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MESAJUL  

CLOPOTELOR 
 
 
 
 
 
 

Ioan Dorel Şchiopu, 
Vulcan 

 
Ce rost mai are religia în zilele noastre? 
Ce rost şi ce rol mai poate avea Biserica în zilele noastre? 

Adică, într-o perioadă în care totul este apreciat, cu predilecţie, din punct 
de vedere al profitului. 

Valoarea unei acţiuni este dată doar de rentabilitatea ei 
economică, de profitul rezultat în urma ei. Astfel privind lucrurile, cele mai 
neinteresante investiţii ar fi donaţiile sau ajutorarea celor nevoiaşi, a celor 
care în afară de un „mulţumesc” nu pot oferi nimic. 

Mai nou, chiar şcolile şi spitalele sunt supuse aceluiaşi mod de 
apreciere şi de analiză. Cu o rigoare economică şi cu o precizie matematică 
în stare să ne înspăimânte. Rezultatul, de obicei cu două – trei zecimale, 
stabileşte că spitalul „cutare” sau şcoala „cutare” trebuie musai închise. 
Motivul? Sunt nerentabile. 

Eşti rentabil – ai un rost pe lumea asta. Nu eşti rentabil – nu-ţi 
meriţi existenţa! 
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Într-o astfel de societate mercantilă, în acest timp sau în 
aceste timpuri, Biserica noastră continuă – aparent anacronic şi nefiresc – 
să ne propună deviza: „Dăruind, vei dobândi!” 

Am auzit, uneori, reproşuri aduse Bisericii, cum că nu este 
suficient de preocupată, de agresivă în a se apropia de oameni, de a veni în 
întâmpinarea nevoilor spirituale ale acestora. Dar, cred, lucrurile nu stau 
chiar aşa; cred că Biserica trebuie să se ofere, nu să se impună.  

Clopotele Bisericii sunt auzite peste tot, dar nu găsim 
întotdeauna timp să ascultăm mesajul lor. Dacă ne-am opri puţin din goana 
după profitul material, măcar atunci când auzim un clopot, ne-am aminti că 
– stranie fatalitate – destinul pământesc al omului este sortit de la naştere 
falimentului material. Ne-am aminti mai des că suntem muritori, că din 
toate investiţiile noastre nu vom mai avea nimic. 

Atunci, în loc de resemnare şi deznădejde, vom putea 
descoperi că viaţa asta are un rost. Un rost pe care-l putem împlini la 
Judecată unde vom fi întrebaţi, într-o formă sau alta, cât de mult am dăruit. 

 
 

 

 
„Dacă moartea ar fi sfârşitul a tot, cei mai în câştig ar fi ticăloşii. 

Moartea i-ar elibera şi de trup şi de suflet şi de păcate… şi tăcerea care s-ar 
lăsa peste mormintele lor ar fi egală cu a celor care au fost virtuoşi.”  

Mi-am notat cuvintele de mai sus acum vreo 20 de ani, când am 
citit cel mai celebru roman al lui Marin Preda – Cel mai iubit dintre 
pământeni. Am o mulţime de astfel de notiţe „pro memoria” dar aceasta 
este, de departe, cea care mi-a revenit în minte cel mai des. „Moartea este 
un fenomen simplu în natură. Doar oamenii îl fac înspăimântător.” – scrie 
acelaşi autor şi, deseori, mă întreb cum este posibil să ne amintim atât de 
rar că suntem muritori, când vedem atât de des oamenii de lângă noi 
murind.  

Chiar şi când participăm la o slujbă de înmormântare a cuiva 
foarte cunoscut, cu care ne întâlneam şi vorbeam zilnic, ne este foarte greu 
să ne ducem cu gândul la momentul în care ne vom confrunta şi noi cu 
marea taină a trecerii în veşnicie (nu în nefiinţă, aşa cum spun ateii). Chiar 
dacă suntem distruşi sufleteşte, privim ca la o nenorocire care este 
destinată doar altora.  
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Într-una din rugăciunile dimineţii este o frază care valorează cel puţin cât 
un raft de cărţi de filozofie: „Doamne, adu-mi aminte de moarte şi de 
umilinţă”.  

Nu insist asupra faptului că, dacă fiecare om ar spune această 
rugăciune o dată pe zi, lumea asta ar fi mult mai bună. Ne-am aminti zilnic 
de puţinătatea lucrurilor care ne învrăjbesc şi, în mod sigur nu am mai 
pune atâta patimă şi îndârjire în a lupta  pentru ele. Această abordare ar fi 
una simplistă pentru că s-ar referi doar la o înălţare a noastră pe scara 
moralei şi a etici.  

Trebuie privit dincolo de această perspectivă laică şi căutată calea 
spre înălţare spirituală. Trebuie văzut dincolo de moartea care nu va ocoli 
pe nimeni dintre noi. Ce este dincolo? Slavă Domnului! - a venit 
Mântuitorul acum cca. 2000 de ani şi ne-a spus. Ne-a şi arătat! Şi ne-a 

îndemnat să nu privim cu teamă momentul morţii, ci cu încredere.  
Bucuraţi-vă! Moartea nu este sfârşitul a tot! Se poate chiar spune 

că este doar un nou început. Avem dovada: Hristos a înviat! 
Să credem asta aşa cum credeau primii creştini care, după ce l-au 

văzut pe Mântuitor înălţându-se la cer, primeau cu atâta seninătate 
prigoana şi moartea.  

Într-o lume în care poţi muri la 6 luni sau 106 ani, milionar sau 
sărac lipit, soldat sau împărat, singur sau cu zeci de copii şi nepoţi, iar 
liniştea de pe mormintele tuturor este aceeaşi, rostul vieţii noastre 
pământene nu poate fi decât  Î N V I E R E A ! ■  
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De ce-am râde?! 
 

Prof. Valeria Roşca,  
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 

 
Între umor și ironie este o subtilă dar fundamentală diferență, deși 

ambele atitudini pariază pe râs. Râsul, cine nu știe?!, este catharsis, este 
scuturare de energii stătute, este primenire a făpturii. Un râs sănătos spală 
mai ceva ca apele învolburate ale sportului.  În noi coclesc complexe, se 
strâng zgure,  mucegăiesc orgolii, putrezesc speranțe. Devenim uneori răni 
deschise greu mirositoare. Dezamăgirea ori înfrângerea exhală miasme. 
Trebuie să faci ceva cu parfumul propriului tău eu. Cel mai ieftin remediu 
este râsul. E ca ploaia care, odată revărsată, consumă norul și înseninează 
zarea. Râsul este deci un detergent eficient al făpturii noastre înnegrite în 
rele.  Doar că uneori acest detergent, în loc să te spele, te curăță. Ca acizii. 
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Există forme ale râsului care, în loc să împrospăteze celula nervoasă, o 
îmbătrânesc. Oamenii par să nu știe că râsul răutăcios, ca toată răutatea, 
dizolvă fibra, începând cu cea a gazdei. Umorile îngroșate ale cinismului,  
sarcasmului ori ironiei,  ard. De aici se impune o severă distincție între 
umor și ironie. Umorul biciuiește situația cu gând de îndreptare, ironia mai 
mult pe celălalt cu gând de înjosire. Umorul e o formă de politețe, cum 
observa un intelectual de la noi, mare practicant al genului, Andrei Pleșu, 
ironia face casă bună cu impolitețea, chiar cu disprețul sau cruzimea. Decât 
să fii crud cu altul, mai bine, dacă e vreun bine aici, cu tine însuți. „Cine râde 
de sine, are de ce râde toată viața” încuraja cândva un conferențiar 
autoironia care ar consuma dispoziția de a râde de alții.  E în această 
maximă o tandră avertizare că omul, oricât s-ar strădui, și oricât de 
perfecționist s-ar da, tot perfectibil rămâne. Când îți râzi de tine, nu mai ai 
timp și inspirație să râzi de alții. și apoi să te iei prea mult în serios devine 
slăbănogeală.  Nu mai vorbim că a râde de tine în urechile tuturor e și o 
formă de bărbăție. Am întâlnit de curând o doamnă frumoasă,  inteligentă și 
sensibilă care, cu o neobosită hărnicie și inspirație de artist talentat, își 
bombarda constant statura impunătoare cu formule insolite. Dacă o viza 
vreun compliment, răspundea: „da, sunt dulce și suavă ca o bivoliță”, dacă 
te aflai la magazinul de încălțări probând pantofi, o auzeai: „Încălțări de 
elefant de ce nu are?” N-am auzit-o în schimb tăind vreodată în carnea 
altcuiva. Asta îi dădea o aură luminoasă, de om foarte frumos. 

Puțini însă, de regulă cei ce și-au modelat un tip de inteligență 
ascuțită dar elastică, râd de ei înșiși. Majoritatea râde de alții. Cel mai la 
îndemână este să râzi de prost ori de nebun.  Sau de ceea ce crede 
majoritatea că ar fi prostul sau nebunul. Există oameni diferiți de 
majoritate, cu un profil special, pe care omul mediocru se grăbește să-l ia în 
râs, să-l batjocorească fără cruțare. Literatura bună, marea literatură, a 
surprins multe astfel de cazuri. Unul dintre ele este prințul Mîșkin al lui 
Dostoievski din Idiotul. El trece drept un idiot, deși judecata lui e adesea 
reper și cei care nu-l scot din prost ori idiot recurg adesea la aceasta în 
momente critice. Că un astfel de om are competențe general recunoscute, 
nu-l scutește de batjocură. Pentru că o maladie l-a scos din circuitul monden 
și l-a îndepărtat de cunoașterea codurilor sociale, astfel încât el e un om 
sincer și transparent într-o societate guvernată de mecanisme ale parvenirii, 
prințul e luat drept un lunatic. El e bun când ceilalți sunt doar interesați. El 
e generos când ceilalți sunt meschini. Nu disimulează, nu ascunde, nu 
complotează. Nici măcar nu se apără. Trăiește ca-ntr-o  într-o vitrină. Se 
expune fără rezervă privirilor. El nu-i judecă pe alții ci intuiește cumplita lor 
dramă la care participă fără a se cruța. Intră într-un infern al conflictelor 
care nu găsesc dezlegare și care dau să-l topească. Nu-și fabrică 
echipamente de autoprotecție. Deci e prostul, ținta ironiilor. Natura însă e 
mai inteligentă decât cultura, fie ea și a inimii. Când suferința atinge voltaje 
prea înalte, se declanșează un automat sistem de protecție: boala. Prințul se 
întoarce de unde a venit, din marele întuneric al inconștienței, acolo unde a 
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suferi devine non-sens. În clipa aceasta râsul celorlalți încetează. Se 
instalează tardiv dar serios, mila sau frica. 

Râsul cu care ceilalți îl întâmpină pe idiotul dostoievskian este însă 
diferit de râsul cu care e întâmpinat moronul lui Daniel Keynes, din Flori 
pentru Algernon. Acesta e adesea subiect de batjocură pentru majoritatea 
celor ce trăiesc compensatoriu satisfacția de a găsi pe cineva mai prost ca ei. 
Charles e o persoană cu deficiențe de comprehensiune, e un întârziat mintal, 
dar care face eforturi cu mult peste puterea lui, de a se întrece pe sine. El 
vrea să învețe, motiv pentru care progresează uimitor pentru condiția lui în 
învățarea și practicarea cititului. Nu are memorie, nici memoria răului. 
Îndură de la ceilalți tot felul de umilințe pe care însă, atâta timp cât 
inteligența sa râmâne sub parametrii normali, nu le interpretează decât ca 
semn al prieteniei lor. El e tratat de societate ca un tâmpit cu care e favorabil 
să te compari. În momentul în care devine, printr-un complicat experiment 
psihologic și chirurgical, un om cu o inteligență în continuă expansiune, 
ceilalți se sperie. Râsul le îngheață. Disponibilitatea de a-l mai avea în 
preajmă se dizolvă. Când înțelege răutatea celorlați, încetează s-o mai rabde. 
Cel care înțelege, reacționează astfel încât pofta de râs a gloatei insensibile 
dispare.  Bolnavii numiți categorial bonavi  psihici, că sunt țintuiți fie sub 
formula de proști, fie sub cea de nebuni, atâta vreme cât sunt inofensivi și 
buni, devin ținta batjocurii mulțimii grobiene.    

Pentru că au venit pe lume cu echipamente adaptative și 
comprehensive precare, acești oameni sunt diferiți de majoritatea care a 
primit seturi intrumentale și operaționale  devenite apoi normale. 
Normalitatea este cea pe care o impune majoritatea. Având ascendentul de a 
se asemăna cu mulțimea, majoritatea care nu e scutită de mediocritate, nu 
se vede pe sine vicioasă. Viciul e delegat de mulțime spre ceea ce e diferit, 
original, altfel. Ineditul e grav penalizat prin râs. Societatea funcționează 
penalizând excepția.  Când printr-un artificiu psiho-chirurgical moronul se 
transformă în geniu care-și pierde răbdarea cu alții mai proști ca el, oamenii 
sunt profund dezamăgiți și fug din calea lui.  

Fără intenția expresă de a face pedante exerciții de analiză literară 
ori psihologică, e bine totuși pentru a înțelege viața, să recurgi la  literatura 
bună care decupează arhetipuri recognoscibile în tiparele umanității. Să 
citești e ca și cum ai  trăi nenumărate vieți.  Trăind într-un fel edulcorat dar 
și concentrat totodată viața personajelor de care râd toți fiindcă sunt taxați 
de proști ori de nebuni, pofta de a râde se transformă în nevoie de a 
compătimi, de a înțelege, și de a sprijini. Literatura dublată de reflecție duce 
omul din pragul animalității în pragul umanității, urcându-l uneori, chiar 
dacă fulgurant, și la etaje superioare, de unde se vede mai bine sensul vieții. 

■ 
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Tânărul fotbalist 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sorin Delaskela,  

Bucureşti 
 

Într-o zi eşti un puşti care loveşte mingea de cauciuc şi ea se 

întoarce ricoşând din gardul de ciment, rapidă şi nervoasă, pentru a fi 

trimisă din nou cu latul, apoi cu exteriorul, din nou şi din nou, până când 

seara se lasă tot mai mult, iar discul lunii taie întunecatul cer în două 

jumătăţi inegale şi reci. Iar a doua zi eşti deja un bărbat în toată puterea 

cuvântului, un animal incert, matur, fără pene şi cu unghii late. Aproape 

că nici nu ai timp să te dezmeticeşti. 

Mingea de cauciuc se roteşte încă, fierbinte ca o inimă, dar 

vechea ta lume se scufundă în somnul ei de praf, odată pentru totdeauna. 

  

După amiază sunt invitat la o televiziune pentru un scurt “portret 

de scriitor” ce va fi strecurat în rândul altor ştiri, probabil culturale, 

inutil şi solemn ca un necrolog, şi în vreme ce eu mă rotesc uşor pe 

fotoliul alb o domnişoară realizator mă întreabă de când am această 

“pasiune”, timp  în care eu rămân puţin suspendat căutând să văd dacă 

într-adevăr e vorba despre o pasiune, dacă aş putea accepta că e o 

pasiune, scrisul, căci nu m-am gândit în aceşti termeni la scris, în 



 

aprilie 2014 12 

termeni de împătimire, înflăcărare, canon, ci în termeni de drum, potecă 

tăiată prin hăţiş, căutare a luminişului, dar mă conformez întrebării, caut 

să simplific, pasez în faţa careului de 16 m şi nu risc o lovitură spre 

vinclu, subtilă dar imprevizibilă, peste capetele apărătorilor.  

Probabil în adolescenţă s-a edificat ceva sub acest aspect, zic, 

retrăgându-mă în propriul teren. “Pasiunea” e poate un defect al cititului 

intens din acele vremuri, zic, deşi nu cred că domnişoara sau privitorii 

de mâine voiau să afle cu adevărat ce e cu “pasiunea” respectivă, ci doar 

cel mult să privească, să audă ceva, orice, în drumul lor spre altceva mai 

bun. 

Dar în mod straniu, chiar atunci, în clipa în care întrebarea ei a 

străbătut aerul dintre noi pentru a întâmpina un răspuns, am înţeles 

dintr-odată că sunt vechi în această “pasiune”, şi am simţit timpul, 

propriul meu timp, cum se desface în falii diferite, cum se descompune 

pentru a arăta, în adânc, în hău, ceva ce poate fi chiar originea 

“pasiunii”. Şi în acel interval indefinibil dintre finalul întrebării şi 

răspuns, în noaptea nerăbdătoare a acelei miimi de secundă a unei tăceri 

depline şi fără întoarcere, mi-am urmărit propria existenţă, condensată şi 

spectrală, urcând până la mine cel de acum, ca o vietate marină ieşind 

din ape în lumina de lapte rece a lunii. 

Deşi nimic nu pregătea acest lucru, a fost pentru prima dată când 

m-am simţi foarte aproape de centrul obscur al acestui freamăt vechi, de 

un înţeles pur, iniţial, spre care am călătorit mereu, scriind, dincolo de 

toate înţelesurile şi sensurile ce, la un moment sau altul, le-am tot dat. 

Acum să revin din obcuritatea febrilă spre exerciţiul redactării 

jurnalului. (1 ianuarie 2011: Mă ridic din pat în jurul prânzului. Fac ce 

fac şi tot la jurnal revin, aşa cum un beţiv decis să-şi mai tempereze 

viciul se agită în jurul sticlei de rom, îşi frânge mâinile, îşi spune că doar 

un pahar sau două nu înseamnă nimic în economia deciziei sale de a se 

îndrepta.)  Sper ca până la toamnă să termin totul. 

E deja 6,00. Din cauza blocurilor învecinate îmi e imposibil să 

surprind pe fereastra de la bucătărie, locul unde “lucrez”,  felul în care 

se destramă zorile. 

 La 25 de ani când notam în fostele caiete (Animalul confesiv) 

eram îngrozitor de sentenţios. Şi “abisal” cu tot dinadinsul. Gândeam 

atât de... definitiv încât nu pot să nu surâd acum, intimidat şi chiar jenat 

de precaritatea propriului discurs de atunci. Evoluam, ca să zic aşa, deşi 

numai de evoluţie nu poate fi vorba, într-un evident siaj cioranian.  Dar 
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Cioran era prizat fără distanţă, fără nicio rezervă: Venim în lume cu 

dorinţa de a rămâne. Dar într-o bună zi dorinţa aceasta pierde în noi 

orice prestigiu. Mă exprimam “eroic”, trăirist şi bolovănos. Acum îmi 

dă mâna să mă iau peste picior. Pe atunci însă eram capturat numai de 

chestiuni mari, de o mină a gravităţii excesive. Fiind uber-sceptic nu 

aveam... dubii: omul e o maimuţă violată de miraje. Blând ciorănel de 

provincie, vorba lui D.C.M. Nu aş fi putut “cutremura” nici măcar o 

coafeză onestă. 

“Infernul: oglinda în care Dumnezeu îşi contemplă ratările” – 

expresia ar putea rămâne în picioare, de ce nu? Mai puţin aceasta: 

“Lălăiala tragică a blândului păstor mioritic - pedagogul de eroare al 

structurilor noastre sufleteşti.” Discutabile rămân însă destule: “Nu are 

nici un rost să te prăbuşeşti în numele unei convingeri. În fond, orice 

atitudine e caraghioasă şi ori încotro ai porni te mişti în imperiul 

inutilităţii.” Sau: “Nietzsche: Destramă-te pe tine însuţi. E ceva 

neliniştitor şi amar în acest îndemn. E concluzia ultimă a lucidităţii.” 

Din Nietzsche nu citisem atent decât două cărţi, dintre care prima 

e mai degrabă un poem filosofic, Aşa grăit-a..., a doua o colecţie de 

postume. Imaginea pe care o am despre Nietzsche nu e completă – ci 

doar un efect de lectură, intermediată de Benjamin Fondane, cu a lui 

Conştiinţă a nefericirii. 

În genere practic o liricoiditate suspectă şi irespirabilă: “Sunt 

dezamăgit de cuvinte, de tulburătoarea lor neputinţă de a egala 

profunzimile unui singur suspin.”  

Încerc să imit cât pot de bine debutul fascinant din Pe culmile...: 

“De unde nevoia, terorizanta, irepresibila nevoie a mărturisirii? Cărei 

realităţi îi răspunde în noi pornirea spre risipire, spre denunţarea de 

sine? De ce nu putem rămâne, odată pentru totdeauna, nouă înşine, şi 

toate vocabulele să se stingă lăuntric, ostatice silenţioase printre frenezii 

sanguine?” 

Acum m-aş trage de mânecă. Aş încerca să-l temperez pe tânărul 

fotbalist placat de un pesimism grosier. Nu ştiu dacă aş reuşi, dar cu 

siguranţă aş încerca să-l feresc de această prăbuşire într-un rol păgubos 

de sceptic nemântuit, şi care închide, trufaş, uşa în nas Frumuseţii. 

G.G.Marquez, Toamna patriarhului: “... liniştea părea străveche 

şi lumina decrepită făcea ca totul din jur să se desluşească anevoie”. ■ 
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non-accederi. 

apostazie  
în  

cinema 
 

 

 

 

 

 

Prof. Cosmin Oproiu 

Liceul de Muzică şi Arte Plastice Târgu Jiu 

 
Încă din anii ’80 G. Deleuze suţinea că cinematograful este una din 

mizele estetice şi politico-filosofice ale secolului, că acesta gândeşte şi face 

corp cu democraţia. 

Cinematograful este filosofie - popular, civic vorbind – sunt domenii 

echivalent-mimetice, în sensul emisiei de imagini. Cinematograful 

resituează, reactualizează, transpune specificul filosofiei, filosofarea 

ca/pe/în imagini: este o nouă condiţie de posibilitate a gândirii (în act) 

datorată cineaştilor. 

Cinema-ul ne re-subiectivează estetic, la modul escapisto-

compensatoriu (ceea ce nu reuşeşte nici politicul, nici economicul), este 

ultimă redută a umanismului . 
Nu multe sunt peliculele care generează efecte reflexive, care 

filosofează cu noi, cu condiţia noastră, cu expectanţele noastre: trilogia 

Paradies (2012/13) a regizorului austriac Ulrich Seidl este una dintre ele, o 

altă interpretare atipică, provocatoare, ireverenţioasă a nevoilor sufletului, a 

căilor de acces la plenitudinea definitivă. In fapt, filmele relevă 
imposibilitatea, insuficienţa şi insatisfacţia iubirii, credinţei şi speranţei ca 

valori creştine, comandamente morale şi forme de experimentare a stărilor 

paradisiace. Seidl neagă constituentele sufletului, neagă implicit paradisul, 

efectuează o apostazie. 
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Peliculele sunt focusate pe existenţa paralelă a trei personaje 

feminine: Teresa, turista sexuală; Melanie, adolescenta visceroton; Anna 

Maria, catolica zeloasă. 

În Liebe, Teresa este asistentă socială, divorţată, mamă grijulie ce 

urmează să călătorească în Kenya în vacanţă. Pe un fond natural, liniştit, 

static regizorul realizează un fin studiu temperamental şi caracterial al 

eşecurilor sale sentimentale. Protagonista are parte de ospitalitatea locului 

(lecţii de înot, divertisment de plajă, varietăţi, servicii mototaxi, sex) şi 

numeroase chixuri (iritanta insistenţă a acelor beach boys şi de duplicitatea 

acelor african lovers). 

Itinerariile austriecei în acel colţ de rai îi prilejuiesc amuzament, 

uimire, indignare, concupiscenţă, însă nu trăiri amoroase autentice. Îndură 

patru fiasco de gen, se simte umilită, dezamăgită, vulnerabilă. 

Conştientizează contrastul dur între nevoia sa de afecţiune/iubire şi oferta 

mimată, cinică, oportunistă de căldură umană a acelor horny beast. În 

interiorul acelui sex market se consideră depersonalizată, înţelege că 

plăcerea costă, empatia e tranzacţie şi iubirea business: love holiday devine 

sex tourism (numeroase cadre extrem de explicite, plus o scenă de circa 

zece minute de exploatare erotică). 

Dicolo de plot/synopsis survine întrebarea: de ce un occidental nu 

găseşte (accede la) iubire în Lumea a Treia? Din pricina diferenţelor 

culturale, a mentalităţilor ireductibile, superficialităţii, resentimentelor 

coloniale, opulenţei sau obsolescenţei? 

În Glaube, Anna Maria, sora Teresei este asistentă radiolog, soţie 

singură, îl iubeşte pe Isus Cristos şi se roagă pentru păcatele tuturor 

(excentrici, imigranţi, swingeri, beţivi).  

Împărţită între serviciul laic şi „serviciul religios” protagonista duce 

o existenţă anostă, casnică, creştină. În vacanţă face misionarism prin 

suburbii, plimbă statueta Fecioarei Maria, publicitează cuvântul Domului. 

Fervoarea religioasă de care e cuprinsă constă în rugăciuni/ confidenţe, 

autoflagelare, variate suplicii, eforturi de revitalizare a catolicismului 

austriac şi eşecuri de convertire. 

Acestea până când apare în peisaj, după doi ani de absenţă, Nabil 

soţul musulman paraplegic – scânteia viitorului conflict domestico-

interreligios. Impregnată de virtuţiile credinţei Anna reprimă tentaţiile 

trupului, nu vrea să răspundă cererii de iubire-faţă-de-aproapele. Personajul 

infirm începe să inspecteze casa, este uluit de amploarea obsesiei consoartei 

pentru ideologia creştină şi de cruciada acesteia împotriva însemnelor 

islamice. Nu trece cu vederea, îşi ia în serios rolul de barbat în casă: 

disputele şi atitudinele ferme (ilare şi aberante ale Annei) se înmulţesc, 
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tensiunile interconfesionale se amplifică şi urmează represaliile: el îi 

reproşează lipsa sentimentelor, trădarea, minciuna, îi aplică corecţii fizice, 

huleşte activităţile ei şi debarasează pereţii de toate obiectele sacre; ea îi 

reproşează „grija” pentru traiul în comun, faptul că ascultă şi vede emisiuni 

păcătoase (islamice), că boala sa e un semn de căinţă şi nu-l recunoaşte ca 

atare. Din sadism îl privează de mijlocul de locomoţie, îl lasă să se chinuie 

şi se izolează masochist în camera/lăcaşul de osanale. Finalul e non-

apoteotic, bogomilic: Anna Maria regretă inumanul situaţiei, ponegreşte, 

scuipă şi biciuieşte crucifixul adoraţiei sale, într-un plâns amarnic. 

Interogaţiile care se ivesc: ce sens mai are practica religioasă într-un 

context urban grotesc şi laicizat ireversibil?ce este mai insuportabil (d.p.v. 

relaţional) - dizabilitatea spirituală (fanatismul) sau dizabilitatea 

somatică?credinţele rămân ireconciliabile?... 

În Hoffnung, Melanie, fiica Teresei suferă din pricina aspectului 

corpolent şi a iubirii neîmpărtăşite.Ansamblul filmului se desfăşoară într-o 

tabără de dietă. 

Idiferentă şi aparent demotivată este foarte puţin interesată de lupta 

cu kilogramele şi mai mult de discuţiile cu noile prietene durdulii, despre 

experienţele lor intime reuşite sau eşuate. 

Protagonista sabotează împreună cu colegii programul de slăbit şi 

disciplina sportivă, prin alcool, ţigări şi alimente supracalorice, sustrase 

noaptea din magazia instituţiei. 

Între timp, aceasta se îndrăgosteşte de doctorul unităţii, pretinzând 

investigaţii medicale zilnice; flirtul nu funţionează normal şi deplin, acesta 

impune distanţa (deşi refulează constant) şi tânăra e afectată. 

Timorată, docilă şi candidă Melanie exprimă nevoia nesatisfăcută 

(aşteptarea/speranţa) unei experienţe amoroase reale, dilemele maturizării şi 

de ce nu, problema socială/medicală a obezităţii.  

Seidl poate fi cosiderat un filosof-vizual, deoarece reuşeste prin 

imagini precise, plăcute şi vibrante să surprindă idiosincraziile 

protagonistelor, patosul lor existenţial şi lupta pentru eludarea nefericirii. 

Poate fi de asemenea un teolog al paradisului pierdut, un apostat mai 

degraba, ce refuză să creadă în dogme prestabilite şi soluţii iluzorii. Sau 

poate un entertainer, ce se/ne distrează cu o comedie neagră despre femei 

albe. Wir wissen nicht! ■ 

 

  



 

impuls   17 

Stare de mine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roxana Vancea, 
Bucureşti 

 
De câte ori deschid facebook-ul din inbox-ul meu nu lipsesc mesajele 

de genul: “ce muzică asculți?” sau “ce filme îți plac?”. De câte ori îmi fac un/o 
amic/a nou/a mă izbesc de întrebarea: ”ție ce filme îți plac?”. Aşa că voi 
încerca să abordez acest subiect. Nu am să aştern pur şi simplu câteva titluri, 
ci îmi argumentez alegerile într-un fel sau altul. Prin urmare, astăzi vă voi 
prezenta o scurtă lista cu câteva pelicule care mi-au plăcut şi pe care vi le 
recomand şi vouă, făcând abstracţie însă de filmele clasice arhicunoscute, pe 
care este de bun simţ să le vezi şi pe care le veţi regăsi, oricum, în orice top pe 
această temă. Mă refer aici la Casablanca, Breakfast at Tiffany’s, Scarface, 
The Godfather, Goodfellas, The silence of the lambs, One Flew Over The 
Cuckoo’s Nest, La vita e bella, Annie Hall, Pulp Fiction, Fight Club, The 
Shawshank Redemption, Forrest Gump, Schindler’s list, The Illusionist, The 
usual suspects, Eyes wide shut, Sleuth, Vanilla Sky, Seven, L.A. Confidential, 
Donnie Darko, Moulin Rouge! sau Drive, filme pe care poate că le-aţi văzut 
deja sau, dacă nu, ar trebui să o faceţi cât mai curând. O să prezint o serie de 
filme, nu foarte cunoscute, dar care mie mi-au plăcut enorm şi am rămas cu 
câte ceva învățat din fiecare. 
 
1. GIA (1998) 

Am reţinut o replică care cred că descrie pe scurt povestea Giei 
Carangi, pe care încearcă să o spună şi acest film: “She was like a puppy… 
She was like « Love me, love me, love me! »”. 
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Cu Angelina Jolie în rolul principal, pelicula se axează în jurul celei 
despre care mulţi spun că a fost primul supermodel: frumoasa şi extrem de 
fragila Gia Maria Carangi, care moare la doar 26 de ani, după o ascensiune 
extrem de rapidă în lumea modei a anilor 70. Dincolo de frumuseţea 
naturală răvăşitoare, Gia mai are ceva: o nevoie asiduă de iubire, iubire pe 
care nu a primit-o în copilărie şi pe care încearcă să o obţină mai apoi prin 
orice cale. „Too beautiful to die, Too wild to live”, tânăra este un amalgam 
de contradicţii: vulnerabilă, bisexuală, dependentă de droguri şi de 
afecţiune, îşi va găsi sfârşitul din cauza infecţiei cu HIV şi va muri departe 
de strălucirea care o făcuse cunoscută în anii de ascensiune. Mi-a plăcut 
filmul pentru că este real şi cutremurător, pentru că spune o poveste şi ne 
arată că indiferent cu câtă  frumuseţe am fi înzestraţi şi cât de mult succes 
am avea, nimic nu va fi de ajuns atunci când ne lipseşte iubirea. 
  
2. CRASH (2004) 

Fără doar şi poate, Crash este în topul filmelor mele preferate. În 
primele minute de vizionare am fost tentată să îl opresc deoarece nu 
înţelegeam nimic; un amalgam de personaje şi povesti aparent fără 
legătură între ele, un non sens de secvenţe puse cap la cap şi botezate cu 
numele de „film”. 

Dar Crash îşi merită pe deplin cele trei premii Oscar pe care le-a 
primit acum 10 ani. Dacă ai răbdare să depăşeşti buimăceală din incipit, o 
să vezi ca piesele se îmbină perfect şi totul începe să se lege cum nu te-ai fi 
aşteptat, căci vieţile personajelor se intersectează şi se influenţează 
reciproc, iar haosul din mintea ta capătă dintr-o dată sens. Filmul este unul 
imprevizibil şi nu te lasă indiferent, ci îţi smulge reacţii de revoltă, de 
compasiune, de uimire faţă de ipostazele în care sunt puse personajele şi 
felul în care sunt dărâmate prejudecăţile. Tehnica planurilor paralele este 
dusă până aproape de perfecţiune cu ajutorul coloanei sonore, care este 
minunată şi reuşeşte să accentueze dramatismul unor scene oricum 
emoţionante. Este un film care trebuie văzut, o dramă care ne aminteşte că 
nu trăim singuri, ci înconjuraţi de oameni, iar fiecare acţiune a noastră 
poate avea repercusiuni asupra altora, dar şi invers. 
 
3. ORIGINAL SIN (2001) 

Angelina Jolie şi Antonie Banderas se întâlnesc într-un film în care 
nimic nu este ceea ce pare. Femeia fatală, seducătoare, aparent perfectă, 
care atrage privirile doar prin simpla prezenţă, îl întâlneşte pe bărbatul 
bogat, curtenitor, galant şi extrem de pasional care încearcă să-şi explice 
ieşirile emoţionale ale fiinţei iubite. Pe parcurs, dragostea lor perfectă la 
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prima vedere se dovedeşte a fi joc unde chiar şi trecerea de la iubire, 
pasiune dusă la extrem şi crimă se face absolut firesc. 

Merită văzut pentru prestaţia actorilor, pentru senzualitatea ei şi 
şarmul lui, pentru răsturnările de situaţie şi nu în ultimul rând pentru 
chimia dintre protagonişti, care imprima scenelor de dragoste o naturaleţe 
aparte, ce te face să  depăşeşti granița ecranului, să trăieşti odată cu 
personajele povestea şi să le înţelegi motivaţiile puternice. 
 
4. SYLVIA (2003) 

We’re not even two people. Even before we met, we were just these 
two halves, walking around with big gaping holes in the shape like the other 
person. And when we found each other we were finally whole. And then it 
was as if we couldn’t stand being happy so we ripped ourselves in half again. 
Acesta este un film pe care mi-am dorit să-l văd dinainte să aflu că există. 
Cu toate că a apărut în 2003, am urmărit Sylvia destul de târziu, mai exact 
acum câţiva ani, după ce am început să o citesc pe poeta americană Sylvia 
Plath şi am vrut să aflu mai multe despre ea, convinsă fiind că i-aş putea 
înţelege mai bine scrisul, dacă i-aş cunoaşte viaţa personală. Citeam despre 
ea că a fost una din cele mai mari scriitoare, dar una din cele mai nefericite 
femei ale vremii sale şi aceeaşi impresia mi-au lăsat-o şi mie scrierile ei: 
tristeţe, disperare, pasiune dusă la extreme şi un idealism care, transpus în 
relaţiile interumane, nu poate să aducă decât dezamăgire. 

„Sylvia” este un film răvăşitor prin propria simplitate, în care jocul 
actoricesc de excepţie ia locul efectelor speciale, iar felul în care actorii 
reuşesc să transmită hipersensibilitatea atât de specifică artiştilor te face 
să reflectezi la dragoste, la fericire, la relaţii, la echilibrul atât de precar 
dintre ele. Povestea de dragoste dintre Sylvia Plath şi soţul ei, poetul 
Edward Hughes este spusă simplu, limpede, fără artificii stilistice, pentru 
că o relaţie cum a fost a lor – dramatică, explozivă, pasională până la furie, 
este completă prin însăşi esenţa ei. Drept dovadă, dragostea dintre ei s-a 
încheiat prin sinucidere sau poate că nu se va încheia niciodată, atâta timp 
cât ea a fost unor creaţii care mai trăiesc şi astăzi. 
 
5. THE PAINTED VEIL (2006) 

Nu ştiu ce mi-a plăcut mai mult la filmul ăsta: povestea 
emoţionantă, coloana sonoră absolut superbă, cadrul de vis în care ia 
naştere şi creşte iubirea dintre protagonişti sau semnificaţiile profunde 
care rămân la latitudinea spectatorului să fie descoperite. 

Ea vrea un bărbat care să îşi asigure traiul lipsit de griji cu care era 
obişnuită în familie, el vrea o soţie potrivită statului sau de doctor, de 
intelectual. Se întâlnesc într-o Londra scăldată în superficialitate şi 
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distracţii pasagere, iar relaţia lor aproape de convenienţă cunoaşte primele 
imbolduri ale geloziei odată cu descoperirea infidelităţii tinerei soţii. Se 
mută apoi împreună într-un teritoriu chinez rupt de civilizaţie unde 
încearcă să lupte împotriva holerei, spaţiu care se va dovedi a fi cadrul 
perfect pentru călătoria iniţiatică a celor două personaje, care vor învăţa 
unul de la celălalt în drumul spre descoperirea iubirii adevărate. Ea îi va 
arăta lui ce înseamnă să iubeşti cu pasiune, iar el o va învăţa ce înseamnă 
profunzimea iubirii, totul având pe fundal cadre de o frumuseţe aproape 
ireală. Este o poveste ciclică, care abundă în subînţelesuri şi se termină în 
aceeaşi Londra în care ne-am aflat la început. Acum, însă, registrul 
sufletesc este profund schimbat de iubire şi de pierderea ei. 
 
6. THE LAKE HOUSE (2006) 

Nu vreau să descriu firul poveştii, pentru că nu ştiu cum, şi oricum 
după vizionare mi-a rămas în minte un singurul lucru, şi anume că 
dragostea există dincolo de timp şi spaţiu. Aşa se explică şi relaţia dintre 
doi protagonişti aflaţi în universuri paralele, dar care se caută unul pe 
celălalt, amintind parcă de personajele din nuvelele fantastice ale lui 
Eliade. The lake house este cu o clasă peste filmele romantice cu care ne-
am obişnuit datorită inserţiei elementului fantastic despre care vorbeam, 
la care se adaugă şi o doză de mister care te ţine cu sufletul la gură până la 
capăt. Finalul este unul surprinzător, dar eu l-am văzut şi moralist în 
acelaşi timp: desigur că dragostea poate să existe dincolo de timp şi spaţiu, 
dar o astfel de dragoste nu se poate materializa pe pământ. 
 
7. THE PRESTIGE (2006) 

The prestige este un film pe care trebuie să îl vezi de două ori: o 
dată pentru a te familiariza cu povestea, cu personajele, iar a doua oară 
pentru a-l înţelege. 

Mi-au plăcut întotdeauna faptele care nu păreau a avea o bază 
reală şi care îmi stârneau curiozitatea prin prisma faptului că ştiam de 
existenţa unei explicaţii logice, dar ea îmi rămânea necunoscută mie. Este 
unul dintre motivele pentru care mi-a plăcut The prestige, un film 
spectaculos, întortocheat, care ne introduce în culisele rivalităţii dintre doi 
magicieni şi ne face părtaşi la jocul de-a şoarecele şi pisica în care eroii fac 
schimb de roluri, asemenea a doi parteneri de dans care preiau pe rând 
conducerea. Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Cane şi Scarlett 
Johansson joacă într-un film despre pasiunea dusă până peste limite, în 
care fiecare element, chiar dacă aparent nesemnificativ la prima vedere – 
are rolul lui esenţial în desfăşurarea poveştii. De aceea este necesară o a 
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doua vizionare: pentru a observa elementele care au scăpat iniţial şi pentru 
a înţelege mai bine scenariul, el însuşi un truc de dimensiuni mai mari. 
 
8. MY NAME IS KHAN (2010) 

Am fost un pic sceptică înainte să urmăresc acest film, dar m-a 
impresionat, şi drept dovadă scriu acum despre el. My name is 
Khan aduce la un loc comedia, drama, romantismul, într-o poveste de 
suflet, care nu te va face să verşi câteva lacrimi, cel puţin te va face să 
oftezi. Filmul atinge mai multe teme importante (iubirea, căsătoria, 
discriminarea rasială, boala de care suferă protagonistul etc.) şi le dezvolta 
într-un mod poate nu original, dar care te atinge la suflet– iar asta cred că 
se datorează în primul rând actorului principal, care are o capacitate 
extraordinare de a transmite emoţii. 
 
9. TWO CAN PLAY THAT GAME (2001) 

Acesta este un film simpatic, uşurel, o comedie care aduce în prim 
plan bătălia dintre sexe şi încearcă să aibă un efect moralizator: în dragoste 
şi în relaţii singura regulă este că nu există reguli. Mi-a plăcut să văd cum 
cel care încearcă să se comporte în iubire după strategii şi teoreme, la fel ca 
într-o problemă de matematică, este bătut cu propriile arme: aşa cum 
spunea şi Pascal, „inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte” sau, 
altfel spus, în problemele inimii logica nu are nicio putere. 
 
10. GRAVITY (2013) 

Gravity este un film pe care probabil că nu l-aş fi urmărit, dacă aş fi 
ştiut de la început că 80 – 90% din durata peliculei voi vedea pe ecran un 
singur personaj. Acum, însă, îmi pare rău doar că l-am văzut acasă, pentru 
că un film spectaculos cum este acesta merită cu siguranţă să fie vizionat la 
cinema, 3D, căci peisajele, dinamica, perspectivele vizuale sunt uluitoare. 
La toate acestea se adăugă şi povestea care te ţine cu sufletul la gură în 
ciuda faptului că este de o simplitate rar întâlnită în cinematografia de 
astăzi. Vi-l recomand pentru a vă desfăta ochii cu o serie de imagini 
deosebite văzute în şi din spaţiu, dar şi pentru a reflecta în final la 
înţelesuri profunde privind curajul, renaşterea, şansa unui nou început.  
 

Ar mai fi “The book thief”,”Escape plan”,filme pe care le-am văzut 
de 2 ori. Pentru ca eu merg singura la cinema atunci când vreau sa 
vad/înțeleg un film si a doua oara pentru un domn frumos care hotărăște 

mereu sa mergem la filme pe care eu déjà le-am văzut!  ■ 
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UN TRIUNGHI OARECARE 
se poate transforma în două linii paralele 

 
 Prof. Felicia Lumezeanu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Un triunghi oarecare se poate transforma în doar două linii 

paralele? Dar într-un triunghi echilateral? 

Școală, familie, elev, au fost vârfurile acestui 

triunghi, parcurs mereu fie familie-școală-elev, fie 

școală-elev-familie, fie elev-familie-școală. Dar, 

brusc, uimitor, dureros, s-a rupt latura 

F(familie) – Ș(școală) și au rămas doar 

două linii: E(elev) – F(familie) și 

E(elev) – Ș(școală).  
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Și mai ciudat este că acum nici măcar nu se mai intersectează. 

Sunt paralele fie elev–familie, fie elev–școală 

 

 

 

 

 

Părinții au uitat că au copii la școală, că ei au teme, că ei au de 

învățat, că ei dau simulări, examene. Am în clasa mea elevi ai căror 

părinți, în 5 semestre, adică în aproximativ 200 săptămîni, adică 1000 de 

zile de școală, adică 6000 de ore, nu au venit, nu au sunat. Știm, să nu 

mă „deranjeze”… Noroc că i-am „deranjat’’ eu mereu, așa cum 

„deranjează’’ și ceilalți colegi ai mei…  

Să ne scuzați, dragi părinți de școlari, căci noi vă scuzăm! Știm, 

știm că este greu în această nouă societate. Dar vă rog, începeți să vă 

apropiați de școală. Cele două linii paralele le-am putea muta, unindu-ne 

forțele până s-ar intersecta.  

 

 

 

 

 

 

Și, cu puțină imaginație, cu multă dorință de bine pentru copiii-

copii și copiii-elevi, se poate ajunge chiar la un triunghi echilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim că încercați! Mulțumesc părinților, elevilor și 

profesorilor care sunt vârfurile acestui triunghi echilateral. ■  
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EȘECUL ȘCOLAR 
și formele sale de manifestare 

   
Prof. consilier Gabriela Militaru 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 

 
Reușita școlară constituie o temă permanentă şi complexă a psiho-

pedagogiei. Aceasta desemnează capacitatea elevului de a se adapta la cerinţele 

învăţământului dând dovadă de abilităţi şi interese care îi permit să obţină 

calificative medii sau supramedii precum şi obţinerea unei diplome în vederea 

încadrării pe piaţa muncii calificate. Aspectul negativ al reuşitei la învăţătură îl 

reprezintă inadaptarea elevului în raport cu cerinţele învăţământului, eșecul 

școlar și, în cele din urmă, abandonul școlar. De aceea, școala trebuie să 

pregătească şi să asigure reuşita şcolară a elevului, să combată şi să prevină 

efectiv, şi nu numai teoretic, pierderile şcolare. 

1.1. Eșec de tip cognitiv  
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 Acesta se referă la incapacitatea elevului de a atinge obiectivele 

pedagogice propuse. În cazul acestui tip de eșec, este vorba despre elevi cu 

rezultate slabe la examene sau care se află chiar în situație de corigență sau 

repetenție. Rezultatele scăzute se explică fie prin întârzieri în dezvoltarea 

intelectuală, fie printr-o insuficientă motivare a elevului. 

 Cea de a doua posibilitate se poate concretiza printr-un nivel scăzut de 

aspirații sau o concentrare voluntară insuficientă pentru formularea 

corespunzătoare a obiectivelor și pentru surmontarea obstacolelor iminente unei 

activități de învățare. Poate fi de asemenea cazul în care elevul nu este obișnuit 

să lucreze sistematic și nu este deprins cu autoevaluarea rezultatelor școlare. 

1.2. Eșec de tip necognitiv 
 Acesta se referă mai ales la 

incapacitatea elevului de a se adapta la 

mediul școlar. Această insuficiență nu 

depinde decât în măsură foarte mică 

de dotarea sa intelectuală și se 

manifestă prin neacceptarea 

regulilor vieții de elev pe care le 

presupune apartenența la o 

comunitate școlară. De cele mai 

multe ori, elevul care nu reușește 

să se adapteze mediului școlar 

recurge la comportamente extreme 

printre care cel mai des întâlnit este 

părăsirea școlii în favoarea unui 

mediu în care nu există rigori impuse.  

CAUZELE  EȘECULUI  ȘCOLAR  
Eşecul şcolar nu este o problemă 

nouă, de-a lungul timpului au fost realizate 

multiple cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu 

trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce contribuie la acest fenomen 

negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii  educativ – informative şi 

formative , egalitatea de şanse privind educaţia , suportul psihopedagogic oferit 

în şcoli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia 

şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. Eşecul şcolar 

este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 

psihologic individual, cât şi pe plan social, pentru că eşecul şcolar 

permanentizat conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de 

comportamente deviante şi infracţionale.  

          Eşecul şcolar nu poate fi determinat de o singură cauză. El are la 

bază mai mulţi factori și condiționarea dintre aceștia. În această situație, elevul 
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se confruntă cu dificultăţi şcolare care au ca și cauze: propria persoană, părinţii 

şi familia, şcoală, comunitatea locală, etc.  

         Cauzele eşecului şcolar pot fi împărţite în două mari categorii: 

2.1. Cauze legate de mediul socio-cultural  

1.1. Handicapul socio-cultural 

1.2. Reproducerea raporturilor de clasă prin şcoala  

1.3. Modul de interacţiune profesor-elev  

  

2.2. Cauze care ţin de personalitatea elevului  

Imaturitatea şcolară  

Inteligența școlară de limită  

Inteligenţa şcolară sub limită – debilitatea mintală  

Anxietatea  

Instabilitatea psihomotorie şi emoţională  

Tulburări instrumentale  

Tulburări de conduită  

Eşecul sau insuccesul şcolar  reprezintă deci imposibilitatea elevului de 

a îndeplini obiectivele propuse la nivel de clasă şi materie. Din punctul de 

vedere al  elevului, eşecul se referă la o combinaţie de factori care îi 

îngreunează procesul de învăţare.  

Copilul poate ajunge să trăiască un sentiment de inadecvare în mediul 

şcolar, să nu se simtă confortabil printre colegii lui, să nu reuşească să-şi 

îndeplinească sarcinile de la clasă şi astfel apare lipsa de motivaţie pentru a mai 

merge la şcoală.   

Din răspunsurile date de elevi la chestionarul aplicat în cadrul cercetării, 

rezultă că principala modalitate de preveni eşecul şcolar este implicarea lor în 

activităţi cât mai plăcute. Elevii vor ca orele să nu fie preponderent teoretice, ci 

mai degrabă practice. În caz contrar, ei găsesc orele ca fiind plictisitoare iar 

informaţiile transmise prea greu de înţeles.  

Eșecul școlar constituie astăzi un fenomen des întâlnit în toate sistemele 

de învăţământ. Problematica eşecului şcolar este vastă raportându-se nu numai 

la câmpul educativ, ci şi la spaţiile culturale, economice, politice, sociale şi la 

opţiunile fundamentale ale unei societăţi.  

Părinții trebuie informați cu privire la tot ce se întâmplă la școală astfel 

încât elevul să știe că are un sprijin din partea familiei. La fel ca și profesorii, 

părinții trebuie să fie foarte activi cu elevul astfel încât să nu-și piardă interesul 

față de școală. ■  
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T  E  O  R  I  A  

ŞI FRACTALII 
 

 
Prof. Nicolae Năgăra 

Liceul Energetic – Târgu Jiu 

 
 

 
 - Părinte, pot să te întreb ceva? 

- Desigur Maria-ta, întreabă-mă! 
- Vezi, deja te-am întrebat. 
- Iar eu deja ţi-am răspuns. 

- Ce mi-a răspuns? 
- Dar tu ce m-ai întrebat? 

 
Înțelepciunea călugărului 

 

         
Aspecte ale haosului se regăsesc oriunde în lume, de la curenţii 

oceanici la drumul sângelui prin vasele de sanguine, la crengile unui copac sau 
în cadrul societăților umane. Haosul a devenit o parte a ştiinţei moderne. Teoria 
haosului își are începuturile în încercările matematicianului Henri Poincaré de a 
rezolva faimoasa problemă astronomică a celor trei corpuri, adică prezicerea 
traiectoriei unui sistem solar simplificat format din Soare, Lună şi Pământ 
guvernate de legile newtoniene. Poincaré a ajuns la concluzia că şi acest 
sistem simplu se comportă într-un mod impredictibil şi că problema celor trei 
corpuri este imposibil de rezolvat. 

Înțelegerea acestei probleme cât şi a altora mai complexe, precum a  
prognozei meteo la nivel planetar, a necesitat o abordare diferită. Astfel a 

apărut o nouă ramură a ştiinţei moderne – teoria  haosului. Aceasta pleacă de 
la premiza majora că mici modificări ale condiţiilor iniţiale ale unui sistem 
conduc la rezultate finale foarte diferite. Computerul a fost instrumentul ce a 
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determinat evoluţia acestei ştiinţe. În 1961, meteorologul Edward Lorentz, 
studiind vremea a folosit o metoda computerizată unde a observat că schimbări 

ale datelor iniţiale de ordinul milionimilor puteau modifica radical estimările 

sale, făcându-le inutilizabile. A numit efectul de fluture această concluzie a 
studiilor sale. De exemplu, un fluture dă din aripi undeva în jungla amazoniană 
iar efectul este că doi ani mai târziu o furtună se va abate asupra statului 
Kansas. Dacă fluturele nu se mişcă, nici urmă de furtună în Kansas.  

Pe de altă parte, cercetătorul american a observat un fapt esenţial, o 
caracteristică fundamentală a sistemelor haotice: la variaţii multiple ale valorilor 
de intrare sunt favorizate anumite modele pentru rezultate finale. Aceste modele 

favorite pentru a descrie starea finală a sistemului sunt numite atractori. 
Teoria haosului poate fi privită şi dintr-o altă perspectivă. Să ne 

imaginăm că dintr-un motiv banal aţi pierdut avionul care trebuia să vă ducă 
spre un nou job. Angajarea la un nou loc de muncă este ratată dar ulterior vă 
permite găsirea altuia. Aici faceţi o descoperire esenţială de care vor beneficia 
milioane de oameni. Iată cum un o faptă minoră a dus la un rezultat 
spectaculos. 

Sistemul meteorologic al Pământului poate fi privit ca haotic. De fapt, 
haosul care apare cercetătorului este un sistem atât de complex încât nu poate 
fi surprins în  toate variabilele sale. Este deci un sistem determinist, iar dacă îi 
cunoşti punctul de plecare şi îi poţi controla variabilele atunci îi poţi prezice și 
stările intermediare cât și rezultatul final. 

Comportamentul haotic se întâlnește şi în natură. Haosul nu afectează 
doar prognoza meteo, ci a fost identificat în circuitele electrice și electronice, în 
reacţii chimice, în dinamica sateliților din sistemul solar, creşterea populaţiei ori 
în vibraţiile moleculare. Specialiştii afirmă că el se regăseşte în mişcarea 
plăcilor tectonice și chiar in economie. 
     Teoria fractalilor face parte din teoria complexității de care aparțin și 
teoria haosului, teoria structurilor disipative, teoria catastrofelor etc.  

Ce sunt fractalii? Sunt corpuri ce pot fi fragmentate, fragmentul 
asemănându-se cu întregul. Denumirea de fractal aparține matematicianului de 
origine franceză Benoit Mandelbrot ce a construit primul fractal cu ajutorul 
calculatorului. În natură sunt consideraţi fractali munţii cu stâncile colțuroase, 
linia țărmului oceanului, coroana sau rădăcinile unui copac, forma norilor al 
căror contur se modifică permanent, valurile mării, reţeaua de vase sanguine, 
un fulg de zăpadă. Chiar și Universul sau părți ale sale, având o structură 
neregulată, poate fi considerat fractal. Caracteristicele fractalilor vin în contrast 
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cu ordinea din geometria euclidiană și cu perfecţiunea cristalelor din lumea 
fizică. 
   În matematică, fractalul este un obiect a cărui geometrie (dimensiuni) 
este dată de fracţii. În natură fractalii par să nu respecte niște reguli anume pe 
când cei din matematică da. Fractalii şi-au găsit aplicaţii neașteptate în 
electronică, telecomunicaţii, astronomie, medicină şi economie. Au un rol 
esenţial în cinematografie şi sunt folosiți din ce în ce mai mult în artă. 

Cu ajutorul lor pot fi modelate și studiate procese complexe ce se 
încadrează în teoria haosului. Nassim Haramein  a pus bazele teoriei 
hiperdimensionale unificate a materiei și energiei pe care a denumit-o ulterior 

«Universul Holofractografic» - un univers de holograme având la baza 
fractali. Cercetând geometria fundamentală a hiperspaţiului, legând o varietate 
impresionantă de domenii precum fizica teoretică, cosmologia, mecanica 
cuantică, biologia, chimie, antropologia și civilizațiile antice cercetătorul a 
descoperit o aranjare geometrică ce este fundamentală pentru creație. ■ 
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Poezii 
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Adrian Frăţilă, Târgu Jiu  
din volumul La arat văzduhul, Ed. Măiastra, Târgu Jiu, 2013 

 
 

CHIPUL 
 
Mereu ascund în mine câte-un ins 
Încărunţit şi lapidat de stele 
O, pentru fiecare-am fost atins 
Cu-aceste mucegaiuri şi sechele 
 
Parcă-nvelesc în suflet un azil 
Abandonat sub noaptea migratoare 
Prin care trece-o mână de copil 
Şi le împarte daruri de-alinare 
 
Uşoară cum e aripa când zbor 
Din ochi le smulge iarba şi nisipul 
În raniţă le dă câte-un izvor 
Iar la plecare toţi îmi poartă chipul. 
 
 
 
FARD 
 
Un fluture se-ncurcă în perdea 
Paralizat de-o flacără puţină 
O, suflete al meu, nu sângera –  
Poţi umple noaptea toată cu lumină 
 
Mi s-ar părea că geamurile ard 
Şi-n zidul casei gravitează stele 
Numai că bolta scutură un fard 
Sub care-ngheaţă gândurile mele. 
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Spiridon Popescu, Târgu Jiu 
din volumul   

"Diavol cu coarne de melc", Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2003 
 

 
FERICE DE CEL ORB 
 
Mai locuiam cu cineva în mine 
Şi tare greu era, distinsă Doamnă – 
Eu mă zbăteam să-mi ţin curat frunzişul, 
El, neglijent, mi-l tot păta cu toamnă. 
 
N-am mai putut să-l sufăr pân’la urmă 
Şi m-am gândit să-ncerc să-l dau afară, 
Dar, cum era, probabil, mai puternic, 
Fusei zvârlit de-a buşilea pe scară. 
 
Acum priveşte: eu plătesc chirie, 
Iar el în mine, singur, se desfată –  
Ferice de cel orb, distinsă Doamnă, 
Că nu-şi zăreşte frunza niciodată. 
 
 
 
APELUL BĂTRÂNULUI NATURALIST 
 
Oameni buni, 
Să facem ceva pentru ocrotirea poeţilor!… 
Dacă dispar, 
Echilibrul ecologic se surpă – 
Ei sunt 
Singurele insecte din lume 
Care se pricep să facă polenizarea îngerilor. 
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Cristian George Abrebenel, Târgu Jiu  

vol. „Pașaport pentru zile de ceremonie”, Ed. Brumar, Timișoara, 2012 
 
 

ÎNTRE DOUĂ VIEŢI 
 
Între viaţa ta şi viaţa mea, 
bătăile a două inimi rănite, 
holdele sentimentelor ce ne împresoară, 
întunericul în care facem dragoste, 
moartea care ne priveşte din certificate. 
 
Între viaţa ta şi viaţa mea, 
palmele cenuşii ale unei răstigniri. 
 
 

Liviu Nanu, Roşiorii de Vede  
Vol. „Apăsaţi tasta any”, Editura Marineasa, Timişoara, 2005 

 
RUGĂCIUNEA CA ECUAŢIE 
 
iată-l,  
strigau soldaţii în marşul lor forţat prin bătaia puştilor de cartier 
iată-l pe orbul absolut cum îl trece destinul prin viaţă  
ţinându-l de mână.  
eu însă ştiam că rugăciunea este o ecuaţie mai ciudată,  
fără necunoscute.  
lumea,  
lumea este făcută din perechi de cărţi, cine are full pierde.  
din pietre de domino aşteptând boarea dimineţilor de primăvară.  
În oceanul Pacific peştele mai mic visează că îl înghite pe fratele 
mai mare 
şi 
cei săraci cu duhul nu mor crucificaţi  
însă renasc prin mila computerului  
întru gloria lui.  
copiez gestica melcilor pe cutii de carton,  
melcii au un limbaj groaznic, vorbesc în jargon 
la firul tăcut al ierbii. 
un joc  
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Marius Robu, Craiova 
 

VOI AȘTEPTA LA RÂND PENTRU IUBIRE 
 
Ca şi în Teoria Hawking despre găurile negre, 
Iadul va intra în descompunere cândva, 
Şi totul va începe ca o primăvară. 
Cea mai curajoasă floare va scoate capul din foc, 
Apoi se va ivi un smoc de iarbă. 
Niște păsări se vor întoarce din rai... 
Căci infernul şi paradisul pot fi veşnice, 
Dar pe rând. 
 
 
DĂ CLICK PE MINE! 
 
Gutenberg a creat lumea 
După cum urmează: 
La început, 
Singurătatea era singură. 
La nouă lumi după ce i-a găsit pereche 
S-a rupt apa. 
Și astfel primul cuvânt, 
Dragostea,  
A văzut lumina tiparului… 
De-atunci, dragostea e doar un cuvânt în expansiune, 
Deplasându-se în progresie geometrică 
Spre roşu 
Cu viteza întunericului 
Fugărit de lumină. 
Te iubesc în treacăt! 
Să mă ştergi e mai uşor decât 
Să mă opreşti. 
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Dana Ştefania Braşoavă, 

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

 
NOU NĂSCUŢI 
 
Se zbat îngerii căzuţi, 
legaţi pe fundul marii, 
în lanţurile păcatului. 
 
Agonia damnaţilor 
se naşte în larg 
şi până se sparge de mal,  
tânjeşte iertare. 
 
Păcatul – maternitatea valurilor. 

 
 
MURDAR DE ADEVĂR 
 
Aş vrea să-i fur ploii 
o lacrimă cu sclipire diafană 
şi să mi-o aşez pe buze, 
să ţină locul cuvintelor. 
 
Cerşind un strop din nectarul 
amar de falsitate, 
ploaia va murdari cu adevăr, 
un sărut mincinos. 
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Vizibilitatea timpului 

Prof. Laura Diţoiu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Element al adnotării vieţii, temă predilectă a gânditorilor, 

piedică în calea reuşitei, sfătuitor tainic, cioplitor desăvârşit, ţarc cu 
visuri, anestezic firesc, matematician priceput şi orice virgulă înseamnă 
timp şi contabilitate. 

„Opriţi timpul!” Şi ce se va alege de noi? 
„Lasă timpul să treacă!” Dar de fiecare dată ne depăşeşte? 
Unde să ne cuibărim pe axa lui, cum să îl definim şi cum să ne 

abandonăm în trăire fără prejudecăţi, fatalisme şi calcule. Ce ar fi să 
folosim timpul în favoarea noastră, să nu îl mai privim potrivnic, să 
stabilim o alianţă, una cu beneficii şi încântări. Timpul poate să fie astfel 
o busolă, poate indica o direcţie, poate însemna o orientare, doar dacă îi 
recunoşti calitatea, precizia. 

Etapă după etapă percepi timpul diferit, nu pentru că circulă cu 
halogene, nici pentru că e într-o viteză inferioară, ci pentru că noi îl 
privim mai atent, canalizându-ne energia pentru a scinda particula 
benefică de cea negativă, dar pierdem, adesea, convenţia, mirajul. 
Analizând trecerea aş face o paralelă, care ar trimite la reflecţie. 

 Cât valorează tinereţea? Fără experienţă, fără viziune, o continuă 
forfotă. 
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Dar etatea? Înseamnă răbdarea maturităţii, balanţa reglată a 
raţiunii şi expresia blândă a unui chip brăzdat, dar luminos. Vârstele 
sunt în simbioză, una perfectă, iar timpul reprezintă sudarea. Să nu 
învrăjbim vârstele, ci să conştientizăm beneficiile lor, profitând de 
modificările impuse. Asta înseamnă cunoaştere, autocunoaştere. 

Timpul e o linie discontinuă care ne ghidează cu dungi şi pauze, 
noi încercăm să o transformăm, urmându-i exemplul, în una continuă 
crezând doar în… formă. 

Palpabilul e întotdeauna formă şi conţinut? 

Cred că timpul e şlefuitorul neobosit al conturului, al detaliului, 
dar şi al prăbuşirii. Conturând prăbușirea poţi folosi timpul în avantajul 
definirii, identităţii. 

Pentru ce? 
„Singura raţiune de a fi a timpului este că nimic nu se întâmplă dintr-

o dată”, spunea, aprofundând experienţa vieţii, Albert Einstein. 
Adunarea poate însemna un întreg, unul superficial sau unul 
definitoriu, acesta este darul hărăzit umanităţii de timp. 

Legătura dintre trecut, prezent şi viitor e amprenta timpului, iar 
unicitatea ei ţine de percepţie, de sens, de vis. 

Pentru cât timp?...  
Singurul lucru care durează e chiar el însuşi, t i m p u l, joc de 

hazard. ■ 
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invitaţie  
la teatru 

 
 
 

Impresii/adnotări la 
Despre sexul femeii ca un câmp de luptă  

în războiul din Bosnia  
[Matei Vişniec] 

 
         

Independent de universalitatea limbajului oricărei forme de artă, 
generozitatea artei se regăseşte la nivelul perspectivelor multiple. Poate să nu fie 
catharsis, dar un fel de hrană tot este. Cine a zis că oglinzile spun totdeauna ce 
trebuie?! Sau adevărul? În oglindă vedem ce putem. Sau numai ceea ce suntem 
pregătiţi să vedem. Prin undele ce ne tulbură apele vedem ce ne lasă starea care 
ne stăpâneşte. Realitatea e…  „lichidă”. 

Scriitorul, de astă dată, prin creaţia sa, e o bizarerie, certificat al faptului că 
spaţiul e… curb. Fizică şi metafizică deopotrivă. Arcul de cerc al scrierii nu 
catapultează autorul în lume, în lumea cunoaşterii arbitrare, ci îl ghidează tot 
spre sine. Probabil, în cele din urmă, spre singurul univers care ar conta. Şi 
totuşi, nici singurătatea, nici însingurarea… Nu sunt felul acesta de a împărtăşi 
„taina”… 
             Alter ego!, iată o altă expresie pentru oglindă, când în lume nu te mai 
regăseşti sau nu mai poţi comunica. Oglinda e întotdeauna neşlefuită, nu 
reflectă fidel… 
 

 
- Există o legătură indisolubilă între frumos şi adevăr? 
- Cred că da. 
- Adică frumosul nu poate fi decât în adevăr, adevărul în 

sinceritate. Pentru că frumosul nu poate fi decât sincer? 
- Nu are fidelitate. Frumosul e zburător, metamorfozându-se în 

atâtea expresii de adevăr. 
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- Adică există frumos şi fără adevăr. 
- Tot ce e frumos devine adevăr, nu şi invers. Eu aşa cred. 
- Mă interesează relaţia adevăr-frumos. Aseară, la teatru, poate, 

actriţele falsau. În sinea lor falsau. Dar frumosul parcă nu s-a 
suspendat total. 

- E o piesă grea. 
- Poate că receptorii fac frumosul, ei dau adevărul. 
- Deşi uşor de receptat la un prim nivel. Cred că drama 

depăşea violul. Era drama ţării violate de inamici. 
- Violul era un aspect extrapolat. Pacientul era omul în genere, 

universal. 
- Iar violul era la nivel naţional/transnaţional, mult mai 

profund şi greu de vindecat, analizat, tratat. 
- Groapa comună, rană comună. 
- Da. Aşa am dedus şi eu. Fragmentele umane împrăştiate erau 

comune. 
- Pacientul unu-multiplu mutilat de gânduri şi de opţiuni 

naţionalist-religioase. E raportul dintre individ şi popor, 
dintre ideal şi naţiune. Ceea ce până deunăzi dădea identitate, 
acum aruncă în disoluţie. Groapa comună e a istoriei, 
ciclicitate ce dă permanenţă. „Fişa nr… pentru pacient violul 
continuă…”… Interesant şi alt aspect. Al „agentului 
vindecării”. Imixtiune ce nu e receptată în sensul favorabil 
izbăvirii. Arbitrul, străin Balcanilor, e receptat cu nocivitatea 
lui teatrală. Sforile trase nu îl mai legitimează. De-aia nu mai 
poate fi tolerat nici când vine cu pansamentul. E arbitraj al 
urii şi al intereselor meschine voalate.  

- M-a intrigat violul Americii, nu cred că întâmplător 
dramaturgul a ales această ţară. 

- Nu putea fi întâmplător. Vişniec a scris plecând de la 
atrocităţile din ‘99. Totul a fost real. Doar că are meritul de a 
pune realul să îşi amintească. Materia are memorie. 

- Cred că, în viziunea lui Vişniec, e mai mult de atât, cred că 
America e o ţară a dezechilibrului. Kate era o dezechilibrată, 
un om fără mamă (origine). 
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- Nu e viziunea lui… Da, ţara dezechilibrului avea rol în a 
salva echilibrul altora. 

- Cred că se poate înţelege piesa. 
- Am înţeles-o, se pare. Am şi spus, la un moment dat… 
- Eu nu am văzut-o pe Kate ca pe un personaj nereuşit. 
- Am înţeles acum şi de ce. Nu o privisem ca reprezentanta sau 

prelungirea propriei naţii. Reflecţiile sale despre pietre fiind 
singurele care au umanizat-o, care o autorizau să fie acolo. 
Deşi era o renegată. 

- Strigătul, nefericirea o umanizau. 
- Ea nu striga. Kate îşi mecanicizase trăirea. Fişele de observaţie 

o trădau. Îmi tot venea în minte „denaturat, omul este un animal 
sălbatic”. Ingineria genetică a răului, artificializarea firii. 

- Piesa e scrisă cu har. M-a impresionat, deşi alternarea actelor 
şi alternarea elementelor dramatice cu cele comice m-au 
derutat. După, am înţeles că aşa e viaţa. Natura reglează totul, 
nu m-am gândit că e atât de puternică.  

- Aşa am înţeles şi eu. Ţi-am şi spus că a rupt firul percepţiei 
episodul cu picnicul „evocator multicultural”.  

- Se poate discuta piesa, discutia sa fie cu noi, in numele tarii. 
- Nu cred că e posibil. Receptarea pur subiectivă e mai mult 

culturală, politizata şi mai puţin sentimentală.La nivel macro, 
riscam sa abordam simplist. În prezentarea etniilor era o 
dialectică a lui bine/rău. Prezentate în farmecul lor şi în 
deficitul luminii. Arbitrul era parte din acest deficit.  

- Nu cred în rolul salvator, poate în interesele americane. M-a 
intrigat dorinţa de a lua copilul victimei, deşi mai avea acasă 
doi abandonaţi. 

- Intrigantă dorinţa de a lua copilul. Motivată uman până la o 
cotitură… la un moment dat am fost tentat să spun că piesa e 
un discurs politic. Acum văd altfel. Şi totuşi nu exclud total 
perspectiva asta. 

- Cred că americanii sunt o naţiune de debusolaţi şi de aici 
rasismul controlat. 
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- Nu ştiu cum sunt americanii. Dar nu pot fi reper, cum nu pot 
fi izolaţi în importanţă.  

- Negrii, indienii, mexicanii… sunt părţi ale naţiunii. Un 
amestec ciudat. 

- Nu sunt mai rasişti decât alţii. Cred că le lipseşte ruşinea. Pe-
aici, pe la noi, rasismul nu se exprimă evident şi pentru că ne 
e ruşine. Ruşinea având aici rolul glasului tainic al divinităţii 
din noi. Avea Ţuţea o vorbă, „ăştia îl invocă pe Dumnezeu doar 
să le binecuvânteze afacerile”. Interesul e mercantil, sufletul e 
trântit pe tarabă. Ruşinea? E contraproductivă...  

- Dar arta rămâne fertilitatea aplicată tuturor, fără nevoie de 
paşaport şi fişă de observaţie. ■ 

 
 
NB 
Personajele: Dorra (vorbeşte cu accent din Europa de Est) / Kate (vorbeşte cu 
accent anglo-saxon) 
Piesa, inspirată de drama bosniacă, este o operă de ficţiune. Autorul a utilizat 
unele mărturii autentice în scena gropilor comune precum şi în scena unde 
Dorra vorbeşte de „imaginea” ţării ei, şi aceasta întrucât în materie de oroare 
realitatea depăşeşte ficţiunea. 
 
Descarcă / citeşte piesa de teatru! 
http://editura.liternet.ro/carte/27/Matei-Visniec/Despre-sexul-femeii-camp-
de-lupta-in-razboiul-din-Bosnia.html 
 
Urmăreşte piesa de teatru jucată de actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” 
Târgu Jiu sau actorii Teatrului Dramatic „I. D. Sîrbu” Petroşani! 
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în

Dana Ştefania Braşoavă, 
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 

Veneam să îl ascult cum se iubeşte cu muzica în fiecare seară, 

dar nu îl priveam niciodată. El mă aştepta întotdeauna, iar eu îmi făceam 

apariţia negreşit. 

Prima oară când muzica lui mi-a îmbătat sufletul cu fericire a 

fost în acea seară magică ce purta parfum de iunie. Păşeam tacticoasă pe 

dalele puţin mai reci decât propriile sentimente ale Centrului Vechi, în 

timp ce o adiere călduţă îmi săruta obrajii. Mi-era poftă de iubire, dar 

vânzătorul de îngheţată îmi spusese că nu poate pune aşa ceva într-un 

cornet. Eram uşor melancolică şi îmi cântam povestea pe notele paşilor 

sparţi în asfalt. Şi atunci, cum mergeam aşa visătoare, acordurile fiinţei 

sale arzând de dorinţă mi-au învaluit mintea într-o ceaţă plăcută. Şi 

acum le ascult vibrând în mine, ori de câte ori mi-e sufletul îngheţat de 

singurătate. Era o melodie pasională, ce îmi învia senzaţii de care 

aproape uitasem ca există. Cu fiecare coardă ciupită cu nesăţ era trezit la 

realitate un simţ letargic al eului meu. Nu aveam nici o idee cine cântă, 
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dar nici nu îmi păsa. Ma descria perfect melodia, îmi era poftă de iubire 

şi el mi-o oferea gratis, prin muzica sufletului său. M-am lăsat în voia 

lui şi a chitării sale. Nici măcar nu îl priveam, dar mă imaginam în 

braţele lui. Eu eram cea care îi raspundea cu note pline de promisiuni. 

Eu eram chitara din braţele lui. Pe mine mă mângâia, când cu candoare, 

când cu patimă, în ritmul unei melodii vicioase. Am închis ochii şi mi-

am umplut plămânii cu muzica din aer, încercând să opresc focul 

mistuitor ce îmi cuprinsese întrega fiinţă. Apoi melodia s-a oprit dintr-o 

data, făcându-mă să înţeleg că pentru un singur recital, era suficent… 

Seara urmatoare, scenariul s-a repetat. Răbdător, el m-a 

aşteptat… iar eu nu am putut spune nu invitaţiei. Dar în acea zi 

încoronată cu luna plină, urechile mele s-au lăsat inundate de notele 

unui pian contemporan cu timpul. Pentru un moment am simţit clapele 

fierbinţi alunecând pe pielea-mi îngheţată, apoi pe un ritm lent si uşor, 

am simţit cum îmi pierd minţile. Îi simţeam parcă îmbrăţişarea atât de 

puternică încât gândul îmi zbura instantaneu la modul în care notele se 

iubesc nestingherite cu potativul. Era cea mai frumoasă melodie pe care 

o auzisem vreodată, iar singurătatea din mine işi dorea ca aceasta să nu 

se mai termine niciodată. Inima ce bătea puternic în pieptul meu cânta la 

unison cu a lui.  

Compusesem două note pe potativul străzii, şi alea două eram 

noi, ca o singură fiinţă, ca o melodie a unei iubirii ce se lăsa cântată spre 

eternitate. Fiecare stigat al pianului îmi ardea ochii şi îmi picura pasiune 

în suflet. Dar de această dată, melodia nu mai era una energizantă, ci 

dimpotrivă era un vals lent ce-mi purta sufletul în pasi marunţi, dansaţi 

pe clavitura fină pe care el îşi cânta nemarginirea. Nu cred că în seara 

aceea am realizat că muzica lui mă trezise la viaţă. Eram complet surdă 

la ceea ce se petrcea în jurul meu. Îmi făcusem din vânt, partener şi mă 

lăsam dansată pe acordurile acelea lente, pline de însufleţire. El era 

compozitorul sufletului meu, iar eu eram instrumentul pe care îl iubea 

cu atâta ardoare. 

Şi aşa se întâmpla în fiecare seară. El cântă pentru toţi trecătorii, 

dar muzica lui mă voia doar pe mine, iar eu îl iubeam doar pe el. Vara 

aceea şi-a imprimat povestea pe portative uitate pe trotuarul ce stă şi 

astăzi măiestuos, martor al unei iubiri cântate într-o amonie perfectă, de 

doi străini. El îşi cânta strofele cu pasiune, iar eu îmi mărturiseam 

dragostea pe refren, ca într-o melodie şoptită de îngeri, stelelor. Nici 

măcar nu îl priveam, dar ştiam că îl iubesc, îmi era de ajuns muzica lui. 
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Pentru mine era doar bărbatul care mă iubea în mii de note, care îmi 

făcea portretul pe portativ şi îl cânta lunii ca să-şi mărturisească 

dragostea. Şi el mă iubea, mă iubea fără să ştie, muzica lui mă iubea. 

Simţeam dorinţa din melodiile sale şi ştiam că ar fi vrut să mă ţină în 

braţe pentru totdeauna. Şi ne-am consumat iubirea asta în Prestissimo, 

toată vara aceea. El mă aştepta, iar eu… veneam de fiecare dată. ■ 

 

 

 

 

“Când vara şi-a cântat ultimele note,  

ai plecat să compui alte iubiri. 

Mie mi-au rămas acordurile în suflet, 

iar pe strada unde şi acum te aştept, 

s-a aşternut o dată cu fulgii, tăcerea.” 
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MUZICA  

ROCK  
și efectele ei asupra societății 

- da, sunt rocker. nu, nu sunt satanist - 
Andrei Şchiopu, 8C 

Şcoala Gimnazială Nr.4 Vulcan, Hd 

 

În societatea noastră s-au format niște prejudecăți exagerate 

privind muzica rock și metal. O mare majoritate a populației are 

impresia că muzica rock înseamnă depravare, droguri, alcool, satanism, 

vandalism și multe altele.  O părere mai mult decât eronată. Muzica rock 

nu a fost creată cu scopul de a promova satanismul, drogurile, alcoolul 

sau alte comportamente degenerate. Muzica rock a fost făurită  din 

dorința de schimbare, schimbarea în bine a societății atât de afundată în 

monotonia aceasta impusă. Din dorința de libertate a unor oameni care 
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s-au gândit să împartă cu semenii lor această dorință prin versuri 

emoționante, acorduri de chitară și ritmuri de tobe. 

Se spune că rock-ul provine din ritmurile hipnotice ale negrilor 

păgâni din Africa. Se poate, dar haideți să nu privim rock-ul ca pe un 

simplu gen muzical, pentru că acesta este mult mai mult de atât. Rock-ul 

este o ideologie. Putem spune că această ideologie își are rădăcinile 

(dacă nu rădăcini atunci cel puțin niște puncte comune de luat în seamă) 

în evul mediu, în mințile vechilor alchimiști. Ce sunt alchimiștii? În evul 

mediu existau niște oameni care încercau să schimbe metalele obișnuite 

în aur. Această transformare trebuie privită mai mult ca o metaforă. De 

fapt alchimiștii doreau o schimbare a sufletului omenesc. Aducerea lui 

la o stare de puritate similară cu cea din momentul creației. Ei bine, la 

fel cum alchimiștii urmăreau purificarea sufletului uman și ridicarea sa 

din mocirlă, rocker-ii doresc o schimbare a oamenilor iubitori de ură, 

ipocriți, egoiști, lași, în fine, urâți sufletește. Cum altfel să se facă 

schimbarea dacă nu prin muzică? 

Unii spun că rock-ul ne „deformează societatea”. Da, sunt perfect 

de acord. De fapt, acesta îi este și scopul. Nu neapărat deformare… mai 

mult o modelare. Modelarea unei societăți diforme. Când unii contribuie 

la răul din lume și alții stau și se mulțumesc să se plângă, rocker-ii își 

iau chitara în brațe și încearcă să schimbe ceva. Nu veți întâlni un rocker 

adevărat care să zică „Asta e, nu am ce face… nu pot eu să schimb 

ceva”. Mereu rocker-ul va spune „M-am săturat să stau cu brațele în 

sân! Nu sunt mic! Împreună putem să reușim!”. În realitate eu cred că 

rock-ul este atât de rău privit de societatea zilelor noastre din cauză că o 

pune în pericol. De ce vor ei ca rock-ul să dispară? Pentru că reprezintă 

o ideologie care nu se prea „pupă” cu aceea pe care este bazată 

societatea noastră. Ei ne spun: Supune-te unor standarde ale societății! 

Rocker-ul spune: Fii tu însuți! Ei ne spun: Respectă ceea ce îți punem 

pe tavă fie că vrei sau nu! Rocker-ul spune: Dacă nu ești de acord cu 

ceva nu sta ca prostul! Fă ceva! Schimbă ceva! Ei ne spun: Fă ce fac toți 

ceilalți, pentru că trăim într-o societate și trebuie să respecți standardele 

ei! Rocker-ul spune: Nu fii o oaie! Privește-te ca pe un suflet unic și nu 

încerca să fii altcineva doar pentru că unii îți spun asta. 

Nu priviți rock-ul ca pe ceva negativ. Să nu credeți că toți rocker-

ii sunt niște alcoolici, drogați, sataniști și alte monstruozități. E adevărat, 

au fost, sunt și vor exista mereu unii…idioți (nu am găsit un cuvânt mai 

potrivit pentru a-i descrie), dar nu putem judeca toți rocker-ii după niște 
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specimene care și-au pierdut nădejdea și se îneacă în alcool și droguri, 

sau după unii care cred că Dumnezeu este vinovat pentru eșecurile din 

viața lor. Rocker-ii în esență sunt niște idealiști, niște utopiști. Dar nu 

unii care stau și așteptă schimbarea, ci niște fanteziști care contribuie la 

schimbarea visată. Ei sunt schimbarea pe care vor să o vadă în lume, așa 

cum spunea Gandhi. 

Nu vă cer să ascultați muzică rock, nu vă condamn dacă nu 

ascultați acest gen de muzică. Vă cer doar să tolerați rock-ul și să nu mai 

credeți în prejudecățile cretine care vă sunt servite. Dacă vedeți pe 

stradă pe cineva îmbrăcat în piele, în bocanci, cu lanțuri la pantaloni, cu 

păr lung etc. nu îl urâți. Nu îl judecați și nu îl vorbiți pe la spate. Toate 

acele lucruri au o anumită semnificație. Acel om refuză să fie o oaie și 

face ceea ce îl face fericit. Nu vă spun să purtați piele, lanțuri și așa mai 

departe, vă cer să respectați alegerea acelor oameni și să încercați să îi 

înțelegeți înainte să îi judecați. 

Gândiți liber! Dezlegați-vă mintea de aceste lanțuri puse de un 

anumit sistem. Nu trebuie să gândiți cum spun unii că trebuie să gândiți. 

Acestea sunt ideile promovate de rock și de aceea voi fi mereu mândru 

să mă numesc rocker! Vreau să desființez stereotipurile legate de 

muzica rock. Vreau să desființez ideea că nu poți avea dreptate dacă nu 

te supui standardelor societății. Vreau să pot gândi liber fără să fiu luat 

la rost că nu am dreptate, deoarece unii nu sunt de acord cu mine. Dar 

toate aceste dorințe mă fac un idealist, un utopist și deci… un rocker. ■ 
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recomandări 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUVERNĂMÂNTUL GENERAL AL GENEZEI [ f r a g m e n t ] 

Cristian George Brebenel, Târgu Jiu 
 
„Să fie oare nebunia, alterarea creierului, o dovadă clară că senzaţia, 
conştienţa şi conştiinţa sunt, în ultimă instanţă, epifenomene şi deci 
ideea de spirit e din capul locului eronată, deci compromisă? Prea ades 
şi prea mulţi îmi aduc argumentul că nebunia şi ramolismentul 
bătrâneţii sunt demonstraţia clară că tot acest domeniu zis spiritual este, 
în realitate, de natură fizic-materială, supus degradării, accidentului şi 
îmbătrânirii. Dar putem să ne închipuim creierul ca pe o piesă 
intermediară, «mecanică», o simplă interfaţă între lumea noastră şi 
transcendent, ca un aparat extrem de sofisticat al unei tehnologii aparte. 
Cred că nu ar fi lipsită de interes analogia cu exploratorii din fundul 
oceanelor care stau într-un batiscaf şi care, pentru a apuca mostre de pe 
fundul mării, folosesc nişte braţe artificiale comandate din cabină. 
Lumea exploratorilor este lumea spiritului, fundul oceanului este lumea 
noastră, iar tot mecanismul braţelor este creierul. Dacă acest mecanism 
se defectează, oricâtă luciditate ar avea exploratorii, efectele efortului lor 
pe fundul mării ar fi compromise şi, din exterior, s-ar vedea ca atare un 
batiscaf nebun şi neputincios…” 

 
Cristian George Brebenel – "Guvernământul general al Genezei", 

editura Cartea Românească, Bucureşti, 2003 
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FILOZOFIA VISULUI [ f r a g m e n t ] 
 Marius Robu, Craiova 

 
„Este omul din timpul somnului mai puţin om sau mai puţină fiinţă 
decât omul din starea de veghe? Filosofia, sub impactul ştiinţelor, 
defineşte foarte multe realităţi în limbajul acestora. Dacă un filosof se 
întreabă ce este lumina, şi primeşte definiţia dată de fizică (radiaţie 
electromagnetică etc.), el ia această definiţie de bună şi merge mai 
departe, fără să se întrebe vreodată ce este lumina din vis. De ce sunt 
considerate realităţile din vis nişte artefacte? La ce raportăm noi 
cunoaşterea din starea de veghe (preponderent raţională) când o 
considerăm adevărată faţă de cunoaşterea din vis? Nu cumva starea de 
veghe şi somnul sunt ca două camere în care omul trăieşte trecând din 
una în alta, uitând aproape totul pe prag, în ambele sensuri? Nu cumva 
ambele dimensiuni ale existenţei umane sunt la fel de importante pentru 
om şi una pentru alta? Nu cumva este aici o relaţie de genul celei dintre 
spirit şi trup? Nu cumva ignorăm noi aproape total una dintre ele?...” 

 
Marius Robu – "Filozofia visului ", editura Contrafort, Craiova, 2007 

 
 

 
DUBLĂ SPOVEDANIE [ f r a g m e n t ] 

Marius Iorga, Târgu Jiu 
 
"Ce-i omul? Pasăre ce-a uitat să zboare sau peşte căutând o gură de apă 
în deşert, omul coboară sau urcă după cum îi este drumul şi nu se 
întreabă dacă e drumul cel bun sau dacă nu şi-a greşit ţinta, el merge 
mai departe, ca un animal dresat să păşească fără încetare, merge şi nu 
ridică privirea, nu ştie dacă înaintează drept sau în zigzaguri, sau poate 
se roteşte în cerc, nu recunoaşte nimic pentru că nu se uită în dreapta 
sau stânga, să meargă, asta-i ceea ce ştie, asta face. Omul, când nu i se 
spune, se mulţumeşte cu un loc uscat şi o rădăcină dulce ca să aibă 
odihnă şi burta plină, din loc în loc, când oboseşte sau când vine 
noaptea, adăpostindu-se de fiare închipuite sub streaşina focului. Aşa 
eram şi eu, un trecător pe fiecare stradă a oraşului, grăbit prin birourile 
clădirii în care lucram, împins în lături în troleibuzul cu care merg acasă, 
lătrat de câinii din faţa blocului, rătăcit printre tablourile Emiliei 
pregătite pentru expoziţia de primăvară... " 

 
Marius Iorga - Dublă spovedanie, roman,  

editura Eubeea, Timişoara, 2004 ■  



 

aprilie 2014 50 

 

 

Sofia 

 
Florin Arpezeanu 

Târgu Jiu 
 
Mai la stânga, acolo, între cele două alunițe... Degetele subțiri 

umbresc nările bătrânului în drumul lor către obraz, miros puțin a 
trandafiri ca o grădină decolorată dintr-o felicitare chinezească...  

 
E bine, bunicule?... 
E bine... 
Mai tare?... 
Mai tare... 
Bunicule! Tu mă asculți? 
De ce? 
Păi e a doua oară când te întreb! 
Da’ ți-am răspuns adineauri. 
„O voce mai groasă“ nu e un răspuns. 
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Da’ ce-i? 
E ceva, dar nu răspuns. 
Zi-mi tu ceva în plus! 
Păi nu eu citesc basme! Tu ai venit cu ideea! Preferam 

cântecelele cu Happy Harrington, colindele vechi, caseta cu Sunetele 
Naturii. Aș vrea să aud ploaia bunicule! 

E o forță care ridică oamenii peste case... 
Ploaia? 
Nu! Zmeul! 
Ce-i cu el? 
Așa e el. 
Adică... 
Pe lângă vocea groasă, mai are și forță, cât să arunce... 
Stai! 
Stau. 
Mă gândesc! 
Gândește-te! 
Nu-mi ajunge... Trebuie să fie mai multe lucruri! 
De ce? 
Forță ai și tu când mă ridici până la poalele pomilor din curte. 
Da. 
Și voce groasă... Uneori... Bunicule! 
Da. 
Ești cumva zmeu?!... Mâna subțire se ridică din barba albă, 

plutește pe deasupra obrazului, se crede o palmă bună venită să adune 
lumină... Sau vreo rudă de-a lui? 

Se poate să fiu... 
Nu ești. 
De ce?  
Îți spun eu. 
Păi? 
Păi zmeilor nu le miroase barba a floare de tei. 
Da’ cum le miroase? 
Ha! E basmul tău! De unde să știu! 
Bunicule? 
Da. 
Pot să iau o pauză? 
Da. 
 
Palma părăsește chipul ascuns sub părul alb, ca pe un pământ 

bun, și se avântă prin aerul gros al camerei, printre sunetele ce plutesc 
în respirația lichidă a serii; bucăți de înghețată topită cu diferite arome, 
lipite una de alta, tot mai mici. Întâlni cealaltă mână tocmai când trecu 
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prin spaţiul subțire dintre două cântări de cocos, niște forme destul de 
ascuțite cu aromă de pepene și lămâie. 

 
Să mergem puțin afară? 
Mergem. 
Și continuăm basmul după, la căldura lumânărilor? 
Da. 
S-ar auzi mai bine și vocea zmeului. În întuneric vocile se aud 

mai bine, bunicule, par că ar vorbi sub plapumă, nu crezi? 
Ba da. 
Par că s-ar apropria mai mult una de alta... 
Cine? 
Vocile. Bunicule... 
Da. 
Zic că în întuneric vocile oamenilor se lipesc una de alta ca niște 

magneți. 
Așa o fi. 
Aşa e. 
Sufletele lor au ceva metalic înăuntru, de aia...  
 
Cele zece degete în miniatură se despart, cinci dintre ele pleacă 

în căutări noi, le lasă jos pe celelalte 5, le văd tot mai mici, întinse pe 
rochița ce acoperă genunchiul ca niște avioane din care s-a scurs 
amintirea cerului... De-a lungul uliței ce trece pe sub fereastră câțiva 
pași în țărână mână din urmă mugetul unei vaci... (Vanilie cu ceva stropi 
mari de cacao, ce altceva să fie)... Degetele ating marginea topită a 
ultimului sunet, buricul arătătorului are ceva ciocolată pe el când 
întâlnește degetele mari, groase... 

 
Mergem? 
Mergem. 
 
Noaptea își decupează dreptunghiuri răcoroase prin ușa 

deschisă la perete, mirosul florilor de tei, respirațiile diferite ale celor 
doi, suprapuse, camera lăsată în urmă, pe scările din față se aud doar 
ștoflogii bunicului, mâinile lui sunt încă puternice, papuceii cei roșii 
aterizează mai încolo, pe pietrele cele mari de lângă alee, înveliți în 
întunericul tot mai gros. Brațele terminate în palme aşa de diferite se 
caută din nou, se găsesc, se strâng, își reconectează terminațiile la vocile 
atât de cunoscute. 

 
Bunicule? 
Da. 
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Cred că o să plouă. 
De unde știi?  
Știu. 
Cum? 
Cred că miroase. 
Ploaia? 
Nu, curtea – ca niște pereți de casă fără acoperiș. 
Atunci plouă? 
Da. 
Păi așteptăm, să vedem... 
Așteptăm... Vocea groasă răspunde unui voci mai subțiri de pe 

uliță, așa se salută oamenii între ei... 
Bunicule? 
Da. 
Dacă plouă promiți că nu intrăm în casă? 
Dar le-am zis alor tăi... 
Nu o să afle... 
Păi... 
Doar dacă tu trădezi... Bunicule? 
Da. 
Tu râzi? 
Zii! Râzi? 
Nu... 
Bine faci! Asta e o rugăminte serioasă. Poți să iei și cartea cu 

basme. O să-mi citești sub umbrelă. 
Vrei tu? 
Dacă mă lași în ploaie, da! 
Da’ nu avem umbrelă?  
Ba da, pe cea de soare. 
Care? 
Cea luată de mami din oraș. 
Da. 
Da. Am adus-o cu mine când am venit. E pe cuier, la intrare. 
Aia mică? 
Da. 
Păi nu încăpem amândoi sub ea! 
Eu pot să stau în ploaie! 
Iar râzi? 
Eu? 
Îmhî. 
Nu! Da’ ești tu sigură că o să plouă? 
Sunt! Ne așezăm? Nu poți să aștepți ploaia în picioare. 
De ce? 
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Păi atunci cum te mai ridici dacă ești deja în picioare când 
începe! Poate să sari da’ nu-i frumos. 

Aha... 
Tre’ să te ridici de pe ceva, de preferat de pe o bancă 
Da. 
Să simți că te înalți. Nu ai încercat niciodată? 
Eu ştiu... Nu mai țin minte. 
O să ne ridicăm împreună. 
Bine... Se așezară cu grijă, de parcă o mișcare mai bruscă ar goni 

ploaia ce stă, sperioasă ca un iepure, pe la marginile satului... 
Bunicule. 
Da? 
Ai simțit? 
Ce? 
Primul strop. 
Nu. 
Dar acu? 
Nici. 
Fii și tu mai atent! 
Sunt. 
Poți să aduci umbrela și cartea. 
Și tu? 
Rămân aici. 
Ești sigură? 
Normal. E un moment prea important să mă apuce problemele 

cu frica. 
Bine. Mă duc. 
Du-te! 
Bunicule! 
Da. 
Știi ce-ar fi frumos? 
Ce? 
Să iei și walkmanul de pe noptieră. 
Ce-i ăla? 
Casetofonul cel micuț. 
Aha. 
Are deja caseta cu Sunetele Naturii în el. 
Păi și ce am face cu el în ploaie? 
Am asculta partea cu Sunetul ploii de pe el. 
Da?! 
Da. Apoi l-am opri. Şi am lăsa-o pe ea, ploaia cea adevărată. La 

ea nu găsești butoane. Merge singură... Vocea bătrânului se scutură în 
aerul rece... 
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La final, celei de pe casetă i-am mulțumi pentru tot, dar atât. E 
ca atunci când descoperi o minciună dar nu vrei să-l faci de râs pe cel 
care a spus-o. S-ar șterge înregistrările de pe toate casetele, s-ar auzi, în 
sfârșit în toată lumea o singură ploaie. Ce zici? 

Zic că nu o să avem timp de toate sub umbrelă! 
Ba da, că o să fie o ploaie lungă bunicule! 
De unde știi? 
Pentru că e prima... Pentru mine... 
Ar fi bine să mă grăbesc. 
Te aștept. 
 
Încălțările bătrâne se pun în mișcare. Acum sunetele își pierd 

din arome, rămân doar niște bucăți de gheață pe pielea caldă a nopții, 
pașii pe scări, tot mai mici... 

Sofia își furișă palmele în buzunarele căptușite ale rochiței, 
termină în gând un colind vechi, care nu-i dădea pace, apoi ridică 
picioarele s-o prindă ploaia în aer. Își strânse pleoapele peste ochi, cu 
putere, să le ascundă neputința și începu să-și imagineze totul, așa cum 

face orice copil care s-a născut orb. ■ 
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Porți în cer 
Robert Geicǎ, clasa a 10-a  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

O ultimă rază din soarele nopții 

Și ziua se prelinge nestingherit, 

Acolo într-un colț de univers pustiit 

Stă un artist, cu zâmbetu-mpietrit. 

 

De dânsul, sfiit, un înger se apropie 

Și-l mângâie blând, și-i șoptește mâhnit: 

„Mintea ta e edenul, doar tu îl poți afla 

De ți-e dragă viața, căci moartea înapoi nu ți-o pot lua.” 

 

Viața si moartea sunt pulverizate cu esență de urgie 

Într-un tărâm luciferic, plin de ipocrizie, blasfemie 

Ca muza unui poet de mahala, totul se pierde-n aer 

Confesiuni lugubre făuresc porți in cer.. 

 

Înger: Cine ești tu, artist îmbătrânit de timp, și de ce-ți plângi de 

milă? 

Brâncuși: Constantin mă numesc și cum pot fi altfel când neființa m-

a străpuns într-o regiune străină? 
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Î: Spune-mi despre tine, nu mă lăsa așa-n neștiința. Unde te-ai 

născut, ce ai făcut? 

B: De ce mă-ntrebi de viață când moartea mi-a fost dată de mult? 

Sunt un biet boem, fost muribund de prin Paris, însă, să mă nasc în 

Hobița mi-a fost scris. 

Î: Creațiile tale sunt apreciate ca un tezaur, unde-ai învățat sculptura? 

B:M-am născut într-o familie săracă, nevoia m-a-nvățat. Sculptam 

lemnul pentru obiecte casnice sau diferite unelte însă arta mi-a devenit 

călăuză. În clasa a II-a mi-am scrijelit banca cu briceagul și-am fost 

pedepsit, tot atunci m-am angajat și ucenic la un negustor. 

Î:Floarea vieții, copilaria, cum a fost la dumneavoastră? 

B: Copilaria mea s-a volatilizat ca o ploaie văratică. Mi-am pierdut 

tatăl la nouă ani, am petrecut ani mulți de ucenicie în ateliere și am fugit 

de nenumărate ori de acasă. 

Î: Unde ai studiat și ce te-a determinat să faci acest lucru? 

B:Înainte de a-mi începe studiile, am lucrat ca ucenic pe unde am 

putut. La 12 ani am plecat de acasă si m-am întreținut singur lucrând ca 

băiat de prăvălie la Slatina. La 14 ani am plecat in Cetatea Băniei, 

Craiova, și am lucrat in birtul fraților Spirataru, lucrând din greu uneori 

chiar si 18 ore pe zi. În capitala Olteniei am poposit 9 ani. Am lucrat ca 

băiat de prăvălie și la magazinul lui Ion Zamfirescu, care m-a ajutat să 

mă înscriu la școala de arte și meserii din Craiova. 

Î: Între ce ani ai făcut școala aceasta? 

B: Între 1894-1898, am fost admis la secția de sculptură în lemn. A 

fost o perioadă grea 

Î: Grea în ce sens? 

B: Pentru a rămâne la aceasta școala am fost nevoit să învăț singur să 

scriu și să citesc. 

Î: Ați avut vreun vis, chiar fie el și efemer? 

B: Ce bizară-mi pare această întrebare. Am visat să ajung sculptor, 

tocmai de asta am plecat la Viena la vârsta de 20 de ani. 

Î: Cum v-ați câștigat existenta la Viena? 

B: M-am angajat ca cioplitor în lemn. Iar pentru a-mi îndeplini visul 

m-am înscris la concursul de admitere la Școala de Arte Frumoase din 

București. 

Î: Când ați realizat primele sculpturi? 
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B: Chiar în primii ani ai studenției la București, am obținut mențiune 

onorabila cu „Bustul lui Vitellius”, medalie de bronz cu „Cap al lui 

Laocoon” iar cu sculptura „Studiu” am obținut medalia de aur. 

Î: Ați lucrat la vreo sculptura în colaborare cu cineva? 

B: Desigur, la studiul „Ecorșeu” am lucrat cu doctorul Dimitrie 

Gerota, pentru care am primit și o medalie de bronz, fiind expusă un an 

mai târziu la Ateneul Roman. 

Î: Ați realizat și un monument public, bustul generalului medic Carol 

Davila mai exact, ce v-a determinat sa acceptați această cerere? 

B:Am acceptat pentru că aveam nevoie de bani pentru călătoria la 

Paris, banii au fost împărţiţi în două tranşe, prima fiind primită înainte 

de a începe lucrul. A doua tranșă însă n-a mai avut loc din cauza unui 

conflict apărut între mine si consiliu. 

Î: Și totuși, cum ați ajuns la Paris? 

B: În acel moment am părăsit sala de ședință spunând că voi 

parcurge drumul până la Paris pe jos. Artistul nu cerșește. 

Î: Și cum a decurs totul după? 

B: În 1904 am plecat la studii în Munchen dar după șase luni am 

plecat pe jos prin Bavaria, Elveția și Alsacia până la Langres in Franța 

de unde am luat trenul până la Paris. 

Î: Odată ajuns la Paris, maestre, ce ați continuat să faceți? 

B:La un an după ce am ajuns, am fost admis la „Ecole Nationale 

Superieure des Beaux-Arts”, unde am lucrat în atelierul lui Antonin 

Mercie. 

Î: Cât timp ați lucrat aici? 

B: Foarte puțin, întrucât eram trecut peste limita de vârstă. Tot în 

aceea perioada am avut prima expoziție la Paris, în Salonul sponsorizat 

de stat, apoi la Salon d’Automne. 

Î: Cine v-a influențat operele? 

B:Primele mele lucrări au fost influențate de operele lui Rodin, 

tocmai din acest motiv am refuzat să intru în atelierul său, deoarece „La 

umbra marilor copaci nu creşte nimic.” 

Î: Una dintre cele mai mari creații ale dumneavoastră este celebra 

„Poarta sărutului”. Cum ați realizat-o? 

B:Prima versiune a „Sărutului” am creat-o in 1907, de la această 

premisă am realizat diferite variații ale acesteia până în 1940, când am 

realizat  „Poartă a Sărutului”. 
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Î: Ce reprezintă „Coloana Infinitului” pentru dumneavoastră și din ce 

v-ați inspirat? 

B:M-am inspirat din stâlpii caselor ţărăneşti din România care mi-au 

întruchipat nevoia de ascensiune spirituală. Prima versiune a fost 

realizată din lemn. 

Î: Se știe faptul că ați realizat „Ansamblul Monumental Calea 

Eroilor” în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. 

B:Este adevărat, acest ansamblu fiind compus din „Coloana 

Infinitului”, „Poarta Sărutului”, „Aleea Scaunelor” și „Masa Tăcerii”, 

aceste creații fiind de asemenea singurele expuse în aer liber. 

Î: Care este cel mai trist moment al vieții dumneavoastră? 

B:Probabil atunci când statul român a refuzat să primească 

moștenirea lăsată de mine, catalogându-mă drept reprezentant al 

burgheziei decadente. ■ 

 

Călătorule, nu trece rece, mai stai un pic 

Nu-ți amputa speranța, pentr-un nimic 

Nu crede-n dogme ridicole, urmează-ți chemarea 

Cu grijă, căci tu îți poți asigura eternizarea. 

 

Ancorează-ți în suflet doar ideologii personale, 

Ești un pion de sacrificiu între păsări călătoare. 

Când stive de subversive iți periclitează gândirea 

Fii un fel de Brâncuși, sfidează mulțimea. 

 

Când crepusculul te va lăsa fără vlagă și viață 

Vei renaște-n neant bucurându-te de ambrozia cerească. 

Când agripnia te fură, vei conchide si condescinde 

Se-nchid porțile-n cer, infinitul stă-n secunde. 

 

  



 

aprilie 2014 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
Monica Sanda, 11C 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 Am ales să vorbesc despre pisică, mamifer din ordinul carnivorelor, 

familia Felidae, subfamilia Felinae deoarece este cel mai cunoscut animal 

domestic în toată lumea și nu în ultimul rând animalul meu preferat.
  

 
Pisica trăiește în strânsă legătură cu oamenii de cel puțin 3500 de ani, 

fiind folosită de către egipteni pentru a ține departe șoarecii. În ciuda 

domesticirii, pisica nu a pierdut abilitatea de a trăi în sălbăticie, unde formează 

colonii. Conform unui studiu din mai 2012, pisicile au fost domesticite în anul 

2200 î.Hr. Potrivit studiului publicat în Journal of Archaeological Science, 

egiptenii au fost cei care au transformat pisicile în animale domestice.
 
 

 O pisică deține o mulțime de lucruri interesante precum:  

Zgâriatul- ele au nevoie să zgârie, fiind procesul prin care se îndepărtează 

straturile inutile ale țesutului cornos care constituie ghearele. Prin întindere se 

exersează mușchii, încheieturile și tendoanele. 

Simțurile- la origine, pisica vâna în zori sau seara, fapt care a dus la 

dezvoltarea simțurilor sale și la o percepție a universului diferită de a 

oamenilor, care la un moment dat i-au atribuit chiar puteri supranaturale. Se 

vorbește despre pisici care au prezis cutremure de pământ și alte catastrofe, 



 

impuls   61 

explicația probabilă fiind că urechea lor este capabilă să perceapă vibrații pe 

care oamenii le ignoră. 

Mirosul- simțul mirosului la pisică este de patru ori mai dezvoltat decât al 

omului și are o importanță majoră în viața socială a felinei, în delimitarea 

teritoriului. De altfel, mirosul este mijlocul de a verifica dacă hrana nu îi este 

alterată sau otrăvită. Pisica are douăzeci de milioane de terminații nervoase 

olfactive, față de doar cinci milioane la om. 

Simțul tactil- de asemenea bine dezvoltat, simțul tactil permite pisicii să-și 

utilizeze mustățile pentru a evita obstacolele în întuneric total, prin detecția 

variațiilor de presiune a aerului. Tot mustățile îi permit să simtă și dimensiunile 

spațiului traversat. Pernițele labelor sunt foarte sensibile la vibrații, iar în pielea 

pisicii se găsesc celule tactile extrem de sensibile. 

Auzul- auzul pisicii este foarte sensibil la frecvențele înalte, mergând până la 

30000 Hz, în timp ce urechea umană este limitată la 20000 Hz. Datorită celor 

27 de mușchi care îl controlează, pavilionul fiecărei urechi poate pivota în mod 

independent, pentru a localiza originea unui zgomot și distanța de la care acesta 

provine. 

Văzul- este simțul său principal. Câmpul vizual al pisicii este, ca și auzul, mult 

mai larg : 187° (față de 125° pentru oameni), ceea ce nu reprezintă nici pe 

departe un record în lumea animală. Intensitatea luminii influențează forma 

pupilei: de la o simplă linie dreaptă în lumină, aceasta se dilată într-un cerc 

perfect în condiții de semiîntuneric. 

 Ca și comportament, mieunatul este manifestarea sonoră a pisicii. Prin 

aceasta, ea poate să ceară de mâncare sau să i se deschidă ușa etc. 

 Încă din primele zile de viață, puiul de pisică toarce în timpul suptului, 

iar mama îi răspunde. Ea toarce din plăcere, la fel de bine ca în suferință: 

stresată, rănită sau chiar muribundă, o auzim torcând. Cel mai des, ea toarce 

pentru a-și exprima dependența; față de mamă la naștere, față de om mai târziu, 

când este bolnavă sau când este mângâiată. Regăsim acest comportament la 

rudele sale, marile feline, care însă torc doar în primele luni de viață.  

 Pisica doarme în medie 15-18 ore pe zi, fiind activă doar circa 6-9 ore, 

mai ales o parte din timpul nopții, perioadă propice vânătorii. Ea este deseori 

folosită în cadrul experiențelor asupra ciclului somnului. Conform unor studii, 

pisica este animalul cu cea mai mare proporție de faze de somn paradoxal în 

timpul cărora ea visează. În acest timp, s-a constatat o activitate electrică foarte 

intensă a creierului, ochilor și mușchilor.  

 Deoarece este un animal minunat, spun din toată inima că îmi iubesc 

pisica! ■ 
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Vopsirea ouălor 

cu ingrediente naturale 
Prof. Elena Ciobanu  

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 
Pentru că se apropie sărbătorile pascale şi de pe masă nu 

pot să lipsească  ouăle vopsite, temerile legate de acţiunea nu 
tocmai sănătoasă a coloranţilor artificiali care de multe ori 
colorează  chiar şi albuşul, pot fi îndepărtate utilizând coloranţii 
naturali care nu prezintă efecte secundare. Vopselele sintetice din 
comerţ conţin o serie de E-uri, unele potenţial cancerigene, altele 
care pot provoca alergii severe şi pot declanşa crize de astm sau 
pot produce hiperaciditate. Pentru a evita introducerea în 
organism a unor substanţe nocive, cel mai indicat este să ne 
reîntoarcem la vechile tradiţii de vopsire a ouălor prin folosirea 
ingredientelor naturale  pe bază de plante, coji de fructe sau de 
legume. Pentru obţinerea maceratelor, plantele se toacă cu un 
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cuţit de lemn, la un pumn de plante se adaugă o cană de apă, 
amestecul de opăreşte 2-3 minute, după care se lasă la macerat 
10-12 ore. 

 
 O  listă variată de culori pentru ouăle de Paşte  care se pot 

obţine apelând la ingrediente naturale, din bucătăria proprie este 
prezentată în tabelul următor: 
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Exista două metode ecologice de vopsire : 

- se foloseşte apă rece, 2 linguriţe de oţet şi agentul de vopsire 
obţinut în urma fierberii plantei în apă timp de 10-15 minute şi 
răcită. Pentru vopsirea la rece se lasă ouăle să stea în vopseaua 
naturală la frigider 3-4 ore sau peste noapte. 
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- fierbinte : acelaşi lucru dar cu apă fiartă. Pentru foiţele de 
ceapă se omite oţetul. Pentru vopsirea fierbinte, se adaugă  ouăle 
în oala în care fierbe mixtura colorată, se reduce flacăra şi se lasă 
să fiarbă încă 15-20 de minute. Daca se  utilizează varza, se 
adaugă ouăle în oala cu vopsea după ce se mai răceşte. 

 
Vopsirea naturală a ouălor folosind legume proaspete sau 

conservate, condimente sau fructe, nu necesită multe cunoștințe 
de chimie  sau experienţă gastronomică, necesită cel mult trei 
ingrediente şi oferă posibilitatea de a încerca noi combinaţii, cu 
rezultate surprinzătoare ca şi  colorit, dar mai ales pentru 
sănătate. ■ 
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Prof. Elena Bărbulescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Intrarea Domnului în Ierusalim  

Una dintre cele mai vechi sărbători creştine, Floriile, îşi are 

obiceiurile şi tradiţiile sale, respectate cu sfinţenie în satele Olteniei. 

 

Originea sărbătorii 
Floriile, ca toate marile 

praznice creştine, s-a suprapus 

pe structuri festive precreştine, 

unele cu origini neolitice. În 

tradiţia oltenească, Sărbătoarea 

reprezintă debutul ciclului 

pascal, care are o semantică şi 

cu ritualuri impresionante. 

Originea Floriilor poate fi aflată 

în vechea sărbătoare romană 

Floralia, multe semnificaţii ale 

acestei sărbători romane a 

primăverii regăsindu-se în 

ritualurile autohtone. 

În Duminica Floriilor, 

cu mic, cu mare, în straie de 

sărbătoare, creştinii din satele 

olteneşti luau drumul bisericii. 

O tradiţie veche de când lumea, 

care trebuia dusă mai departe, 

căci ramura verde trebuia 

sfinţită. Ramurile de salcie nu trebuiau să lipsească din nici o gospodărie.  

„Şi astăzi, în satele Olteniei putem vorbi de o sumedenie de 
ritualuri şi de credinţe legate de beneficiile şi puterile magice ale ramurii 

verzi. Există chiar o legendă a locului, care susţine mitologia acestor 

ritualuri“, a precizat Cornel Bălosu, şeful Secţiei de Etnografie din cadrul 

Muzeului Olteniei. O legendă care avea să se transmită din generaţie în 
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generaţie, şi care spune că, în Săptămâna Patimilor, Maica Domnului, 

aflând despre caznele la care a fost supus Iisus, s-a grăbit să ajungă la locul 

cu pricina. Un râu vijelios însă i-a oprit drumul. Dar o salcie pletoasă de la 

marginea apei şi-a întins ramurile şi astfel Maica a reuşit să treacă şi să-l 

vadă pe Iisus crucificat. Tocmai de aceea, în satele Doljului - Amărăştii de 

Jos, Bulzeşti, Cetate, Coţofeni, Dăbuleni -, dar şi în majoritatea satelor din 

Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt, duminică dimineaţă şi, uneori, şi sâmbătă, se 

ducea salcie la biserică. Obiceiul se mai păstrează şi astăzi. După sfinţire, 

începeau ritualurile protejării. Mai întâi era protejat omul (bărbatul), care în 

toată Duminica Floriilor îşi încingea mijlocul cu salcie adusă de femeie, 

după ce preotul o sfinţise în timpul slujbei. Prin protejarea lui, se spunea că 

toată familia este ferită de boli şi suferinţe. Urma protejarea habitatului, a 

gospodăriei, astfel încât avea loc un fel de 

purificare totală a spaţiului. Se începea cu 

poarta, căci ea făcea legătura între spaţiul 

lor, al familiei şi al celorlalţi. Erau agăţate 

ramuri de salcie la uşi şi la ferestre, în 

staulul oilor, în ieslea boilor, în coteţe, dar 

şi în camere, în două locuri sacre, în special 

la vatră, unde se afla la loc de cinste o 

icoană de vatră, dar şi în camera bună, de la 

drum, unde, de asemenea, se afla o icoană. 

Şi, chiar dacă ramura se usca în timp, ea nu 

era aruncată, ci păstrată vreme îndelungată, 

căci bunica spusese odinioară că e păcat de 

Dumnezeu. Vorbele sale trebuiau ascultate 

chiar şi acum, când plecase demult dintre 

cei vii.  

Şi pentru ca puterile binefăcătoare 

ale salciei să-şi facă efectul, în unele zone 

ale Olteniei, acestea erau prinse cu fir roşu. 

După ce toată casa era împodobită cu 

ramuri de salcie sfinţită, femeia se îndrepta 

spre livadă. La umbra vreunui măr sau păr, împletea coroniţe din ramuri de 

salcie şi le agăţa în fiecare pom, căci rod mare trebuia să dea. Numai aşa 

putea fi ferit copacul de boli, dar şi de calamităţi naturale: grindină, furtuni, 

inundaţii. O rămurică de salcie mai dispărea din mănunchiul adus de la 

biserică, semn că fata cea mare avusese grijă să-şi culeagă singură mâţişorii 

şi să şi-i prindă în păr pentru ca acesta să fie bogat. Nici odrasla cea mică 

nu era uitată. După obiceiul bunicii, care îi „altoia“ când ea, femeia de azi, 
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era un copil, tot astfel şi pruncul cel mic suporta „efectele“ tradiţiei, căci 

numai aşa putea fi ferit de bolile care l-ar fi putut doborî. Şi, după 

rânduială, i se mai administra şi câte un mâţişor, aşa, ca să nu facă gâlci. Un 

ultim drum trebuia făcut la stupii de albine. Câţiva mâţişori de salcie le 

fereau de boli. Legat la brâu cu ramura de salcie, omul casei nu stătea 

degeaba şi planta, ici-colo, şi un pomişor, pentru că numai în acea zi, de 

Florii, se prindeau mai repede. Şi după ce gospodăria fusese protejată, 

femeia casei mai făcea un drum la cimitir. „Exista credinţa că, în perioada 

Sărbătorilor Pascale, se deschid cerurile şi cei din lumea de dincolo se 

întorc pe pământ. Această întoarcere implica din partea omului griji 

deosebite. În ziua de Florii, femeile se duceau la mormânt cu crengi de 

salcie, pe care le puneau pe cruci sau chiar pe morminte“, a completat 

Cornel Bălosu. La vatră mirosea deja a colaci, căci femeia avusese grijă cu 

o seară înainte să pregătească toate cele necesare. La ivirea zorilor erau deja 

băgaţi în ţest, pentru a fi împărţiţi copiilor, atunci când toate cele ale casei 

fuseseră supuse ritualului de protejare. Mirosul ademenitor umplea uliţa 

satului, căci toate femeile făceau felurite bunătăţi, pe care le împărţeau mai 

ales săracilor (Moşii de Florii), ca să nu păţească şi ele cum a păţit mama 

lui Lazăr, care a murit de dor de plăcinte sau ca avutul care n-a vrut să-i dea 

lui Lazăr cel sărac nici măcar o singură firimitură de pâine de pe masa sa, 

ca să-şi potolească foamea. 

 

Tradiții de Paște în Oltenia  

Tradiţiile şi credinţele din perioada marii sărbători a Paştelui 

practicate în satele oltenești, sunt respectate cu sfinţenie, an de an. Timpul a 

trecut, dar oltenii nu au uitat nici de obiceiurile din Joia Mare, mai ales de 

pomana morţilor din această zi. Bătrânii spun că se deschid mormintele, iar 

spiritele celor morţi vin la familiile lor şi petrec Paştele cu cei vii, unde 

rămân până la Rusalii. Se mai crede că vin „joimăriţele“ şi verifică dacă 

femeile şi fetele şi-au tors cânepa. Obiceiul a supravieţuit, în satul Izbiceni, 

sub forma colindului „Câlţii, mâţii“.  

Obiceiurile din Oltenia sunt puțin diferite. Ritualul inlcude înroșirea ouălor 

din Vinerea Mare, iar desenele de pe ele se fac cu frunze de pătrunjel, trifoi 

sau leuștean. Se șterg cu un șervețel îmbibat cu puțin ulei să strălucească și 

se așează într-un coș pe lucerna verde. Mâncarea se prepară de sâmbătă și 

fiți atenți, aici ciorba de miel mai este denumită și “ciorbă de bureți”. După 

Înviere se merge acasă cu lumânarea aprinsă și se așează în prispa casei. Nu 

se intră în casă până nu se culege din gradină iarbă verde și se aruncă pe 

scări. Urmează masa de Paște. 
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Încondeiatul ouălor 

Încondeiatul ouălelor este una dintre cele mai reprezentative tradiţii 

practicate în satele judeţului Olt. În Oltenia există obiceiul dăruirii de ouă la 

masă în ziua de Paşti de către fini, naşilor şi, la horă de către fete, feciorilor, 

motiv pentru care este o adevărată întrecere în a realiza exemplare cât mai 

frumoase. Deşi de obicei oltencele se ocupă cu înroşirea ouălelor, în centrul 

de ceramică de la Oboga acest obicei este practicat şi de bărbaţi, care au 

preluat motive ornamentale de pe ceramică.  

Oltenii, în special cei de la sate respectă şi acum spălatul ritual pe 

faţă în dimineaţa Paştelui, într-un vas cu apă neîncepută, un ou roşu şi un 

ban de argint pentru a fi sănătoşi tot timpul anului. În a două zi de Paşti, 

fetele se îmbrăcau cu zăvelci, poale şi marame lucrate „pe furiş“ ca să nu 

aibă nimeni modelul respectiv. În acest fel, fetele îşi demonstrau măiestria 

în domeniul ţesutului şi cusutului în faţa întregii comunităţi. ■ 
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Gânduri către tine “Omule” 
 
 
 

Prof. Otilia Cercel 
Liceul Energetic 

Liceul Bârseşti  
 

Încă mă încăpățânez să cred cu tărie că oamenii sunt buni în esență, ei au 
doar momente de rătăcire când uită adevăratele valori, uită să trăiască frumos,când 
preferă să urască decât să ierte. Avem atâtea  de împărtășit,putem fi prieteni și 
împreună să creăm lucruri frumoase contribuind la bunătatea și frumusețea lumii la 
care fiecare dintre noi visează totuși. Am uitat să fim fericiți, toată viața luptăm 
pentru mai mult, ne uităm în jurul nostru și ne comparăm, privim cu invidie și ură 
orice persoană care este mai bogată ca noi și deși venitul crește nu realizăm nici 
atunci că nu este corelat cu fericirea.        

Nu știu ce se întâmplă cu lumea asta,dar ne înstrăinăm din ce în ce mai 
mult unii de alții,uitând să mai fim Oameni. Poate ar trebui să avem sufletele 
transparente și în felul acesta am evita producerea de dureri și nedreptăți. Simt un 
dezgust profund ori de câte ori unii oameni aflați într-un oarecare impas, găsesc 
satisfacția în jignirea oamenilor în loc să găsească cu eleganță modalități de a-l 
depăși. Nu știu ce-i face pe unii atât de nemiloși,atât de indiferenți la durerile 
altora,atât de lipsiți de respect.              

Însa atunci când ne pierdem cumpătul, cuvintele sunt la îndemâna fiecăruia, 
bine ascuțite pentru a ținti inima adversarului. Pentru un moment, ne dorim 
înfrângerea definitiva a acestuia. Mai trist este că după ce săgețile au țintit inima, 
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realizăm gravitatea gestului nostru. Lacrimile si nedumerirea de pe chipul persoanei 
lovite, ne fac să înțelegem suferința amară pe care am pricinuit-o. Și  uneori poate 
este prea târziu. Purtam zeci si zeci de măști, purtam zeci si zeci de haine,  vorbim 
despre fapte ce ne aduc zâmbetul pe buze, însa în spatele la toate aceste lucruri 
stă o lume ce zace închisă în noi. E o lume pe care o simțim adânc în noi, însa 
uneori e mai bine să deschizi ușa acestei lumii,indiferent ce sentimente 
contradictorii îți străbat sufletul. Zâmbește! Trăiește pentru tine, nu pentru oricine 
altcineva , fă ceea ce simți. Nu te lăsa intimidat de cuvintele celor din jur. Ei au viața 
lor! Ei  trăiesc în propriul lor mod . Preferăm să căutam lumina într-un întuneric ce 
ne apasă pe suflet. Uitam cine suntem si tindem spre un alt om. Nu e greu sa crezi 
în tine atunci când ai un om care îți spune mereu că el crede în valoarea ta, că te 
vrea acolo și că nu are nevoie de nimic altceva în afară de tine. Încearcă să-ți 
amintească toate calitățile frumoase pe care le ai și-ți redescoperă toate lucrurile 
minunate pentru care merită să fi fericit. Nu va folosi nicicând defectele tale ca pe 
niște arme doar pentru a-ți face rău atunci când ai greșit. Se roagă pentru tine când 
ești în necaz si te sună să te încurajeze. În felul acesta reușim să vedem ce zace in 
noi. Doar atunci vedem realitatea, înțelegem că lucrurile mărunte, nesemnificative 
fac viața minunata. Sunt îndeajuns un zâmbet, o îmbrățișare, o mângâiere, un gest, 
un cuvânt, pentru a da culoare zilelor noastre întunecate, pentru a ne reda 
încrederea în momentele de deznădejde…       

Sunt momente când ne aruncăm prostește în fața oamenilor cu sinceritatea 
noastră debordantă  dar nu facem acest lucru din disperare ci  îl  facem doar pentru 
că nu e ușor să pășești pe stradă cu sufletul pustiu și nimeni să nu știe. Într-un 
anumit context oricât de mult am încerca lucrurile nu merg, oricât de mult ne dorim 
ca să resimțim acea liniște în sufletul nostru ea se lasă mult așteptată. Pentru orice 
problemă  mereu se găsește o soluție,totul e să îți dorești să vezi acea soluție. E 
important ca fiecare  să spună:pot să trec peste orice obstacol și să fiu  ceea ce 
vreau sa fiu! 

Când pornești la un drum, analizează binele si răul, si vezi cât ești dispus să 
te sacrifici.(costul de oportunitate) Nu păși fără să fii pe deplin convins că ești 
dispus să lupți până la sânge pentru împlinirea visului mult iubit. Temerile, îndoielile 
fac parte din lupta ta! Dacă am fi numai fericiți și nu am cunoaște suferința….. nu ai 
știi că în viață fiecare are rolul său. 

Și totuși, suntem niște ”trecători” în această lume, hai să fim mai buni și mai 
iertători unii cu alții. Iertarea e cea mai puternică dintre puteri,face bine celui ce o 

acordă și totodată celui ce o primește (Lev Nicolai Tolstoi) ■ 
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Alexandru Diaconu, 12E 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Iubita mea, 
 

Cu gânduri tremurânde, înșir cuvintele adâncite ale 
prezentului trăit. Îmi pun speranțele şi visurile în această 
scrisoare şi sper îţi placă! 

O scânteie în mine s-a aprins, nu cu multă vreme în 
urmă, când te-am zărit, apropierea m-a fascinat, zborul părea 
real. Momentul a venit cu un singur gând, copleșitor “Pot să îi 
vorbesc!?”  

O oră am trăit frământări nebănuite, într-un final am 
scris banalul "Bună, ce faci? :*". 

Apoi frământările au devenit griji, reproșuri, am crezut 
că o să-ţi par superficial, necunoscându-mă. 

Mi-am recăpătat liniștea când mi-ai scris, ritmul inimii 
îşi relua cursul normal. Scrisul tău a fost unul salvator, m-a şi 
împlinit. Gândul meu în acel moment, era unul singur... să aflu 
gustul dulce al buzelor tale. Când ţi-am auzit glasul, o imensă 
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căldură mi-a cuprins corpul obosit şi frânt, am început să 
renasc. Şcoala nu mă ajutase, nu îmi ștersese din intensitatea 
fiorului. 

Sentimentele mele au fost încurajate de glasul tău 
mângâietor, dându-mi avântul necesar. 

Văzul îmi era afectat de zbuciumul interior, dar râsul 
cristalin alinta auzul, substituind celelalte simțuri. M-a făcut să 
cred că tu eşti ceea ce îmi lipsea din viața mea.  

O seară de neuitat!  
O seară în care am vorbit ore în şir, făcând scânteia ce 

mă cuprindea să se aprindă într-un foc de nestins.  
A doua zi, după o seară plină de zâmbete, au urmat 

zâmbetele împlinite, cele evidente, dar şi poveştile privite şi 
auzite. 

Apropiindu-mă, uşor, de obrazul tău pentru a-l săruta, 
am simțit că ating văzduhul . 

Simţindu-ţi parfumul apetisant de dulce, răbdarea mea 
urma să cedeze. 

Povestindu-ţi, încet şi clar, într-o mie de cuvinte ce 
trăiesc, prin ce trec, am simțit nevoia de liniște, acesta a fost 
momentul în care ne-am pierdut într-un sărut.  

Momentul a umplut un gol in sufletul meu. Din acea clipă 
şi până în prezent nu mă pot lipsi de buzele tale şi de privirea ce 
mă pierde adânc în ea. 

Acum, îţi scriu această scrisoare pentru că simt nevoia 
mărturisirii… Te iubesc!… ■ 
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cum să alergi  
corect şi sănătos 

Prof. Alin Sulea 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Nutriția 

       Hidratează-te foarte bine in ziua in care vrei sa alergi. Bea multa apa 
înainte si după antrenament. Nu mai bea nimic cu 2 ore înainte de alergare, iar 
in timpul alergării consuma foarte putina apa. Eu  sunt de părere ca alergarea 
se face pentru sănătate si de aceea nu recomand folosirea energizantelor 
deoarece acestea au un conținut mare de zahar si unele ingrediente sunt mai 
puțin sănătoase. 
      Consuma alimente naturale cu un conținut ridicat in carbohidrați pentru a-ti 
da energie (cereale integrale, paste, fructe, semințe), dar si alimente bogate in 
 proteine pentru a-ti întări musculatura (carne, oua, brânza). Consuma lapte 
pentru conținutul bogat in calciu. Daca urmărești un antrenament mai intens poți 
lua si suplimente de Calciu, Magneziu, Zinc. Un meniu energizant poate fi 
obținut din: iaurt + musli, semințe de dovleac, semințe de chia si miere.  
 

Unde alergăm? 
      Aleargă in aer liber! Alergarea la sala de fitness pe banda este foarte diferita 
de alergarea in aer liber: e mai puțin solicitanta si nu creează rezistenta. Uneori 
e mai dificil pentru ca ploua, e ceata, e vânt... in parcuri sunt câini… totuși la noi 
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in tara sunt multe zile cu soare si exista si locuri de alergare fără obstacole 
canine sau alte impedimente. 
     Pista de atletism: unele stadioane sunt amenajate cu pista de alergare cu 8 
culoare ceea ce înseamnă un teren mai moale si mai prietenos cu încheieturile 
si ligamentele picioarelor. Asfaltul poate fi mai dur si poate cauza dureri de 
genunchi si spate. In plus, pe stadion te vei simți ca un sportiv de performanta si 
acest lucru te motivează mai mult sa alergi. 

 
Echipamentul de alergare 

      Adidași cu talpa mai groasa, flexibili, colanți sau pantaloni de trening, un 
tricou dintr-un material care respira (nu bumbac) si un prosop. Atât! Nu investi la 
început in echipamente scumpe si tot felul de accesorii. Echipamentul nu 
aleargă in locul tău. 

 
Încălzirea 

      Rotește capul, brațele, corpul. Când alergam, nu folosim doar picioarele: tot 
corpul este in mișcare. Poți face câteva genuflexiuni, rotiri de glezne si de 
genunchi si o întindere a picioarelor foarte ușoara. Nu forța mușchii, întinde 
ușor piciorul si menține 10 secunde. Este mai bine sa lăsați partea de stretching 
pentru finalul antrenamentului. Stretching-ul realizat atunci când mușchii nu sunt 
încălziți poate cauza probleme. De exemplu – nici acasă nu este ok sa faceți 
streching imediat când va treziți: nu doar voi sunteți buimaci de somn, ci si 
mușchii picioarelor sunt derutați. 

 
Respirația 

      In cazul alergării de anduranța respira profund si adânc, trage cat mai mult 
aer in tine. Încearcă sa respiri din burta, atât pe nas cat si pe gura pentru ca 
astfel va intra mai mult aer in plămâni. La început concentrează-te cat mai mult 
asupra respirației, menține un ritm si astfel vei dobândi mai multa rezistenta. 

 
Postura 

      Stai Drept! Privirea înainte, nu la picioare sau la pista de alergare. Când ești 
obosit de multe ori uiți de acest lucru si tinzi sa cobori capul. 
      Mâinile sa fie la nivelul soldurilor, coatele îndoite la 90 grade. Mișcarea 
brațelor se face din umăr pentru a se păstra mereu unghiul de 90 grade. Este 
greșit sa alergați cu mâinile îndoite in partea superioara a corpului pentru ca 
astfel închideți cutia toracica si va intra mai puțin aer in plămâni. 



 

impuls   75 

      Lasă palmele cat mai relaxate si ținute ca si când ai avea un chips intre 
degetul mare si arătător. Nu strânge pumnii. Nici fata nu trebuie sa fie 
încordata. Gândește-te la ceva frumos in timp ce alergi: e un moment foarte 
bun pentru meditație si visare. 
 

 
Antrenamentul 

      Aleargă ușor, intr-un ritm care iți permite sa vorbești cu persoana de lângă 
tine (daca nu e nimeni... nu vorbi singur, dar încearcă să adaptezi ritmul de 
alergare cu bătăile inimii). Aleargă cate 1 ora de 2-3 ori pe săptămâna si treptat 
poți mari ritmul. Nu te aventura de la început sa alergi 4-5 zile pe săptămâna 
pentru ca pot apărea probleme cardiologice sau dureri de oase. Oferă-i corpului 
tău cel puțin o luna de acomodare cu noul stil de viața. 
      După ce trece prima luna de acomodare, e timpul sa diversificam 
antrenamentul pentru a învață corpul, plămânii, inima sa poată rezista in cazul 
unui efort mai intens. Ai nevoie de aceste tipuri de antrenamente daca te 
pregătești pentru un cross, semi-maraton sau maraton. ■ 
 

ontheroad.ro 

  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JM5i2LbR6GsZrM&tbnid=dDk8fahrIjXDGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lumeaadidasilor.ro/ingrijeste-adidasii-de-alergat&ei=lTFOU4jXB8OrtAbm4oGQAg&bvm=bv.64764171,d.bGQ&psig=AFQjCNGue7gn2CGVWYlN-nWmqrVnwZHJvA&ust=1397719635563086
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EFECTE FIZICE CU APLICAŢII  

ÎN TEHNICĂ 
 

Prof. Antoaneta Butoarcă 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

   
Efectul Doppler constă în variația frecvenței unei unde emise de o sursă de 
oscilații, dacă aceasta se află în mișcare față de receptor.    Efectul Doppler 
poate fi constatat atât în cazul undelor electromagnetice (inclusiv lumina), cât și 
în cazul undelor elastice (inclusiv sunetul). Frecvența măsurată crește atunci 
când sursa se apropie de receptor și scade când sursa se depărtează de 
receptor.  
Aplicatii tehnice:  
 radarul de măsurat viteza unui obiect în mișcare este un traductor de viteza 

liniara 
      Aparatele radar măsoară lungimea de undă a undelor radio reflectate de o 
mașină în mișcare, prin aceasta putându-se stabili viteza mobilului.    Astfel, 
pentru  o mașină ce trece pe lânga noi în viteză sunetul produs de motor nu 
este uniform, ca urmare a fenomenului de variație a lungimii de undă a undelor 
sonore, datorat sursei aflate în mișcare. Când autovehiculul se apropie de 
observator, sunetul este mai acut (frecvențe înalte), iar după ce trece de el, 
devine mai grav (frecvențe joase). 
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 Ultrasonografia 
      Efectul Doppler poate fi utilizat în ultrasonografie, permițând măsurarea 
vitezei de deplasare a sângelui în vase. Unda emisă are o frecvență bine 
determinată. În urma interacțiunii cu corpurile în mișcare (în cazul sângelui 
celulele și microparticulele plasmatice) această undă își va schimba frecvența 
conform ecuației doppler care ia în considerare și mediul de propagare al undei. 
Dacă corpul căruia dorim să-i măsuram viteza se deplasează în același sens cu 
unda emisă, unda reflectată va avea o frecvență mai mică, dependentă de 
viteza de măsurat. Dacă corpul se mișcă în sens opus, unda reflectată va avea 
o frecvență crescută. Transductorul ultrasonografului emite unda sonoră iar 
unda Doppler lovește coloana de sânge si se întoarce la transductor, care 
analizează diferența de frecvență. Procesorul ultrasonografului poate calcula 
instantaneu viteza coloanei de sânge din vas. Acest fenomen este deosebit de 
util în cardiologie, în obstetrică, etc. 

 

 
In figura - ecografia Doppler - metoda de examinare imagistică ce utilizează 
drept informaţie ultrasunetele reflectate de ţesuturile corpului omenesc. 
Ecografia Doppler masoara viteza circulatiei sangvine si este prescrisa in mod 
frecvent in cardiologie si neurologie pentru diagnosticarea afectiunilor inimii. 
 
Efectul Seebeck, sau efectul termoelectric direct, constă în apariția unei 
tensiuni termoelectromotoare într-un circuit compus din doi sau mai mulți 
conductori sau semiconductori diferiți ale căror contacte sunt menținute la 
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temperaturi diferite. Astfel, fie doua metale A si B sub forma de sarme ale caror 
capete le unim prin sudura, lipire sau pur si simplu rasucire realizand in acest fel 

doua jonctiuni 1 si 2. Daca 
cele doua jonctiuni se 
mentin la temperaturi 

diferite T1 si T2 atunci prin circuit va circula un curent electric datorita tensiunii 
electrice generate de diferenta de temperatura dintre cele doua jonctiuni. 
Intrerupand unul din conductori vom putea masura diferenta de potential electric 
ce ia nastere.  
      Pentru cel mai ieftin tip de termocuplu realizat din Cu – Fe tensiunea 
termoelectromotoare generata pentru diferite temperaturi este: 
 
    Termocuplurile se execută din diferite metale sau aliaje. Valoarea tensiunii 
termoelectromotoare (t.t.e.m.) U, in milivolti, pentru diverse materiale fata de 
platina (Pt) atunci cand o jonctiune este mentinuta la 0 oC si cealalta la 100 oC 
este:  
 

Metal Ag Bi Cu Co Fe Ge Mo Ni Pb Sb Si 

U(mV) 0,74 7,34 0,76 1,33 1,98 33,9 1,45 1,48 0,44 4,89 41,5 

 
     Se vede ca cea mai mare t.t.e.m. se poate obtine cu antimoniu (stibiu,Sb) si 
bismut (Bi) ca termocuplu metalic. Curentul electric circula de la Sb la Bi prin 
jonctiunea rece. Tensiuni mult mai mari se pot obtine folosind materiale 
semiconductoare pentru realizarea termocuplului.   Metalele se pot ordona intr-o 
serie : Bi, Pt, Pb, Cu, Ag, Fe, Sb, astfel incat in oricare cuplu realizat curentul va 
circula in jonctiunea calda de la metalul aflat mai la stanga in serie catre cel 
aflat mai la dreapta.  
   Temperatura la care tensiunea termoelectromotoare U este maxima se 
numeste temperatura neutra (285 oC), iar cea la care t.t.e.m. isi schimba semnul 
se numeste temperatura de inversiune (570 oC).  
Aplicatii tehnice: 
 Termocuplul 
     În ingineria electrică, un termocuplu este un senzor utilizat pentru măsurarea 
temperaturii. El funcționează pe baza efectului Seebeck, care conduce la 
formarea unei diferențe de potențial electric pe baza unei diferențe de potențial 
termic. Termocuplurile sunt utile pentru că pot fi integrate în mașini automate și 
pot măsura o gamă largă de temperaturi, limitarea lor principală reprezentând-o 
precizia. Exemplu: pentru masurarea temperaturii unui cuptor termocuplul se 

 U(mV) 0 0,5 1 1,5 1 0,5 0 

T(oC) 0 57 135 285 455 513 570 



 

impuls   79 

compune din două fire din metale diferite, numite termoelectrozi, sudate la un 
capăt 1. Capătul sudat se numește sudură caldă, iar celelalte capete 2 și 3, 
numite capete libere ale termocuplului, se leagă prin conductoarele de legătură 
la aparatul electric pentru măsurarea tensiunii termoelectromotoare. Legăturile 
dintre capetele libere și conductoarele de legătură constituie sudura rece. 
Temperatura sudurilor reci trebuie menținută la o valoare constantă. 
 

 
 
     Deoarece termoelectrozii au o lungime maximă de 200 cm, din care două 
treimi intră în cuptorul în care se măsoară temperatura, sudura rece se va găsi 
totdeauna în apropierea cuptorului. Acesta fiind la temperatură ridicată, degajă 
căldură și creează în jurul lui o temperatură mai ridicată decât a camerei și 
variabilă în timp. Din acest motiv, cât și pentru că este incomod să se realizeze 
sudura rece în imediata apropiere a cuptorului, s-a căutat să se deplaseze 
sudura rece în altă parte, unde se poate menține o temperatură constantă. 
Rezolvarea problemei a fost prelungirea termoelectrozilor cu alte conductoare 
de aceeași natură, în general, chiar din același material. În felul acesta la 
contactul dintre conductoarele de prelungire și firele termocuplului nu se 
formează un termocuplu, deci nu ia naștere tensiune termoelectromotoare. 
Aceste fire se numesc cabluri de compensare și sunt complet separate de 
termocuplu, legătura executându-se numai la montarea termocuplului. Cablul 
de compensare are rolul de a muta sudura rece din apropierea cuptorului într-
un loc cu temperatura constantă. Sudura rece se va forma acum la legătura 
dintre cablul de compensare și cablul de legătură. 
 
Efectul Hall se manifesta atunci când un semiconductor, parcurs de un curent 
electric, este plasat sub acțiunea unui câmp magnetic si consta in aparitia unei 
tensiuni electrice, proporțională cu curentul electric și perpendiculară pe direcția 
câmpului magnetic și a curentului electric.  
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 Fig. Efectul Hall 
 
B – inducția câmpului magnetic  
UA – tensiunea de alimentare  
IA – curentul electric de alimentare  
UH – tensiunea Hall măsurată 
    Curentul electric ce parcurge materialul semiconductor este influențat de 
câmpul magnetic. Liniile de flux magnetic exercită o forță asupra electronilor 
(forță Lorenz). Datorită acestei forțe, electronii sunt deviați către o extremitate a 
semiconductorului, în funcție de intensitatea și direcția liniilor de câmp. Aceasta 
deviere de electroni produce o diferență de potențial numită tensiune Hall. 
    Acest efect este mai pronunțat la materialele semiconductoare cum ar fi: 
arseniura de galiu (GaAs), antimoniura de indiu (InSb) sau arseniura de inidiu 
(InAs). La materialele conductoare (metale) efectul Hall este foarte slab 
deoarece densitatea de electroni este foarte mare iar efectul deviației de către 
câmpul magnetic este insesizabil. 
    Un element sensibil Hall detectează câmpuri magnetice de intensități relativ 
reduse (0.1 mT – 10T) și produce tensiuni electrice între 1 ... 10 mV. De 
asemenea, dimensiunile acestuia sunt extrem de reduse, grosimea 
semiconductorului fiind în jur de 0.01 mm iar laturile de ordinul milimetrilor. 

 
Fig: Element sensibil Hall 
    Tensiunea de ieșire Hall (UH) este direct proporțională cu intensitatea 
câmpului magnetic. Deoarece valoare tensiunii este foarte mică, toți senzorii de 



 

impuls   81 

tip Hall au integrate amplificatoare electronice și circuite de reglare pentru a 
ridica tensiunea de ieșire a senzorului în jurul valorii de +5V. 
Aplicatii tehnice: 
 Datorită principiului de funcționare, senzorii cu efect Hall sunt fiabili, ieftini și 
stabili la perturbații. Din acest motiv sunt foarte des utilizați în industrie, mai ales 
în industria automobilelor, dar si ca senzori de poziție, senzori de turație, etc. 
 În domeniul automobilelor sunt utilizați ca senzori de turație motor, senzori 

de poziție arbore cu came, senzor de turație arbori cutie de viteze și 
senzori de viteza roată (ABS/ESP). De asemenea, la motoarele mai vechi, 
cu sistem de aprindere cu distribuitor, informația de la un senzor Hall este 
utilizata pentru a iniția scânteia bujiei în funcție de poziția rotorului 
distribuitorului. 

   Tot in domeniul automobilelor se utilizeaza  senzorii Hall digitali care produc 
un semnal de ieșire cu doar două valori (ex. 0 si +5V). Cu cât frecvența de 
variație a câmpului magnetic este mai mare cu atât durata semnalului de ieșire 
este mai mică, deci turația discului mai mare. Calculatorul de injecție preia 
semnalul digital de la senzor și-l transformă în informație de turație sau poziție 
în funcție de frecvența acestuia. 
Alte aplicatii tehnice: 
 Senzori Hall în sistemele de măsurare a vitezei în transportul feroviar. 
 Senzori Hall sub tastatura instrumentelor muzicale moderne (orga, orga 

digitala, sintetizatoare), evitându-se astfel uzura, care este des întâlnită la 
comutatoarele electrice convenționale. 

 Efectul Hall este utilizat în domeniul sateliților artificiali, în special la 
proiectarea elicelor acestor sateliți. ■ 

     
  

http://www.e-automobile.ro/categorie-dinamica/57-senzor-abs.html
http://www.e-automobile.ro/categorie-electronica/72-calculator-injectie.html
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DEZASTRELE SAU 
FENOMENELE NATURII 

 

Andrei Ovidiu Negriloiu, 11B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
În România fenomenele naturii au devenit o problemă națională 

din cauze greu de înțeles. Omenirea, în încercarea de a trăi mai bine 

lovește puternic în flora și fauna Terrei. În era comunistă, industria țării 

noastre s-a dezvoltat foarte mult, dar și haotic. 

Plaiurile țării noastre au fost brăzdate în lung și în lat de către 

agricultori făcându-se diferite canale, canal care deserveau la irigarea 

terenurilor agricole și la navigație. Tot în aceeași perioadă, plaiurile 

României au fost supuse unor experimente atât de dăunătoare, 

devastatoare chiar fără defrișări de păduri necontrolate și foarte 
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însemnate din punct de vedere cantitativ în locurile rămase goale nu s-a 

trecut la plantarea altor arbori și arbuști. Din cauza acestui fenomen, 

toată zona a devenit în momentul ploilor torențiale de vară un torent 

care tot ce întâlnea în calea lui, mătura. Aceste tăieri masive de lemn au 

luat calea industriei. S-au făcut defrișări pentru cherestea și mobilă, 

pentru industria de hârtie și în cea mai mare parte pentru industria 

minieră aflată în apropierea zonei noastre. În toată această perioadă 

comunistă s-a uitat de proverbul românesc în care se spunea: ,,Munții 

noștri aur poartă”. Dar așa cum este românul învățat, a dus greul fără să 

stea prea mult pe gânduri și în același timp natura își lua tributul ei. Era 

comunistă a trecut, poporul român s-a făcut că a uitat-o prin generațiile 

care au venit. Bine, bine, dar ce facem cu mediul? El nu ne-a uitat și se 

răzbună pe greșelile făcute de oamenii care și acum continuă să distrugă 

natura. S-au înmulțit zilele nelucrătoare în țară și multe din ele se 

fructifică făcându-se ieșire la iarbă verde. Iar spunem bine, bine, dar 

numai pentru oameni? Sau pentru care oameni, căci în urma noastră 

rămâne prăpăd! Maldăre de gunoaie rămân în vârfuri de munte și 

poienițe. Acestea, la primul val de ploaie, iau drumul avalanșelor și 

umplu albiile râurilor făcând imposibilă supraviețuirea micilor 

viețuitoare care trăiesc în adâncuri. Marile baraje făcute pe râuri și fluvii 

fără avizul unor persoane capabile și responsabile fac acum, în zilele 

noastre, în momentul unor viituri puternice să crească nivelul apelor 

peste capacitatea acestora și forțându-se barajele cedează făcând multe 

localități să dispară de pe harta țării, aducând omenirea în pragul 

disperării. Dezvoltarea industriei, consumul de energie, defrișările 

masive, consumul de carburanți, ieșirile astronauților în spațiu, 

experimentele nucleare făcute în poligoanele subterane luptele dintre 

etnii și neînțelegerile dintre creștini au dus și duc la distrugerea stratului 

de ozon al planetei.  

  În ultimii ani, din cauza acestor fenomene pe care numai omul 

le creează în încercarea lui de a descoperi viață pe altă planetă. Din 

cauza stratului de ozon foarte mic razele soarelui încălzesc din ce în ce 

mai tare planeta noastră, făcând ca o mare parte a ghețarilor aflați în 

Antarctica să se topească și nivelul mărilor și oceanelor să crească , 

aceasta ducând în următorii ani la o inundare a planetei.  

Țara noastră a început să facă pași infiniţi în acest domeniu. În 

anii trecuți sute de localități au fost inundate, zeci de case distruse și 

suflete omenești au rămas victime ale furiei naturii. Printre aceste 
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suflete rămase pe drumuri s-a aflat și un prieten de familie al părinților 

mei. În perioada vacanței de vară mergeam la țara într-o zonă foarte 

frumoasă a Moldovei. Totul era parcă rupt din basme, nu ne venea să ne 

întoarcem curând acasă. În urmă defrișărilor din zona pădurii și 

colmatarea râurilor cu resturi menajere, la o ploaie torențială care a avut 

loc în vara anului 2007, în satul Tecuci, prietenilor noștrii le-a fost 

distrusă casa parțial, și un focar de infecție făcând zona un morman de 

gunoaie și leșuri de animale.  

Prietenul meu a rămas fără casă și fără speranță. Atunci familia 

mea le-a sărit în ajutor cu tot ce a putut, inclusiv cu rugămintea de a 

locui la noi în această perioadă grea. Cu privire la toate aceste necazuri 

aș putea spune că m-a uimit atitudinea lor. Spuneau că deși au pierdut 

tot, mai au speranță în Dumnezeu. Nu i-am înțeles atunci, dar 

întorcându-ne în vara acestui an în vizită la ei, minune! Cu ajutorul 

nostru și a lui Dumnezeu acea zonă a fost construită și nimic nu arăta 

dezastrul care fusese. De aceea, noi, generația noastră trebuie să punem 

umărul și să ocrotim natura. Mentalitatea noastră trebuie să devină 

occidentală, fiecare la locul lui de joacă, muncă s-au distracție, trebuie 

să arate buna voință față de natură. Planeta are cu ce ne hrăni, dar noi nu 

trebuie s-o acoperim cu deșeuri toxice și menajere.  

În anii ce vor urma, noi și generația mea trebuie să învățam și să 

iubim natura, nu numai să o distrugem. Clasa politică a zonei noastre în 

care trăim fiecare, trebuie trasă de mână spunându-se: ,,Ajunge cu 

greșelile, faceți planeta să zâmbească și în locul inundațiilor 

devastatoare să fie locuri cu ape curgătoare limpezi și blajine! ■ 
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IMPORTANŢA ENERGIEI VERZI 
 

Prof. Elena Iordache 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Dacă în anii ’70 energia verde era considerată o utopie si tratată ca un 

vis al cercetătorilor, situaţia s-a schimbat de-a lungul anilor şi viziunea unui 
“viitor solar” a devenit un subiect de dezbatere. Sursele de energie noi si 
regenerabile (biomasa, energia solară, energia vântului, hidroenergia, pila 
fotovoltaică etc) au devenit deja, pentru tările industrializate, obiective naţionale 
în structura producţiei lor de energie2. Aceasta s-a întâmplat mai ales ca 
urmare a două evenimente. Primul a fost publicarea in 1972 a raportului “The 
Limits to Growth” a Clubului de la Roma, iar al doilea l-a reprezentat prima criză 
a petrolului şi criza energetică din 1973/1974. Raportul prevedea încă de atunci 
o reducere dramatică a resurselor energetice clasice şi o creştere rapidă a 
poluării mediului. Concurenţa celor două evenimente a adus în discuţie 
chestiunea siguranţei în alimentarea cu energie. 

 

 Energia Solară 
Energia solară fotovoltaică este energie produsă prin celule fotovoltaice 

solare, care convertesc lumina soarelui direct în energie electrică. Celulelor 
solare erau înainte folosite adesea pentru alimentarea, fără baterii electrice, 
a calculatoarelor de buzunar și aceasurilor. Ele sunt fabricate din materiale 
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semiconductoare similare cu cele utilizate în electronică la cipurile 
semiconductoare din componența dispozitivelor semiconductoare. 

 

 Energia Eoliană 
Energia eoliană este energia vântului, o formă de energie regenerabilă. La 
început energia vântului era transformată în energie mecanică. Ea a fost folosită 
de la începuturile umanității ca mijloc de propulsie pe apă pentru 
diverse ambarcațiuni iar ceva mai târziu ca energie pentru morile de vânt. 
Morile de vânt au fost folosite începând cu sec al 7-lea î.Hr de perși pentru 
măcinarea grăunțelor. Morile de vânt europene, construite începând cu sec al 
12-lea în Anglia și Franța, au fost folosite atât pentru măcinarea de boabe cât și 
pentru tăierea buștenilor, mărunțirea tutunului, confecționarea hârtiei, presarea 
semințelor de in pentru ulei și măcinarea de piatră pentru vopselele de pictat. 
Ele au evoluat ca putere de la 25-30 KW la început până la 1500 KW (anul 
1988), devenind în același timp și loc de depozitare a materialelor prelucrate. ■ 
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    Telefonul tău,   

     o posibilă mașină de făcut  

  Bitcoin1  

       pentru alții! 
 
 
 
 

Dragoş Mihai Deaconescu, 11B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Recent, o companie de securitate online numită Trend 

Micro, a descoperit o serie de aplicații care transformă telefonul 
utilizatorului, fără știrea acestuia, într-un producător de Bitcoins, 
când utilizatorul nu folosește dispozitivul. În principiu, aceste 
aplicații păcălesc posesorul telefonului să instaleze un update, 
care avea printre altele și un cod care punea la treaba” 
smartphone-ul, distribuind către acesta un bloc de informație 
care trebuia spart, astfel obținându-se Bitcoin-ul.  

                                                 
1
 Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat și o monedă digitală creată în 2009 de 

Satoshi Nakamoto. Numele Bitcoin se referă de asemenea și la programul cu sursa deschisa pentru 

folosirea acestor monede, cât și la rețeaua peer-to-peer (de la egal la egal) pe care acesta o 
formează. Spre deosebire de majoritatea monedelor, bitcoin nu se bazează pe încrederea într-un 

emitent central. Bitcoin folosește o bază de date distribuită peste noduri ale unei rețele de la egal la 

egal (peer-to-peer) pentru a inventaria tranzacțiile și se folosește de criptografie pentru a furniza 
funcții de bază pentru securitate cum ar fi asigurarea că bitcoinii nu pot fi cheltuiți decât de cel care 

îi deține și decât o singură dată. Construcția monedei bitcoin permite deținerea și transferul anonim 

de valoare. Bitcoinii pot fi salvați pe un computer personal sub forma unu fișier portofel sau pot fi 
stocați cu un serviciu de portofel a unei terțe părți, iar în ambele cazuri bitcoinii pot fi trimiși prin 

intermediul internetului oricărei persoane cu o adresă bitcoin. Topologia de la egal la egal și lipsa 

unei administrații centrale fac nefezabil ca o autoritate, guvern , etc. să manipuleze valoarea bitcoin 
sau să introducă inflație prin producerea lor. Bitcoin este una din primele implementări a 

conceputului numit „criptomoneda” (cryptocurrency), prima dată descris în 1998 de Wei Dai pe 

mailing listul Cyperpunk 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Satoshi_Nakamoto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sursa_deschisa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Baz%C4%83_de_date_distribuit%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Criptografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Infla%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyperpunk&action=edit&redlink=1
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  Aproape toți utilizatorii zilnici de funcții precum mail, 
browsing, video sau mesgerie instant, știu că există o aplicație 
care face bateria telefonului să se golească mai repede. Fie că 
vorbim despre bateria care nu se încărca prea repede sau de un 
telefon care se mișcă prea greu, o aplicație deschisă este în 
general cauza. De obicei dai vina pe un virus sau pe un malware, 
și nici măcar nu te gândești că procesezi informație pentru un 
individ pe internet pentru că acesta să primească un Bitcoin. De 
fapt, este posibil să faci asta. Două aplicații extrem de populare în 
America, Songs și Prized, au fost indentificate că fiind copii 
fantomă ale originalelor din pe AppStore și Play Store, concepute 
pentru a mînă cu ajutorul telefonului. Dar se pare că nu sunt 
singurele, existând copii care rulează de pe magazinele de 
aplicații fantomă de unde îți poți descărcă jocuri, de exemplu, fără 
a plăți pentru ele. Toate acestea dovedesc ingeniozitatea 
hackerilor, dar și promptitudinea celor de la Google, care au dat 
jos cele două aplicații menționate, urmând o anchetă amănunțită, 
fiind vizate și aplicațiile populare în Europa. Sfatul nostru, atenție 
la procesele în desfășurare, aplicația asociată cu mineritul 
fraudulos de Bitcoin fiind numită  

ANDROIDOS_KAGECOIN”. ■ 
 

zonait.tv 
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Etica în afaceri și  

implicarea socială  

a firmelor 

 

 
 
 
 

Prof. Maria Șchiopu, 
Colegiul Economic Hermes Petroșani 

 
"Dicţionarul explicativ al limbii române", prin ediţia sa din 1975 defineşte etica 

astfel: "ştiința care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare 
istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de 
conduită morală corespunzătoare unei anumite clase sau societăţi".  

Etica afacerilor este o activitate componentă a muncii managerilor. În America, 
organizaţia modernă de afaceri reprezintă astăzi sursa principală de putere și influenţă 
a societăţii, societatea cea mai dezvoltată si înfloritoare. În aproape 100 de ani firma de 
afaceri a devenit nu numai cea mai importantă instituţie economică, ci totodată si cea 
mai puternică forţă a schimbărilor sociale. Cu toate că destul de des în ţările puternic 
dezvoltate, organizaţia de afaceri este privită de publicul larg ca un element 
conservator, aceasta este din multe puncte de vedere una din forţele cele mai radicale 
ale societăţii. Organizaţia de afaceri a devenit principalul mijloc de transformare a 
ştiinţei si tehnologiei în bunuri şi servicii de natura economică. 

O înțelegere a eticii este importantă pentru noi ca indivizi, pentru că o etică 
sănătoasă reprezintă însăşi esenţa unei societăţi civilizate. Conduita etică reprezintă 
unul dintre criteriile principale care definesc felul in care o companie îşi desfăşoară 
activitatea, consolidând sau, dimpotrivă, distrugând reputaţia acesteia pe piaţă. 
Conduita etică necesita efort, capacitate de sinteză şi inteligenţă. De-a lungul timpului a 
fost dovedit faptul ca o conduită etică are întotdeauna rezultate pozitive.  

Există posibilitatea de a pierde pe termen scurt, dar niciodată pe termen lung. 
Etica nu se reduce la a respecta legea. Ea presupune buna gestionare a raporturilor cu 
ceilalţi. Etica înseamnă mai mult decât a rezolva sau a preîntâmpina nişte conflicte. 
Etica în afaceri presupune găsirea unui echilibru între interesele acţionarilor şi interesele 
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grupurilor afectate sau implicate, de la parteneri până la consumatori şi societate în 
ansamblu. Ideea de bază e simplă: cu cât numărul celor care respectă un set minim de 
reguli este mai mare, cu atât cresc şansele de câștig ale fiecăruia dintre jucătorii de pe 
piaţă. În noul mediu de afaceri, firmele nu mai sunt entități autonome, ci sunt 
dependente una de cealaltă. Firmele sunt ca nişte noduri într-o reţea, astfel încât 
căderea uneia poate antrena o cădere în lanţ a mai multora. Succesul şi eşecul se 
împart. 

  Compania de succes este aceea care socializează 
  Etica în afaceri înseamnă a introduce în deciziile de zi cu zi şi în strategiile de 

management şi alte norme decât cele impuse de lege. O companie este responsabilă 
social în măsura în care ţine seama nu doar de interesele acţionarilor ci de interesele 
tuturor grupurilor afectate de activitatea ei. Ca atare, etica în afaceri este un cost. Etica 
în afaceri presupune a abate niste resurse de la traseul impus de calculul strict al 
eficientei economice. Etica în afaceri costă: bani, resurse umane si de timp, expertiza, 
oportunităţi, precum investiţii sau dezvoltare. Mai mult, etica în afaceri şi forma ei cea 
mai vizibilă, implicarea socială a companiilor, sunt opţiuni nedeterminate de lege. În 
forma clasică a filantropiei corporatiste, în forma reglementată a donaţiei şi sponsorizării 
ori în forma modernă a programelor de responsabilitate sociala corporatista (RSC) 
integrate în strategiile de management, implicarea sociala a companiilor a fost multa 
vreme percepută drept un cost mai mult sau mai puţin necesar, un lux al marilor 
corporaţii. 

 
Implicarea socială, formă a puterii corporatiste 
Pe de o parte, implicarea comunitară a constituit apanajul celor puternici, un 

semn distinctiv al forţei economice. Astfel, ea a luat chipul generozităţii companiilor 
prospere. Corporaţiile, ca organizaţii deținătoare de putere economică si socială, trebuia 
să îşi asume nu numai rolul de agenţi economici ci şi pe acela de proteguitori ai 
interesului public, acţionând în sprijinul comunităţilor în vecinătatea cărora operau. Ca 
membrii înstăriţi ai societăţii, marile companii se simțeau obligate să ajute grupurile 
sociale defavorizate. Pe de altă parte, în cazul companiilor din domeniile de risc, 
precum industria tutunului, alimentară, a medicamentelor, a extracţiei si prelucrării 
petrolului, implicarea comunitară a luat forma convenabilă social a strategiilor de 
management al riscului, fiind considerată o cale eficientă de a preveni si rezolva crizele 
create de poluare, de produsele dăunătoare, de condiţiile de lucru improprii. Pe scurt, 
până de curând, etica în afaceri şi programele de RSC au fost considerate bijuteria de 
lux a marilor corporaţii. 

 
  Responsabilitatea socială și micile întreprinderi 
  Fără a mai fi percepută drept semnul puterii economice, responsabilitatea 

socială ia astăzi forma civismului corporatist – o modalitate de a crea relaţii de afaceri 
stabile şi profitabile pentru toate părţile implicate, o modalitate neagresivă, cât mai puţin 
dăunătoare de a funcţiona în preajma comunităţii, o cale prietenoasă de comunicare cu 
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societatea. În aceasta formă, RSC nu este altceva decât o formă modernă, deschisă şi 
flexibilă, de management. Practicile si programele de responsabilitate socială devin, 
astfel, accesibile şi tot mai interesante pentru micile întreprinderi din mediul occidental 
de afaceri.  

Într-un studiu referitor la practicile de afaceri din micile întreprinderi occidentale, 
sunt evidenţiate câteva trăsături comune IMM-urilor: distincţia dintre management şi 
acţionariat este vagă, angajaţii având roluri multiple; principalele activităţi privesc 
rezolvarea problemelor cotidiene; în micile întreprinderi predomină relaţiile şi 
comunicarea informale. De asemenea, relaţiile interpersonale joacă aici un rol foarte 
important. Mai mult, în cazul IMM-urilor se poate vorbi de un grad ridicat de 
interdependenţă în raporturile cu comunităţile; adesea, întreprinderile se implică în viaţa 
comunităţii realizând acţiuni caritabile. În sfârșit, întreprinderile mici sunt vulnerabile pe 
piață, fiind supuse presiunii determinate de marile companii cărora adesea le furnizează 
produse şi servicii.  

În aceste condiţii, în statele europene occidentale este tot mai mult încurajată 
adoptarea de către IMM-uri a practicilor de RSC. Standardele si modelele de 
responsabilitate socială sunt promovate ca o soluţie la problemele tot mai dificile cu 
care se confruntă IMM-urile pe piaţa europeană. Incertitudinea generată de presiunea 
marilor companii, poziţia instabilă pe fostele pieţe tradiționale forţează micile 
întreprinderi să se implice în parteneriate strânse, în relaţii cu caracter personal care să 
ofere încredere. Se remarcă o tendinţă a IMM-urilor de a recompensa instabilitatea pe 
piaţă cu o sporire a stabilităţii în relaţiile interumane, cu angajaţii, cu partenerii de 
afaceri, cu clienţii. Implicarea socială a întreprinderilor mici duce la creşterea reputaţiei 
în comunitate, la îmbunătățirea imaginii personale a proprietarului şi administratorului, la 
creşterea încrederii în întreprindere, la creşterea loialităţii faţă de companie. Toate 
acestea garantează stabilitatea relaţiilor cu partenerii de afaceri, cu angajaţii şi cu 
comunitatea. 

Există însă şi factori care descurajează practicile de responsabilitate sociala în 
IMM-uri: lipsa de cultură manageriala a proprietarilor și administratorilor, concepția 
agresivă faţă de piaţă şi concurenţă a managerilor din IMM-uri, stilul de management 
paternalist si autoritarist, conservatorismul, refuzul inovaţiei în practicile de afaceri. 

 
Importanţa moralei şi a eticii pentru manageri 
David Murray, în lucrarea sa "Cele 7 valori esenţiale. IMM-urile şi beneficiarii 

lor" identifică 7 valori esenţiale pe care o companie ar trebui să le aibă în vedere, prin 
managerii şi angajaţii săi, pentru o desfăşurare cât mai etică a activităţii sale, şi anume: 

"consideraţie faţă de semenii noştri, veghere în păstrarea standardelor etice, 

creativitate în economisirea resurselor şi în protecţia mediului-, servirea clienţilor 

cat mai bine, corectitudine faţă de  furnizori, beneficiari, personalul angajat, asociaţi, 

comunitate--, transparenţa   eliminarea minciunii în comunicarea cu partenerii, clienţii, 

furnizorii, personalul angajat, organele statului şi interdependenta faţă de 

comunitatea în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea"; cât şi  12 provocări morale în 
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viaţa de afaceri: "aprecierea demnităţii muncii, bunele relaţii în afaceri, deservirea 
impecabilă a clienţilor, moralitate în achiziţionare, moralitate în desfăşurarea competiţiei, 
tratarea personalului cu demnitate şi respect, remunerarea corectă a personalului, 
respectarea legilor, protejarea mediului înconjurător, încheierea de afaceri fără mituire, 
menţinerea onestităţii în afaceri, supravieţuire în caz de schimbări majore" . 

 Chiar dacă un muncitor este cinstit sau este onest şi are o înaltă moralitate, 
exemplu dat de şefii săi şi de top-managerii îi pot determina să treacă cu vederea 
practicile neetice ale altora sau poate chiar sa le adopte. 

 Top-managerii au puterea de a dicta politica unei organizaţii şi de a da tonul 
din punct de vedere moral. Ei au şi o mare responsabilitate de a folosi judicios aceasta 
putere, ei pot şi trebuie să servească drept modele de comportament etic pentru 
întreaga organizaţie. 

 Nu numai prin comportamentul lor de zi cu zi care trebuie să fie întruchiparea 
principiilor înalte de etica dar şi prin comunicarea în întreaga organizaţie a aşteptărilor 
similare de la angajaţi, şi prin încurajarea rezultatelor pozitive. 

 Din păcate de la conducerea de la vârf se sugerează uneori subtil ca, cei din 
conducere nu vor sa ştie de practicile ilegale sau neetice ale angajaţilor. Și dacă 
practica personalului, aflat în conducerea de vârf a organizaţiei, este cunoscută pentru  
folosirea resurselor organizaţiei pentru plăceri personale, angajaţii de la nivelurile mai 
joase sunt susceptibili de a proceda la fel. 

Fiecare manager este într-o poziţie de influenţă asupra subordonaţilor. Toţi 
managerii trebuie să acţioneze ca modele etice bune şi să dea tonul moralităţii în aria 
lor de responsabilitate. trebuie avut grijă ca aceasta să se facă de o manieră pozitivă şi 

informală. ■ 
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INFLAŢIA SE INSTALEAZĂ CONFORTABIL  
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Paradoxul lumii în care trăim este că pe măsură ce ABSURDUL se 

instalează confortabil în toate domeniile de activitate, omul se străduie din 
răsputeri să se adapteze acestei noi realități în loc să vadă unde s-a pierdut 
logica.  Fenomenul inflaţionist s-a făcut simţit în viaţa oamenilor încă de la 
începuturi sub diverse forme, care au afectat într-o mare măsură bunul mers al 
vieţii economice, sociale şi politice. 

Inflaţia reprezintă un dezechilibru de ansamblu al economiei, manifestat 
prin două tendinţe majore: creşterea generalizată a preţurilor şi scăderea puterii 
de cumpărare a banilor. Aceasta înseamnă că preţurile bunurilor şi serviciilor 
cresc, cantitatea de bani (fizici şi de cont) creşte, iar puterea de cumpărare a 
unei unităţi monetare scade. Puterea de cumpărare a banilor  reprezintă 
cantitatea de bunuri şi servicii ce poate fi cumpărată cu cantitatea de bani 
existentă în economie,la un nivel dat al preţurilor. 

În prezent, România se confruntă cu o inflaţie foarte mare, datorată crizei 
economice mondiale şi a conflictelor regionale de natură socială şi politică. Se 
poate considera,din punct de vedere social şi economic,că în România are loc 
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un fenomen de stagflaţie,caracterizat  prin absenţa creşterii economice, însoţit 
de o inflaţie puternică 

In literatura de specialitate se utilizează diferite criterii de delimitare a 
formelor inflaţiei. Din punct de vedere al intensităţii întâlnim: 

-inflația moderată caracterizată printr-o creştere medie anuala a 
preturilor si serviciilor de 3% - 4% care duce la deprecierea lentă si progresivă a 
banilor, fără zguduiri economice. 

-inflaţia deschisă in care creşterea anuală a preţurilor este intre 5% si 
10% şi este însoţită de creşteri economice mai reduse sau chiar stagnări 

-inflaţia declarată,în care preturile cresc anual cu 10%-15% 
-inflatia galopantă,în care preţurile si tarifele cresc anual cu mai mult de 

15%, provocând mari dezechilibre economice si sociale 
-hiperinflaţia, forma cea mai periculoasă si excesivă a inflaţiei la care 

preţurile cresc la intervale scurte de timp, antrenând dezechilibre generale in 
economia naţională. 

-dezinflaţia se manifestă prin încetinirea durabila si autoîntreţinută a 
ritmului de creştere a nivelului general al preţurilor 

-creşterea economică neinflaţionistă este o inflaţie moderata însoţita de 
o creştere economica mai mare decât inflaţia 

-creşterea economică inflaţionistă relevă un ritm pozitiv de creştere a 
producţiei naţionale,însoţit de o rată a inflaţiei mai înaltă decât cea a dinamicii 
economice 

-stagflaţia desemnează acea situaţie din economia in care coexistă 
inflaţia cu lipsa de creştere economică 

-slumpflaţia sintetizează coexistenţa inflaţiei galopante cu recesiunea 
economică. 

Fiind un fenomen deosebit de complex, inflaţia se poate măsura si ilustra 
prin utilizarea simultană a mai multor indici si indicatori, fiecare din aceştia 
evidenţiind o anumita faţadă a inflaţiei. Cei mai importanţi sunt: 

 indicele general al preţurilor,indicele preţurilor de consum,indicele 
costului vieţii,scăderea de cumpărare a banilor pe piaţa interna si cea 
externă,depăşirea de către masa monetară în circulaţie a produsului naţional 

Exprimarea absolută a inflaţiei se determină ca diferenţă dintre cererea 
absoluta nominală si cantitatea reală de bunuri si servicii pe care le pot oferi 
spre vânzare agenţii economici. 

Indiferent de cauza declanşării inflaţiei, desfăşurarea ei,perpetuarea si 
agravarea inflaţiei are determinări multifactoriale. În condiţiile economiei 
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actuale, inflaţia are la baza factori de ordin economic, monetar socio-politic, de 
natura interna si externa care acţionează simultan si se influenţează reciproc. 

Inflaţia fiind un fenomen complex, are cauze multiple:creşterea volumului 
de credite;acoperirea deficitului bugetar prin emisiune de monedă fără acoperire 
în bunuri şi servicii; creşterea salariilor, fără o creştere corespunzătoare a 
productivităţii muncii;scăderea producţiei de bunuri şi servicii;creşterea 
costurilor de producţie. Putem spune că în funcţie de cauzele inflaţiei se pot 
identifica următoarele forme de inflaţiei : 

Inflaţia prin moneda apare atunci când exista o emisiune excesivă de 
moneda,peste oferta reală de bunuri si servicii.. 

Inflaţia prin cerere se datorează dezechilibrului dintre cerere şi ofertă, 
elasticităţii cererii şi creşterii ei, în timp ce oferta este rigidă sau scade. 

Excesul de cerere poate proveni din economisire, creşterea salariilor fără 
o creştere corespunzătoare a productivităţii muncii, precum şi excesului de 
cheltuieli publice. Astfel, excesul de cheltuieli acoperite de la bugetul statului 
este o cauză majoră a inflaţiei deoarece contribuie la creşterea cererii în 
comparaţie cu oferta de piaţă. 

In condiţii normale, excesul de cerere stimulează mărirea producţiei. 
Dacă însă creşterea volumului cererii nu determină o creştere corespunzătoare 
a producţiei,a ofertei, preturile cresc si se manifestă fenomenul inflaţionist. 

Inflaţia prin costuri, în viziunea unor teoreticieni, se datorează creşterii 
neîncetate a cerinţelor faţă de agenţii economici, în condiţiile concurenţei tot 
mai ascuţite: amortismente accelerate, publicitate, salarii mari, sarcini fiscale 
exagerate, etc. Inflaţia prin costuri exprimă acea creştere inflaţionistă a 
preţurilor datorată creşterii elementelor ce intră în preţuri (materii prime, salarii, 
beneficii). Caracteristic pentru inflaţia prin costuri este creşterea mai rapidă a 
salariilor medii în raport cu creşterea productivităţii medii a muncii. 

Mărirea costurilor nu stimulează producţia, iar oferta de bunuri si servicii 
scade si, implicit, preturile cresc. 

Costurile de producţie pot sa crească atunci din două cauze: creşterea 
cheltuielilor cu salariile peste nivelul de creştere al productivităţii muncii sau 
scumpirea unor materii prime sau a energiei. 

Inflaţia importată este generată prin mecanismul cursului de schimb si 
prin mecanismul fluxurilor de capital. Aceasta poate să apară când deprecierea 
unei monede naţionale face ca bunurile de import sa fie mai greu de cumpărat, 
însa este nevoie ca acest proces sa fie de durata mai lungă. 
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Consecinţele inflaţiei sunt examinate prin prisma deprecierii monetare. 
Inflaţia are influenţe atât pozitive cât şi negative asupra creşterii economice, 
asupra populaţiei, dar şi asupra întreprinderilor. 

 Consecinţele inflaţiei sunt recepţionate în primul rând de agenţii 
economici cumpărători,datorită scăderii puterii de cumpărare a banilor. 

 Sub incidenţa inflaţiei scad economiile agenţilor economici diminuându-
li-se dobânda,dar inflaţia îi avantajează pe cei care au datorii, datorită indexării 
veniturilor. 

Inflaţia constituie un factor dezorganizator al oricărei economii naţionale, 
descurajează investiţiile productive, de lungă durată, generează si extinde 
şomajul, accentuează deprecierea monedei naţionale. 

O inflaţie ridicată frânează creşterea economică, hiperinflaţia induce 
recesiune, iar la un nivel moderat, inflaţia în general antrenează efecte 
benefice. Însă de cele mai multe ori acesta determină efecte negative şi de 
aceea oamenii de specialitate au formulat anumite politici de control şi stopare a 
fenomenului inflaţionist. 

Creşterea substanţiala a creditului duce relativ repede la dezechilibrul 
inflaţionist,la excesul de creştere nominala pentru bunurile de consum (inflaţie 
pe credit). În anumite condiţii, profiturile cresc mai încet decât masa economiilor 
disponibile ale întreprinderilor. Ca urmare,guvernele caută să promoveze 
programe proprii de investiţii, pe seama bugetului 

Pentru combaterea inflaţiei factorii de decizie trebuie sa aibă în atenţie 
frânarea creşterii masei monetare si a preţurilor, atragerea economiilor băneşti 
si transformarea lor în capitaluri active,revalorizarea banilor, reducerea cererii 
agregate, reducerea incertitudinilor etc. Succesul presupune înglobarea unor 
astfel de măsuri în pachete care să se completeze cat mai bine pe termen 
mediu si lung. 

Inflaţia contemporană reprezintă un dezechilibru structurat monetaro-
real,care exprimă existenţa în circulaţie a unei mase monetare ce depăşeşte 
nevoile economiei, fapt ce antrenează deprecierea banilor neconvertibili în aur 
si a celor neconvertibili în general, ca şi creşterea durabilă si generalizată a 
preţurilor.  

Datorită consecinţelor negative asupra organismului economic şi social, 
inflaţia constituie un obiectiv major al politicilor macroeconomice din toate ţările 
cu economie de piaţă. De aceea politicile actuale de combatere a inflaţiei au 
fost astfel elaborate încât să stopeze inflaţia şi,în acelaşi timp, să permită 
creşterea economică şi limitarea şomajului. 
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Obiectivul principal al politicilor antiinflaţioniste este stabilitatea nivelului 
general al preţurilor,însă într-o economie deschisă schimburilor internaţionale, 
acest lucru nu este suficient. Lupta împotriva inflaţiei trebuie să fie o acţiune 
permanentă, graduală şi de mare întindere, astfel încât rezultatele acesteia să 
fie benefice. O politică brutală ar avea consecinţe pe termen scurt foarte 
defavorabile asupra utilizării factorilor de producţie şi ar fi însoţită de o 
recesiune accentuată a activităţii economice. Programele de stabilizare 
(dezinflaţie) utilizează cel puţin o ancoră nominală; aceasta poate fi un curs de 
schimb fix sau un agregat monetar. Se poate recurge şi la alte acţiuni, precum 
încercarea de control temporar al salariilor şi al altor variabile (pentru stoparea 
curbei inflaţioniste). 

Pe de altă parte  dacă nu reuşesc scăderea drastică şi rapidă a inflaţiei, 
programele ce folosesc fixitatea cursului de schimb ajung repede în impas. Un 
program ce îşi propune reducerea inflaţiei trebuie să ţină cont, pe de o parte, de 
situaţia concretă a economiei, iar, pe de altă parte, de modul ei de funcţionare. 
Să luăm, de exemplu, starea economiei. Persistenţa inflaţiei ridicate, cronice, 
trebuie să avertizeze Guvernul asupra riscului de a forţa creşterea economică 
prin inflamarea procesului inflaţionist şi deteriorarea unor echilibre fragile. Este 
mult mai avantajos să înregistrezi o creştere sustenabilă, de exemplu, sub 5% 
concomitent cu scăderea inflaţiei, decât o creştere de peste 5%, care s-ar baza 
pe subvenţionarea inflaţionistă a unor activităţi ineficiente, ar deteriora 
portofoliul unor bănci şi balanţa de plăţi. 

 În 2014,pentru prima oara Romania are o inflaţie relativ scăzută, nu este 
exagerat de scăzută,este în apropierea normelor europene si trebuie sa 
rămânem în normele europene pentru ca suntem in Europa. 

În prezent, riscurile semnificative la adresa inflaţiei vin în mare parte din 
exterior. Tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte asupra preţului 
petrolului, dar si volatilitate a fluxurilor de capital adresate noilor state membre 
ale UE. 

Totodată, inflaţia riscă sa iasă de sub controlul si în contextul 
incertitudinilor cu privire la succesul măsurilor de consolidare fiscală din statele 
membre ale zonei euro si a celor privind implementarea fermă şi consecventă a 
măsurilor de consolidare fiscală . 

Inflaţia însăşi este o formă de impozitare uniformă a capitalului, în care 
săracul plăteşte un procent la fel de mare ca şi bogatul. Îi afectează pe toţi. 
Rata impozitului impusă de inflaţie nu este fixă: nu poate fi calculată anticipat. 
Ştim cât este azi; nu putem şti cât va fi mâine; iar mâine nu ştim cât va fi 
poimâine. 
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De obicei, cei săraci sunt impozitaţi mai sever, în termeni procentuali, 
decât cei bogaţi, pentru că ei nu dispun de aceleaşi mijloace de a se proteja 
prin intermediul achiziţionării de capital real. 

Ca orice alt impozit, inflaţia determină pe fiecare individ şi pe fiecare om 
de afaceri să adopte o anumită politică. Descurajează economisirea şi 
chibzuinţa. Inflaţia face ca  activităţile speculative să fie uneori mai profitabile 
decât producţia. Distruge stabilitatea tuturor relaţiilor economice. Nedreptăţile 
pe care le face îi determină pe oameni să caute remedii disperate. Creează 
germenii comunismului. Îi face pe oameni să ceară un control totalitar. 
Sfârşeşte, invariabil, în deziluzii şi în colapsuri amare. 

Dacă nu se încearcă plata reală a datoriei acumulate şi se apelează, în 
schimb, la inflaţie, atunci rezultatele sunt cele pe care le-am descris deja. ■ 
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Orașul meu natal,  
orașul lui Brâncuși 

Nicoleta Albulescu, 11A 

Liceul Energetic Târgu jiu 

 
“Arta nu face decât să înceapă   

continuu.” (C. Brâncuși) 

 

Orașul Târgu Jiu este menționat 

documentar în 23 noiembrie 1406, el 

fiind la acea vreme un centru comercial 

de mare importanță, făcând legătura 

între oraeșle din Transilvania și cele 

aflate la Dunăre. Inițial, în secolul XV, 

documentele descriu localitatea ca pe 

un târg, iar mai apoi, din izvoarele 

istorice reiese o oglindire a vieții 

orășenești. 

În secolul al XVII-lea orașul 

Târgu Jiu devine reședința de județ a 

Gorjului, în care s-au adăpostit în 

vremuri grele mari domnitori ai țării 

printre care Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab. 

Trupele lui Leon Voda Tomșa și cele ale lui Matei Basarab s-au luptat 

în 1631 pe teritoriul orașului, iar în 1716 boierii turci au învins la Târgu 

Jiu trupele lui Nicolae Mavrocordat. Despre denumirea acestui județ se 

poate spune că este o prescurtare a vechii denumiri slave „Gornemu” 

(Gore), „Jiliu” (Jil sau Jii) adică „Jiul de Sus” sau „Jiul de Munte”care 

treptat s-a transformat în „Gorjii”, apoi „Gorjiu” și, într-un final, 

în Gorj.. 

 La începutul secolului al XIX-lea orașul a participat la 

evenimente foarte importante din istoria României. Întorcându-se de la 

București, la data de 21 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu găsește la 

Târgu Jiu un loc prielnic pentru planurile sale mărețe, pe care le va pune 

în aplicare în Câmpia Padeșului. Un alt eveniment însemnat în istoria 

bătăliilor îl reprezintă lupta de la Podul Jiului din 14 octombrie 1916, 
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unde femeile, copiii, bătrânii și cercetașii Gorjului și-au apărat cu 

demnitate și vitejie pământul strămoșesc. În cinstea eroilor gorjeni care 

au luptat până la moarte împotriva năvălirilor vrajmașe pe pământul lor, 

marele sculptor Constantin Brancuși a realizat în 1937 impresionantul 

ansamblu monumental, care este celebru în toata lumea. 

                  Întors  in Romania, marele scluptor a dat curs chemarii Ligii 

Naționale a Femeilor din Târgu-Jiu, care dorea să închine un monument 

eroilor patriei căzui în timpul primului război mondial. Este realizat  

acum tripticul Masa tăcerii, Poarta sărutului și Coloana fără sfârșit 

(1937-1938) – capodoperă a marelui artist. Aici, ca și în alte lucrări, 

Brâncuși regăsește dimensiunile artei 

populare, ale patrimoniului cultural din 

ținuturile carpatice, pe care le-a introdus în 

atmosfera agitată a artei moderne. Un clar 

principiu solar, fundamentând o nevoie de 

ordine și rațiune, conduce demersul 

artistului popular, moștenitor al unei 

tradiții ce răzbate din preistorie, spre 

apropierea esențelor realității. Atitudinea 

pozitivă ce se degajă din această abordare 

a fenomenelor vieții face din Brâncuși 

unul dintre creatorii care au marcat decisiv 

evoluția sculpturii moderne. El propune-cu 

unic ecou în conștiința artistică a primei 

jumătăți de secol, ecou prelungit prestigios 

și în arta zilelor noastre-o decantare și o 

nouă integrare a spiritualității și 

sensibilității depuse în structura formelor 

semnificative ce răzbat spre noi din 

“dimineața arhetipurilor”. Revelația 

străvechii culturi îi oferă nu atât o sumă de morfologii-reale, firești, ci 

mai ales o structura morală și filosofică deosebită ce face cinste 

orașului. Preluând elemente de limbaj din zăcământul culturii populare, 

încarcă opera sa de forme miraculoase. Iluminat de cultul pământului 

patriei și al strămoșilor săi, sculptorul, este fascinat de zorii nașterii 

omului, descoperind, momentele cruciale ale vieții-nașterea, iubirea, 

munca, creația, moartea. Spațiul închis, circular, al marilor sanctuare 

dacice din Munții Orăștiei, măsurând curgerea vremii și menținând treaz 

http://1.bp.blogspot.com/_QCTs5ZG-0tw/SUevciXhlVI/AAAAAAAAAME/TPjpxViY3R8/s1600-h/brancusi.bmp
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spiritul, este reluat cu dorința de a sacraliza un loc, un punct evocator, 

unde timpurile-trecut, prezent și viitor-se unifică. 

 

“Voim întotdeauna să înțelegem ceva. Însă nu este nimic de înțeles. Tot 

ceea ce puteți contempla aici, în Atelier, are un singur merit: 

că este trăit...” (C. Brâncuşi) 

 

 

  De Gorj  se leagă nume mari, ce au scris istorie de-a lungul 

timpului: Constantin Brâncuși, Ioan Culcer, Grigore Geamănu, Elvira 

Godeanu, Grigore Iunian, Iosif Keber, Vasile Lascăr, Maria 

Lătărețu, Gheorghe Magheru, Sergiu Nicolaescu, Ecaterina Teodoroiu, 

Gheorghe Tătărăscu, George Uscătescu, Tudor 

Vladimirescu. 

Stema orașului a fost adoptată în 

decembrie 2002 și reprezintă un scut împărțit în 

trei: de o parte și de altă, pe un fundal argintiu, se 

află câte un leu, ambii ținând câte o spadă neagră, 

iar pe partea centrală, pe fond albastru, este 

Coloana Infinită, aurită. Deasupra scutului se 

regăsește coroana murală formată din șapte 

turnuri crenelate, semn că localitatea este 

municipiu și reședință de județ. Lei sunt 

simbolurile Olteniei, spada reprezintă vitejia, iar 

Coloana Infinită este un  simbol al orașului, 

creație a lui  Constantin Brâncuși. ■ 

 

“Trebuie să încerci necontenit sa urci foarte sus,  

dacă vrei sa poti sa vezi foarte departe.”  

(C. Brâncuşi) 
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Luna Mai. Repere 
 
►1 MAI ● 1359: Recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti, cu sediul la Curtea de 
Argeş, de către Patriarhia din Constantinopol ● 1831: Se înfiinţează, la Bucureşti, 
Arhivele Statului din Ţara Românească ● 1865: Intră în vigoare Codul Penal (aprobat 
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 aprilie/3 mai 1864) ● 1899: Bayer introduce 
aspirina în Germania ● Ziua Muncii ►2 MAI ● 1772: se naşte Novalis (Friedrich 
Leopold von Hardenberg), poet german (d. 1801) ● 1519: moare Leonardo da Vinci, 
pictor, sculptor, inginer şi arhitect renascentist italian (n. 1452) ● România: Ziua 
Naţională a Tineretului ►3 MAI ● 1975: La vârsta de 13 ani şi jumătate, Nadia 
Comăneci devine campioană mondială absolută a Europei la gimnastică şi campioană 
continentală la sărituri, paralele şi bârnă ● 1469: se naşte Niccolò Machiavelli, scriitor, 
om politic şi istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste (d. 1527) ►4 MAI 
● 1955: moare George Enescu, compozitor, violonist, pianist şi dirijor român (n. 1881) ● 



 

impuls   103 

România: Ziua naţională a inimii ►5 MAI ● 1813: se naşte Sören Aabye Kierkegaard, 
teolog şi filosof danez, precursor al existenţialismului (d. 1855) ● 1818: se naşte Karl 
Marx, filosof şi economist german (d. 1883) ● 1821: moare Napoleon Bonaparte, 
împărat al Franţei (1804–1814 şi 1815) (n. 1769) ►6 MAI ● 1885: A fost emis un 
decret regal privind aprobarea Tomos–ului, prin care Patriarhia din Constantinopol 
recunoştea Biserica Regatului României ca autocefală ● 1888: Victor Babeş face 
primele vaccinări antirabice la Bucureşti ● 1889: Turnul Eiffel este deschis oficial spre 
vizitare publicului în cadrul expoziţiei universale din Paris ● 1954: Atletul britanic Roger 
Banister a devenit primul om din lume care a alergat o milă (1.601 metri) în mai puţin de 
patru minute ● 2003: A fost inaugurată, la Moscova, prima staţie de metrou din lume 
aflată la cea mai mare adâncime. Staţia Park Pobedi (Piaţa Victoriei) este construită la 
90 de metri sub pământ ● 1856: se naşte Sigmund Freud, medic neuropsihiatru 
austriac, fondator al şcolii psihologice de psihanaliză (d. 1939) ● 1861: se naşte 
Rabindranath Tagore (Thakur Rabindranath), scriitor, poet indian, laureat al Premiului 
Nobel (d. 1941) ● 1952: moare Maria Montessori, medic şi pedagog italian (n. 1870) ● 
1992: moare Marlene Dietrich, actriţă şi cântăreaţă germană (n. 1900) ►7 MAI ● 1833: 
se naşte Johannes Brahms, compozitor, pianist şi dirijor german (d. 1897) ● 1840: se 
naşte Piotr Ilici Ceaikovski, compozitor rus (d. 1893) ● 1892: se naşte Iosip Broz Tito, 
om politic şi de stat, preşedintele Iugoslaviei în perioada 1953–1980 (d. 1980) ● 399 
î.Hr.: moare Socrate, filosof grec ►8 MAI ● 1886: A fost lansată pe piaţă băutura 
răcoritoare cea mai cunoscută din lume: Coca–Cola ● 1794: moare Antoine Lavoisier, 
chimist francez (n. 1743) ● 1873: moare John Stuart Mill, filosof englez (n. 1806) ● 
1903: moare Paul Gauguin, pictor francez (n. 1848) ● Ziua mondială a Crucii Roşii ►9 
MAI ● 1994: Nelson Mandela este ales drept primul preşedinte de culoare al Africii de 
Sud ● 2003: A avut loc o premieră mondială medicală la Clinica de Urologie şi 
Transplant Renal din Cluj: un bărbat a fost operat concomitent în partea stângă şi în 
partea dreaptă a corpului, folosindu–se o singură cale de acces. Cei doi medici care au 
condus operaţiile sunt profesorul Mihai Lucan şi profesorul Ralph Senner, însoţit de 
robotul Aesop ● 1805: moare Friedrich von Schiller, dramaturg, poet, prozator, 
estetician şi istoric literar german (n. 1759) ● Ziua Europei ►10 MAI ● 1499: este 
publicată prima hartă geografică a lui Amerigo Vespucci. ● 1881: Carol I de 
Hohenzollern–Sigmaringen este încoronat Rege al României (1881–1914), după ce 
anterior fusese Principe al României (1866-1881) ● Ziua naţională a României între 
1866-1948 ►11 MAI ● 330 : Inaugurarea solemnă a oraşului Constantinopol (astăzi 
Istanbul); ridicat de împaratul Constantin pe locul vechii colonii greceşti Byzantion, ca 
nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit (în 1453 a căzut sub stăpânire turcească). 
● 1784 : Limba germană este declarată limbă oficială în Transilvania ● 1904: se naşte 
Salvador Dalí, pictor, grafician şi eseist spaniol (d. 1989) ►12 MAI ● 113: A fost 
inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, “Columna lui Traian”, operă atribuită lui 
Apollodor din Damasc ● 1884: moare Bedřich Smetana, compozitor şi dirijor ceh (n. 
1824) ● România: Ziua Adolescenţilor ►13 mai ● 1917: La Fatima, important loc de 
pelerinaj din Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 şi 10 ani, au avut viziuni cu Fecioara 
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Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul 
respectiv s-a ridicat o biserică ● 1904: se naşte Elvira Godeanu, actriţă româncă de 
teatru şi film (d. 1991) ►14 MAI ● 1643: În vârstă de aproape cinci ani Ludovic al XIV-
lea devine rege al Franţei după moartea tatălui său, Ludovic al XIII-lea ● 1796 : 
Doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei ● 1900 : Se 
deschid Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima oară au participat şi femei ● 
1939 : Fetiţa peruană Lina Medina, în vârstă de cinci ani devine cea mai tânără mamă 
din lume ● 1981 : Primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu 
nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute, activitatea spaţială 
desfăşurându–se la bordul staţiei orbitale “Saliut 6″ ● 1265: se naşte Dante Alighieri, 
poet italian (d. 1321) ►15 MAI ● 1252 : Papa Inocenţiu al IV-lea emite bula papală ad 
exstirpanda, prin care autorizează tortura ereticilor ● 1718 : A fost patentată prima 
mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra ● 1861 : S-a înfiinţat, 
la Bucureşti, prima şcoală românească de medicină veterinară ● 1940 : Ciorapii din 
nylon au fost pentru prima dată puşi în vânzare, în SUA ● 2004 : Josh Findley a 
descoperit cel mai mare număr prim cunoscut până la această dată, 224036583 − 1. 
Numărul conţine şapte milioane de cifre. ● 1567: se naşte Claudio Monteverdi, 
compozitor italian (d. 1643) ● 1891: se naşte Mihail Bulgakov, romancier şi dramaturg 
rus (d. 1940) ● Ziua internaţională a familiei ● Ziua latinităţii ►17 MAI ● 1792: 
Înfiinţarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale ● 1995: 
Pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătuşu a reuşit să ajungă pe cel mai înalt 
vârf al lumii, Everest (8.848 m) ● 1510: moare Sandro Botticelli, pictor al Renaşterii 
florentine (n. 1445) ● 1838: moare Charles Maurice de Talleyrand, diplomat francez (b. 
1754) ►18 MAI ● 1910 : Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat 
contact din istorie dintre Pământ şi o cometă ● 1974 : În deşertul Rajahstan din 
provincia Pokhran, India detonează cu succes prima sa arma nucleară; devine a şasea 
ţară care posedă arma nucleară ● 1045: se naşte Omar Khayyam, poet persan (d. 
1123) ● 1872: se naşte Bertrand Russell, filosof englez, laurat al Premiului Nobel (d. 
1970) ● 1891: se naşte Rudolf Carnap, filosof german (d. 1970) ● 1920: se naşte Karol 
Józef Wojtyła (Papa Ioan Paul al II-lea) (d. 2005) ● 1911 : moare Gustav Mahler, 
compozitor austriac (n. 1860) ● Ziua internaţională a muzeelor ►19 MAI ● 1922 : Este 
înfiinţată “Organizaţia de Pionieri” a Uniunii Sovietice ● 1762: se naşte Johann Gottlieb 
Fichte, filosof german, părintele idealismului german (d. 1814) ● 1925: se naşte Pol Pot, 
dictator cambodgian (d. 1998) ►20 MAI ● 325: Are loc primul Sinod ecumenic de la 
Niceea ● 1875: A fost semnată, la Paris, Convenţia Metrului, tratat prin care s-a 
promovat Sistemul Internaţional de Unităţi de Măsură (tratat la care România va adera 
la 10/22 martie 1883) ● 1799: se naşte Honoré de Balzac, scriitor francez (d. 1850) ● 
1806: se naşte John Stuart Mill, filosof englez (d. 1873) ● 1506: moare Cristofor 
Columb, explorator italian, descoperitorul Americii (n. 1451) ● 1988: moare Ana Aslan, 
medic specialist în gerontologie (n. 1897) ►21 MAI ● 1904 : A fost înfiinţată Federaţia 
Internaţională de Fotbal (FIFA) ● 1965 : Debutează la Televiziunea Română, emisiunea 
“Teleenciclopedia” – record de audienţă până în anul 1990 ● 1471: se naşte Albrecht 
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Dürer, pictor şi gravor german (d. 1528) ● Ziua Mondială a Culturii şi Diversităţii 
Culturale, stabilită de UNESCO ● 2006: Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse ► 
22 MAI ● 1813: se naşte Richard Wagner, compozitor, dramaturg şi teoretician al artei 
germane, unul din cei mai de seamă reprezentanţi ai romantismului muzical (d. 1883) ● 
337: moare Constantin cel Mare, împărat roman (n. 272) ►23 MAI ● 1858: se naşte 
Max Planck, fizician german (d. 1947) ● 1906: moare Henrik Ibsen, dramaturg 
norvegian (n. 1828) ● Ziua mondială a broaştelor ţestoase ►24 MAI ● 1844: Samuel 
Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic ● 1875: A fost constituit Partidul Naţional 
Liberal, printre membrii fondatori fiind : Ion C. Brătianu, M. Kogălniceanu, M.C. 
Epureanu ● 1686: se naşte Gabriel Fahrenheit, fizician german (d. 1736) ● 1543: 
moare Nicolaus Copernicus, astronom, a elaborat şi fundamentat teoria heliocentrică (n. 
1473) ►25 MAI ● 1803: se naşte Ralph Waldo Emerson, scriitor şi filosof american, 
fondatorul transcendentalismului (d. 1882) ● Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi 
►26 MAI ● 1920: Constantin Brâncuşi a participat, la Paris, la “Festivalul Dada” 
împreună cu André Gide, Paul Valéry, F. Léger etc. fiind unul dintre semnatarii 
manifestului intitulat “Contre Cubisme, contre Dadaisme” ● 1986: Comunitatea 
Europeană adoptă steagul european. ● 1976: moare Martin Heidegger, filosof german, 
reprezentant al existenţialismului (n. 1889) ►27 MAI ● 1600 : Mihai Viteazul devine 
“domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”, realizând prima 
unire politică a celor trei ţări române ● 1984 : Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre–
Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigaţie, ca importantă, după Suez şi 
Canalul Panama; lucrările de construcţie au început în 1973 ● 1564 : moare Jean 
Calvin, reformator religios francez (n. 1509) ● 1821: moare Tudor Vladimirescu, lider 
revoluţionar (n. 1780) ● 1840: moare Niccolo Paganini, violonist şi compozitor italian (n. 
1782) ►28 MAI ● 1961: A fost fondată organizaţia “Amnesty International”, 
preocupările acesteia fiind axate strict pe problemele persoanelor din penitenciare. ● 
1805: moare Luigi Boccherini, violoncelist şi compozitor italian (n. 1743) ● 1937: moare 
Alfred Adler, doctor şi psiholog austriac, fondator al şcolii de psihologie individuală; a 
doua şcoală vieneză de psihoterapie (după psihanaliza lui Sigmund Freud şi înainte de 
logoterapia lui Viktor Frankl). (n. 1870) ►29 MAI ● 1453: A fost cucerit 
Constantinopolul de către Sultanul Mahomed al II–lea, fapt ce însemna sfârşitul 
Imperiului Bizantin ● 1880: se naşte Oswald Spengler, filosof şi istoric german (d. 1936) 
►30 MAI ● 1945: Începe procesul ziariştilor “criminali de război şi vinovaţi de dezastrul 
ţării”. Printre acuzaţi: Pamfil Şeicaru, Radu Gyr, Nichifor Crainic. Sentinţa va fi 
pronunţată la 4 iunie 1945 ● 1778: moare Voltaire, filosof şi scriitor iluminist francez (n. 
1694) ● 1960: moare Boris L. Pasternak, poet, prozator şi traducător rus, laureat al 
Premiul Nobel (n. 1890) 
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Una, alta 

Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Cerul este albastru zurliu, verdele proaspăt, pământul 

respiră ca o pâine în auriul coacerii, păsările se îngână în triluri 
mereu surprinzătoare, fluturii alunecă voios pe tobogane de vis, 
râurile dansează pe ritmuri june, ploile se amuză pe sub 
pleoapele norilor, pietrele surâd a şansă şi îşi dau coate în ciocniri 
firave etc., etc., etc. Truisme ale oricărui visător! Declanşez 
pozitiv această scriere pentru că psihologii sunt cu ochii pe noi şi 
nu e tocmai indicat să cazi pradă avidităţii lor analitice prizând 
pe nările imediatului aerul tare şi tăios al negativismului… 

Însă, niciodată limbajul nu mi-a fost un amic curtenitor, 
nu am găsit un umăr în el care să încurajeze cursivităţi sensibile, 
devoalări sufleteşti caline. Relaţia mea cu limbajul a fost mai 
degrabă una conflictuală. Eu negându-i valenţele şi acuzându-i 
conţinutul ca fiind prejudecată, el punându-mă la colţ ca non 
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grata. L-am folosit împotriva sensului lui convenţional şi, 
adeseori, ca un bumerang care nu se joacă cu legile fizicii, s-a 
întors asupra mea cu o virulenţă decisivă. Bizar, nu?, aici fizica 
nu mai e relativă! Probabil e şi motivul din cauza căruia, pus în 
situaţia de a mă traduce în ideea unui articol pentru numărul 
curent al acestei reviste, realitatea bumerangului, cu solicitudine 
(?), îşi arogă prezenţa. Limbajul, convenţie şi conţinut 
preconceput… Carevasăzică, ar trebui să tac? Probabil. Nu ştiu… 

Mă gândisem cândva să scriu câteva idei despre felurile 
iubirii şi capcanele timpului. Habar nu aveam… Gândind 
dragostea, ea devenise o problemă, se supunea ecuaţiei, mintea se 
juca de-a culoarea şi felia cu bisturiul îndoielii perspectivele... Pe 
moment, văd doar două necunoscute în atâtea nuanţe: dragostea 
motivată, dragostea fără motiv. Acestea subsumând totul. Nu 
ştiu care e cea dintâi şi nici cea care vine adulmecând urma... Sau 
poate vin împreună, într-o configuraţie de monolit… Dragostea 
motivată încântă, sublimează sinele, spirala neajunsului o face 
cerc şi o mişcă în creşterea inimii. Dragostea nemotivată nu 
admite întrebări, uimeşte, împlineşte fără protocolul excesiv al 
gesturilor. Amândouă seduc, te fac… fericit. Fără a te lăsa să le 
pătrunzi ca semnificaţie, ca obiect al gândirii. Poate nu 
întâmplător, fără a discrimina între agape, philia, storge şi eros, 
epistolele pauline rezumă viaţa la mirajul sentimentului, acesta 
fiind substanţial în toată gestica… Lucrurile aşternute astfel, 
conştientizându-le astfel, trăirea s-ar sublima în simplitate şi 
esenţă. Dar timpul, ca un fur şi o interjecţie a destinului, vine 
nechemat cu drapări şi derapări paradoxale, cu adânciri mirabile 
şi înălţări derutante, cu stereotipuri şi provocări contrastante. 
Explicaţiile ştiinţei, aici, nu ajută. Realitatea e subiectivă, 
percepţia în consecinţă… Timpul e un strateg. Nu permite să îl 
oprești, să îl reții în imortalizări oarecare, nu vrea poze, nu se 
expune fotografic. El cuprinde, amprentează. Uneori subjugă, 
obligă la un imediat alarmant. Jonglează cu amintiri într-o 
memorie selectivă şi halucinantă deopotrivă. Fiindcă nu caută 
sensul liniar al minţii, ci înălţimile de neatins ale sufletului. Dar 
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timpul nu se scurge, el ne scurge. E sita care cerne adevărurile 
fiinţei până când nisipurile fine ale devenirii nu mai sunt nisipuri 
mişcătoare, ci atomii preţioşi ai lui a fi. Într-o continuă şi naivă 
personificare, putem vorbi despre timp ca şantier, stare în care 
toate se prefac. Şansa, aşadar, poate e doar un construct sau o 
eroare, o simplă eroare... Iar noi, vorbind acum, riscăm să îi 
pierdem tocmai esenţa. De halou în care creştem, efectele de seră 
ale minţii fiind profund nocive, iar timpul… timpul e doar o 
capcană… 

Cu toate acestea, deşi îmi era clar ce voiam să rostesc, 
cuvintele, în parte, mă refuzau. Cuvintele m-au blocat în tăceri 
cumulative. Aşa au urmat şi alte exerciţii ratate ale rostirii… 

Apoi, mi-a trecut prin minte gândul că ar trebui să fiu 
ancorat în cotidianul halucinant pe care îl trăim cu toţii şi să 
transcriu câteva opinii personale despre surâs şi încrâncenare, 
despre grabă şi trenuri care nu există. Observând că nu există teme, 
nu există subiecte pe care le poţi aborda, ci numai cuvinte care 
rătăcesc şi ne rătăcesc prin magma sensurilor aproximative. Ideile 
sunt aparenţele unei realităţi ce a scăpat trăirii împlinite. Astfel, 
tăceri subversive m-au prins în ciulendrele lor subjugându-mă 
unor paşi circulari. Rostirea nu avea rost. Mă învârteam, mă 
învârt în cerc… 

Apoi, provocat de atâtea neputinţe, am vrut cu tărie să 
dezvălui totul, să spun răspicat tuturor că cineva ne joacă o festă, 
tăcerea în sine fiind o festă vulgară. Iar noi, cu toţii, putem 
împlini utopia împreună fără ajustări lingvistice, putem fi pur şi 
simplu. Şi am vrut să scriu despre adevăr şi sinceritate. Despre 
determinismul neuropsihic şi liberul arbitru improvizat, despre cauze 
nebănuite şi efecte arbitrare, despre memoria materiei şi nostalgie, 
despre vinovăţii plurale şi vinovăţii genetice. Despre faptul că, in 
extenso, uzând grosier de argumentul ideii, Hitler a fost sincer, 
dar, în gravele sale erori care au marcat cu întuneric omenirea şi 
umanitatea nu a înţeles că adevărul e departe, o simplă particulă 
într-o cuantă cu care încă se joacă de-a axiologia Demiurgul, iar 
Lethe e un râu de netrecut, aletheia o banală amăgire. Şi, în fond, 
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sincer să fii în raport cu ce, cărui sistem de referinţă să îţi divulgi 
sinele, eul, supraeul? Şi care ar fi mecanismele celuilalt în măsură să 
recepteze corect şi fără impurităţile propriei sale existenţe 
sinceritatea ta? Ce alteritate e posibilă în contextul dedicat al 
sincerităţii? Viaţa e, prin expresiile sale, şablonardă, suntem 
prinşi în reflexe cultural-spirituale, în caruselul unor deprinderi 
sociale care fac din sinceritate un derizoriu slogan. Acesta nu 
poate legitima decât un patetism exagerat, nicidecum adevărul ca 
instanţă ultimă şi tutelară a existenţei în genere… 

În cele din urmă, ca o resemnare, am convenit cu mine 
însumi că există un singur fel de limbaj. Cel interior. Iar acesta e 
doar un simplu jurnal de bord în complicatele păşiri în călătoria 
numită viaţă. Probabil e şi motivul pentru care tăcerea îşi 
revendică atâtea cadavre de cuvinte. Pentru că… observ… 
limbajul, propriu-mi limbaj, mă refuză. Găsesc în asta o vină. 
Dacă nu eşti pregătit, cu sensurile nu ai voie să te pui. ■ 
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