu”.  

În plus, Mareşalul a fost un om cinstit, nu a tolerat corupţia, nu a acumulat 
avere; a murit cu demnitate. „Într-un fel, s-a jertfit” – consideră unii istorici. De 
remarcat că raporturile dintre Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu au reprezentat o 
pagină de istorie importantă care trebuie cunoscută; amândoi au vrut ca viitorul să 
le asigure o statuie, dar numai unul din ei o şi merită. 
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De ce iubesc Istoria? 
Dana Ştefania Braşoavă, XG 

Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu  

– Târgu Jiu  
 

Ai citit titlul şi ai râs. Ai pufnit, ţi-ai dat ochii peste cap şi te-ai 

întrebat zeflemitor: “La ce îmi trebuie mie istoria?” Poate ar fi cazul să 

te lumineze cineva! Ai deschis vreodată o carte de istorie? Un manual, o 

biografie a unei personalităţi marcante, nu ştiu, ceva în legătură cu acest 

domeniu? Îmi vei răspunde: “Evident, toată lumea a făcut asta cel puţin 

o dată în viaţa!”. Sigur, doar că tu imediat ce ai deschis-o, ţi-ai pus 

întrebarea infamă şi nu ai mai căutat răspunsul. Te-ai mulţumit să te 

complaci în ignoranţă!  

Întâmplător, acum mulţi ani, am dat peste un citat al lui Miguel 

de Saavedra Cervantes care spunea aşa: “Istoria este emulul timpului, 

depozit al acţiunilor, martor al trecutului, exemplu şi înştiinţare a 

prezentului, avertisment al viitorului.” Traducerea? Nu ai avea nevoie 

de traducere dacă ai fi încercat măcar o dată în viaţă să găseşti răspunsul 

la acea întrebare înrobitoare. Un simplu exerciţiu de imaginaţie te va 
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ajuta, poate, să înţelegi. Ne naştem, creştem, îmbătrânim, murim. Scopul 

vieţii este un lucru pe care mulţi nu îl înţeleg! Nu e suficient să treci prin 

viaţă. Nu e suficient să mori cu acelaşi bagaj intelectual cu care te-ai 

născut, doar pentru că ţi-a fost prea greu să răspunzi la o singură 

întrebare. Dacă în răspunsul întrebării stă întreaga esenţă a fiinţei tale? 

Nu vei afla niciodată, pentru că… ai râs atunci când ai văzut titlul!  

Eu am ales istoria pentru că în ea am găsit “particula mea 

fundamentală”. Între paginile sale, între poveştile crude sau în victoriile 

strălucite eu mi-am găsit liniştea! Care linişte? Viaţa ne obligă să facem 

multe lucruri care ne displac profund, aşa că uneori e bine să îţi 

cuibăreşti sufletul la pieptul liniştii. Doar atunci vei afla menirea ta! 

Atunci ând vei găsi un domeniu alături de care sufletul tău să plângă, să 

râdă şi să vibreze de emoţie, necondiţionat! 

Vă limitaţi la a găsi o definiţie a istoriei, când ea nu are aşa 

ceva, pentru că nu are 

nevoie de o 

descriere. De 

ce nu? 

Pentru 

că nu 

poţi 

descrie 

miliarde 

de oameni, 

tot atâtea fapte şi 

evenimente sau decizii 

luate. A încerca să dai o definiţie istoriei ar însemna să o limitezi, iar ea 

nu poate fi mărginită în timp şi spaţiu! E limitată de infinit şi la stânga şi 

la dreapta… avem o vagă bănuială de unde a început, dar nu vom afla 

niciodată unde îşi are sfârşitul. Tocmai în asta constă farmecul său.  

Afirmăm mereu, atunci când suntem întrebaţi, că istoria e o 

simplă înşiruire de date, domnitori şi războaie fără sfârşit, fără să 

realizăm cât de mult greşim! Metafora istoriei constă în înţelegerea 

atribuită de oameni evenimentelor, fără a obliga la memorare. Totul 

duce spre interpretare. Istoria e o doar o uşă ruginită ce ne poartă spre 

cunoaştere, spre găsirea propriei identităţi! Dar pentru tine ăsta e un 

cuvânt atât de simplu,  pentru că porţi în buzunar… un buletin!  De ce 

mai ai nevoie de istorie? Pentru că buletinul îţi reaminteşte CINE, nu 
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CE eşti! Vei înţelege ce este istoria cu adevărat doar atunci când vei 

adormi în zgomotul tancurilor care se aproprie şi totuşi vei avea în suflet  

speranţa că vei avea puterea de a evita un viitor conflict distrugător. Vei 

înţelege ce este istoria cu adevărat doar atunci când visele îţi vor fi 

bântuite de ţipetele oamenilor care şi-au sacrificat viaţa şi totuşi vei avea 

puterea de a le mulţumi pentru tot ce ai acum. 

Iubesc istoria pentru că nu mă pune să aleg între bine şi rău, 

între lumini şi umbre, mă face să le conştientizez şi să fac alegerile 

corecte. Iubesc istoria pentru că o găsim în orice lucru: în literatură, în 

matematică, în muzică, chiar şi în filosofie, toate acestea fiind victimele 

săbiilor ascuţite de timp. Iubesc istoria pentru că, în ciuda aparenţelor, 

nu venerează trecutul, îl readuce în prezent, în numele puterii 

exemplului. Doar cei care îmi împărtăşesc dragostea pot înţelege că 

istoria e asemeni unei hărţi a sufletului uman.  Ori de câte ori ţi-e greu şi 

ai nevoie de un sfat, deschide o carte şi învăţa din greşelile altora!  Viaţa 

ta e prea scurtă ca să comiţi o greşeală şi să o şi repari!  

Iubesc Istoria! De ce? Ce întrebare banală! O iubesc pentru că e 

ca o carte prăfuită, uitată pe un raft al unei arhive, care vorbeşte despre 

oameni! O iubesc pentru că îmi trezeşte pasiunea de a trăi prezentul, 

învăţând din trecut! O iubesc şi atât.  
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● interviu cu Ileana Vulpescu
6
  

 

„Despre postul public de televiziune care ne recomandă să „trecem din 

modul full în modul squeeze sau size” mi se pare o bătaie de joc! Un procedeu 

tehnic optic, în care imaginile din filmele făcute pe ecran lat, semilat sau 

panoramic apar alungite, ca nişte picturi de El Greco. Pictor care, avea însă un 

defect de vedere. Asta nu-nseamnă că dacă unii, cu posibilităţi, au aparate 

performante cu tastă de nu-ştiu-care, trebuie să-l avem şi noi. HD-ul poate avea loc 

doar pe televizoarele cu cristale lichide, cu ecrane imense; dacă stai într-o casă 

mică, n-ai unde să le bagi. Ce să facă lumea care are aparate care nu-s, totuşi, de 

100 de ani? Să le arunce pe geam, doar pentru că n-are bani de aparate 

performante, pe care ei ne obligă să le cumpărăm, deşi n-avem bani de ele? E 

incorect! La noi în bloc n-are nimeni aşa ceva. Iarăşi, foarte enervant este că în 

timp ce rulează un film, apare o bandă care anunţă ce va urma. Probabil că cineva 

face o afacere pe banii noştri, din care-şi ia şi comision. „Vrei, nu vrei, bea 

Grigore aghiazmă!” Acestea sunt încălcări flagrante ale drepturilor internaţionale 

ale audio-vizualului. Altă problemă: de ce nu mai prindem, din ţară, TVR 

Internaţional? E un post care emite de pe teritoriul meu şi am dreptul să mă uit la 

el. Reprezintă alt tip de abuz la care suntem supuşi de televiziunea publică!  

                                                 
6 n. 21 mai 1932, Bratovoești, județul Dolj, este o prozatoare și romancieră română. Opere: Rămas-bun 
(roman) , 1975; Arta conversației, 1980 ; Sărută pământul acesta (roman), 1987; Rămas-bun casei părintești 
(roman), 1990; Carnetul din port-hart (roman), 1996; Candidații la fericire (proze), 2002; Arta compromisului 
(roman), 2002; De-amor, de-amar, de inimă albastră, 2005; Viață, viață, legată cu ață (roman), 2007; Pe apa 
sâmbetei (roman), 2009; Notă informativă bătută la mașină (roman), 2011. 

„Când Bordelul e o mânÃstire„ 
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● DESPRE CÂT DE RĂU SUNTEM PERCEPUŢI NOI ROMÂNII,  

ÎN AFARĂ. A CUI E VINA? 
„Vina este a noastră. Avem nişte trimişi diplomatici trimişi în afară care nu-şi fac 

datoria. Nu fac nici un fel de propagandă pentru poporul român, pentru că se ştie că 
româna e o limbă de origine latină. Eu am întâlnit o profesoară de franceză, care 
absolvise la Sorbona şi care nu ştia că româna e o limbă romanică! M-am oferit să-i 
spun eu care sunt cele 10 limbi romanice, dacă la Sorbona tot nu învăţase. S-a mirat: 
„Da, dar e atât de înrudită cu slava!” 

– „Ştiţi cât e de înrudită cu slava? Tot atât cât o să fie şi franceza cu chineza, 
când vă vor ocupa chinezii!”. 

Alt caz: o fostă colegă, eminentă 
cunoscătoare a limbilor clasice, Lia Lupaş, lucra la 
o bibliotecă din New York. Trebuia să fie avansată 
şi a completat un formular, în care spunea ce limbi 
cunoaşte: printre altele, franceza, engleza, rusa. 
D-na care o examina a întrebat-o de ce a trecut şi 
rusa, doar limba ei maternă nu e slava? Ea a zis 
că nu, că româna e o limbă romanică. Motiv 
pentru care n-a mai fost avansată. Alt om cu multă 
carte, Dan Grigorescu, aflat la New York într-un 
post oficial, se duce la Biblioteca Municipală şi 
găseşte o singură carte în română, care era 
trecută la sectorul de limbi slave. I-a explicat 
directorului că româna e, o limbă romanică, s-o 
mute unde-i e locul. A doua zi, a găsit cartea tot la 
secția „Slave”. Deci, vina nu e numai a noastră, ci 
şi a încăpățânării lor cretine, chiar dacă-s filologi. 

O întâmplare văzută de mine la televizor: un ambasador al Germaniei la 
Bucureşti povestea cum vin gazetari din Germania, cu articole gata făcute despre 
România, de obicei denigratoare la adresa poporului român. I le dădeau să le citească 
şi el le spunea: „Nu e adevărat ce spuneţi! Eu trăiesc aici şi ştiu că nu e aşa!” Iar ei se 
duceau în Germania şi publicau articolele exact aşa cum le scriseseră. 

Deducem că e o rea voinţă internaţională manifestă faţă de această ţară, cu 
sprijin şi din România. Înţeleptul chinez Sun Tzu a spus, cu mult înainte de Hristos, 
„Nici o ţară nu poate fi cucerită fără o complicitate din interior”. Or, la noi, 
complicitatea e mai mult decât binevoitoare faţă de tot ce se-ntâmplă din exterior. Nu ne 
pune nimeni în capul mesei şi nici alături de marile puteri, chiar dacă ne-am zbătut să 
intrăm în NATO, în Shengen. Probabil că nu suntem decât o ţară consumatoare, aşa 
cum spunea primul trimis al FMI la noi, domnul Paul Thomson. Mă-ntreb cu ce? 
Producătoare nu mai suntem, e limpede.  
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● CU CE SĂ NE MAI LĂUDĂM NOI, ROMÂNII? 

Cu copiii care iau Olimpiade prin străinătate, cu oameni care fac o carieră 
strălucită tot în afară, pentru că dacă ar face-o aici, ar fi şanse foarte puţine să se ştie 
despre ei. Avem foarte buni specialişti în toate domeniile, dar la televizor apar doar ştiri 
că românii au furat, au omorât, au escrocat. Oare numai românii fac asta? Vuiesc 
agenţiile de presă când un român face o nelegiuire, dar nelegiuiri se-ntâmplă în toată 
lumea, făcute de oricine. Sunt scoase în evidenţă însă cele făcute de ţiganii plecaţi din 
România, ca şi când n-ai putea să deosebeşti un ţigan de un român. Cine le-a dat voie 
să treacă în ţările lor? Îmi spunea cineva avizat, că din satelit îţi vede şi culoarea 
şireturilor de la pantofi. De ce li s-a dat voie să treacă graniţa? Ca apoi să-i poată 
expulza, spunând: „Uite ce-au făcut ticăloşii de români!” E o demagogie de mult pornită. 
Aşa cum demagogia internaţională se practică şi în alte domenii, în funcţie de interes. 
Există campanie anti-drog, dar nu există una similară anti-tutun, în nici o ţară. Pentru că 
de pe urma comerţului cu tutun se scot averi imense. Ipocrizia e că pe pachetele de 
ţigări ţi se spune că tutunul e dăunător sănătăţii, dar nu e scos în afara legii! Eu sunt 
absolut convinsă că şi comerţul ilicit cu drogurile e dirijat de foarte sus. De ce nu se 
poate stopa comerţul cu drogurile? N-au nici un interes, pentru că aduce beneficii 
uriaşe. Doar China face excepţie. Acolo, dacă eşti prins cu droguri, te împuşcă şi familia 
mai plăteşte şi glonţul! Eu consider că omenirea e condusă cu o ipocrizie fără margini şi 
fără leac. De când cu această noțiune nouă de „corectitudine politică”, s-au găsit unii în 
SUA care să scoată din Mark Twain cuvintele „negru, negrotei, cioroi”, pentru că nu mai 
e „politic corect”. 

Omul ăla a trăit într-o epocă. Cum să iei un clasic al literaturii mondiale şi să 
intervii în textul lui?  

Tâmpenia din America, cu „cioroii” lui Mark Twain, transportată în România, ar 
deveni: „Romiada”, în loc de „Ţiganiada”? „Cânticele ţigăneşti” ale lui Miron Radu 
Paraschivescu sunt „Cântice rome?” Ce-o zice şi săracu' Garcia Lorca, cu ale sale 
„Cântece ţigăneşti”? Ce are insultător cuvântul „ţigan”? E numele unei naţii. Care e 
deosebirea între rom şi ţigan, gitan, bohemian, tzigan, tsigan.” 

  

● DEGRADAREA MORALĂ E DIRECT PROPORŢIONALĂ  

CU CEA LINGVISTICĂ? 
Mai deunăzi, la televizor, am auzit o cititoare de prompter spunând „În liceu se 

aflau doisprezece fete”. 
„Se învaţă foarte prost româna-n şcoli, dacă nu reuşeşti să-i înveţi pe copii că 

„doi” şi doisprezece au feminin. E singura limbă romanică în care se-ntâmplă acest 
lucru. Douăsprezece femei, douăsprezece ceasuri. E o epidemie, o avalanşă de 
incultură. Nimeni nu mai zice azi „loc”, zice „locaţie”, fără să-i treacă prin cap să se uite 
într-un dicţionar francez sau englez să vadă ce înseamnă. Am citit într-un ziar acum 
câteva luni ceva referitor la Camilla Parker Bowles, care la a nu ştiu câta aniversare a 
căsătoriei cu Prinţul Charles, şi-a fracturat „perineul” de la piciorul stâng. Altcineva, la 
televizor, spunea, dorind să se refere la perigeu, tot perineu! Dacă nu ştii, nu vorbeşti! 
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Am mari dubii în privinţa absolvirii unor şcoli. După părerea mea, îmi pare rău c-o spun, 
dar nu eşti neapărat intelectual dacă ai o diplomă universitară.  

Profesorul Iorgu Iordan, îmi spunea: „Ai să vezi dumneata c-or să fie mai mulţi 
doctori decât miliţieni!” Se merge pe linia minimei rezistenţe. Nu le mai pasă nici 
profesorilor, nici elevilor, nici studenţilor! E un dezinteres din partea ambelor părţi. Primii 
zic: ce să ne mai batem capul cu ăştia, că tot nu-s buni de nimic!?, Ceilalţi: ce să mai 
învăţăm toate prostiile astea, dacă poţi deveni miliardar doar ştiind să te iscăleşti? 

Nu pot să nu fac comparaţie între ce se auzea înainte de 89 la TV şi la radio şi 
ce se aude acum. Tu, ca angajat al unui post de televiziune, ai nişte obligaţii. 

În ceea ce spune cel pe care-l inviţi nu poţi să intervii, treaba lui, mai ales dacă 
e-n direct. Pretenţia mea către angajat vine. Dacă ar căuta într-un dicţionar sau pe 
internet, ar afla cum se pronunţă 
toate numele proprii. Am fost uimită 
s-aud la un post de radio: Azi se 
împlinesc nu ştiu câţi ani de la 
naşterea lui „Gai de Mopezan”. El 
fiind Guy de Maupassant! Sau 
Riceard Uagnăr în loc de Rihard 
Vagner (Richard Wagner, desigur!). 
A dat telefon o doamnă şi le-a atras 
atenţia în direct: Este totuşi un 
compozitor neamţ, cum puteţi să-i 
pociţi numele? Răspuns: doamnă, 
dar e moda anglizantă!” E moda 
tâmpeniei şi a inculturii, aş spune. 
Situaţia limbii este deplorabilă! 
Chestia asta cu limbile străine poate 
pot s-o înţeleg, e mai puţin gravă 
decât batjocorirea propriei limbi! În 
Franţa, posturile radio şi tv sunt sancţionate cu amenzi grase atunci când folosesc 
cuvinte străine, în loc să folosească cuvinte franceze. In Franţa sistemul lor de 
monitorizare audio-vizual este atât de performant şi de drastic, încât atunci când 
detectează ceva în neregulă, îi întrerupe pe loc". 

  

● LA NOI CARE AR FI SOLUŢIA IEŞIRII DIN ACEASTĂ CRIZĂ? 

„La noi, în afară de pile, proptele şi o piesă de mobilier prin care se trece, se 
ajunge şi în mod cinstit, printr-un concurs, într-un asemenea post? Asta e problema: 
dacă din 20 de candidaţi înscrişi la concurs, câștigă al 21-lea, care nici nu s-a înscris, 
unde ajungem? Dacă aşa se obţin posturile, n-avem de ce să ne mirăm că pe unele 
produse cărora li se face reclamă, apar aberaţii de genul „brânză bunăcioasă”, „piersică 
gustăcioasă”, „marea ieşeală” etc. Nişte analfabeţi care cred că inventează ceva.  
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Când a murit, acum un an, preşedintele Poloniei, am auzit la televizor: „E un 
spaţiu în faţa catedralei, care comprimă nu ştiu câtă lume.” (Poate cuprinde.) Ce să mai 
vorbim despre expresia greşită „fără doar şi poate”, care e de fapt „fără dar şi poate”? 
Adică adversativ şi dubitativ. Lucruri analizate logic, ca de exemplu „mai exact şi mai 
corect”. Le-am întâlnit si la persoane foarte cultivate. Ne întoarcem la „unşpe trecute 
fix”? 

  

● S-A GÂNDIT ILEANA VULPESCU  

SĂ PUNĂ TOATE ASTEA-NTR-UN ROMAN? 
„Nu ! Încă scriu despre oameni care mai ştiu carte. Deocamdată îmi acord o 

pauză. 
Am mai constatat ceva. Acum nimeni nu se duce să-şi depună un curriculum 

vitae, ci un „sivi” (CV) şi pariez că majoritatea lumii nici nu ştie ce-nseamnă. Nimeni nu 
se mai duce să-şi ducă undeva o autobiografie, ca să fie angajat: aplică. Aplică pentru 
un job! Aplică era ceva ce se pune pe perete. Mă indispune profund când aud de 
„brandul de ţară”. Bine că ne-am procopsit cu o frunză, care este „brandul de ţară”. 
Măcar dacă era şi Eva pe-acolo. 

Eu nu pot să dau explicaţia pentru apariţia acestor aberaţii decât că, poate, la 
început a spus cineva ceva în glumă şi pe urmă s-a luat în serios. Eu i-aş sfătui, să nu 
mai facă greşeli, să pună mâna pe o gramatică a limbii române şi să nu se sfiască să 
umble în dicţionare. Astfel, poate n-o să mai auzim, chiar şi printre persoanele care au 
absolvit Filologia, expresii de genul „cărţile care le-am cumpărat”, „m-am dus la servici”. 
Eu le tot spun, când am ocazia, că-s nişte cuvinte în limba română, ca viciu, oficiu, 
ospiciu, serviciu etc. care au această formă. Nu zici „m-am dus la ofici”, nici „am fost la 
ospici”, nici „mi-am luat un servici de masă”. 

Pe mine mă surprinde câtă încredere au în ei aceşti oameni şi câtă lipsă de 
dubiu în ceea ce priveşte limba română. Aş retipări „Gramatica greşelilor”, de Iorgu 
Iordan. O carte de consultat, nu de ţinut în casă, pe post de mobilă. 

Văd un dispreţ faţă de cine mai vorbeşte corect. O nepăsare de genul „lasă-i p-
ăştia să vorbească. Ne uităm în gura lor? Nişte babalâci depăşiţi, o generaţie expirată.” 
Poate aşa şi e. Dar până să expire ei, îi inspiră pe alţii. 

Ce modele să mai aibă cei tineri? Când bordelul e o mânăstire faţă de politică. 
Și când la televizor şi prin gazete sunt aproape numai obscenităţi, când se cultivă doar 
incultura? 

[sursa: internet] 
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C o l o c a ţ i i 7  
ale   s u b s t a n t i v u l u i  

„M O A R T E” 
 

 

 

 

Prof. Elena Bărbulescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Expresia este o îmbinare de cuvinte sau o construcţie sintactică prin 

care se exprimă o idee, un sentiment. 

 1.  
MOARTE, morţi, s.f. = Încetare a vieţii, oprire a tuturor funcţiilor 

vitale, sfârşitul vieţii, răposare, deces; 

Moarte aparentă = letargie; 

Moarte clinică = încetarea funcţiilor vitale ale inimii, a circulaţiei 

sângelui, respiraţiei; 

Moarte fiziologică = deces prin uzură avansată a întregului organism, 

fără o boală dominantă; 

Moarte declarată = situaţie juridică creată unei persoane dispărute în 

împrejurări care fac să se prezume moartea sa fizică; 

Moarte civilă = privaţiune absolută de drepturile cetăţeneşti; 

Acest substantiv, asociat cu alte cuvinte, îşi  pierde identitatea de bază 

din dicţionar şi capătă alte înţelesuri, formând sintagme, expresii, locuţiuni, 

cuvinte compuse. Acest lucru va fi semnalat în exemplele ce vor fi prezentate 

în cele ce urmează.  

  Am găsit un stilou fără (de) moarte = (loc. adj., foarte durabil, foarte 

trainic). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu primeşte determinanţi; De 

moarte = a) loc. adj. şi adv. moral; b) loc. adj. (în textele bisericeşti; despre 

păcate, greşeli) care atrage osânda veşnică; 

Atunci când este inconştient, omul îşi face moarte (singur sau cu mâna 

lui) = (loc. verbală – se sinucide). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu 

primeşte determinanţi; 

                                                 
7 expresii, locuţiuni, sintagme, cuvinte compuse 
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Chiar dacă a lăsat o durere în sufletul celor dragi, cel puţin a murit de 

moarte bună = (loc. adv., a murit de bătrâneţe). – substantivul nu îşi schimbă 

forma şi nu primeşte determinanţi ; 

Pentru copilul său, ar face moarte de om = (loc. verbală, ar ucide, ar 

omorî). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu primeşte determinanţi; 

Atunci când am aflat că se vor face restructurări, am luptat pe viaţă şi 

pe moarte, ca să-mi  păstrez postul = (loc. adv., din toate puterile, cu 

înverşunare). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu primeşte determinanţi;  

Mi s-a părut o chestiune de viaţă şi de moarte = (loc. adj.,  

indispensabilă).  
Cel mai dureros lucru pentru părinţi este să-şi vadă copilul pe patul 

de moarte = (loc. adv., în agonie). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu 

primeşte determinanţi ; 

 Nu m-a mai recunoscut, era între viaţă şi moarte = (loc. adv., în 

agonie, aproape de moarte). – substantivul nu îşi schimbă forma şi nu primeşte 

determinanţi; 

Trebuie neapărat să mă învoiţi, bunica trage să moară = (expresie, e 

în comă). 

A băut ceaiul ca de frica morţii = (loc. adv., înfrigurat, febril). 

Atunci când a primit vestea, era cu moartea în suflet = (loc.adv., 

mâhnit, îndurerat, disperat, deznădăjduit) 

S-a dat de ceasul morţii până la aflarea rezultatului de la examen = 

(expresie, a depus eforturi disperate, s-s frământat, era nelinişti extrem de 

mult). 

Cu noul virus Ah1n4, a dat moartea în oameni = (expresie, a muri în 

număr foarte mare). 

Trebuie să facem ceva, pentru a băga moartea-n ţigani = (expresie, a 

învinui pe nedrept pe cineva, a da vina pe alţii)  

Atunci când a avut loc impactul, am dat mâna cu moartea / am văzut 

moartea cu ochii = (expresie,  a trece printr-o mare primejdie). 

Nu ştiu ce mai aşteptaţi, nu vedeţe că este aproape de moarte = (loc. 

adv., foarte bolnav, cu puţine şanse de supravieţuire). 

A mai privit puţin spre noi înainte de moarte = (loc.adv., momentul în 

care îşi dă duhul).  

Acela este uitat de moarte = (loc. subst., foarte bătrân). 

Ghetele acelea nu au moarte = (loc. adj., sunt foarte durabile).  

Nimeni nu este mai bun decât el de trimis după moarte = (expresie,  nu 

se întoarce la timp, întârzie, revine greu). 

Era moarte de om prin magazine, de sărbători. = (loc. subst., mare 

înghesuială). 
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 2. 
Moarte = omor, ucidere; crimă, asasinat; lipsire de viaţă; măcel, 

masacru 

Şi după ce au aflat care este criminalul, următoarele cuvinte au fost: 

La moarte! = (expresie, formulă cu care se cere pedeapsa capitală pentru un 

vinovat). 

Nu s-a mai putut fave nimic, a fost trimis la moarte de Curtea 

Constituţională = (loc. verbală, a fost ucis, omorât).  

Numai insistenţa lui a pricinuit moarte băiatului = (loc. verbală, luat 

viaţa cuiva, a ucis). 

În Haiti, au fost atâtea persoane condamnate la moarte =(loc adj., 

persoane care urmează să fie sacrificate).  

 

 3. 
MOARTE, ÎN DIFERITE EXPRESII 

Moartea mea, sau = se spun atunci când un lucru place cuiva în mod 

deosebit; 

Ciocolata e moartea mea. ( expresie, îmi place foarte mult). 

Moartea pentru Dumnezeu = moartea martirică; 

Sfinţii au fost cei care au acceptat moartea pentru Dumnezeu. (loc. 

adj., moartea martirică). 

Tocmai pentru că Adam şi Eva nu au ascultat, de aceea au şi păcătuit, 

iar plata lăcatului este moartea = (loc. adj., moartea trupului). 

Decât o viaţă sub asuprirea duşmanulior, mai bine accept moartea cu 

demnitate = ( expresie, luptă până la capăt). 

În Irak au fost din nou ameninţări cu moartea. = (expresie, bombe 

etc.)  

Rusa este o limbă aproape moartă =( expresie,  care nu se mai 

vorbeşte; nu mai are circulaţie). 

Boala lungă –moarte sigură = fără scăpare; 

 

 4. 
COMPUSE CU MOARTE 

 

Moartea-puricelui = plantă erbacee din familia compozitelor, cu 

tulpină dreaptă, ramificată, păroasă, cu flori gălbui, dispuse în capitule (Inula 

conya); 

  Moartea-găinilor = cobe 

Moartea porcilor = zîrnă 
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 5. 
MOARTE, ÎN TITLUL UNOR FILME, ROMANE SAU POEZII 

 

Moarte pe Nil 

Tigru până la moarte 

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte 

Am schimbat naşterea pe moarte 

Fior de moarte 

Ştefan la moarte 

Viaţă şi moarte 

Şapte păcate de moarte 

O moarte care nu dovedeşte nimic 

Un osândit la moarte pentru o viaţă mare 

O, moarte ce ţi-aş plăti 

Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte 

Cămaşa morţii 
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Anii de liceu! 

 

Anii de liceu. Ce vremuri frumoase! Este perioada când te 
alimentezi cu iluzii, speranțe, când ești veselă, zglobie, când te 
îndrăgostești de două sau trei ori în aceeași lună, când o mică 
problemă devine o tragedie care dispare imediat pentru că a 
intervenit alta... şi câte altele. Anii de liceu nu se compară cu 
nimic în lumea asta. Sunt atâtea lucruri interesante ce se 
petrec în aceşti patru pereţi ai liceului încât nici nu-ţi mai vine 
să pleci de acolo. Păcat că totul e trecător în lume şi păcat că 
totul va rămâne la un moment dat doar o amintire… Privesc cu 
nostalgie în urmă şi am o senzație ciudată, nu e regret, dar mi-
aş dori, parcă, fără să vreau, să mă întorc în timp, să întârzii 
din nou la fizică, să uit să bat la ușă, să așteptam cu emoții ora 
de istorie şi cu bucurie ora de religie, să fim prinși la fumat în 
spatele şcolii după care să fim pedepsiți cu munca în folosul 
şcolii:), să transformăm liceul în locul unde fuga de la ore 
devine cel mai cool lucru de făcut. Timpul trece… îmi pare că a 
început numărătoarea inversă a orelor de curs şi bacul se 
apropie cu pași prea repezi. Uneori, parcă mi-aş dori să 
rămân aici... în aceeași bancă, alături de aceiași colegi, alături 
de aceiași profesori care ne-au îndrumat în toți acești ani 
minunați. Pentru mine şi colegii mei acum urmează un alt 
capitol, cu fiecare dintre noi pe un drum separat... spre 
maturitate… urmează să ne construim noi viața din tot ceea ce 
am primit ca baza de la „părinții” din liceu... Pentru care nu 
am decât cuvinte de laudă chiar dacă de multe ori nu doar mie, 
cât şi colegilor mei ne venea să desființăm câte o materie din 
cauza mult prea severelor lecții care ni se impuneau... Însă 
acum realizez că toată munca depusă de aceste persoane 
deosebite avea un singur scop... Un scop care pe viitor ne va 
putea fi de folos doar nouă... 
 

Adriana Stoian, 12D 
Liceul Energetic Târgu Jiu 
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Semnificaţie  
istorică  
şi actuală. 
PRO ŞI CONTRA  
TATUAJELOR...  
CE ALEGI? 
 
 

aarrttaa  

TTAATTTTOOOO  
Mădălina Claudia Pătraşcu, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Subiectul tatuajelor a 

rămas aproape peste tot în lume 
unul destul de controversat. 
Mulți sunt cei care le îndrăgesc, şi 
le fac sau doar le admiră, dar la 
fel de mulți sunt şi cei care le 
blamează şi le asociază cu diferite 
clase de oameni. 

Trecând de prejudecați, 
tatuajele există din cele mai vechi 
timpuri în culturi precum cea 
egipteană (încă din anul 2000 
î.Hr.), japoneză (din anii 300 
î.Hr.), chineză şi continuându-şi 
extinderea până în zilele noastre 
când arta tatuajului nu se mai 
practică din motive specifice, ci 
doar ca o înfrumusețare sau 
modificare corporală.  
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La egipteni, tatuajul era predominant la femei şi se efectua cu 
ocazia anumitor ritualuri. La japonezi şi în alte culturi asiatice, desenele 
imprimate cu cerneală pe trupurile şi feţele bărbaților aveau rolul de a 
îndepărta forțele răului şi spiritele obscure. Mai apoi tatuajul a devenit 
însemnul hoților, criminalilor, deținuților şi chiar până în zilele noastre, 
în Japonia a avea un tatuaj e un stigmat ce te integrează în lumea 
interlopă a mafiei şi a criminalilor. 

Spre deosebire de lumea asiatică, în Anglia şi Rusia secolelor 
trecute, tatuajele aparțineau elitei. Doar regii şi împărații beneficiau de 
arta scumpă a tatuajului, care nu le era accesibilă oamenilor de rând. 
  Cele două războaie au participat in mod considerabil la 
răspândirea tatuajelor mai ales printre soldați şi marinari. „Saloane" de 

tatuat erau amplasate în porturi 
sau lângă bazele militare. 
Momentul revoluționar care a 
permis oricui să își facă un 
tatuaj a fost cel al apariției 
pistolului electric de tatuat. Din 
acel moment barierele au căzut 
şi odată cu mișcarea hippie 
lumea a înțeles că tatuajele nu 
aparțin doar răufăcătorilor, ci şi 
oamenilor obișnuiți. 
  Arta tatuajului a evoluat 
atât de mult încât emisiuni 

precum LA Ink sau Miami Ink ne 
dezvăluie adevărate opere de artă 

imprimate pe piele, realizate cu o 
măiestrie absolută de către tineri 

talentați ce sunt capabili să redea pe corp 
poze de revistă sau fotografii cu o precizie şi o 

exactitate impresionantă. 
Cu o istorie atât de vastă, e un lucru cert că tatuajele nu vor 

dispărea din cultura pop şi de pe trupurile celor care se dau în vânt după 
înfrumusețarea corpului cu desene ce au o simbolistică aparte pentru ei. 

Tatuajele nu mai reprezintă apanajul motocicliștilor sau al altor 
rebeli. Au devenit o modă, practicată în special de tineri. Feriți-vă, 
totuși, căci tușurile lor pot provoca mâncărimi de piele, infecții şi 
inflamații. De aceea, înainte de a va hotărî să vă faceți un tatuaj, e bine 
să țineți seama de unele sfaturi, căci ce este mai important: să fiți la 
modă sau să aveți un organism sănătos? 

Dr. dermatolog Michi Shinohara de la University of 
Washington, (Seattle), citat de wort.lu atrage atenţia: "Este foarte 

http://www.wort.lu/fr/view/quatre-conseils-a-lire-avant-d-aller-se-faire-tatouer-5136fd55e4b0069c68d9499c
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important ca doritorii de tatuaje să fie conștienți de potențialele riscuri, 
să le semnaleze atunci când ele apar, indiferent de natura lor, apoi să 
meargă la un dermatolog pentru un diagnostic adecvat şi un tratament", 
a explicat acesta într-un comunicat al American Academy of 
Dermatology. 

Studii recente au arătat că un produs chimic prezent în tușuri, 
benzopirenul, cauzează cancere de piele la animalele de laborator, 
precum şi melanoame. 

De asemenea, dr. Shinohara subliniază că există numeroase 
necunoscute legate de tușurile noi folosite la tatuare, cât şi de 
modalitatea de interacțiune cu pielea şi corpul în general. Chiar dacă 
reacțiile alergice la pigmenții tatuați sunt cele mai frecvente probleme 
identificate, Michi Shinohara avertizează şi asupra riscurilor de infecții 
bacteriene, sifilisului şi hepatitelor de tip B şi C, legate adesea de 
materiale nesterilizate. 

Ce se recomandă: 
- Asigurați-vă că tatuatorul la care mergeți este autorizat să practice 
această meserie. Verificați dacă toate acele provin dintr-un pachet steril 
şi dacă sunt de unică folosință. De asemenea, dacă "artistul" își spală 
bine mâinile înainte de tatuare şi dacă poartă mănuși sterile. 
  - În caz că o problemă cutanată durează mai mult de una - două 
săptămâni, mergeți la un dermatolog. 
- Dacă suferiți de o boală de piele cronică (psoriazis, eczemă etc.), 
consultați un dermatolog înainte de a va gândi să va tatuați. 
  - Nu vă faceți tatuaj peste o aluniță, căci vă împiedică să-i 
observați eventualele modificări. 

 
 

  

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/tratament/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/pielea/
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Cu ocazia Dragobetelui, Comisia activităților extrașcolare, Catedra 
de Limba română, Catedra de religie a organizat vineri, 22 februarie 
2013, în Cabinetul de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, sub titlul generic 
„Eu te iubesc atât de tare / că vor să sune la Salvare”8, o 
incursiune inedită în poezia de dragoste românească. Activitatea a 
avut trei secțiuni: atelier de creație, spectacol poetic, tombolă.  

Coordonatorii proiectului: prof. Nicoleta Nica, prof. Laura Dițoiu.  

Fotografii aici: http://www.facebook.com/pages/Liceul-Energetic-Târgu-Jiu  

                                                 
8 Versurile aparțin poetului onirist Vintilă Ivănceanu. 
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6  
MINUNI ALE NATURII MAI PUŢIN CUNOSCUTE 

 
Prof. Anca Trocan,  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Natura este uimitoare, nu mai încape nici o îndoială! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▲O priveliște spectaculoasă, Ochiul Saharei se află în Mauritania, în nord-
vestul deşertului Sahara. Cu un diametru de 30 de mile, formațiunea poate fi 
văzută chiar şi din spațiu. În ceea ce privește modalitatea de formare a acestei 
priveliști spectaculoase, părerile sunt împărțite. Dacă până de curând se credea 
că a fost rezultatul impactului unui meteorit cu Pământul, studii recente arată că 
este vorba doar de eroziune. 
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▲ Gheizerul Zburător pare să fie un peisaj de pe o planeta SF, deprins parcă 
din filmele SF. În realitate, gheizerul se află în Nevada, în apropierea Văii 
Hualapai Gerlach. Din păcate, pe cât de impresionant este, gheizerul nu poate fi 
admirat de aproape şi asta pentru că terenul pe care se află este privat. 
  

 
◄ Parcul Naţional Yellowstone 
este un loc care îți extaziează 
simțurile cu minunile geologice 
întâlnite la tot pasul. Izvoare 
termale, gheizere, cascade râuri 
şi priveliști absolut uluitoare. Una 
din principalele atracții ale 
Parcului este “Grand Prismatic 
Spring“, cel mai mare izvor termal 
din parc şi al treilea ca mărime 
din lume. Ceea ce face acest 
izvor termal atât de fascinant este 
culoarea neobișnuită pe care o 

are şi care se datorează algelor şi 
bacteriilor care trăiesc în izvor. 
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◄ Valul, o formațiune mai 
puțin cunoscută, aflată la 
granița dintre Arizona şi 
Utah, a luat naștere în urma 
cu 190 de milioane de ani. 
“Valurile” care pot fi 
străbătute la pas, au fost 
inițial dune de nisip care, cu 
timpul, s-au transformat în 
rocă.  

 
 
“Pamukkale” ► 
(S-V Turciei) se traduce prin 
“castel de bumbac”, o 
denumire care cel puțin vizual i 
se potrivește de minune. Un 
peisaj fantastic, cu un relief 
spectaculos, consecința a 
numeroase mișcări tecto-
nice, Pamukkale nu este numai 
o minune a naturii, ci şi un loc 
încărcat de istorie, chiar pe 
acest platou existând odată 
orașul Hierapolis. 
 

 
◄ “Ischigualasto”  
(N-V Argentinei) se traduce prin 
“locul în care pui luna”, denumire 
datorată rocilor circulare, sculptate 
de vânt. Valea este împânzită de 
fosile de plante şi animale, așa că 
este una din cele mai frecvente 
destinații ale paleontologilor. 
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 _c o n s p i r a ţ i a _ 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

PĂMÂNTULUI GOL 
 

Alexandru Andrei, 12B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Un cataclism planetar i-a obligat pe reprezentanții unei civilizații 

străvechi să se refugieze într-o lume subterană. Locuitorii ei dețin 
controlul puterii la suprafața globului şi împing omenirea spre Apocalipsă. 

Posibilitatea existenţei unui tărâm misterios a constituit din cele mai 
vechi timpuri un subiect deosebit de fascinant. Una din lucrările de referință ce 
abordează acest subiect aparține lui Edward Lytton, autor al cărții “Ultimele zile 
ale orașului Pompei”. Acesta descrie în cartea sa, Rasa viitoare, o lume 
subpământeană locuită de o rasă superioară, vrill-ya, care plănuia să 
cucerească lumea de sus. 

Pe aceeași linie, Rene Guenon amintește în scrierile sale de un mit în 
care se afirmă că, în urma unui cataclism planetar, ultimii reprezentanți ai unei 
civilizații avansate, dezvoltată pe teritoriul ocupat de actualul Podiș Gobi, s-au 
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refugiat într-un imens sistem de caverne săpat în profunzimile lanțului 
himalayan. Acolo, ei s-au separat în două grupuri, fiecare stabilindu-şi un centru 
material şi spiritual propriu: în Agartha se află Cetatea binelui, a contemplării şi 
neamestecului în evoluția lumii de la suprafață şi în Shambhala, Cetatea puterii, 

membrii ei își concentrează eforturile în direcția dirijării şi grăbirii omenirii spre 
Apocalipsă. 

Alte interpretări consideră Agartha ca fiind de origine budistă; ele se 
referă la o lume subterană cu milioane de locuitori şi multe orașe, toate aflate 
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sub dominația supremă a Capitalei lumii subterane, Shambhala, unde locuiește 
conducătorul absolut, cunoscut în Orient ca Regele Lumii. Se crede, de 
asemenea, că o rețea de tunele secrete leagă lumea subterană de Tibet, similar 
camerelor secrete de la baza Piramidei din Gizeh ce duc spre adâncuri. 
Cronicile chineze descriu misiuni ale unor ambasadori trimiși de împărați ai 
Imperiului celest la spiritele munților. Conform acestora, teritoriul lor coincide cu 
zona indicată pe hărțile tibetane, Kanjur şi Tanjur, pentru regatul ascuns 
denumit de acestea Shambhala, iar spaţiile aflate în acea regiune, la mare 
adâncime sub scoarța terestră, ar fi populate de urmașii supraviețuitorilor celor 
două continente scufundate cândva în Atlantic şi Pacific, Atlantida şi Mu. 

Un imperiu condus de Regele Lumii 
Legendele mongole susțin că Shambhala este un adevărat imperiu cu 

800 de milioane de supuși, condus de Regele Lumii. Capitala este înconjurată 
de orașe în care trăiesc marii preoți şi savanții. Palatul regelui este înconjurat de 
palatele maeștrilor, care stăpânesc toate forțele vizibile şi invizibile ale 
pământului, infernului şi cerului. Conducerea întregii societăți este exercitată de 
5.000 de savanți, 365 de cardinali şi 12 membri ai Inițierii supreme. Regatul se 
întinde de-a lungul tuturor coridoarelor subpământene din lumea întreagă. 

Perşii numeau acest uriaș imperiu subteran Ariana, pe care o 
consideră a fi ţara de origine a arienilor. Conducătorul imperiului subpământean 
este Rigden Iyepo, Regele Lumii, care îl are ca reprezentant terestru pe Dalai 
Lama. În legendele şi tradițiile referitoare la imperiul subpământean se vorbește 
că pe pământ va urma un al treilea război mondial care va fi însoțit de 
cutremure, o fisură la pol şi alte catastrofe naturale în urma cărora va dispărea 
mai mult de jumătate din populația globului. După acest ultim război, diferitele 
rase din interiorul Pământului se vor uni cu supraviețuitorii de la suprafață şi toți 
vor trăi în pace într-un “mileniu de aur”. 

Conform vechilor scrieri, Shambhala este mărginită la nord de Siberia 
(ţara zăpezii), la sud de Tibet şi India, de China la est şi de Hotan la vest, ceea 
ce înseamnă că este localizată sub actuala Mongolie. Se afirmă că pentru a 
ajunge în acest regat ascuns există patru căi de acces: una pe teritoriul Rusiei, 
alta în India, o a treia în Tibetul oriental şi ultima în Borneo. Misteriosul tărâm 
pare să se întindă peste tot sub scoarța terestră. Din loc în loc, pasaje secrete 
permit inițiaților accesul în interiorul său. Mulți locuitori ai Shambhalei sunt 
dispersați în toate statele lumii, fiind coordonatorii oculți ai tuturor societăților 
secrete la putere. Printre ţările antice indicate pe vechi hărți tibetane apar nu 
numai Persia, Babilonul, Iudeea şi Egiptul, dar şi Shambhala. “Regatul ascuns” 
– se arată în Shambhala lan-yia (Drumul spre Shambhala), lucrare tibetană 
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scrisa în secolul al XVIII-lea – “este situat într-o zona muntoasă înconjurată de 
vârfuri foarte înalte, abrupte şi înzăpezite”. Renumitul explorator Nicholas 
Roerich a aflat de la un preot-lama ca sub Potala (palatul lui Dalai Lama din 
Lhasa) există o grotă cu un lac despre care au știință numai inițiații. De aici 
pornesc mai multe coridoare ce leagă Potala de enigmatica citadela 

Shambhala. Alte legende amintesc că Ayodhya, Orașul stelar, întemeiat acum 
6.000 de ani, a fost mutat cu circa 1.800 de ani înainte de Christos, în nordul 
masivului himalayan, la Shambhala, numită de tibetani şi Dejung. 

Ființe venite din Cosmos şi misterioasele lor aparate de zbor 
În 1926, în timp ce expediția lui Roerich se apropia de masivul 

Karakorum, a fost observat țâșnind pe cerul limpede un disc strălucitor; el şi-a 
schimbat pe neașteptate direcția de deplasare din sud spre sud-vest, făcându-
se nevăzut în spatele vârfului înzăpezit al masivului Humboldt. “Este un semn 
din Shambhala”, au exclamat imediat preoții-lama din grup, la vederea discului. 
În 1933, britanicul Frank Smythe, escaladând Everestul, a avut o experiență 
similară. De această dată, au fost semnalate două OZN-uri învăluite într-o 
irizație pulsatorie care au străbătut în viteză cerul la mare înălțime. Ciudate 
vehicule aeriene au fost semnalate – conform afirmațiilor lui Serge Hutin – şi de 
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cealaltă parte a globului, în zona Muntelui Shasta. Cartea scrisă de el a apărut 
în 1961, anterior valului de semnalări de OZN-uri care s-au abătut asupra SUA 
în deceniile șase şi șapte ale secolului trecut. Este greu de crezut – spun 
experții în OZN-uri – ca Roerich sau Smythe încercau să producă senzație cu 
relatările lor, lucru de care sunt acuzați raportorii OZN moderni. Fenomenele 
descrise de ei erau, însă, foarte clare pentru autohtoni: “Semne din 
Shambhala”. O legendă mongolă afirmă că “în Agartha, savanții înregistrează 
pe tablete de piatră toata știința planetei noastre, dar şi a altor lumi”. Bazându-
se pe vechi manuscrise tibetane, cercetătorul italian Giuseppe Tucci 
menționează ca Shambhala a fost condusă de ființe venite din Cosmos, 
deținătoare ale unei științe extrem de avansate căreia s-au străduit să-i asigure 

perpetuarea. 
Sosite pe Terra cu 

milioane de ani în urmă, ei aveau 
misiunea de a accelera evoluția 

planetei şi a viitoarei specii 
umane. Întemeietorilor tărâmului 
ascuns le-ar fi urmat pământenii 

instruiți de ei care nu numai că 
au păstrat cunoștințele 

moștenite, dar au controlat 
permanent şi discret 

ascensiunea omenirii pe scara 
istoriei. 
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 H u l i g a n i s m u l.  
 o istorie subiectivă a rivalităţii dintre suporteri. 

 

Mădălin Măruță, 12B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Gesturi şi cuvinte obscene. Răfuieli între bande, cu victime şi 

distrugeri. Bătăi între galeriile rivale - într-un cuvânt, huliganism. Ce 
este un huligan şi care sunt “rădăcinile huliganismului”? De la 
sentimentul apartenenţei, al tribalismului, la xenofobie, dorinţă de a fi 
dovedită masculinitatea prin violenţă şi 
alcool, până la plăcerea de a fi părtaş la 
incidente brutale. 

Huliganismul asociat 
meciurilor de fotbal a fost numit chiar 
“maladia engleză”, pentru că este 
originar din Anglia Evului Mediu. În 
anul 1314, Edward al II-lea a interzis 
jocul de fotbal, pentru că meciurile 
duceau la turbulenţe publice. 

Sunt consemnate incidente 
între spectatorii meciurilor de fotbal 
încă din secolul al XIX-lea. În anul 
1846, în localitatea britanica Derby, 
după un meci de fotbal, a fost instaurată starea de urgenţă şi au fost 
chemate două divizii de infanterie călare, pentru a face faţă mulţimii 
scăpate de sub control. 

Prima menţionare a huliganismului în fotbalul modern a fost în 
1880 în Anglia, o perioadă în care bandele de suporteri se intimidau în 
cartiere. În 1885, când echipa Preston North End a învins pe Aston Villa 
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cu 5-0 într-un meci amical, cele două echipe s-au bătut cu pietre, s-au 
atacat cu bâte și s-au scuipat. 

În anul următor, fanii echipei Preston s-au bătut cu cei ai 
echipei Queen's Park într-o gară. Aceasta a fost prima confruntare a 
huliganilor dîn fotbal care a avut loc departe de un stadion. 

În 1905, mai mulți fani ai echipei Preston au fost judecaţi pentru 
huliganism. 

În sezonul fotbalistic englez 1955-1956, fanii lui Liverpool și 
Everton au fost implicați într-o serie de incidente. Prin anii 1960, o 
medie de 25 de incidente huliganice au fost raportate în fiecare an în 
Anglia. 

Manifestările huliganice extreme au aparut însă spre sfirşitul 
anilor ’60 şi au avut apogeul în anii ‘70 şi ‘80. S-a ajuns la înfiinţarea de 
trupe speciale ale poliţiei - 
Football Inteligence Unit. 
Multe dintre măsuri au 
înrăutăţit problemele şi au 
scos violenţa în afara 
stadionului.. 

Presa tabloidă a 
folosit termenul 
de huliganism în anii 
‘60. Huliganismul a 
devenit subiectul la 
îndemână pentru 
reportajele senzaţionaliste, 
cu titluri de impact, susţinute de imagini cu caracter violent, proporţiile 
incidentelor fiind redate exagerat. Presa a fost chiar acuzată de incitare 
la violenţă. 

În anii '70,  s-au organizat primele grupuri de huligani care au 
început să însoţească echipele în deplasări: West Ham United (Inter City 
Firm), Birmingham City (Zulus), Chelsea (Headhunters), Leeds United 
(Leeds Service Crew) etc. 

În martie 1978, în timpul unui meci de finală la Den, între 
Millwall și Ipswich, a izbucnit o bătaie generală, a început pe terase, apoi 
s-a extins pe teren și pe străzile înguste din jurul stadionului.Zeci de fani 
au fost răniţi. 

Pe 29 mai 1985, la finala Cupei Europene jucată pe stadion 
Heysel din Bruxelles, între Liverpool şi Juventus, incidentele huliganice 
au provocat 39 de victime. În urma acestor violenţe, UEFA a interzis 
cluburilor britanice să ia parte la cupele europene. 

În 15 aprilie 1989, pe stadionul Hillsborough, s-a produs o 
busculadă în urma careia 96 de suporteri au murit şi peste 700 au fost 
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răniţi. Acest eveniment nefericit a avut un impact profund asupra 
standardelor de siguranţă pe stadioane. Astfel, toate echipele au fost 
obligate să deţină stadioane cu locuri pe scaune, iar distribuirea biletelor 
să se facă doar pe baza unui act de identitate. 

Pentru a descuraja incidentele huliganice provocate în 
străinatate, s-au adoptat norme legislative precum “Football Act 2000″ , 
care reducea chiar libertăţile civile. Cei suspectaţi că ar fi huligani au 
fost împiedicaţi să călătorească la meciurile din străinătate. Aceste 
reglementări şi introducerea Legii Spectatorilor de Fotbal au dus totuşi 
la scăderea violenţei pe stadioanele britanice. 

Violenţa în fotbal nu există doar la englezi 
În fotbalul argentinian, violenţele au fost prezente încă de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. Grupurile organizate Barras Bravas au 
apărut în anii '50. Fiecare club 

de fotbal din Argentina are o 
Brava Barra (galerie). În 
Argentina există cele mai mari 
şi mai puternice grupuri 
organizate ale suporterilor din 
lume, Barras Bravas de 
Independiente, la Newell's Old 
Boys, Boca Juniors și River 
Plate. 

Primul asasinat 
datorat violenţei din fotbalul 

argentinian s-a produs pe 2 
noiembrie 1924 în Montevideo. Violențele s-au manifestat nu numai 
între fani, fotbaliști sau poliție, ci și împotriva arbitrilor. În 27 octombrie 
1946, în timpul unui meci dintre Newell's Old Boys și San Lorenzo 
Almagro, fanii au încerca să-l sugrume pe arbitrul Osvaldo Cossio care 
anulase un gol al oaspeților. 
Între anii 1924 şi 2010, au fost 250 de decese legate de fotbalul 
argentinian, în afara celor 300 de suporteri argentinieni morţi în Peru, 
în 1964. 
 

În Brazilia, unele grupuri organizate de suporteri sunt 
considerate adevarate organizații criminale, implicate şi în traficul de 
droguri. Acești fani se aliază cu alte "torcidas organizadas", cum a fost 
cazul înţelegerii dintre Força Jovem Vasco (CR Vasco da Gama), 
Galoucura (CA Mineiro) și Mancha Verde (SE Palmeiras). 



 

aprilie 2013 78 

Huliganismul din fotbalul croat s-a legat şi de resentimentele 
etnice și politice, care au fost reaprinse de destrămarea federației 
iugoslave. Două dintre galeriile cele mai cunoscute sunt Huligan Torcida 
(Hajduk Split) și Bad Boys Blue (Dinamo Zagreb). 

La 13 mai 1990, clubul sârb Steaua Roșie Belgrad a jucat pe 
Stadionul Maksimir cu Dinamo Zagreb. Steaua Roșie a adus peste 3.000 
de fani, un membru proeminent al galeriei fiind Arkan, lider paramilitar 
sârb. Înainte de meci, au avut loc o serie de lupte mici. Poliția a adus ca 
întăriri vehicule blindate și tunuri de apă. Luptele au durat peste o oră și 
sute de oameni au fost răniți. 

Huliganismul din fotbalul din Franța îşi are şi el originea în 
conflicte sociale. În anii 1990, fanii echipei Paris Saint Germain (PSG) s-
au luptat cu suporterii din Belgia, Anglia, Germania, Italia și Scoția. 
 
Există o rivalitate veche între nord și sud, rivalitatea dintre PSG (Paris - 
Nord) și O.M. (Marseille - Sud), care a dus la mobilizarea sistematică a 
autorităţilor în timpul meciurilor dintre cele două formaţii. Luptele 
violente și revoltele de după meciuri s-au lăsat cu incendieri ale 
mașinilor, spargerea vitrinelor magazinelor, dar și cu depunctarea 
echipelor. 

La 24 mai 2001, 50 de persoane au fost rănite în lupta care a 
izbucnit la un meci între PSG și clubul turc Galatasaray, la stadionul 
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Parc des Princes. PSG a stabilit un record: 571.000 dolari amendă, dar 
amenda a fost redusă, la apel, la 114.000 dolari. În noiembrie 2006, 
un fan PSG a fost împușcat și ucis de poliție, iar un altul rănit grav, în 
timpul luptei dintre fanii PSG și poliție. 

În Germania, unele acte de huliganism au fost legate de 
neonazism și grupări de extremă dreapta. În iunie 1998, la Campionatul 
Mondial din Franța, după meciul dintre Germania și Iugoslavia, un 
polițist francez a fost bătut de fanii germani care i-au provocat leziuni pe 
creier. 
În martie 2005, fanii naționalei Germaniei s-au luptat cu poliția și fanii 
rivali la un meci amical jucat în Slovenia, între Germania și Slovenia. 
Lupta împotriva poliției și a fanilor rivali a dus la distrugerea mașinilor 
și magazinelor. Asociația Germană de Fotbal (DFB) a prezentat public 
scuze pentru comportamentul suporterilor. 

Cel mai grav incident a avut loc în divizia a treia (de Nord) între 
Hertha BSC Berlin B și Dinamo Dresda, în care 23 de polițiști au fost 
răniţi. 
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BASCHETUL 
 
 

Monica Sanda, 10C 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Baschetul este unul dintre cele mai raspindite sporturi de echipă din 

lume; se caracterizează prin finețea, precizia și fantezia exercițiilor tehnice și 
tactice, prin talia înaltă și calitățile fizice deosebite ale sportivilor, toate acestea 
implicate într-o luptă sportivă care pretinde spirit de echipă și de sacrificiu, 
inteligență și rezistență nervoasă. 

Punctele sunt marcate prin aruncarea 
mingii (ochire) prin coș de sus; echipa 
care acumulează mai multe puncte 
la sfârșitul jocului câștigă. Mingea 
poate fi făcută să înainteze pe 
teren prin driblare sau pasând-
o altor coechipieri. Actele 
fizice nesportive (fault (sport)) 
sunt penalizate și există 
restricții asupra modului în care 
este folosită mingea (încălcări). 

De-a lungul timpului, în 
baschet s-au dezvoltat tehnicile obișnuite 
de ochire, pasare și driblare, dar și de poziționare a 
jucătorilor, precum și structurile ofensive și defensive. De obicei, jucătorii cei 
mai înalți vor ocupa centrul sau una dintre cele două poziții de înaintare, iar 
jucătorii mai mici de statură sau cei care au viteză și cele mai bune abilități de 
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mânuire a mingii, vor ocupa poziția de pază. În timp ce baschetul competițional 
are niște reguli bine stabilite, numeroase variante de baschet s-au dezvoltat 
pentru jocurile ocazionale. În anumite țări, baschetul este un sport popular, cu 
mulți spectatori.  

Regulament: 
Un joc de baschet are loc între două echipe a câte 5 jucători pe teren 

fiecare. Scopul fiecarei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și 
să încerce să împiedice cealaltă echipa să înscrie. Echipa care înscrie cele mai 
multe puncte la terminarea timpului de joc va fi învingătoarea jocului respectiv. 
Mingea poate fi pasată, aruncată, lovită, rostogolită, driblată, în orice direcție. 
De asemenea, adversarul poate fi depășit prin procedeul numit „fentă”. 

Dimensiunile terenului de baschet: 
Terenul de joc este o suprafață dreptunghiulară, plană și dură, liberă 

de orice obstacol. Dimensiunile terenului trebuie să fie de 28 m în lungime pe 
15 m în lățime, acestea fiind măsurate de la marginea interioară a liniilor care 
delimitează terenul. Federațiile naționale au autoritatea să aprobe pentru 
competițiile naționale, terenurile de joc existente cu dimensiunile minime de 26 
m lungime și 14 m lățime. 

Terenul de joc va fi delimitat de linii. Toate liniile trebuie să fie trasate 
cu aceeași culoare (de preferință alb), să aibă o lățime de 5 cm și să fie clar 
vizibile. Aceste linii sunt: liniile de fund (pe lățimile terenului) și liniile laterale (pe 
lungimile terenului). Aceste linii nu fac parte din terenul de joc. Orice obstacol 
inclusiv scaunele din zona băncii echipelor trebuie să fie situate la cel puțin 2 m 
distanță de terenul de joc. 

Linia de centru trebuie trasată, paralel cu liniile de fund, din punctele 
centrale ale fiecărei linii laterale. Ea va fi prelungită cu 15 cm în afara fiecărei 
linii de tușă. Cercul central trebuie trasat la centrul terenului și va avea o rază 
de 1,80 m măsurată de la marginea exterioară a circumferinței. Dacă suprafața 
cercului central este colorată, atunci culoarea va fi aceeași cu cea a zonelor de 
restricție. Semicercurile vor fi trasate pe terenul de joc având centrul la 
jumătatea liniilor de aruncări libere și o rază de 1,80 m măsurată de la marginea 
exterioară a liniilor care le delimitează. 
Liniile de aruncări libere și zonele de restricție 

O linie de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. 
Marginea ei exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei 
de fund și trebuie să aibă 3,60 m lungime. Centrul liniei trebuie situat pe linia 
imaginară care unește mijlocul celor două linii de fund. Zonele de restricție 
trebuie să fie spațiile delimitate pe terenul de joc de liniile de fund, liniile de 
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aruncări libere și liniile care unesc extremitățile liniilor de aruncări libere cu 
punctele situate pe liniile de fund la 3 m de o parte și de cealaltă a mijlocului 
acestor linii, măsurate de la marginea exterioară a acestor linii. Toate aceste 
linii, cu excepția liniilor de fund, fac parte din zona de restricție. 

Panoul de baschet este fabricat din metal, sticlă, lemn sau plastic, 
având grosimea de 3 cm,iar inelul acestuia fiind plasat la 3 m de sol avand un 
diametru de 40 cm. Mingea de baschet este confecționată dintr-o cameră de 
cauciuc, acoperită cu o anvelopa de piele, material plastic sau cauciuc, având 
greutatea de 600-650 gr. și circumferința de 75-80 cm. Jocul este condus de 3 
arbitri în teren (conform regulamentului FIBA), ajutați de un scorer și un 
cronometror. 

Un meci de baschet se desfășoară în 4 reprize de câte 10 minute 
fiecare, cu o pauză de 2 minute între sferturile 1-2 și 3-4, precum și o pauză de 
15 minute între sferturile 2-3 conform regulamentului FIBA. În campionatul nord-
american NBA meciul se desfășoară în 4 reprize de câte 12 minute fiecare. 
Spre deosebire de alte jocuri, la baschet se cronometrează timpul efectiv de joc, 
cronometrul fiind oprit la toate întreruperile jocului. Coș înscris este valabil 
numai dacă mingea intră în coș pe deasupra lui și trece prin el. Dacă în 
momentul aruncării jucătorul se află în exteriorul liniilor de trasare a 
semicercului, atunci aruncarea va valora 3 puncte. Dacă aruncătorul se va afla 
în interiorul sau în contact cu linia de trasare a semicercului, aruncarea va 
valora 2 puncte. Fiecare aruncare de la linia de aruncări libere va valora 1 
punct. Un meci de baschet nu se termină niciodată cu un scor de egalitate între 
cele două echipe. Au existat competiții în care echipele puteau termina la 
egalitate un meci, în cazul desfășurării unei competiții stil tur-retur, dar numai în 
cazul meciului tur. În cazul în care la sfârșitul timpului regulamentar de joc cele 
două echipe se află la egalitate, meciul se va prelungi cu o repriză de prelungire 
de 5 minute de joc efectiv. Dacă și la capătul acestei reprize situația de egalitate 
continuă, meciul se va prelungi cu atâtea reprize cât este necesar ca la final o 
echipă să aibă cel puțin un punct mai mult decât adversara sa. 
După fiecare coș marcat, mingea se repune în joc de către echipa aflată în 
apărare din orice loc aflat înapoia liniei de fund a propriului teren. Timeout-ul se 
poate acorda în ambele reprize de câte două ori fiecărei echipe, la cererea 
antrenorului sau a jucătorilor. 

În jocul de baschet sunt sancționate (prin pierderea mingii), fie 
abaterile de la regulament, fie greșelile personale (efectuate prin contact direct 
cu un adversar). În timpul driblingului jucătorul se poate deplasa pe teren, dar 
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dacă a oprit driblingul, nu-l poate relua, făcându-se vinovat astfel de „dublu 
dribling”. 

Pivotul este un post deținut de un jucător într-o echipă de baschet. Mai 
poate desemna mișcarea unui jucător cu mingea, care menține cu un picior 
contactul cu solul, iar cu celălalt își schimbă direcția o dată sau de mai multe ori. 
Regula pașilor interzice jucătorului aflat în posesia mingii să se deplaseze cu ea 
în brațe. Regula celor 3 secunde nu permite unui jucător în atac să stea mai 
mult de 3 secunde în suprafața de aruncări libere sau să țină mai mult de 5 
secunde mingea în posesia sa, fără s-o bată în podea. Regula celor 8 secunde 
obligă echipa care are mingea să treacă în acest interval de timp în terenul 
advers (cu mingea). Regula celor 24 de secunde impune echipei în atac să 
arunce la coș în timp de maximum 24 de secunde. Un jucător care comite 5 
greșeli personale în timpul jocului este eliminat definitiv de pe teren.  

[sursa: wikipedia.org] 
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Asociația Drumeții Montane este o organizație nonprofit, implicată în activități 

sportive-ecologice, tabere turistice, alpinism, drumeții montane, orientare turistică ș.a.m.d., 
pentru care nu se percep taxe de participare, totul bazându-se pe voluntariat. Asociația 
„Drumeții Montane” s-a născut din dorința de a găsi o modalitate de a folosi timpul în 
favoarea noastră. Am luat-o la pas cu speranța și încrederea că vom reuși să-i educăm pe cei 
de lângă noi într-un spirit de echipă și ecologic, pentru a realiza cât mai multe acțiuni de 
protejare a naturii în toate formele sale. 

Drumeția Montană ne definește ca stil de viață și activitate preferată, pentru că 
niciodată nu putem descrie bucuria și fiorul pe care-l simțim atunci când plecam la drum lung 
cu rucsacul în spate. 

 Adăugăm că asociația „Drumeții Montane” este un partener de încredere pentru 
instituțiile publice și administrativ-teritoriale, instituții de învățământ, custozi, administratori 
ai ariilor naturale protejate. În același timp, suntem și un prieten pentru cei care vor să 
participe la activitățile eco-sportiv-turistice pe care le întreprindem destul de des, dar și un 
contestatar aprig al celor care distrug mediul înconjurător. 

Site-ul nostru, www.drumetiimontane.ro, este deschis permanent pentru înscrieri, 
celor care vor să ni se alăture. Acolo veți găsi informații complete despre activitățile noastre. 

 
Alexandru Cănăvoiu 

Asociația Drumeții Montane Târgu Jiu, 0762.325.903 
contact@drumetiimontane.ro 

www.drumetiimontane.ro 

http://www.drumetiimontane.ro/
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VISUL ŞI NELINIŞTEA UNUI ADOLESCENT 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Eugenia Pasăre 

                                                                      Liceul Energetic  Târgu Jiu 

 

Ideea de a prezenta câteva sentimente şi păreri privind 

problemele adolescenţilor, mi-a venit citind în numărul anterior al 

revistei, afirmaţia unei eleve din şcoala noastră: „adolescenţa este vârsta 

întrebărilor, a îndoielilor…, în zilele noastre este din ce în ce mai greu 

să fii adolescent”, cuvinte spuse cu deschidere dar şi cu aşteptări pentru 

multe răspunsuri. Cine poate oferi adolescenţilor acestea? Familia dar şi 

dirigintele persoana în care adolescentul are încredere, care oferă o oază 

de căldură sufletească şi un plus de înţelegere. 

În condiţii de insuficientă maturitate psihică, bogăţia vieţii 

afective a adolescentului rămâne o realitate. La această discrepanţă se 

adaugă însă, intensificarea activităţii de introspecţie la adolescent, 

pentru că acum Eul se descoperă din interior. Într-un asemenea context, 

de forţe şi tendinţe contradictorii, orientarea adolescentului în zona 

propriilor trăiri, în găsirea unor exteriorizări satisfăcătoare, este dificilă 

şi are nevoie de „cineva de încredere”, căruia să-i destăinuie 

frământările, cu care să-şi confrunte, în siguranţă şi înţelegere, soluţiile. 

Când dirigintele reuşeşte să fie acest „cineva”, multe conduite 

neconformiste ale adolescentului sunt evitate. 

Responsabilitatea celui care lucrează cu adolescenţii este cu atât 

mai mare cu cât adolescenţa reprezintă un important pas al dezvoltării 

fiinţei umane-poate cel mai important din punct de vedere fizic, 

biologic, psihic şi intelectual.  Dimensiunea socială a personalităţii 
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adolescentului suportă şi ea modificări, pentru că acum se formează 

orizontul social ce începe cu formarea conştiinţei de sine. 

În prejudecăţile unor colegi diriginţi este controversata „criză” a 

adolescenţei şi „inevitabilitatea” ei. Referitor la  „criza adolescenţei”, 

unii psihologi consideră că această „concepţie dramatică” despre 

adolescenţă datează din perioada romantismului, vorbindu-se de 

„mişcări contestatoare” ale tineretului, consemnate pe străvechi 

papirusuri, din care s-a aflat că şi cu milenii în urmă părinţii se plângeau 

de indisciplina copiilor. Referitor la cauzele acestei stări de criză, s-au 

considerat a fi de natură organică, fiziologică, iar în complexul de cauze 

de natură biologică, maturizarea sexuală ocupă locul central, acesta 

determinând stări psihologice profunde, cum sunt: sentimentul de 

culpabilitate, inferioritate sau chiar frustrare, care-l pot dezechilibra pe 

adolescent. Printr-o educaţie corespunzătoare şi o adaptare treptată la 

noile situaţii, toate aceste aspecte negative pot fi evitate. Şansele sunt cu 

atât mai mari, cu cât se va acorda atenţia necesară fiziologiei sistemului 

endocrin şi nervos, schimbările importante petrecându-se aici, cele 

sexuale fiind numai reflexele lor.  Forma violentă a manifestărilor va fi 

cu atât mai uşor percepută, cu cât adaptarea adolescentului, la noile 

situaţii, se va produce progresiv, printr-o acţiune educativă exercitată de 

toţi factorii responsabili: părinţi, medici, profesori, diriginţi, preoţi, 

mass-media. 

Parte integrantă a „crizei”, problema raporturilor dintre 

adolescenţi şi adulţi, dobândeşte noi dimensiuni în prezent. Revolta 

adolescentului împotriva familiei, apreciată prin manifestări violente, 

ajungând chiar la „instinctul migrator”, concretizat prin fuga de acasă, 

este un aspect al detaşării de cei adulţi, pe care adolescenţii îi resping. 

Acest fenomen a determinat a considera adolescenţa drept” vârsta 

recalcitranţei” sau „epoca negaţiei”.  Pe scurt, adeziunea adolescenţilor 

la viaţa de grup afectează direct raporturile cu adulţii, dar nu în mod 

negativ. Aspectele negative sunt urmarea greşelilor educatorilor. 

Un aspect esenţial în domeniul educaţiei îl reprezintă latura 

afectivă a relaţiei adult-adolescent. Unii pedagogi explică erorile pe 

care le săvârşesc unii educatori  în activitatea didactică şi de consiliere 

prin lipsa de afectivitate care generează o adevărată incapacitate de a 

desfăşura activităţi corespunzătoare. Dacă această incapacitate îi 

priveşte pe părinţi, dirigintele se impune a fi mediatorul ce explică 

părinţilor situaţia, pentru a fi depăşită. Atât lipsa cât şi excesul de 
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afectivitate, pot fi surse de erori.  În relaţia dirigintelui cu adolescenţii 

acesta trebuie să ştie că în viaţa spirituală a adolescenţilor stările legate 

de apariţia primei iubiri sunt noi şi îi pot dezechilibra. Este de datoria 

educatorilor să explice că rolul acestei situaţii în viaţa tinerilor depinde 

(adesea în măsură hotărâtoare) de fondul moral pe care apar aceste stări.  

Se pare că în concepţia unor educatori este prezentă lipsa de 

încredere în capacitatea tinerei generaţii de autoconducere, ceea ce 

generează deseori atitudini rigide şi exagerat autoritare, de tutelare. Cu 

alte cuvinte, există educatori care-şi „sufocă” elevii dându-le în 

permanenţă soluţii, transformându-i în simplii executanţi, sau alţii care, 

dimpotrivă, îi lasă fără îndrumarea necesară, ca să nu le „înăbuşe” 

personalitatea. Ambele soluţii aparţin comodităţii. Desigur, e mult mai 

greu să le stimulezi iniţiativa, să creezi ocazii în care elevii să şi-o 

manifeste şi apoi să ştii să te retragi, să-i urmăreşti de la distanţă  gata 

oricând să intervii, atunci când e nevoie. Ce pot face, în această situaţie 

educatorii?  Pe de o parte, să satisfacă setea crescută a adolescenţilor  de 

responsabilităţi şi autonomie; pe de altă parte, să-i ajute să exercite 

aceste responsabilităţi şi autonomia, însoţindu-i, sprijinindu-i să 

depăşească dificultăţile, mai ales din punct de vedere moral. În acest 

sens o adevărată „şcoală” a exercitării autonomiei şi a responsabilităţilor 

o constituie modul de organizare şi desfăşurare a activităţii clasei, în 

şcoală şi în afara de şcoală. 

Instrumentul de lucru al dirigintelui pentru cunoaşterea elevilor 

săi este fişa psihopedagogică. Cum cunoaşterea este un proces ce 

durează pe toată perioada şcolarizării, dinamica dezvoltării personalităţii 

elevului trebuie să se reflecte cât mai bine , în conţinutul fişei, acesta 

oferind datele necesare privind orientarea şcolară şi profesională. 
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După Aristotel, adolescentul se caracterizează prin „neastâmpăr, 

înflăcărare, neliniştea dorinţelor, este mânios, preferă onorurile şi 

izbânda banului. Afectiv, trece peste hotarele obişnuite ”. Aceste 

trăsături din antichitate, se pot atribui şi tânărului mileniului III, pentru 

că adolescenţa implică cele mai intense trăiri ale vieţii. Referitor la 

aceasta, o descriere cu eleganţă şi profunzime a realizat-o marele G. 

Enescu: „Tinereţea nu este o perioadă a vieţii. Ea este o stare a 

spiritului, un efect al voinţei, o calitate a imaginaţiei, o intensitate 

emotivă, o victorie a curajului asupra timidităţii, a gustului de avânt 

asupra dorinţei de confort. Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un anumit 

număr de ani, devii bătrân fiindcă ai dezertat de la idealul tău. Anii 

ridează pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul…” 

De ce m-am gândit să scriu 

despre dirigenţie? Pentru că este o 

sarcină importantă, de onoare, 

frumoasă dar şi deosebit de 

grea. O asemănăm cu un 

drum sinuos, cu urcuşuri şi 

coborâşuri, presărat cu 

satisfacţii şi multe îndoieli; 

cu greutăţi şi victorii sau, 

altfel spus, cu frumuseţile şi 

zilele ei de sărbătoare. Munca 

educativă cere o autentică simţire 

a tuturor problemelor pe care le 

pune; cere de asemenea, dăruire, tact şi 

multă delicateţe. Există şi un paradox: cu cât experienţa pedagogului 

creşte, cu atât creşte şi distanţa dintre vârsta lui şi vârsta celor pe care îi 

educă. Soluţia? Contactul permanent cu generaţia tânără trebuie să-l 

facă să-şi păstreze tinereţea sufletească, amintirea vie a propriei sale 

tinereţi. El trebuie să aibă o mare fineţe spirituală, să fie capabil a intui 

sufletul tânăr, să ştie ce se petrece dincolo de zidul aparent de netrecut al 

adolescenţei. Pentru deschiderea tuturor porţilor, soluţia este: simpatia, 

afecţiunea, tandreţea; cărora nici un adolescent nu le rezistă. 
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„EDUCAȚIA EXTRACURRICULARĂ, 

răspunsul de azi la cererea de mâine” 
 

Prof. Ing.  Ionescu Cosmin, 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Educația extracurriculară prin activitățile sale constituie 

modalitatea neinstuționalizată de realizare a educației, realizându-se în 

afara procesului de învățământ, având un rol bine stabilit în formarea 

personalității copiilor și tinerilor.  

Prin activitățile extracurriculare se urmărește identificarea și 

cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. Un impact pozitiv al activităților extracurriculare îl are 

formarea și dezvoltarea personalității elevilor, inițierea, proiectarea și 

implementarea de programe și proiecte prin atragerea de fonduri 

extrabugetare. 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea 

critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul respectării 

drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se 

astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 

comportamentală. Problematica educaţiei dobândeşte în societatea 
contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără precedent din 

toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 

universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum 
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unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără 

a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul 

că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de 

învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 

tinerilor. 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. 

Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi 

inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în 

care se pregăteşte elevul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de 

măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii lor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub 

aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară 

integrare socială. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea 

activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în 

conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 

integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
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ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru 

informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să 

reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin 

procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative 

exercitate asupra elevilor. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, 

în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra 

dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii pot avea 

un conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv 

sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 

comunităţii locale. 

Educația extracurriculară pentru cetățenie activă s-a remarcat ca un 

proces integrat ce are în vedere achiziţia de cunoştinţe, capacităţi, valori şi 

atitudini care îi transformă pe elevi în cetățeni activi în comunitatea din care 

fac parte și crește gradul de participare la sistemul formal de educație. În 

cadrul acestor activități sunt definite concepte și intervenții în comunități 

care promovează învățarea pe tot parcursul vieții, menită să asigure o mai 

bună adaptare și integrare a tinerilor și adulților atât pe piața muncii cât și în 

contextul socio-economic în general. 

Totodată particularităţile specifice ale educației extracurriculare 

pentru cetățenie activă facilitează implementarea noii abordării didactice 

prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant 

activ. 
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Eşecul şcolar  
şi combaterea acestuia  

de către profesor 
 

Prof. Liliana Băloi 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 Dezvoltarea rapidă în lumea contemporană al nivelului tehnico-

ştiinţific al producţiei, a automatizării procesului de muncă ridică 
probleme din ce în ce mai complexe a adaptării omului la muncă. 

 Copilul este şi va fi pus permanent în contexte critice la care va 

trebui să se adapteze. De aceea există o preocupare importantă pentru 
asistenţa copilului, pentru pregătirea lui pentru viaţă, pentru integrarea lui 

socio-profesională. 
 Una dintre orientările şi perspectivele legate de problematica 

copilului este precocitatea depistării şi introducerea unei terapii complexe 

medico-psihopedagogice. Aceasta se poate realiza de către medic,dar şi de 
către cadrele didactice care-şi desfăşoară activitatea în instituţiile şcolare 

şi urmăresc dezvoltarea psihomotorie a copilului cu ajutorul fişelor special 

elaborate.  

 Actul educativ este întâlnit de-a lungul întregii sale vieţi şi îşi 

păstrează vie importanţa şi după consumarea evenimentului perturbat care 
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este boala, uneori acţionând chiar în timpul desfăşurării procesului 

patologic, având efecte pozitive asupra acestuia.  

Profesorul trebuie să vadă în elev şi altceva decât recipientul 
informaţiilor pe care le transmite. Este necesar şi important ca profesorul 

să nu lucreze doar cu dimensiunea raţional-intelectivă a elevului ci şi cu 

cea afectivă, motivaţională şi comportamentală. 
Şcoala trebuie să-şi urmeze scopul primordial de proces formativ 

centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să 
răspundă nevoilor comunităţii şi să infuzeze societatea cu persoane 

competente pentru viaţa privată, profesională şi publică. 

În ce priveşte rolul familiei în formarea şi dezvoltarea 
personalităţii copilului şi tânărului, putem afirma că este mediul natural, 

firesc, cel mai apropiat şi util. 

Familia este cel mai adecvat 
şi apropiat mediu de structurare 

intelectuală, afectivă şi relaţională a 
personalităţii copiilor, climatul 

familial devenind cadrul de ambianţă 

materială, spirituală şi morală în care 
se vor forma copiii. Este important ca 

familia să le ofere copiilor 
posibilitatea valorizării lor ca fiinţe 

umane, iar copiii să simtă că sunt parte 

a unei familii. 
Din perspectiva actorilor, din 

scenariul educaţional, relaţia familie – 

şcoală se înscrie în ansamblul 
evoluţiilor democratice care implică 

retragerea parţială a statului ca factor de  control şi decizie şi negocierea 
între părţile direct implicate. 

 Având în vedere că actul educaţional se caracterizează în primul 

rând, prin faptul că schimbă realitatea asupra căreia îşi exercită acţiunea, 
modificându-şi permanent structura şi funcţiile, el a reuşit să-şi asimileze 

actul terapeutic, transformându-se într-o calitate nouă, într-un act cu 
valenţe, structură şi finalităţi noi, într-un act educaţional terapeutic. 
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PROIECTAREA PEDAGOGICĂ  

A UNEI MACHETE FUNCŢIONALE 
                               

Prof. Elena Vijulan  
 Liceul Energetic Târgu Jiu 

          
Machetele funcţionale reprezintă o familiei numeroasă şi răspândită de 

mijloacele de învăţământ care face parte din grupul modelelor materiale.  
Aceste modele materiale sunt construite pentru a rezolva, pe cale 
experimentală, acele probleme care nu pot fi soluţionate uşor pe cale analitică, 
sau pentru care nu există încă metode de calcul adecvate. 

Atât machetele funcţionale cât şi machetele statice recunosc o triplă 
utilitate şi anume pentru proiectare, pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru 
învăţământ. 

Proiectul pedagogic al machetelor funcţionale are ca punct de 
plecare stabilirea funcţiilor pe care urmează să le îndeplinească în cadrul 
proiectului didactic. Acestea derivă în mod direct din îmbinarea potenţialului 
pedagogic al machetelor funcţionale cu situaţia de învăţare, conţinutul de 
instruire, obiectivul pedagogic operaţional a cărui realizare o sprijină şi strategia 
de instruire adoptată. 

Stabilirea necesităţii pedagogice a integrării unei machete funcţionale 
în complexul multimedia a unei lecţii se poate susţine ca urmare a evaluării, 
eficienţei pedagogice obţinute în condiţii când procesul de învăţământ s-a 
desfăşurat în absenţa lor. Dacă în urma unei asemenea evaluări rezultă că 
elevii nu înţeleg, nu pot analiza sau aplica - la un anumit nivel scontat de 
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performanţă – cunoştinţe referitoare la sisteme de diferite tipuri, se poate 
aprecia că prezenţa unor machete funcţionale este indicată. 

Elementul esenţial care urmează a fi definit este delimitarea strictă a 
rolului pedagogic ce le va fi atribuit, deoarece a proiecta pedagogic o 
machetă funcţională înseamnă, de fapt, a-i stabili concomitent forma, modul de 
funcţionare tehnică şi modul de valorificare pedagogică. 

Exemplu de machete funcţională 
 
Prin variantele de integrare în lecţii a machete funcţionale, aceasta 

sprijină numeroase situaţii de învăţare cum ar fi: 
- transmiterea mişcării de rotaţie la distanţă cu ajutorul roţilor dinţate; 
- transmiterea mişcării de rotaţie la distanţă între roţi situate în plane 

paralele, concurente sau oarecare; 
- variaţia dimensională a roţilor şi observarea diferenţelor dintre 

vitezele lor unghiulare ş.a. 
În fiecare din aceste situaţii de învăţare macheta oferă posibilităţi de 

observare, analiză, calcul, efectuare de schiţe etc. Din acest motiv este 
important să se stabilească forma în care va sprijini activitatea de învăţare a 
elevilor şi anume dacă va fi folosită pentru demonstraţie, pentru efectuare de 
exerciţii sau descoperire în grupuri mici sau chiar individual etc. 
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SMART GRIDS  
„INTERNET AL ENERGIEI” 

Prof. Maria Bivolu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Sistemele electroenergetice sunt supuse astăzi unor provocări ca urmare a 

progreselor tehnologice în domeniul surselor de energie regenerabilă, sistemelor de 
telecomunicaţie, electronicii de putere etc. Dezvoltarea unor surse noi de energie curată 
se produce pe fondul crizei energetice, a schimbărilor climatice şi a stimulentelor, de 
preţ, de pe piaţa de energie electrică. 

Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei, consumul de energie electrică în 
Europa va creşte, până în 2030, cu o rată anuală de 1,4%, iar puterea instalată în surse 
de energie regenerabilă se va dubla, de la 13%, în prezent, la 26% în 2030 [1]. Se 
constată un ritm de creştere a consumului de energie electrică care solicită o 
disponibilitate crescută de putere în sursele de producţie. 
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Companiile energetice din lume au în vedere creșterea eficienței energetice, 
accelerarea producței de energie regenerabilă si dezvoltarea tehnologiilor de tip 
SmartGrids - potrivit raportului global Deloitte Energy Predictions 2010. 

Conceptul  Reţelelor Electrice Inteligente – SmartGrids a fost lansat în anul 
2005 în cadrul Platformei Tehnologice Europene pentru Reţele Electrice ale Viitorului, a 
Programului Cadru 7 al Comisiei Europene. În viitorul apropiat SmartGrids sunt 
considerate un „Internet al energiei”, deoarece pun la dispoziția consumatorului 
informații despre energie in timp real, dându-i astfel posibilitatea să facă alegeri 
inteligente. Reţeaua electrică inteligentă (Smart Grid) poate moderniza reţeaua actuală 
de electricitate, astfel încât să facă faţă cerinţelor societăţii secolului XXI. 

Se doreşte ca tranzitul către reţelele viitorului să se realizeze printr-o abordare 
integrată şi inovatoare pe plan tehnic, comercial şi de reglementare. 

CONCEPTUL DE „REŢELE ELECTRICE INTELIGENTE”.  
IMPLICAŢIILE GENERĂRII DISTRIBUITE 
Dezvoltarea generării distribuite în reţelele de distribuţie clasice asigură 

creşterea gradului de continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, 
optimizarea costului energiei electrice, încurajarea dezvoltării surselor de energie 
regenerabilă şi a celor cu emisii reduse, îmbunătăţirea nivelului de tensiune etc.  

Reţelele electrice au fost gândite să transfere energia electrică într-un singur 
sens, adică dinspre reţeaua de transport spre consumatorii finali, conectaţi la reţeaua 
de distribuţie. Odată cu introducerea unui număr cât mai mare de generatoare 
dispersate în reţea, circulaţia de puteri poate deveni bidirecţională, necesitând sisteme 
de protecţii mult mai complexe. Pe de altă parte, integrarea unui număr mare de 
generatoare distribuite atât în reţeaua de distribuţie cât şi în cea de transport creează 
probleme de reglaj al  frecvenţei, iar uneori al tensiunii. 

Este, deci, necesară adaptarea reţelelor electrice pentru funcţionarea în 
condiţiile injectării de putere dinspre reţelele de distribuţie spre reţeaua de transport fără 
a conduce la restricţii de funcţionare. În plus, sunt necesare noi coduri tehnice şi 
protocoale de comunicare care să permită adaptarea reţelelor electrice pentru a face 
faţă noilor provocări. Totodată, pentru o funcţionare eficientă a reţelei electrice este 
necesară dezvoltarea sistemelor informaţionale, de calcul şi de telecomunicaţii care să 
contribuie la eficientizarea managementului tehnic şi economic al reţelei pentru 
îmbunătăţirea serviciului de furnizare a energiei electrice către consumatori. 

Dezvoltarea surselor eoliene se dovedeşte a fi cea mai facilă, dar şi mai puţin 
riscantă, cale de   substituire a centralelor electrice ce funcţionează pe combustibili 
fosili. Fermele eoliene trebuie combinate cu surse de producţie hidroelectrice cu 
acumulare, care să permită echilibrarea producţiei şi consumului depăşind problemele, 
suplimentare în reţelele electrice, datorită caracterului aleatoriu al vântului.  

Se impune un sistem de management al consumului care se bazează pe 
dezvoltarea de strategii pentru modularizarea consumului local şi încorporarea unor 
sisteme automate de control local bazat pe măsurări electronice. Astfel de sisteme 
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automate devin vitale companiilor de distribuţie în condiţiile în care puterea instalată în 
sursele distribuite conectate la reţea este din ce în ce mai mare. 

În concordanţă cu acţiunea de echilibrare a puterilor, în ultimii ani, s-a 
dezvoltat, conceptul de stocare a energiei,dezvoltarea surselor hidro pare a fi cea mai 
bună soluţie de stocare. 

De asemenea, se remarcă evoluţiile tehnologice în sisteme rotative inerţiale 
(cu o limită maximă recent anunţată de 20 MW) şi sisteme de stocare a energiei în 
baterii, care pot furniza puteri de ordinul zecilor de MW. Dezvoltarea acestor tehnologii 
a fost posibilă şi datorită evoluţiei electronicii de putere. 

SMART GRIDS ÎN VIZIUNEA UE ȘI SUA 
Ideea de reţea “inteligentă” sau “activă” apare ca o consecinţă a evoluţiei 

tehnologice care va conferi o flexibilitate crescută reţelei electrice şi va creşte calitatea 
serviciului de alimentare cu energie electrică a consumatorilor contribuind  la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia de la Lisabona. 

Retelele electrice inteligente (Smart Grids) sunt retele electrice care pot sa 
integreze în mod inteligent comportamentul şi acţiunile tuturor utilizatorilor conectaţi la 
această reţea – producători de energie, consumatori şi cei care produc şi consumă 
simultan, cu scopul de a asigura furnizarea eficientă, sustenabilă, economică şi în 
condiţii de securitate a energiei electrice.(3) 

În viitor, sistemul electroenergetic va fi împărţit între producţia centralizată şi 
producţia distribuită. Dezvoltarea noilor surse de energie şi a reţelelor de tensiune 
continuă a permis alimentarea cu energie electrică a unor zone izolate sau zone de 
munte, inaccesibile pentru reţelele clasice.  

Fig. 1.  
Înglobarea generatoarelor distribuite în sistemele electroenergetice clasice [3]. 
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Generatoarele distribuite nu vor fi singurele surse de producţie care vor 
alimenta consumatorii ci vor fi integrate în sistem. Astfel, reţelele electrice de medie 
tensiune şi de joasă tensiune vor deveni “active”, având capacitatea de a furniza servicii 
de sistem. 

La nivelul reţelei de distribuţie, care în mod tradiţional este orientată către 
serviciul de furnizare şi alimentarea consumatorilor, apar noi practici precum 
dispecerizarea acestora, calcule de reţea în timp real etc., ce se găseau iniţial în 
activităţile operaţionale de la nivelul reţelei de transport. La nivelul reţelei de transport 
este necesară dezvoltarea unei noi strategii şi unor practici operaţionale care să permită 
o funcţionare descentralizată dar cu un control centralizat. 

O reţea inteligentă livrează electricitate de la furnizori la consumatori folosind 
tehnologie digitală cu comunicare pe două căi pentru a controla electrocasnicele din 
locuinţe cu scopul de a economisi energie, de a reduce costurile şi de a creşte 
fiabilitatea şi transparenţa serviciilor. 

Practic, conceptul Smart Grid foloseşte un sistem bidirecţional de comunicaţie 
pe suportul cablurilor electrice existente, soluţie care face posibil transportul de date din 
oricare punct al reţelei către dispeceratul central. „Legarea” sistemului actual de 
distribuţie a energiei electrice la „Smart Grid” se va face prin intermediul punctelor de 
transformatoare electrice, care sunt operate de un soft inovator. În casa oamenilor se 
vor schimba doar contoarele.  

Tehnologia de rețea inteligentă este un ansamblu de sisteme de control și 
management al rețelei, de senzori și mijloace de comunicare și informare, care 
încorporează atât elemente tradiționale, cât și de ultima generație. Ea combină 
elemente de software și hardware menite să îmbunătățească semnificativ modul în care 
este operat sistemul electric actual, oferind în acelasi timp si posibilitatea modernizarii 
ulterioare. Prin urmare, Smart Grid nu presupune înlocuirea rețelei existente.  (Potrivit: 
www.marketwatch.ro) 

Reţelele inteligente de tip Smart Grid pot furniza energie electrică folosind 
tehnologia digitală şi pot, de asemenea, să integreze energia provenită din surse 
regenerabile. În plus, consumatorii vor avea posibilitatea de a reduce consumul în 
timpul orelor cu consum maxim, adaptând cantitatea luată din reţea la nevoile 
personale.  

Se doreşte ca tranzitul către reţelele viitorului să se realizeze printr-o abordare 
integrată şi inovatoare pe plan tehnic, comercial şi de reglementare. 

Potrivit raportului global Deloitte Energy Predictions 2010, sunt două elemente 
care vor influenţa statusul Smart Grid în Europa Centrală şi de Est: o viziune pe termen 
lung referitoare la acest aspect în anumite ţări şi o legislaţie care să sprijine această 
viziune. 

Deşi unele din tendinţele prezentate în raport nu se pot aplica, poziţia 
geostrategică şi resursele de energie primară pot ajuta România să devină un jucător 
semnificativ în regiune, consideră analiştii Deloitte România, însă doar în condiţiile în 
care România va ţine pasul cu progresul tehnologic şi va reuşi să atragă finanţările 

http://www.marketwatch.ro/
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necesare. Tehnologia Smart Grid poate revoluţiona industria prin scăderea consumului 
de energie cu până la 30%, ceea ce reduce şi necesitatea de a construi noi centrale 
electrice.  

Fig. 2. Dezvoltarea sistemelor inteligente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Platforma de control a reţelei electrice inteligente trebuie să permită 

operatorului reţelei să întreprindă acţiuni de echilibrare a puterilor, eficiente din punct de 
vedere economic, utilizând sistemele de stocare pe perioadele de vârf ale curbei de 
sarcină. Eficienţa economică a acestor acţiuni se bazează pe calcule de optimizare a 
utilizării surselor de producţie şi pe controlul voluntar al sarcinii, în acelaşi timp cu un 
management corespunzător al congestiilor. 

În figura 2 este prezentată configurația unor reţelele electrice inteligente 
care,în viziunea EPRI (5), sunt constituite din două infrastructuri integrate: infrastructura 
pentru transferul energiei electrice (reţeaua electrică) şi infrastructura de transfer a 
informaţiilor [5].             

Arhitectura de management industrială utilizează agenţi inteligenţi pentru 
interacţiunile manageriale, agenţii furnizând managerului informaţii de tip alerte sau 
mărimi electrice măsurate. 

În urma interacţiunii manageriale, managerul întreprinde acţiuni decizionale la 
nivel de element al reţelei sau pe ansamblul reţelei. Funcţiile manageriale industriale 
acţionează asupra: 
– reţele informaţionale, precum router, switch, hub şi conexiuni comunicaţionale; 
         – resurse de calcul, precum sistemele de automatizare din staţiile de 
transformare, servere de date sau servere pentru platformele de tranzacţionare ale 
pieţelor de energie electrică; 
– servicii software, precum SCADA, EMS sau componente GIS, precum şi sisteme de 
management al bazelor de date; 
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– servicii şi funcţii de business, precum servere de management al tarifării, securităţii 
sau politicii operaţionale; 
– sisteme de stocare 

CONCLUZII 
Ca urmare a schimbărilor ce se produc la nivelul reţelei de distribuţie, se 

constată o tendinţă de orientare şi către utilizator nu numai asupra rețelei electrice,în 
ansamblul ei. Această este o caracteristică a reţelelor electrice inteligente, care vor 
asigura o securitatea în funcţionare şi calitatea energiei electrice precum şi facilitarea 
conectării la reţea a surselor de energie regenerabilă. 

Conform  viziunii lansată la nivel european se impune accelerarea producției 
de energie regenerabilă şi a sistemelor de stocare care pot rezolva problemele legate 
de tendința ascendentă  a costului producerii energiei pe bază de resurse fosile care 
implică, bineâțeles, un efortul economic pe care îl implică procesul de întărire şi 
modernizare a reţelelor  electrice Se constată,tendinţa de inovare a sistemelor de 
transport, în special în domeniul autovehiculelor, prin orientarea acestora către 
funcţionarea pe energie electrică,în condițiile înlocuirii combustibililor de natură 
petrolieră,  cu o adaptare corespunzătoare a reţelelor electrice. 

Viziunea europeană, asupra dezvoltării reţelelor electrice din Europa, în 
viitorul apropiat, constituie o bază pentru cercetare, dezvoltare şi programe 
demonstrative cu finanţare Europeană dar şi locală.  

Susţinerea învăţământului condiţionând progresul tehnologic, se impune 
adaptarea acestuia la noile cerinţe,actualizarea programelor de studiu prin includerea 
viziunii asupra reţelelor inteligente şi sincronizarea tematicilor de cercetare lansate în 
cadrul programelor naţionale cu obiectivele stabilite în cadrul viziunilor europene. 
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►Apariţie editorială 
VALERIA ROŞCA  
– RESPONSABILITATEA DE A 
FI INTELECTUAL 

Radiografia societăţii 
contemporane, golite în mare 
parte de sens şi semnificaţii, 
tocmai prin invazia agresivă şi 
necenzurată a influenţelor 
facile, prin dominaţia 
covârşitoare a pragmatismului, 
reprezintă, fără îndoială, un act 
de curaj din partea eseistei, cu 
atât mai mult cu cât 
materializarea gestului reflexiv, 
a lucididăţii discursului şi a 
analizei minuţioase porneşte de 
la experienţa personală, aceea de profesor. Abordarea lecturii cu 
multiplele ei funcţii creionează o primă condiţie de existenţă a 
intelectualului. Retorica discursului trădează neliniştile omului ce se 
confruntă cu realitatea marcată de superficialitatea 
contemporaneităţii ce pare a fi spulberat norma şi normalitatea. 
Lecturile devin mijloace de „cunoaştere a mecanismelor ce întreţin 
societatea”, justificând astfel, din perspectivă estetică, elecţiunile 
făcute. Probleme precum politica, moralitatea, ideologia, dihotomia 
biblică bine-rău sunt doar câteva aspecte asupra cărora zăboveşte, 
creând pârghiile necesare adaptării la imperativele prezentului.  

Construită aparent mozaical, cartea de faţă vizează, sub 
haina retoricului ce iniţial creează impresia discursului autocentrat, 
o subtilă pledoarie pentru adoptarea unei atitudini dezirabile în faţa 
vieţii. În fond, imaginea intelectualului se vrea a fi chintesenţa unei 
astfel de atitudini asumate conştient, antidot împotriva „orbirii 
spirituale”. 

 
Prof. dr. Marinela Pîrvulescu  
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►Apariţie editorială  
ELENA BĂRBULESCU – 
SINONIMIA LEXICALĂ ŞI 
FRAZEOLOGICĂ A 
LOCUŢIUNILOR 
ADVERBIALE 

Cunoaşterea 
aprofundată a limbii române 
reprezintă un deziderat şi 
deopotrivă un imperativ al 
fiecăruia dintre noi, având în 
vedere că trăim într-o epocă a 
comunicării în care atât 
discursul oral, cât şi cel scris 
trebuie să ia forma cea mai 
corectă pentru a-şi atinge 
scopul. Studiul limbii române 
depăşeşte astfel preocupările 
stricte ale lingviştilor, devenind un instrument indispensabil oricărei 
persoane cu minime pretenţii de cultură.  

Limba română rămâne în mod fundamental definită de 
procesualitate, tocmai de aceea lingvistica şi-a asumat sarcina de a 
surprinde şi teoretiza modificările şi tendinţele vorbitorilor.  

Lucrarea de faţă vine în întâmpinarea posibilelor dificultăţi 
ridicate atât în discursul scris/ oral al vorbitorilor, cât mai ales în 
întâmpinarea eforturilor de înţelegere a paradigmei gramaticale de 
către cei interesaţi, din punct de vedere profesional, de manifestarea 
lingvistică şi analiza gramaticală a adverbului şi a locuţiunilor 
adverbiale. Studiul de faţă se individualizează prin coerenţa 
demersului argumentativ, prin aducerea în concret cu ajutorul 
exemplificărilor corespunzătoare a unor concepte abstracte, precum 
şi prin acurateţea informaţiei ce denotă o bibliografie în domeniu 
serios analizată. 
 

Prof. dr. Marinela Pîrvulescu 
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Importanţa lecturii  
în viaţa elevului 

 
Prof. Felicia Constantinescu  

Şcoala „Antonie Mogoş” Ceauru, Gorj 

 

Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă 

vârstă. Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, 

de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu ajutorul ei, copilul intră în 

posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a 

descoperi realitatea înconjurătoare, ea însăşi fiind o lume. Şcoala joacă 

un rol important în apropierea copilului de lumea cărţii şi implicit, de 

lectură. 

Rabelais spunea despre copil că „este un foc ce trebuie aprins şi 

nu un vas ce trebuie umplut”. Secretul acestui foc rezidă în propria 

noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie cucerit, ca 

pe o materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l 

împărtăşeşti cu ceilalţi, aceasta va fi deviza cheie. 

Noi trebuie să avem dragoste pentru carte, pentru că ea răsplăteşte 

generos dragostea ce i-o purtăm. Ea te instruieşte chiar şi fără să i-o ceri 

şi poate, când nici n-o doreşti. 
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Nu trebuie ignorate radioul, 

televizorul sau calculatorul, dar spre 

deosebire de aceste surse 

informaţionale şi de culturalizare 

trebuie să spunem că nimic nu poate 

înlocui cartea. Piesa de teatru, filmul, 

emisiunile radio şi televizorul ne 

impun un ritm de urmărire, înţelegere, 

ne împiedică să insistăm asupra unor 

momente care ne-au interesat sau care 

ne-au plăcut mai mult. O carte te 

trimite şi la alte cărţi şi ele toate 

formează baza trainică a culturii 

noastre. 

Alegerea potrivită a cărţilor 

duce la formarea interesului pentru 

lectură. Ele trebuie să fie potrivite cu 

vârsta, preocupările şi preferinţele 

elevului. Pentru a-i determina pe elevi 

să devină cititori pasionaţi este necesar 

să se formeze, cu răbdare, stăruinţă, 

gustul pentru lectură. Uneori mediul 

familial influenţează atitudinea faţă de 

lectură. Dacă elevul a văzut că părinţii, 

fraţii nu citesc o carte, el de ce să 

citească? De aceea intervenţia 

profesorului este necesară în asemenea 

cazuri.  

În primul rând, obiectivul 

principal este trezirea interesului 

elevilor pentru lectură în general. 

Pentru fiecare profesor şi pentru elevii 

săi cheia succesului o reprezintă acest 

punct de plecare. Alegerea cărţilor 

potrivite este doar un prim pas. Al 

doilea pas şi tot atât de important este 

deprinderea lecturii, obţinerea 

eficienţei ei maxime în urma citirii 
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unei cărţi. Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura 

este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între 

oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura 

elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi 

supravegheat de şcoală şi familie. Pentru ca apropierea de carte să 

devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o necesitate dorită şi 

trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului 

de miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia 

constituie primul mediu de viaţă socială şi culturală, iar prin valorile pe 

care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării intelectuale, 

morale şi estetice ale acestuia. 

Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma într-o 

adevărată pasiune. Influenţa pasiunii pentru citit, formată din anii 

copilăriei sau ai adolescenţei, poate să se resimtă toată viaţa, un astfel de 

exemplu dându-ne marile personalităţi culturale ale omenirii, care au 

fost cititori pasionaţi. 

Dacă repartizarea timpului petrecut în afara şcolii se face judicios, 

munca organizată sistematic devine o deprindere pentru tot restul vieţii. 

Numărul de ore destinat lecturii depinde de posibilităţile de asimilare ale 

elevului, de condiţiile lui de muncă, de nevoia simţită de elev de a citi. 

Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută pe elevi să-şi lărgească 

orizontul cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor lecţiile, contribuie la 

dezvoltarea gândirii şi a limbajului. 
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De ce profesor?... 

Prof. Elena Ciobanu 

 
 

„Un secol de trăiești, un secol învață, dar nu mereu în aceeași clasă“  

NICOLAE IORGA 
 

 

Statutul de profesor se dobândește destul de ușor, ar spune unii, 

destul de greu ar spune cei care analizează cu seriozitate și văd mai mult de 

o simplă meserie. În pofida  tuturor greutăţilor, a obstacolelor şi a 

dezamăgirilor, milioane de profesori din lumea întreagă perseverează în 

această profesie pe care şi-au ales-o. Ce i-a determinat să aleagă acestă 

profesie și ce i-ar putea determina pe tinerii absolvenți de liceu să aleagă să 

devină profesori când ştiu că s-ar putea să găsească la terminarea școlii 

destul de multe dezamăgiri? Ce îi face să nu renunţe? Majoritatea 

oamenilor cred că a fi profesor înseamnă doar a transmite cunoștințe dintr-

un anumit domeniu, a evalua nivelul de cunoștințe al elevilor și a-i ierarhiza 

prin note. Profesia de cadru didactic este mult mai profundă, solicită calități 

speciale, care se pot forma și dezvolta dacă persoana respectivă dorește, cu 

adevărat, să fie profesor. Cel care intenționează să urmeze o cariera 
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didactică trebuie să poarte, înainte de a se înscrie la facultate, o discuție cu 

el însuși, pentru a se verifica dacă poate face față cerințelor profesiei. În 

primul rând, constată dacă este conștient de importanța profesiei, pentru că 

a fi profesor înseamnă să te dedici celor pe care-i educi, să ai sentimente 

pozitive față de ei, să le oferi dragostea și respectul tău, să fii conștient că le 

influențezi viața și ești răspunzător pentru asta în fața lor, a părinților, a 

societății. 

 Înainte de a alege cariera didactică, fiecare trebuie să găsească 

răspuns la întrebări ca: „Sunt în stare să mă dedic acestei cariere care 

presupune este muncă multă şi plată puţină?“, „Pot să iubesc, să respect 

copiii și să trec peste umilințele și lipsa de respect oferite?“, „Pot să formez 

tinerii în așa fel încât ei să folosească în viață, în mod independent, ceea ce 

eu le transmit?“ Dacă răspunsul vine după o autoanaliză profundă și dacă 

este pozitiv și sincer, persoana respectivă poate aborda o carieră didactică. 

Cariera didactică nu trebuie să fie o opțiune determinată de lipsa altor 

alternative, ar trebui să fie aleasă doar de cei cărora le place, care au vocație 

și nu atunci când viața le refuză alte locuri. Fiind conștient că dai mai mult 

decât poți obține, trebuie să ai tăria de decide să vezi doar partea plină a 

paharului. Ai în față 20-30 de suflete, de minți, de perechi de ochi și urechi, 

toate îndreptate cu încredere spre tine în fiecare oră de curs. În această 

situație nu poți spune că le dai puțin pentru că primești puțin; cei din fața ta 

nu au nici o vină. Cunoașterea noțiunilor predate nu este suficientă pentru a 

fi un profesor bun, este important cum exerciți profesia didactică, în ce fel 

transmiți ceea ce știi, cât de mult antrenezi elevii în proces, cum îi 

transformi din obiecte asupra cărora se exercită actul educațional, în 

participanți activi la propria formare și educare. Deci, pe lângă pregătirea 

științifică, ai nevoie de o solidă pregătire pedagogică.  

De multe ori profesorul este asemănat cu un actor, ceea ce ne 

onorează, dar profesorul, când își interpretează rolul, este cu ochii pe 

spectatori și schimbă textul în funcție de reacțiile acestora. Ca și actorul, 

cand începe rolul, uită de problemele sale, de supărări și necazuri și dă totul 

spectatorilor; ca și actorul nu primește cât dă, dar niciodată nu face calculul 

acesta și așteaptă ca societatea să-l facă. E plăcut să-i vezi pe foştii tăi elevi 

deveniţi adulţi, să-i auzi spunându-ţi că ceea ce au învăţat de la tine le-a fost 

util. Găseşti satisfacţie mult mai des în lucrurile mici, de zi cu zi, în micile 

realizări ale elevilor, decât în rezultatele impresionante, care rareori se 

întâmplă să le obţii. E greu să lucrezi cu adolescenții, e greu să-ți imaginezi 

câtă muncă este în spatele celor 4-5 ore de predare la clasă, e greu să câștigi 

încrederea unor puști timizi sau prea îndrăzneți, dar dacă îți place cu 

adevărat, încearcă!  
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profesorul, interfaţă la un nonsens 
APOLOGII, FRUSTRĂRI ŞI NOSTALGII SUBIECTIVE 

 
Prof. Daniel Murăriţa 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Într-o discuţie pătimaşă, aşa cum sunt mai toate discuţiile din politică, 
Nicolae Iorga l-a întrebat odată pe Ionel I. C. Brătianu: „În definitiv, ce poate să 
înveţe un istoric ca mine de la un inginer ca dumneata?” – „Măsura, domnule 
profesor, măsura”, i-a răspuns Brătianu. Dincolo de orice aparenţă seducătoare, 
de gestică sau de limbaj, iată o cheie semnificativă de interpretare şi filtrare a 
realităţii: măsura! Vom încerca, în cele ce urmează, să privim prin acest filtru al 
măsurii atât şcoala, elevul şi profesorul, cât şi măsura însăşi.  

În toate contează perspectiva, unghiul subiectiv sub care cade privirea 
pe lume, privire aproximativă, cu un risc asumat. Decantarea informaţiilor 
despre realitate rămânând în sarcina, adeseori neverosimilă, a timpului cu 
punerile sale în balanţă ale lui ieri şi azi, ale lui azi şi mâine. Trebuie să 
admitem că toţi am fost elevi, dar nu toţi suntem sau vom fi profesori. Acest 
truism diferenţiază perspectivele, obligă la optici şi legitimări distincte. 

Axiologic, nu există centrul universului. Despre buricul pământului am 
mai auzit că ar exista. Cu siguranţă acesta nu este nici elevul, nu este nici 
profesorul. Fără dovezi, şi unul, şi celălalt, rămân simple zvonuri. Însă, 
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continuând parabolic şi păstrând proporţiile, şcoala este un univers, elevul şi 
profesorul sunt nişte poli şi, câteodată, centre percepute nu doar contextual-
paradigmatic, ci în profunzimea rolului cardinal al educatorului, cât şi al 
educabilului, amândoi actori pe aceeaşi scenă… 

Elevul, de la un efort susţinut pentru autodepăşire, o docilitate salutară 
şi un respect proverbial (condiţii propice asimilării şi dezvoltării de sine), se pare 
că, din ce în ce mai mult, eşuează în introvertiri şi interacţionări agresive cu 
sine, cu celălalt, pradă fiind unui imediat consumist şi concurenţial. Jovialitatea 
specifică acestei vârste devine mutantă, se traduce în jigniri care, prin repetare, 
iau forma unei normalităţi clinice. Te înjuri cu colegul doar să te amuzi. Jignirea 
e condiment al bunei-dispoziţii, repetarea ei devine o condiţie. Reperele sunt de 
astă dată fulgurante, nisipuri mişcătoare ale zilei, astfel încât, atunci când este 
să tragă linie, să facă un bilanţ interior/exterior, rezultatul este subunitar. 
Memoria pare a fi de scurtă durată, tezaurizările proprii aproape inexistente. 
Trăirea unui continuum prezent devine halucinantă atâta vreme cât timpul, 
totuşi… trece. Înaintarea în vârstă aducând cu sine obligaţii, responsabilităţi, 
solicitări ce se arată deprimante, sisifice. Exerciţiul implicării în propriul status 
social fiind nepracticat, rolul social şubrezeşte. Conştientizându-se odinioară 
singur ca scop în sine, recunoscându-şi interesul cultural-educaţional şi 
acţionând în consecinţă, de astă dată trăieşte în haloul unui conflict. Conflictul 
pare de interese, este artificial. Începe cu sine şi se propagă până la cel mai 
îndepărtat actant social. Sentimentul victimizării prinde contur, toată lumea îi 
pare ostilă aşa cum toată lumea îi pare fericită când evaluările şcolare nu îi sunt 
favorabile. Fericirea celorlalţi, cauza propriei nefericiri. De ce? Nimic mai simplu, 
a învăţa a devenit o caznă şi ce vină să fi avut tânărul să fie obligat la 
asemenea furci caudine?! Desigur, poziţionare eronată, colimatorul nu a 
surprins cadrul care trebuia, privirea a căzut pe lângă obiectul de analizat. 
Orizontul e plin de obstacole, baricadele separă în noi şi voi şi/sau în eu / restul, 
iluzia lui „singur împotriva tuturor” macină, devine pregnantă. Raportul cu şcoala 
şi cu profesorul nu trebuie să fie acela de subordonare, ci de intersectare şi 
parteneriat. Avantajul şi energia date de vârsta elevului trebuie potenţate de 
experienţa, deschiderea, pregătirea profesorului. Parcurgem acelaşi drum, 
dinamizând paşi diferiţi… 

Şcoala, alături de alte instituţii cultural-spirituale, chiar dacă nu se afla 
în centrul urbanistic, se afla în centrul valoric al comunităţii. Fapt datorat 
adevărului că educaţia a fost şi este un proiect major pentru societate. Societatea 
converteşte şi, după caz, corupe. O societate cu valorile neaşezate, cu 
echilibrele sale îndoielnice, va converti în ritmul dat. Şcolii revenindu-i misiunea 
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coeziunii şi de incubator al actorilor sociali, incubator în care serurile 
administrate au valenţele altoiului. Lujerii acestui mediu fiind comportamentele, 
atitudinile unui corp social sănătos.    

Dincolo de obiectivele de socializare, e un proiect de developare a 
realităţii în intenţionalitatea traducerii acesteia în sensuri accesibile şi valori 
pragmatice. Realitatea fiind extrem de complexă, s-a impus necesitatea defalcării 
acesteia pe discipline. Din vocaţie sau accidental, angrenat în acest proiect,  
profesorul oferă astfel posibilităţi variate de percepţie a dimensiunii socialului din 
perspective diferite dar care converg. Aşa cum s-a spus deja, în fond, obiectul de 
studiu al oricărei ştiinţe este realitatea, iar în vârful piramidei cunoaşterii atât ca 
obiect, cât şi ca subiect, se află omul. 

Şcoala, prin demersurile sale şi nu doar prin deziderate, se constituie ca o 
hartă ce trebuie să prezinte fără echivoc conţinuturile  unor aşteptări, obiectivele ce 
trebuie atinse încât rolul consilierii să fie îndeplinit dincolo de literă. Oferă, sau 
trebuie să ofere, printre altele, o viziune de ansamblu a posibilităţilor de înscriere 
profesională în realitatea social-economică.  

Însă toate acestea presupun existenţa unor reguli însuşite, presupun 
planificare şi rigurozitate. Apoi, planificarea şi proiectarea înseamnă şi adaptare. 
Dar adaptarea discursului didactic la posibilităţile intelectuale ale elevului înseamnă 
ce? Oare, dinamizarea procesului educaţional sau abandonarea standardelor de 
performanţă şi, prin asta, scăderea calităţii învăţământului? Când disponibilitatea 
educabilului pentru actul educaţional se diminuează, adaptarea discursului 
didactic la ce, proiectarea la ce bun, implicarea vocaţională în ce?...  

Profesorul, în decursul istoriei, a avut o evoluţie specioasă, evoluţie 
marcată de percepţia social-valorică a profesiei. Când aşezat cu rigoare în 
culmea importanţei sociale, când blamat şi aruncat la periferia acestei 
importanţe sub acuzele încrâncenate ale inutilităţii educaţiei şi a consumului 
total neadecvat de resurse pentru această problematică. Aşadar, aflat între 
graniţele unor deziderate sociale şi ostilităţile reflexe ale actorilor sociali, 
profesorul trebuie perceput distinct de sfera unor teoretizări excesive şi implicat 
în concreteţea actului didactic, unde se poate regăsi fluctuant un determinism 
social nu totdeauna favorabil performării.  

Tendinţa digitalizării a tot ce mişcă în plan social se observă facil. 
Tendinţă ce aduce după sine o schimbare a raporturilor valorice. Preţ se pune nu 
pe capacitatea omului ce valorizează, ci pe obiectul deja valorizat. Tehnologia 
digitală, prin produsele acaparante şi aparent explicite a tot ce înseamnă fenomen 
de analizat, va cuprinde întreg procesul educaţional. Profesorul va fi înlocuit cu un 
simplu click de care se va ataşa, eventual, un tutorial (ghid de utilizare). Cândva 
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interfaţă la realitate, liant semnificativ între ieri, azi, mâine, tâlcuitorul blând şi 
încrezătorul într-o perspectivă cu lumini necompromise, a devenit o interfaţă la 
un nonsens. Împreună suntem cu toţii terminaţiile risipirii, comunicarea se 
suspendă, mesajul didactic, cu toată dăruirea vocaţională, intră în spam. 
 Limba folosită e o atrocitate, reflexul unui globalism uniformizant, al 
unui individualism depersonalizant. Important este acum individul, exponent al 
speciei şi fatalitate statistică!, nu persoana şi rostul acesteia definite social şi 
aspiraţional. Identitatea nu mai este produsul propriilor căutări, ci rezultanta 
unor nevoi cultivate mercantil şi subliminal. Urmăm fidel reţetele unei înstrăinări, 
amanetând fenomenul socializării unor afaceri globale care şi-au făcut drapel 
din slăbiciunile noastre. Viaţa nu mai este o scenă cu actori ce îşi joacă propriile 
destine, a devenit o piaţă în care consumatorul e teleghidat de şi spre trebuinţe 
artificiale. Totul e plastic dar şi acest plastic ţine tot de, vai!, opţiune! Nimeni nu 
te obligă să aderi la un ceva în care nu te regăseşti, însă, abil, te obligă să te 
regăseşti. Altfel devii anacronic, suspendat într-o lume care nu mai ţine pasul cu 
propriul pas. Şi totul are un preţ. Corect, preţul e format liber şi pe această 
piaţă, dar cererea şi oferta sunt şi ele la fel de liber conturate? Iar preţul plătit e, 
totuşi, cel corect? Garanţia oferită este şi asumată?...  

Fetişizarea instrumentelor folosite să ţină locul argumentului pentru 
folosirea prioritară a acestora? Internetul poate fi sursă legitimă de informare, o 
alternativă viabilă? Cine o să ne asigure că informaţiile existente pe internet 
sunt legitime? Cine le filtrează de balastul erorii şi al neadevărului? Aici nu intră 
în discuţie suportul material al informaţiei, nu se frizează nostalgii legate de ce 
înseamnă să ţii o carte în mână, ce înseamnă să asculţi muzică de pe un disc 
vinil etc. Selectarea informaţiei ţine nu doar de o cultură specifică, ci şi de 
experienţă. Curiozitatea pentru cunoaştere nu trebuie înlocuită cu naivitatea şi 
nevoia de spectacular. Pot pentru că ştiu, ştiu pentru a putea. Informaţia singură 
nu elimină experienţa, aşa cum experienţa fără informaţie e o rătăcire în 
stereotipie. Aflate în raport, se îmbogăţesc reciproc. Dar accentul pus pe 
animaţie şi pe suportul vizual în transmiterea conţinuturilor nu legitimează 
exclusivitatea suportului digital. Feed-back-ul e necesarmente interpersonal, 
elevul trebuie să fie pregătit pentru contextul acţional-social, şi nu numai pentru 
manipularea „performativă” a tehnologiei. Trecerea timpului trebuie să vină cu 
sens. Era vitezei, era informaţiei, era conştiinţei să fie conexate de un rost fără 
idealizări haotice, fără exagerări, fără abstractizări. Să nu derapăm într-o cultură 
a agresivităţii asimilată deliberat, comunicarea să nu fie prin strigăt, acuităţile 
diluate, simţurile atrofiate… 
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Trecând peste glume stupide precum „m-am născut geniu, şcoala m-a 
tâmpit”, s-ar putea conchide că e multă agitaţie pentru nimic… Să identificăm 
totuşi şi să ne debarasăm de acest nimic. Şi, dacă mai are vreo importanţă, să 
încercăm să schimbăm ce se cuvine începând cu noi înşine. Fără generalizări 
tendenţioase, poate că toţi am lipsit de la lecţia despre măsură şi mai avem 
câteva noţiuni de recuperat pentru că, aşa cum aserta C. Noica, „o şcoală în 
care profesorul nu învaţă şi el, este o absurditate”. Fiindcă de la plictis şi 
indiferenţă e un simplu pas până la frustrare şi angoasă. Şi pentru că tot este 
blamat, tot irită şi naşte controverse, dezvoltă repulsii intestine, Mihai Eminescu, 
închei prin câteva cuvinte ale sale care ne invită să nu uităm că „în fiecare om 
universul se opinteşte”. 
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