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în pragul verii 
 

Prof. Ing. Ionescu Cosmin 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

,, Este extrem de greu să convingi un elev de liceu că va întâlni o mulțime de 
probleme mult mai dificile decât cele din algebră și geometrie.” 

Edgar Watson Howe 

 

 
Pentru majoritatea dintre noi, cei mai frumoși ani din 

viață au fost cei de liceu. 
 S-au legat prietenii noi, complicitate la bune și la rele; 
multe proiecte comune au însemnat copiatul la ore, chiulitul în 
gașcă. Este locul unde îți începi aventura numită adolescență, 
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unde trăiești prima iubire, locul în care o notă proastă la teză e un 
capăt de țară sau nu. 
 Este, înainte de toate, perioada în care îți formezi 
personalitatea, în care, putem afirma cu certitudine, trăiești, 
visezi, dar și realizezi că sunt multe lucruri serioase în lumea asta 
și, că totul e trecător și că odată cu trecerea anilor această etapă 
efemeră a vieții noastre va rămâne doar o amintire plăcută. 
 Este perioada în care virozele respiratorii sunt la ordinea 
zilei, este etapa în care ne era foame permanent, în care se auzeau 
zgomotele dese de caiete scăpate pe jos în timpul lucrărilor, a 
orelor când eram somnoroși, când toți colegii ne plictiseau și când 
profesorii chiar nu înțelegeau că aveam nevoie de o pauză 
interminabilă. 
 De multe ori s-a întâmplat să constat că liceul este un loc 
al visurilor și, spun asta pentru că toate acele speranțe pe care un 
adolescent și le face s-au dovedit a fi doar niște frumoase utopii, 
datorate, în principal faptului că ne-am făcut planuri, ori 
irealizabile pentru acea vârstă, ori de nerealizat pentru întreaga 
noastră viață. 
 Ce poate să însemne liceul, de fapt? Un vis pur cu multe 
peripeții romantice, un episod inocent al unei tinereți pe care noi 
o vedeam veșnică sau, dimpotrivă, este adevărat și asta, un 
adevărat chin, după cum spunea însuși marele nostru poet 
simbolist, George Bacovia: 

  
,, Liceu, - cimitir 
 Al tinereții mele –  
 Pedanți profesori 
 Și examene grele … 
 Și azi mă înfiori 
 Liceu,  - cimitir 
 Al tinereții mele!” 
 

 Cred, totuși, că această ultimă ipostază a ceea ce poate 
însemna liceul pentru adolescenți, nu are prea mulți adepți, 
majoritatea tinerilor văzând lucrurile într-o lumină optimistă, cu 
multe vibrații în suflet, cu multă ,,poezie”, cu o imagine a unei 
etape fericite din a lor carte a vieții. 
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 Se poate afirma cu siguranță că, odată cu trecerea anilor, 
creștem, învățăm să ne maturizăm, să iubim, ,,să zburăm”, dar și 
să realizăm că totul trece … trec anii … trece viața. 
 Cred că marea majoritate se va regăsi în tot ceea ce am 
exemplificat mai sus; aș fi deosebit de bucuros să putem afirma cu 
toții că am fost, împreună, nu numai o clasă, că am fost o familie: 
Liceul Energetic Târgu Jiu.  
 Dintr-o dată realizezi că ai ajuns la capătul unei 
„călătorii”, pe care ai început-o la o vârstă fragedă şi, după mai 
mulţi ani, o închei la vârsta frumoasei adolescenţe. Gata de un 
nou început, de o nouă etapă a vieţii!  
 Totul se transformă în amintiri. În cele mai frumoase 
amintiri. Să le păstrați cu grijă dragilor, și să adăugați alături de 
ele altele la fel de frumoase! 
 În încheiere, vă mulțumesc pentru sentimentele pe care 
m-ați făcut să le trăiesc, scriind aceste gânduri și vă doresc să 
aveți o viață plină de reușite, în care planurile voastre să devină 
realitate, iar greutățile să nu vă ,,stingă” gingășia și frumusețea 
sufletească pe care am regăsit-o la voi! ■ 
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IDEALIZAREA  

CELUILALT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Caterina Popescu 
Liceul de Artă „Marin Sorescu” – Craiova 

 
 

 
Cu toții știm frumoasa poveste de dragoste dintre Romeo 

şi Julieta, unii am citit-o, alții am văzut-o jucată pe scenă. Tot 
timpul mă impresionează altceva când o văd, nu știu la ce anume 
rezonez, dar, pentru că acum scriu despre cum se face că iubim pe 
un anume om şi nu pe altul, o să mă sprijin pe această perspectivă 
a idealizării în alegerea ființei iubite. Romeo şi Julieta formează 
un cuplu fascinant, ei pot aduce pacea în orașul lor divizat graţie 
liniştii pe care o presupune pasiunea lor. Dar, istoria lor este 
scurtă şi asta se datorează fără îndoială morții, întreruperii bruște 
a iubirii şi idealizării masive, comune a celor doi. Mitul 
îndrăgostiților romantici aflați într-o mulțime ostilă are această 
stranietate inefabilă a unui împreună ce sfidează resentimentul 
celor excluși, al societăţii, al celui care este spectator detașat. 

Care este miza conștientă şi inconștientă pentru care ne 
îndrăgostim de un anumit om, ce anume din ceea ce este celălalt 
ne face să îl iubim, ce satisfacții ne oferă, ce dorințe profunde ne 
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îndeplinește astfel că ajungem să simțim în toată ființa noastră 
misterul pe care îl creează iubirea? 

Sunt anumite lucruri pe care le știm, le-am auzit, le-am 
văzut şi le-am trăit în anumite vremuri. Este vorba de felul în care 
erau părinţii noștri, felul unic în care am perceput relația lor, 
schimburile care existau între ei atunci când noi eram mici, 
neînțelegerile şi uimirea pe care o simțeam când vedeam priviri 
tăioase sau auzeam cuvinte aspre, gelozia resimțită când ei ne 
refuzau accesul în universul lor mare. Concomitent cu toate astea 
s-au născut alte întrebări: cum va fi soţia mea/soţul meu, câți 
copii voi avea, cum voi fi eu când voi fi mare, şi încă ceva, de 
nedefinit, închis înăuntrul corpului şi al pielii, al emoțiilor difuze, 
ceva straniu şi intangibil – ceea ce va deveni ulterior atracția 
sexuală, idealizarea corpului celuilalt, experiența iubirii tandre şi 
agresive împreună cu celălalt. 

 În alegerea amoroasă şi mai ales în ceea ce privește 
formarea unui cuplu stabil nevoile de valorizare, dorințele de a fi 
admirat, iubit, asigurat în sine însuși stau pe primul plan şi cade 
în sarcina partenerului satisfacerea lor. Aceste dorințe şi nevoi 
sunt indispensabile şi uneori pot deveni masive cum se întâmplă 
în cazul celor care manifestă temeri legate de faptul ca sunt 
neglijați, nu se simt suficient iubiți, nu li se iau în considerare 
eforturile şi implicarea în viața de cuplu şi în alte situații de viață 
– scenarii care au uneori legătură cu ceva ce se întâmplă în plan 
imaginar şi cu o anumită precaritate existențială a partenerului. 

Aparent, orice alegere a partenerului pare ca are la baza 
ceva spontan, aleatoriu. Dacă cineva vă întreabă: “Cum v-ați 
cunoscut?”, vă vine în minte ceva, poate fi un aspect legat de 
fascinația pe care ai resimțit-o când ai fost privit într-un anume 
fel, poate ai fost pur şi simplu ostil inițial, sau poate dai vina pe 
hazard. În orice caz, tot timpul înăuntrul tău lucrează ceva de 
ordinul unei simțiri foarte personale împreună cu un altceva pe 
care l-am putea numi prejudecați sociale, culturale specifice 
familiei de origine, voci ca în corurile tragediei antice care te 
avertizează sau care te îndeamnă. Mă gândesc la “aranjamentele” 
de tip familial în care se pune la cale pețitul cu toate avatarurile 
sale, fie ca există ca inițiatori părinții, fie chiar cuplul care 
“forțează” aspirațiile părinților punându-i în faţa faptului împlinit 
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şi, cine știe, poate că beneficiază şi ei de un cadou – nepoții care 
vor veni. 

Mitul lui Narcis care se îndrăgostește de sine şi îşi iubește 
imaginea de sine proiectată în oglinda lacului şi din care 
psihanaliza a creat conceptul de narcisism, concept cu multiple 
înțelesuri, poate aduce puţină lumina aici.  

Sunt opţiuni narcisice în care ne alegem partenerul după 
modelul nostru şi după modelul idealului nostru, cineva cu care 
ne identificăm în cele mai profunde aspecte. Dacă aici vorbim mai 
degrabă într-un registru al individualității, ce se întâmplă cu 
conceptul de “Noi”, cum pot doi oameni să devină Unul în sensul 
înțelesului de Noi ca şi anvelopă, ca şi înveliș conţinător al celor 
doi? Cum putem înțelege beneficiul narcisic pe care ni-l dă 
partenerul? Există într-un plan mai multe modalităţi de a ne simți 
valorizați narcisic graţie partenerului. Şi aici poate fi vorba de o 
adicție sau de o dependenţă de celălalt în care el întrupează 
Idealul nostru şi limitele propriei ființe se șterg luându-l 
înăuntrul nostru. Ţine de fiecare să depășească această 
nediferențiere primară ca stare extatică. Apoi, pot fi alegeri prin 
diferența a ceea ce presupune o alegere în cazul căreia celalalt este 
resimțit ca având o anumită precaritate, insuficienţă. Cel care face 
o astfel de alegere se simte, prin comparație, ca fiind cel mai bun 
dintre ei. Partenerul slab, trist, deprimat, imigrant este tipic, cel 
care ar trebui educat, salvat, ajutat şi cel care îl alege este 
restaurat narcisic în această cochilie închisă a relației lor în care 
se resimte ca fiind salvatorul.  

Capacitatea de a te îndrăgosti este un pilon de bază pentru 
a intra într-o relație. Asta înseamnă că idealizarea se atașează 
dorinței erotice dar şi potențialului fiecăruia de a lega o relație cu 
celalalt în profunzime.  

Există o idealizare a celuilalt ce include corpul său, 
schimburile lor tandre şi erotice, dezvăluirea propriei sexualităţi 
în care se simt liberi să-şi afirme toată ființa. Sexualitatea oferită 
cât şi cea refuzată incită şi este un stimul puternic pentru dorința 
erotică a celuilalt. Astfel, se pune în scena pasiunea sexuală, 
fiecare păstrându-se în corpul lui. Însă, cum poate fi înțeleasă 
pasiunea sexuală decât prin depășirea granițelor sinelui numai 
prin contopirea fuzională cu celălalt? Ceea ce pare foarte abstract 
este faptul că fiecare își păstrează individualitatea sa chiar în 
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această experiență a contopirii. Ieșirea din sine către o unire 
pasională cu celălalt şi cu ceea ce înseamnă pentru fiecare “Noi” 
este o sfidare a morții. A ajunge aici poate fi o aventură 
periculoasa pentru că se presupune că au fost dominate 
neîncrederea şi frica în oferirea propriului sine celuilalt.  

Idealizarea ulterioară a persoanei totale a celuilalt 
presupune capacitatea de a simți vină, îngrijorare şi tendințe de 
reparație care vor facilita integrarea pasiunii sexuale cu iubirea.  

Faptul că celalalt devine în tine, creşte în visele tale, te 
face să simți că ar putea fi pierdut, că ar putea avea un alt obiect 
al dorinței, furia resimțită că este diferit de ceea ce știai şi de ceea 
ce mintea ta proiecta în el investindu-l cu anumite calităţi 
conduce la o agresivitate care poate fi firească şi dezirabilă atunci 
când reușește să stea înăuntrul idealizării şi iubirii celor doi.   

Treptat, idealizarea corpului celuilalt şi idealizarea totală a 
persoanei celuilalt evoluează într-o idealizare a unui alt sistem, 
cel de valori etice, culturale, estetice pe care le întrupează acum 
cuplul lor – o dezvoltare ce stă mărturie pentru îndrăgostirea lor 
romantică. Este ceea ce exprima Pygmalion, sculptorul ce a creat-
o pe frumoasa Galateea, aici idealizarea își dobândește înțelesul 
său deplin. Căci, fruct al iubirii sale romantice, creație a mâinilor 
sale, el dă naștere în realitate unei ființe perfecte din care el face 
parte, el face realitate d in visul său. ■  
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E X C U R S  
în istoria şi subînţelesurile  

ideii de toleranţă 
 

Prof. Valeria Roşca,  
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
 

Identitatea se coagulează ca o consecinţă a relaţiei noi-ceilalţi. 

Nu poţi convieţui confortabil cu tine însuţi dacă relaţiile cu alteritatea 

sunt striate de disfuncţionalităţi majore. Pentru o minimă igienă 

relaţională, ai nevoie de rigori autoimpuse în absenţa cărora dezordinea 

ameninţă propria supravieţuire ca fiinţă socială.  

Andrei Pleşu, cu rigoarea-i caracteristică, poposeşte în miezul 

istoriei filosofiei: „Se admite, în genere, că dezbaterea modernă despre 

toleranţă începe la sfârşitul secolului XVII-lea, cu John Locke.” Autorul 

face aserţiunea că realitatea aruncă pe scena dezbaterii mai ales 

concepte aflate în criză. În orice caz, toleranţa este înțeleasă de John 

Locke ca un antidot la practica persecuţiei şi se impune mai ales prin 

conotaţiile ei religioase, extrapolarea la alte domenii ale vieţii fiind 

oarecum ilicită şi cu dificultăţi. Andrei Pleşu deschide o delicioasă 

paranteză lămuritoare: „În treacăt fie spus, John Locke, teoretician al 

toleranţei şi exponent luminat al separării dintre viaţa civilă şi cea 

religioasă, nu e atât de modern încât să accepte toleranţa faţă de atei, 
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care i se par, prin lipsa lor de angajament spiritual, fiinţe asociale.” 

(p.78) După aceste precizări, ar urma subînţelesuri ale toleranţei 

manifestate abia în modernitate. Unul dintre aceste subînţelesuri este 

toleranța faţă de sine, un fel de infinită îngăduinţă cu care ne privim pe 

noi înşine. Nimeni nu ne cunoaşte mai bine ca noi prostia, slăbiciunile, 

tabieturile, unele de tot râsul, atitudinile neeroice, şi totuşi nu ne 

scandalizăm. Găsim puterea să ne aruncăm nouă înşine o privire 

amicală, plină de te-am şi iertat deja. Ai zice că ne consumăm întreaga 

îngăduinţă pe propriile noastre inadecvări la bine, de nu mai rămâne 

aproape nici un strop de îngăduinţă pentru ceilalţi, îndepărtaţii. Dacă 

ceilalţi sunt apropiaţi, fac parte din clanul nostru, din cercul nostru, dacă 

împărtăşesc cu noi aceleaşi idei, aceleaşi valori, aceleaşi amintiri, 

nivelul îngăduinţei urcă. Familia, cercul de prieteni, comunităţile mici 

sunt şcoli ale toleranţei. Într-o comunitate mare, arată Andrei Pleşu, te 

poţi izola, poţi crea congregaţii pe bază de afinităţi, ocolind cu graţie 

ceea ce nu intră în formula vieţii tale, poţi pune în paranteză ceea ce nu 

te interesează. Într-o comunitate mică însă, gradul de fricţiune poate fi 

letal în absenţa toleranţei: „Dar într-o familie trebuie să te acomodezi la 

particularităţile fiecărui membru ca la un dat, de care, în condiţii 

curente, n-ai cum să fugi. Căsnicia, de pildă, încurajează spiritul de 

toleranţă până la martiraj... E inevitabil să cazi la învoială, să te 

obişnuieşti cu modul partenerului de a rula sau nu tubul de pastă de 

dinți, cu deprinderile lui alimentare, cu tabieturile lui, sau ale unui 

întreg clan, cu ritmuri şi idiosincrazii care îţi sunt străine.” (p.80) Un 

alt subînţeles al toleranţei, una din variantele sale slabe, ar fi indulgenţa. 

Este un fel relaxat de a privi negativităţi neesenţiale, un fel de a admite 

micile derogări ale celorlalţi de la ceea ce ar fi trebuit să fie: „Micile 

păcate, cele pe care le avem şi noi sau le-am avut, ca toată lumea, în 

altă etapă a vieţii, trebuie tratate cu blândeţe, muşamalizate, uitate. 

Indulgenţa e toleranţa bunicilor care trag, ghiduş, cu coada ochiului, la 

delicioasele năzbâtii ale nepoţilor.” (p.81)  

Andrei Pleşu identifică alte două nuanţe ale toleranţei: 

complicitatea, consimţirea tacită şi resemnarea. Complicitatea 

funcționează în fel şi chip, dar în Est s-a împământenit sub forma 

bacşişului: „Toţi ştim, cel puţin noi, cei din Europa Orientală, că 

bacşişul e o deprindere nesănătoasă. Nu suntem de acord cu ea, dar o 

asumăm, fie din slăbiciune, fie din oportunism strategic; preferăm să 

încurajăm un obicei prost decât să ne confruntăm cu efectele negative 
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ale corectării lui; ni se pare că e mai rentabil să stimulăm prin bacșiș, 

promptitudinea unor servicii, sau să recompensăm acordarea unor 

favoruri decât să dăm inutile lecţii de corectitudine...” (p.82) Genul 

acesta de toleranţă e un fel de alegere a răului mai mic. Aici s-ar înscrie 

chiar casa de toleranţă, ca un loc al dezordinii controlate, prin care se 

evită dezordinea necontrolată. Resemnarea însă, o specie a toleranţei 

exersată îndelung la noi, este calificată ca una mai sumbră: „Vezi 

neregula, o respingi, dar o suporți, o înduri, ca pe ceva inevitabil. De 

regulă adopţi resemnarea fie pentru că nu crezi în posibilitatea 

rectificării situaţiei, fie pentru că, dintr-un motiv sau altul vrei să 

salvezi aparenţele.” (p.83). Din prima atitudine emerge ceea ce se va 

numi laşitate şi este un specific al timoratului, iar din cea de a doua se 

naşte ipocrizia şi este specifică înşelatului care sub masca toleranţei dă 

să-şi salveze imaginea de sine şi a cuplului. 

Parcurgând nuanţele şi subînţelesurile care se descoperă unui 

spirit curios şi ludic, la chestionarea cum se manifestă toleranţa în viaţa 

unui ins, înţelegem că pe tija relaţiei eu-tu, cresc spectaculoase specii de 

compromis, acord fals, îndurare, autocenzurare, complicitate, dar şi 

acceptarea diferenţei, răbdare faţă de diferit, toate acestea fiind premise 

ale unei potriviri de cadenţă, de ritm imperios necesare mersului 

împreună. ■ 
[fragment din cartea cu timpul nu-i de glumit. nici măcar la români] 
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Să menţinem  
viața psihicului! 

 

 

Prof. Geta Clipicioiu,  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Omul nu-i făcut să trăiască singur, ci are nevoie de alții. 

Relațiile cu ceilalți pot da naștere unei multitudini de sentimente; în 

general, acestea pot fi împărțite în sentimente afectuoase și ostile. Cel ce 

dorește să aibă o viață frumoasă trebuie să se străduiască să le elimine 

pe cele din urmă. Dacă reușește să creeze în jurul lui o atmosferă de 

cordialitate și de afecțiune, va fi o persoană senină și fericită. 

Dar asta nu-i întotdeauna ușor de realizat; de multe ori e chiar 

imposibil, deoarece, în ciuda bunăvoinței noastre, putem da naștere unor 

antipatii, invidii și ranchiune. Gentilețea ne poate fi adesea greșit 

interpretată, iar amabilitatea considerată ipocrită. 

Ce putem spune? Din nou, e necesar să fim răbdători. Nu putem 

spera să-i mulțumim pe toți și să le fim simpatici. Iubirea și prietenia îi 

sunt la fel de necesare omului ca aerul pe care îl respiră. Un individ care 

preferă să se închidă în singurătate comite o greșealǎ dintre cele mai 

grave. 
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Uneori, e de ajuns să fim optimiști ca să ne simțim altfel și să 

privim viața altfel. Prin urmare, e important să ne amintim urmǎtoarele: 

• Să nu neglijăm necazurile, dar sǎ  depășim suferințele, încercând să le 

descoperim originile, adică anulându-le agresivitatea. 

• Să nu ne închipuim că avantajele pe care ni le oferă viața sunt gratuite. 

Viața are un preț, pe care însă noi îl fixăm. 

• Să nu  neglijăm familia. Să nu credem cumva că vom avea parte de 

fericire dacă suntem simpatici cu străinii, dar morocănoşi  și 

neînțelegători cu familia. Numai între cei dragi vom putea învăța ce e 

fericirea... 

• Să nu fim pretențioși. Să nu afirmăm că suntem mai buni decât alții; în 

schimb,  sǎ  ne străduim  să fim mai buni ca ieri. Trecutul propriu 

trebuie să fie unicul termen de comparație. 

• Să nu pierdem niciodată simțul umorului. Să învățăm să râdem. 

• Să  încercăm să punem în valoare inteligența altora. Tuturor ne place 

să fim lăudați. Să nu ne răzbunăm însă pe ceilalți dacă nu obținem prea 

multă recunoștință din partea oamenilor. Dacă suntem amabili și 

serviabili cu ceilalți, ni se va răspunde cu minium 10% din amabilitatea 

pe care am arătat-o, iar asta e deja mult. 

• Să nu considerăm zilele un șir de obligații nesfârșite. Sǎ ne  gândim 

uneori la drepturile pe care le avem, dar sǎ nu încercăm să le impunem 

altora într-un mod agresiv. Fiecare zi trebuie să conțină măcar o oră de 

distracție și de odihnă. 

Iată concluziile unei peregrinǎri pe drumul psihic uman atât de 

complex și modalitatea optimă de a privi viața altfel... ■ 
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âa ierta, un privilegiu  

Ioan Dorel Şchiopu,  
 

Dacă Dumnezeu ne-ar judeca pe noi, oamenii, după dreptate, 
ar fi jale mare pe pământ. Mai mult ca sigur, omenirea ar fi fost 
de mult pierdută.  

Dar, spre „norocul” nostru, Dumnezeu nu ne judecă după 
dreptate, nu ne judecă după meritele noastre, ci după mare mila 
Lui. Milostiv, ne iartă şi ne dă şansa să ne ridicăm din nou. Şansa 
de a nu  ne considera niciodată pierduţi, de a ne mântui chiar şi în 
ultimele clipe de viaţă. Chiar şi atunci putem cere iertare. Chiar şi 
cetatea Sodoma ar fi fost salvată, la rugăciunea lui Avraam, dacă 
s-ar fi aflat în ea măcar 10 oameni drepţi. 

„Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri”. Iată ce mare privilegiu ne conferă această 
rugăciune! Iată cât de uşor este (în aparenţă) să obţinem iertarea 
greşelilor noastre! În realitate, însă, acest privilegiu aduce cu el şi 
o mare răspundere. Nu este atât de simplu şi de uşor să iertăm, pe 
cât pare. În viaţa de zi cu zi, reuşim destul de greu să ne deosebim 
de datornicul nemilostiv care, după ce a fost iertat de împărat 
pentru o datorie de 10.000 de talanţi, l-a aruncat în închisoare pe 
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un datornic al său pentru doar 100 de dinari (1 talant = 600 
dinari). 

Aţi întâlnit, sunt convins – destul de des, expresia: „Iert, dar 
nu uit”! Cred că, din punct de vedere creştinesc, această expresie 
este doar o modalitate de a-ţi linişti conştiinţa, poate chiar o 
formă de ipocrizie, fără a rezolva problema în esenţa ei. Adică, te 
minţi pe tine însuţi că ai iertat pe cineva fără să fi făcut aceasta cu 
adevărat. 

Cărţile de psihologie descriu un fenomen psihic prin care 
dirijăm amintirile şi sentimentele neplăcute în subconştientul 
nostru, deci în afara zonei conştiinţei noastre. Fenomenul se 
numeşte refulare şi este o formă de apărare împotriva gândurilor 
negative care ne marchează viaţa. 

De multe ori, când vi s-a întâmplat vreun necaz, aţi fost 
sfătuiţi să nu vă mai gândiţi la acel necaz şi să încercaţi să vă 
gândiţi la altceva, mai plăcut. Când aţi urmat sfatul respectiv, aţi 
refulat, aţi trimis sentimentele negative în subconştient. Dar asta 
nu înseamnă că au dispărut. Dispar doar atunci când le uitaţi 
definitiv! 

Până la uitarea definitivă, însă, ele sunt menţinute în 
subconştient cu consum de energie psihică. Efortul autoimpus de 
a nu le vedea, de a nu le simţi, este uneori foarte mare, funcţie de 
intensitatea lor, de tăria cu care te-au afectat acele sentimente 
neplăcute. Sigur că, incomparabil mai uşor treci peste supărarea 
pricinuită de un copil care a spart o vază, decât peste supărarea 
pricinuită de trădarea partenerului de viaţă, spre exemplu. 

Dacă ierţi, dar nu uiţi, înseamnă că nu ai iertat. Însemnă că 
păstrezi resentimentele în subconştient, că ele pot apărea oricând 
şi că se pot manifesta în cele mai nepotrivite moduri. Cu 
consecinţe mai grave decât dacă „greşeala” ar fi fost sancţionată 
pe loc, la producerea ei. 

Imaginaţi-vă următoarea situaţie: aţi greşit unui prieten 
foarte bun. Vă pare nespus de rău şi îi cereţi iertare. El, deşi s-a 
supărat foarte tare, spune că v-a iertat. Viaţa reintră în normal, 
dar, după câţiva ani, vă reproşează greşeala din trecut. 

Bine, veţi fi îndreptăţit să-i amintiţi, dar atunci ai spus că m-
ai iertat! Te-am iertat, dar nu am uitat! – va zice, de acum, fostul 
prieten. 
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Nu-i aşa că această declaraţie va întuneca toate bucuriile 
trăite împreună până atunci, că va anula multe din aprecierile pe 
care vi le-a făcut între timp? Ce vă mai poate convinge că 
amintirea acelei greşeli nu l-a urmărit obsesiv toată această 
perioadă de timp în care aţi crezut că v-a iertat şi că prietenia a 
putut continua?  

Să ne gândim mai mult ce înseamnă iertare atunci când 
spunem rugăciunea „Tatăl nostru”. Tocmai pentru marea 
răspundere care însoţeşte privilegiul nostru de a-i putea ierta pe 
ceilalţi.  

Şi să nu uitaţi că a ierta cu adevărat înseamnă a uita. Restul 
sunt poveşti de adormit conştiinţa. ■ 
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“tăcerea omului, pe care Dumnezeu o aude” 
 

Prof. Elena Bărbulescu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

„Adevărul dumnezeiesc nu stă în cuvinte, ci în tăcere,  
în liniştea inimii, în care rămâi printr-o îndelungă suferinţa.” 

 

Sfântul Ignatie al Antiohiei - Cartea unui sărac cu duhul 
 

 
   "Dintre toate virtuţile Dumnezeu a ales isihia", spune o apoftegmă. "Aşa 
cum o apă mâloasă nu se limpezeşte dacă o tulburi mereu, nu poţi devenii monah 
fără isihie", precizează Sfântul Nil din Ancira. Isihia are o semnificaţie care 
depăşeşte cu mult un simplu mutism. Ea poate fi înţeleasă în mai multe feluri, după 
adâncimea lăuntrică a fiecăruia. 

Etimologic, noțiunea de isihasm provine din limba greacă de la cuvântul 
hesekia (isihia) și înseamnă în sens propriu „liniște”. Isihasmul este o stare 
duhovnicească superioară, susținută de practica rugăciunii inimii, având ca scop 
liniștea deplină a omului în Dumnezeu, prin debarasarea totală de lumea simțurilor. 
Isihasmul presupune o contemplație continuă împletită cu practica rugăciunii lui 
Iisus: (Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine 
păcătosul). 
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Isihia a fost căutată de Sfinții Părinți nevoitori și Pustnici încă de la 
începutul vieții monastice organizate (sec. III-IV), însă mișcarea isihastă s-a 
organizat în secolele XIII-XIV. Printre reprezentanții de seamă ai isihasmului 
amintim:  Sfântului Grigorie Palama, Cuviosul Macarie Egipteanul, monahul 
Evagrie, Cuviosul Marcu Ascetul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cuviosul Ioan 
Sinaitul, Cuviosul Simeon Noul Teolog. Isihasmul nu a fost străin nici Țărilor 
Române, ci a înflorit pe meleagurile românești susținând viața monahală și fiind 
prilej de dobândire și practicare a virtuților, astfel putem aminti aici câteva dintre 
personalitățile duhovnicești ce au marcat viața monahală românească printr-o 
autentică trăire isihastă: Sfântul Ghelasie de la Râmeț, Cuviosul Ioan Sihastrul, apoi 
duhovnicii: Paisie Olaru, Ioanichie Moroi, Ilie Cleopa, Vichentie Mălău etc. 

La origine, cuvântul hesyhast desemna un eremit în general, un monah 
din singurătate, diferit de monahii unei comunităţi cenobitice. Acesta este înţelesul 
pe care-l întâlnim la Evagrie Ponticul (346-399), Nil şi Palladie la începutul secolului 
al V-lea şi la Părinţii pustiei: Chiril din Scitopolis, Ioan Moshus, Varsanufie, în 
canoanele lui Justinian şi, mai târziu, la autori ca Sfântul Grigorie Sinaitul (1255-
1346). Este sensul exterior care trimite, în termeni spaţiali, la relaţia pe care o are 
un om cu semenii lui. 

Mai specific, tot la nivelul spaţial şi exterior, dar şi cu o dimensiune 
lăuntrică şi duhovnicească, isihia poate trimite şi la starea pe care o are monahul în 
chilia sa, fie eremit, fie cenobit: "Isihia (liniştea) desemnează rămânerea în chilie cu 
frică şi cunoştinţa lui Dumnezeu, ferindu-te şi de pomenirea de rău şi de cugetarea 
înalta. Acest fel de linişte, fiind născătoare de toate faptele bune, păzeşte pe 
călugăr de săgeţile vrăjmaşului cele înfocate, nelăsându-l să se rănească de ele. 

” Aşa, frate, pe aceasta câştig-o aducâdu-ţi aminte de clipa morţii tale, 
căci nu şti în ce ceas vine furul; deci dar, trezeşte-te pentru sufletul tău.” Aici isihia e 
asociată cu un alt cuvânt important în tradiţia pustiei: nepsis(cumpătare 
duhovnicească, veghe sau trezvie). 

Isihast este, prin urmare, cel care împlineşte cuvântul awei Moise: "Du-te, 
şezi în chilia ta şi chilia te va învăţa pe tine toate”. 

Pentru isihast, chilia este o casă de rugăciune, un sanctuar, un loc de 
întâlnire al omului cu Dumnezeu. Cum spune o apoftegmă anonimă: "Chilia 
monahului este cuptorul din Babilon în care cei trei tineri L-au întâlnit pe Fiul lui 
Dumnezeu; este stâlpul de nor din care Dumnezeu îi vorbea lui Moise". 

Cum spune Sfântul Teofan Zăvorâtul (1815-1894) "lucrul cel mai important 
este de a sta în faţa lui Dumnezeu cu mintea în inima şi de a rămâne astfel 
neîncetat, zi şi noapte, până la sfârşitul vieţii." Este exact ceea ce înseamnă liniştea 
şi tăcerea chiliei pentru isihast. 

Într-o perspectivă şi mai interiorizată, isihia înseamnă "revenire în sine". 
Este definiţia clasică propusă în toată plenitudinea de Sfântul Ioan Scărarul (+650): 
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"Cel ce se linişteşte se sârguieşte să închidă netrupescul în casa trupească, ceea 
ce e un lucru preaminunat". 
Isihastul, în sensul adevărat al termenului, nu este cel care vieţuieşte trupeşte în 
pustie, ci acela care călătoreşte lăuntric în propria-i inima. Nu este cel care s-a 
separat fizic de alţii închizându-şi uşa chiliei, ci acela care "s-a reîntors înăuntrul-
său" închizând uşa minţii. "Şi-a venit în sine" spune Sfântul Evanghelist Luca 
(15,17) Despre fiul risipitor. Este exact ceea ce face isihastul. 
Isihastul răspunde cuvântului lui Hristos: "Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul 
vostru" (Luca 17,21). El caută mereu să-şi "păzească inima mai mult decât orice, 
căci din ea ţâşneşte viaţa" (Pilde 4,23). Dacă isihastul este într-adevăr un solitar 
trăitor în pustie, singurătatea nu este un loc geografic, ci o stare sufletească. 
Adevărata pustie este în adâncul inimii. 

Pentru Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) este evident că porunca 
Sfântului Apostol Pavel, "Rugaţi-vă neîncetat" (lTes.5.17) este adresată tuturor 
creştinilor, fără excepţie. 
Aici trebuie să amintim că expresiile "viaţă activă" şi "viaţa contemplativă" au, 
pentru părinţii asceţi greci ca Evagrie Ponticul sau Sfântul Maxim Mărturisitorul, un 
sens aparte. "Viaţă activă nu este, pentru ei, viaţa de slujire în lume - predică, 
învăţătura, asistența socială - ci luptă lăuntrică pentru învingerea patimilor şi 
dobândirea virtuţilor. 

În acest sens, se poate spune că numeroşi pustnici şi consacraţi care 
trăiesc într-o izolare severă duc o "viaţă activă". Dar se poate spune şi că există 
bărbaţi şi femei, dăruiţi în întregime slujirii în lume, care ţin rugăciunea inimii şi duc 
o "viaţă contemplativă". 

Sfântul Simeon Noul Teolog (+1022) credea că plenitudinea "vederii" lui 
Dumnezeu este cu putinţă atât în "mijlocul oraşelor" cât şi "în munţi şi chilii". Pentru 
el, oamenii căsătoriţi, în ciuda obligaţiilor lumeşti: copii, grijile inerente şi 
responsabilitatea menajului, se pot ridica până la culmile contemplaţiei. Faptul că 
avea soacră, nu l-a împiedicat pe Sfântul Apostol Petru să fie chemat de Domnul 
să-L urmeze pe Tabor ca să-I contemple slava şi Schimbarea la Faţă. Vedem iarăşi 
că nu situaţia exterioară este criteriul, ci realitatea lăuntrică. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru cuvânt şi tăcere. Aşa cum este posibil 
să trăieşti în cetate şi să fii isihast, poţi prin meseria ta să vorbeşti mult şi să fii totuşi 
tăcut lăuntric. Cum spune avva Pimen: "Este un om care se pare că tace, dar inima 
lui osândeşte pe alţii. Unul ca acesta totdeauna grăieşte. Şi este altul care de 
dimineaţă până seara grăieşte şi tăcere tine, adică fără folos nimic nu grăieşte." 

"Când te rogi - sfătuieşte un scriitor ortodox finlandez - tu, tu însuţi, trebuie 
să taci (...) lasă rugăciunea să vorbească". Sau, mai exact, lăsaţi-L numai pe 
Dumnezeu să vorbească. "Omul ar trebui să rămână mereu tăcut şi să-L lase pe 
Dumnezeu să vorbească". Iată ce încearcă să împlinească isihastul. 
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Adevărata tăcere lăuntrică sau isihie este, în sensul cel mai profund, 
totuna cu rugăciunea neîntreruptă a Duhului Sfânt în noi. Cum scrie Sfântul Isaac 
Sirul: "Căci când Duhul Se sălăşluieşte, zice, în careva dintre oameni, acesta nu 
încetează din rugăciune. Fiindcă Duhul însuşi se roagă pururea. Atunci, nici când 
doarme acela, nici când e în stare de veghe, nu se întrerupe rugăciunea din sufletul 
lui. Ci, fie că mănâncă, fie că bea, fie că doarme, fie că lucrează ceva, şi până şi în 
somnul adânc răsar bunele miresme şi adierile rugăciunii în inima lui, fără 
osteneală." 

Totodată, aptitudinile de a te face invizibil şi de  a te deplasa în mod 
inexplicabil ar constituii unele din efectele rugăciunii isihaste, o rugăciune repetată 
în minte fără încetare. Iată ce spunea Ioan din Moldova,un sihastru din secolul al 
XVIII-ea: ”Rugăciunea începuse să prindă rădăcini, să acţioneze, nu mai puteam 
dormi, abia o oră pe noapte şi asta stând pe un scaun.“ Rezultatul acestei rugăciuni 
neîntrerupte este o iubire nețărmuită față de toţi oamenii. Ioan din Moldova 
afirma:”Mă scol deseori seara ca să spun rugăciunea către Iisus şi devin prizonier, 
atras în afara mea. Nu ştiu unde, în corp sau în afara lui?! Nu ştiu, Dumnezeu ştie.” 
Corpul lui a dispărut într-o zi ,fără ca nimeni să ştie unde şi cum. Şi astăzi se mai 
pot auzi astfel de relatări. 

Cu adevărat, este greu să scapi de primejdia păcatului, fiind în mijlocul 
lumii, ca să nu spun, în mijlocul demonilor, spune, David. 
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Astfel, isihia, în chip vădit, este fuga de cele sensibile şi apropierea de 
cele inteligibile şi de aceea înseamnă apropiere de Dumnezeu. „Iată, m-aş 
îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu". Şi scopul: „Aşteptat-am pe Domnul, Cel 
ce mă mântuieşte". Şi David, acest om sfânt, istoriseşte în treacăt cele ce se 
întâmplă în cetate, vrednice de osândă, şi le numeşte pe cele de acolo puţinătate a 
sufletului şi vifor. Şi cu adevărat, este greu să scapi de primejdia păcatului, fiind în 
mijlocul lumii, ca să nu spun, în mijlocul demonilor. Mare şi cumplit este războiul 
demonilor în lume căci acest război se poartă, şi nu în mică măsură, prin 
conlucrarea simţurilor. Iar pentru cei care s-au aşezat departe de cele sensibile, şi 
care luptă să înăbuşe în ei înşişi orice percepţie sensibilă, condiţiile războiului diferă 
mult, cât timp războiul celui ce s-a îndepărtat de lume este mai mic decât al celui 
care iese în întâmpinarea lui şi cade în mâinile vrăjmaşilor. De aceea, fugind şi 
depărtându-se, retrăgându-se în pustie şi sălăşluindu-se acolo, sfântul bărbat 
strigă, învăţându-ne pricina pentru această vrednică de laudă fugă, şi adaugă astfel: 
„De multă negură sunt pline cele din lume, multe sunt prilejurile de a păcătui şi greu 
este în lume războiul împotriva demonilor, şi mai înainte chiar de a cunoaşte bine 
uneltirea lor, strică, prin stăpânirea pe care o au, mintea multora. De aceea «m-aş 
îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu», ca să nu fiu prins în laţurile încurcate 
ale diavolului şi în meşteşugirile lui sucite. Căci ştiu că «dacă nu mă vor stăpâni, 
atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare şi vor bineplăcea cuvintele 
gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta pururea, Doamne, ajutorul meu şi 
izbăvitorul meu»". Apoi, îmbrăţişând această condiţie a fugii de lume şi a isihiei, şi 
împlinind curăţirea de păcate, voi ajunge la „cugetul inimii mele înaintea Ta pururea, 
Doamne" asemenea cu „aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte". Căci 
faptul de a nu-ţi întoarce mintea spre nimic altceva decât numai spre Dumnezeu, 
precum a arătat cuvântul meu, ţine de starea de curăţie, sau, mai degrabă, este 
vorba despre lucrarea luminătoare şi desăvârşitoare. (Sfântul Calist 

Angelicoudes, Trei Tratate Isihaste) ■ 
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SCHIMBAREA ATITUDINILOR 
 

Prof. Felicia Constantinescu 

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” - 

Ceauru 

 

Rezultat al experienţei individului, atitudinile sunt integrate, 

păstrate şi stabilizate în universul interior al fiecăruia. Acesta însă nu 

poate trăi doar repliindu-se în sine însuşi. Mediul antrenează numeroase 

schimbări, diverse solicitări, obligându-1 să reacţioneze în conformitate 

cu acestea. încercând să se adapteze la mediul extern, individul devine 

agentul propriilor sale schimbări de atitudine. Ele se realizează mai mult 

sau mai puţin în funcţie de receptivitatea individului şi de procesele ce 

solicită schimbarea. 

Cercetările pe tema schimbării atitudinilor sunt numeroase şi 

adesea contradictorii: este dificil de găsit o variabilă latentă specifică 

tuturor schimbărilor de atitudine. Cum să faci să-i determini pe oameni 

să-şi schimbe părerile sau comportamentele? Cu siguranţă - spune S. 

Moscovici - întrebarea nu este nouă, iar oamenii au căutat dintotdeauna 

să-i dea răspuns. Mijloacele de a influenţa părerile şi comportamentele 
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celuilalt nu lipsesc: forţa, ordinul, persuasiunea .Există şi altele, mai 

ascunse dar la fel de banale. 

Indiferent de ocupaţie sau statut social, apelăm cu toţii la 

mijloace de influenţă pentru a obţine de la celălalt ceea ce dorim, în 

interesul nostru chiar dacă se întâmplă să fie în defavoarea interesului 

celuilalt. Şi, lucru de la sine înţeles, celălalt ne influenţează şi el. 

Folosind aceleaşi mijloace sau altele, şi el încearcă, la rândul lui, să-şi 

atingă scopurile. Influenţa este în centrul vieţii sociale; ea se manifestă 

de îndată ce doi indivizi ajung la modificări de opinii sau 

comportamente uneori radicale. în interiorul acestor influenţe, S. 

Moscovici face câteva nuanţări. Se poate - spune el - că aceste 

modificări să aibă o utilitate socială neînsemnată, dar, la fel de bine, pot 

fi deosebit de utile din punct de vedere social.  

In rândurile ce urmează nu ne interesează influenţa ce poate fi 

exercitată prin forţă sau autoritate, de vreme ce în general, în anumite 

situaţii este suficient să comanzi pentru a asculta. De altfel, dacă aceste 

forme de influenţă sunt în mod obişnuit eficiente pentru a obţine 

modificările de comportament scontate, în schimb, ele duc doar în mod 

excepţional la modificările de idei susceptibile de a le garanta.Deci forţa 

şi autoritatea au şi ele limitele lor. 

Persuasiunea, la rândul ei este deosebit de eficientă pentru 

modificarea părerilor pe care cineva le poate avea despre o problemă 

sau alta, dar, comparativ cu forţa sau autoritatea, este mai puţin eficientă 

în schimbarea comportamentelor. Logica faptelor nefiind în mod 

necesar aceea a ideilor, persuasiunea are şi ea limitele ei. ■ 
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C O M U N I C A R E A  
în cadrul relaţiei profesor-elev 

 

Prof. Liliana Băloi 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 

          Relaţia profesor-elev reprezintă o ,,sinteză a relaţiilor 

interpersonale” pe fundalul cărora se nasc şi se dezvoltă atât virtuţile cat 

şi viciile.         

            Dirigintele este acela  care trebuie să cunoască situaţia şi să 

treacă la remedieri psiho-pedagogice. Ca şi medicul, un profesor-

diriginte bun vindecă ,,răul” pornind de la tratarea cauzei care l-a 

produs. Aşadar, primul pas al educatorului este cunoaşterea elevilor, a 

temperamentului, caracterului şi personalităţii lor. Acestea se pot realiza 

printr-o bună pregătire psihopedagogică şi cu mult tact. 

          Comunicarea este aptitudinea care nu trebuie să lipsească unui 

educator: comunicarea verbală, nonverbală şi afectivă, capacitatea de a 

,,citi” conduita neverbală a elevilor ţine de ceea ce se numeşte 

,,empatie”, definită ca aptitudine specifică didactică de a te transpune în 

psihologia copilului, de a desprinde intuitiv atitudinile şi gesturile sale. 
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O asemenea capacitate se dobândeşte o dată cu experienţa contactelor 

interumane. 

            Calitatea comunicării verbale a profesorului este de cea mai 

mare importanţă pentru transmiterea corectă, clară, cursivă, inteligibilă 

şi sugestivă a informaţiei şi a mesajului educativ. Ea este condiţionată 

de bogaţia vocabularului profesorului, de calitatea exprimării, de ritmul  

şi cursivitatea vorbirii, dar şi de timbrul şi tonul vocii. Plasticitatea 

comunicării verbale îi aduce profesorului avantajul de a se face mai uşor 

înţeles şi de a captiva cu mai multă uşurinţă şi în mai mare măsură 

atenţia şi interesul elevilor. Rolul aptitudinii verbale în acest tip de 

comunicare este hotărâtor. Valoarea ei este amplificată de existenţa unor 

calităţi cum sunt: subtilitatea şi rafinamentul exprimării, capacitatea de 

persuasiune verbală şi gradul cât mai înalt al limbajului elevat. Lipsa 

aptitudinii verbale dă loc vorbirii inexpresive, forţate, tărăgănate, sau, 

dimpotrivă, prea rapide, în ritmuri inegale care oboseşte pe elevi.  

              Comunicarea verbală este completată de comunicarea 

nonverbală: mimica, privirea, zâmbetul, gesturile, poziţia corpului, care 

aduc un plus de expresivitate comportamentului comunicativ al 

profesorului. Dar şi comunicarea nonverbală este ameninţată uneori de 

repetare, stereotipie, ticuri gesticulare, care perturbă actul comunicării. 

              Comunicarea afectivă include exteriorizarea stărilor şi trăirilor 

afective ale profesorului în relaţie cu ceea ce comunică şi în relaţie cu 

manifestarea elevilor. Comunicarea afectivă nu înseamnă căderea în 

familiarism şi lipsă de exigenţă, ,,coborârea” la nivelul elevului, ci 

menţinerea unei detaşări în măsură să asigure detaşarea necesară. 

Aceasta se poate face corect numai dacă intervine autocenzura 

profesorului.  

             Aşadar, sarcina profesorului şi a dirigintelui nu este una simplă. 

Pe lângă aceste aptitudini psihopedagogice speciale, profesorul trebuie 

să aibă o cultură generală şi să stăpânească materia pe care o predă. ■ 
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DIDACTICA MODERNĂ ŞI  

GEGRAFIA 
 

Prof. Anca Trocan 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 
“O educaţie bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet,  

oricare ar fi el, partea folositoare pe care o conţine.”  
 

VICTOR HUGO 

 

 

Didactica modernă are un mare impact in abordarea procesului 

de predare-invatare la disciplina geografie deoarece, geografia, ca 

disciplină de învăţământ, are un rol deosebit în formarea şi educarea 

elevilor. Disponibilităţile ştiinţifice ale geografiei îi amplifică valenţele 

în plan didactic, exprimate prin dimensiuni educaţionale variate. De ce 

geografie? Pentru simplul motiv ca elevii să cunoască mai bine mediul 

în care trăiesc! Iar profesorul de geografie, prin întreaga sa activitate, 

trebuie să realizeze două mari componente: pe de o parte informarea, 

transmiterea de cunoştinţe, iar pe de altă parte, formarea, respectiv 
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asigurarea condiţiilor optime pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor. 

Activitatea instructiv-educativă a profesorului de geografie nu 

se poate rezuma doar la simpla desfăşurare „funcţionărească” a unei 

„zile de muncă” pe baza unui orar şcolar! Ea presupune formarea şi 

orientarea unor colective de elevi, asigurarea tuturor condiţiilor 

necesare formării şi dezvoltării fiecărui elev, în funcţie de posibilitaţile 

sale şi de cerinţele sociale exprimate prin idealul educativ. In privinţa 

rezultatelor şcolare este demonstrat deja, că cea mai mare eficienţă o are 

tratarea conţinuturilor într-o manieră realistă, corelarea cu viaţa reală, cu 

nevoile cognitive şi afective pe care le impune societatea contemporană.  

Un profesor modern nu înseamnă numai un profesor care să 

folosească cele mai performante computere, ci un profesor foarte bine 

informat, cu mintea flexibilă şi deschisă la nou, un profesor care să fie 

conştient că munca lui are misiunea să pregătească elevii pentru viaţă; 

elevii de astăzi vor trebui să fie competitivi, sa obţină succese în viitorul 

apropiat şi nu numai, deci, profesorii lor (implicit profesorul de 

geografie) trebuie să întrevadă căror provocări vor fi supuşi şi să-i 

doteze cu cele mai utile cunoştinţe, aptitudini şi atitudini. Prin atitudinea 

şi comportamentul său la clasă, profesorul de geografie trebuie să 

confere credibilitate valorilor, conţinuturilor şi principiilor pe care le 

predă, demonstrând că ele nu sunt noţiuni abstracte, ci realităţi valabile 

în lumea reală, dincolo de zidurile şcolii.  

Elevul trebuie să fie partenerul profesorului în procesul de 

investigare a realităţii şi este evident deci, că acest tandem nu poate 

funcţiona dacă metodele de predare folosite nu sunt acordate cu 

metodele de învăţare ale elevului. Astfel, profesorul trebuie să îşi 

cunoască foarte bine colectivul cu care lucreză şi pe fiecare elev în 

parte, pentru a stimula exact elementele care necesită respectiva 

intervenţie, în măsura adecvată. Înţelegându-şi propriul stil de învăţare 

şi predare, profesorul face primul pas spre realizarea faptului că, nu toţi 

elevii învaţă ca el şi că unele probleme apar din cauza nepotrivirii 

stilului de predare cu stilul de învăţare al elevilor cărora se adresează. 

 „Nimic nu este mai inechitabil decât tratamentul egal aplicat 

celor ce nu sunt egali”, spunea Vaughn. Astfel, nu există un mod bun 

sau rău de predare, ci un mod mai adecvat decât altul pentru anumite 

situaţii concrete. De aceea există o multitudine de metode moderne, 

care, îmbinate cu cele tradiţionale, vin în sprijinul profesorului de 
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geografie, care trebuie sa fie o punte spre ceea ce va deveni elevul său. 

W. Shakespeare spunea: „ştim ce suntem, dar nu ce vom deveni!” 

Actualmente numeroase strategii moderne pot fi folosite de 

către profesorul de geografie în procesul instructiv-educativ, precum 

eseul, copacul cu idei, ciorchinele, turnirul întrebărilor etc.  

Metodele de instruire bazate pe acţiune sunt indicate în vederea 

organizării lecţiei, fiind elemente de legătură între componentele actului 

didactic, având în vedere şi utilizarea unor procedee, tehnici şi 

instrumente, care facilitează accesul la cunoaştere şi învăţare.  

Exerciţiul, ca metodă didactică fundamentală poate sta la baza 

celorlalte metode, putând crea noi strategii moderne având drept 

finalitate formarea deprinderilor; exersarea operaţiilor obligă elevii, în 

cele din urmă, să le utilizeze în situaţii noi, variate, stimulând 

inteligenţa.  Activităţile practice reprezintă ansamblul de activităţi cu 

caracter practic şi aplicativ, conştient şi sistematic executate de elevi, în 

scopul adâncirii înţelegerii şi consolidării cunoştintelor dobândite, 

verificării şi corectării lor, însuşirii unor priceperi şi deprinderi practice, 

aplicative (relevantă este metoda studiului de caz).  

Jocurile geografice rămân, fără îndoială, cele care aduc 

varietate, veselie, care previn monotonia şi plictiseala; conţinuturile 

acestei activităţi completează pregătirea şi sporeşte interesul elevilor 

pentru geografie, ajutând profesorul în cunoaşterea capacităţilor 

elevilor; mai cunoscute sunt: jocul denumirilor geografice, lanţul 

geografic, concursul cu întrebări, rebusurile geografice, harta mută etc. 

Iar pentru ca profesorul de geografie să-şi modernizeze 

stilul de predare în acord cu cerinţele societăţii în care elevul său va 

trebui să se integreze, el trebuie să se autoevalueze permanent, analizând 

dacă: 

- îi tratează pe toţi elevii ca pe individualităţi; 

- îşi cere scuze când face greşeli; 

- le permite elevilor să ia decizii importante în cadrul activităţii comune; 

- îi încurajează pe elevi să se asculte între ei; 

- zâmbeşte în timpul lecţiilor; 

- se teme de confuzie şi zgomot chiar când el este cauzat de lucrul intens 

şi eficient al elevilor; 

- îi încurajează pe elevi pentru rezultatele obţinute. ■ 
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ÎN COMUNICARE  
 

Prof. consilier Gabriela Militaru 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 

 
 

 
De fiecare dată când dorim să transmitem un mesaj, pe cale orală sau 

scrisă, urmărim să ne facem înţeleşi şi acceptaţi. Atunci când nu reuşim să 
atingem acest obiectiv, înseamnă că ceva în derularea comunicării nu 

funcţionează cum trebuie. Spunem atunci că în calea comunicării a apărut un 
obstacol (o barieră). 

Barierele în comunicare se produc atunci când receptorul mesajului 
comunicat nu primeşte sau interpretează greşit sensul dorit de către emiţător. 
Sursele care generează bariere în comunicare/învăţare sunt multiple. Pe câteva 
dintre ele le vom explica în continuare: 

Zgomotul  
– în momentul în care emiţătorul transmite mesajul, este indicat ca 

propagarea acestuia să se facă într-un mediu favorabil comunicării. Altfel 
zgomotul poate deforma mesajul sau îi poate distrage atenţia receptorului.  
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Diferenţele de percepţie  
– modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele 

noastre anterioare, astfel că persoane de vârste diferite, naţionalităţi, culturi, 
educaţie, ocupaţie, sex, temperamente diferite vor avea alte percepţii şi vor 
interpreta situaţiile în mod diferit. Aceste diferenţe sunt şi sursa obstacolelor în 
comunicare. 

Concluziile pripite  
– deseori vedem ceea ce dorim sa vedem şi auzim ceea ce dorim să 

auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine.  

Stereotipii  
– învăţând permanent din experienţele proprii, vom întâmpina riscul de 

a trata diferite persoane ca si când ar fi una singura: "Dacă am cunoscut un 
inginer (student, maistru, negustor, etc.) i-am cunoscut pe toţi”. 

Lipsa de cunoaştere  
– este dificil să comunicam eficient cu cineva care are o educaţie 

diferita de a noastră sau care are insuficiente cunoştinţe despre un subiect 
abordat. Desigur este posibil, dar necesită îndemânare din partea celui care 
comunică şi consum mare de timp; el trebuie să fie conştient de discrepanţa 
între nivelurile de cunoaştere şi să se adapteze în consecinţă. 

Lipsa de interes  
– este una din cele mai mari şi mai frecvente bariere ce trebuiesc 

depăşite. Acolo unde lipsa de interes este evidentă, trebuie să se acţioneze cu 
abilitate pentru a direcţiona mesajul astfel încât să corespundă intereselor şi 
nevoilor celui care primeşte mesajul. 

Dificultăţi în exprimare  
– dacă emiţătorul are probleme în a găsi cuvintele potrivite pentru a-şi 

exprima ideile, aceasta va fi sigur o barieră în comunicarea cu ceilalţi.  

Emoţiile  
– emotivitatea emiţătorilor şi receptorilor de mesaje poate fi de 

asemenea o barieră. Emoţia poate bloca definitiv comunicarea atunci când 
emiţătorul nu se poate concentra să transmită mesajul sau receptorul nu se 
poate aduna să îl primească.  

Personalitatea  
– diferenţele temperamentale sau felul în care îi percepem pe cei din 

jurul nostru ne pot face să fim reticenţi la ceea ce ei ne transmit sau să 
înţelegem greşit mesajele lor. 
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După enumerarea barierelor care pot surveni între emiţător şi receptor, 
pornind de la motivele care le generează, putem încerca şi o clasificare a 
barierelor comunicaţionale: 

• cea ce se spune nu poate fi auzit: este vorba în special de barierele 
fizice: zgomot, lipsa concentrării, surzenie, distorsiuni în timpul transmiterii 
(atunci când se comunică prin telefon, radio), 

• ceea ce se aude nu poate fi înţeles: ascultătorul poate auzi, dar ceea 
ce înţelege este influenţat de educaţie, de lipsa cunoştinţelor. Neînţelegerea 
limbajului semnifică incapacitatea de a interpreta mesajul şi poate fi datorată 
erorilor de traducere, de vocabular, de punctuaţie, gesturilor non-verbale; 

• ceea ce este înţeles nu poate fi acceptat: ascultătorul înţelege dar nu 
poate accepta datorită unor factori psihologici cum ar fi: atitudinile sale faţă de 
ceilalţi, sentimentele faţă de subiectul pus în discuţie, lipsa de deschidere, 
prejudecăţi (etnocentrismul – credinţa că propria cultură este superioară oricărei 
alteia). 

• vorbitorul nu poate descoperi dacă a fost auzit, înţeles, acceptat. 
 
 

În concluzie, barierele pot fi găsite în orice sistem comunicaţional 
şi de aceea este mai corect să spunem că mesajul transmis nu e 

niciodată mesajul receptat şi că de fiecare dată el este o 
interpretare (mai mult sau mai puţin corectă)  

a mesajului original. 
 

■ 
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Poezii 
 

 

  



 

mai 2014 36 

 
 

Iulia Pascu, Târgu Jiu  

Şcoala  Gimnazială „Constantin Săvoiu”, cls. VII 
 

Different 

 

You only say “Good- bye!” when we say “Hello!”, 

You only need to run when we’re getting low. 

You only dress in black, when we are  dressed in white,  

When everybody’s calm, you wanna start a fight. 

 

You show us your smile, just when we’re sad, 

You are the crazy ocean, we are the lazy sand, 

We are the tired ground, you are the playful sky. 

We love you, different human, even we don’t know why… 
 

 

Aş vrea să fiu 

 

Aş vrea să fiu şi eu un fulg de nea... 

Să zbor alene din gura unui nor, 

Aş vrea să fiu şi eu un strop de ploaie... 

Să cad pe recele pământ întristător. 

 

Aş vrea să fiu şi eu un trandafir... 

Să simt durerea propriilor spini, 

Aş vrea să fiu şi eu  largă câmpie... 

Să fiu îmbrăţişată de ciulini. 

 

Aş vrea să fiu şi eu un filozof... 

Să dau sens unor lucruri fără sens, 

Aş vrea să fiu şi eu un călător... 

Să nu mă mai opresc din vizitat şi mers. 

 

Aş vrea să fiu şi eu tot de pe lume, 

Tot ce mi-e cunoscut sau ce nu ştiu! 

Dar sunt un om, o viaţă şi un nume, 

Şi credeţi-mă, asta vreau să fiu! 
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Iubită mare, iubit vis 

 

Mare, care dai iluzii 

Şi frumoase amintiri 

Adăposteşti cruzi piraţi 

Şi sirene şi delfini. 

 

S-a născut şi Afrodita, 

Frumoasă fiică de zeu 

Din spuma cea rafinată, 

De pe valul ca un zmeu. 

 

Din al tău pântece-albastru 

Se înalţă mândrul Ra 

Cu pieptul său cel măiastru, 

Cu chipul său ca de stea. 

 

Stăpânul tău, Poseidon 

Şi cu  al lui fiu Triton 

Trăiesc în sărata apă 

 Şi domnesc pe stânca-tron. 

 

Dar tu eşti aşa de tristă... 

Nimeni n-a ghicit secretul! 

Ba eşti neagră, ba albastră, 

De  ai minunat  poetul... 
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Marta Cremeny, Târgu Jiu 

 
 

 

îmi pierd minţile 

 

 

acolo, pe stânci, cu degetele mai îngheţate decât piatra 

şi ochii pierduţi prin cele mai apropiate case 

cu oameni întinşi pe retină, un pat cu arcuri verzi 

încearcă să facă lucruri, lucruri despre care întrebi  

cu jumătate de glas. a trecut noaptea? abia acum 

dar noaptea care va veni nu va mai trece aşa de repede 

dacă în loc de mâini aşezate pe abdomen vei avea 

apă. sau un fel de ceartă între corpuri şi forfota lor 

va face să nu mai fii împăcată cu subtilităţile celorlalte 

percepţii pe care le vezi la mine şi nu sunt, priveşte 

culorile pierdute ale obrajilor noştri şi oboseala 

despre care spui că e doar un dialog mineral sinistru 

simte spărturile emotive ce vin să astupe cu nisip  

cu o vinovăţie pe care n-o detectez, orice spaţiu rămas 

apoi ne putem bate joc din indiscreţie de ce suntem fiecare 

la o oră anumită a zilei, de ce simţim şi nu comunicăm 

în nepăsarea aceasta care se transformă în plajă 

şi tu iei pietre în mâini şi arunci în mine, am sânge  

pe frunte şi nu te opreşti, de ce te-ai opri când nu 

mai ştim niciun mod de a simţi că nu doare, niciun 

motiv plauzibil să spunem poveşti despre orice limită  

care trebuie călcată în picioare când nu se aşteaptă celălalt 

doar aşa violenţa compătimirilor se loveşte de scoici 
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suntem pierduţi, fie că-ţi spun sau nu lucruri despre 

blândeţea ce nu ne-a dus nicăieri sau despre răul  

firesc, o ţesătură de copilării ţinute sub faşa pielii 

ar trebui să ne volatilizăm brusc atunci când nu vedem 

cum se evaporă apa din noi, cum soarele ocupă mai  

mult spaţiu în oase, un vânt calm ne dă ochii la o parte 

şi liniştea se îndură să aşeze grăsime peste faleză 

îmi mai poţi spune că mă iubeşti, ar fi ca şi când ai  

face din acest cuvânt imposibil o scamatorie ce mai  

lungeşte servitutea corpurilor. acolo, pe stânci, putem 

să ne depărtăm mai repede, noaptea nu va mai fi la fel. 
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Dana Ştefania Braşoavă, 

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

 
DUPĂ 
 
Mi-ai spus că 
după ploaie 
apare mereu, 
în rogvaiv 
- dovada iubirii noastre. 
 
Atunci de ce  
m-ai părăsit 
sub lacrimile 
curcubeului nenăscut? 
 
 
2 A.M. 
 
Ultimul gând 
închinat ţie 
a învăţat să zboare. 
 
I-am croşetat aripile 
cu fir de dor 
şi l-am trimis 
după ţine. 
 
Obosit, 
te cuprinde în braţe 
şi dimineaţa unei 
nopţii târzii 
va condamnă la iubire. 
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Eu şi poeziile mele 
Monica Sanda, 11C 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

  
Ca o introducere dezvălui un mic secret de-al meu: încă de când 

eram mică am avut o atracție față de poezii și de a compune versuri. 

Așa cum oricine este capabil să lege două propoziții și să facă o 

rimă, am încercat să compun poezii despre tot ce mi-a trecut prin 

gând. Recunosc că textele pe care le voi prezenta nu au un limbaj 

foarte lingvistic (le-am compus într-o doară, la vârsta de 10, 14 ani) 

însă eu mă simt mândră de faptul că îmi place opera lirică și uneori 

mă pierd în încercarea de a mai scrie niște versuri. De asemenea, 

eu le zic versuri ușor banale deoarece nu respectă în întregime 

rima, ritmul și măsura. În schimb, le numesc creațiile mele literare 

fiindcă am muncit la ele iar ca recompensă mi s-au acordat diplome 

de la diverse concursuri, cum ar fi: Locul 1 la concursul ‚,Tresărire 

emoțională - prietenie - armonie” din 24 ianuarie 2006, participare 

la ,,Armoniile primăverii” din 16 aprilie 2010, ,,Fantezii de vacanță 

– Creație literară” din 17 august 2010 etc. 

Câteva din versurile compuse de mine sunt… 

  

Viața 

Viața noastră-i ca o floare 

Este atât de trecătoare 

Ea înflorește și rodește 

După tot, se ofilește… 

 

Viața noastră-i și tihnită 

Tristă ieri, azi fericită. 

De la ea primești de toate 

Când boală, când sănătate. 

 

Tu ascultă-mă de vrei, 

De la viață poți să iei 

Și lumină și parfum 

Nu de mâine ci de-acum! 

 

Aripi ai - călătorește, 

Plângi de vrei, cântă, iubește, 

Dă o fugă pân’la stele 

Diademă fă-ți din ele! 
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Primăvara 

 

Mă uit la cer și la pământ 

La sălcii despletite-n vânt 

Și-mi spun: e primăvară iar, 

Pe suflet mărțișor și dulce dar! 

 

Multe flori mirositoare 

Cu miresme-mbătătoare, 

Ghiocei și viorele 

Îți e tot mai drag de ele 

 

Blândele raze de soare  

Ajung până la petale 

Și le scaldă în lumină 

Florilor de prin grădină 

 

Pe dealuri și pe câmpii 

Vezi pufuri de păpădii 

Cum se-nalță către soare, 

Către nori și către zare 

 

Zboară fluturii-n văzduh 

Albinuțele din stup, 

Ciocârlia cântă iar 

Este-al primăverii dar. 

 

Și mă uit iar la pământ 

Și la cer, la lucru sfânt  

Și-mi spun: e primăvară iar, 

Pe suflet mărțișor și dulce dar! 
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Ana Antim, Târgu Jiu 
 

 

 

 
Scrisoare unui prieten  
 

Prietene, e iarăşi toamnă afară 

şi printre atâtea umbre nu ţi-e bine, 

eu mă-nfior şi plâng în prag de seară 

când mă gândesc prietene la tine... 

 

Şi-n jurul meu cu picuri mari Tăcerea 

sădeşte cioburile vechilor castele 

căci stă la pândă-n ochii mei Durerea 

să rupă vraja firilor eterne. 

 

Contagioasa e realitatea! 

microbul ei azi a pătruns şi-n mine 

căci ne-a negat din nou sacralitatea 

şi râd şi plâng prietene cu tine. 

 

Eu nu mai ştiu ce cred şi nu mai cred ce ştiu 

e prea târziu să dau vreo socoteală 

să retrăiesc prin tine-i prea târziu 

vibrând în existenţa mea banală. 

 

Şi bâjbâia prin întuneric Teama 

eu eram cea pe care-o căuta, 

credeam că eşti, dar nici nu mi-am dat seama 

ca retrăiam o viaţă-n lipsa ta...  
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Dialog eşuat 
 

1. Doamne, de ce sunt eu omul? 

- Din lut eu izgonit-am somnul... 

 

2. Mult iertător fiind tu Doamne, 

De ce n-am primit nemurirea? 

- Eterne secole ţi-ar risipi trăirea... 

 

3. Tu, Doamne, spune-mi cât îmi e greşeala? 

- Întrebi tu soarele când vine seara?... 

 

4. Lumina Ta în sufletul păgân nu creşte... 

- Lumina de-ntuneric se sfieşte. 

 

5. Durerea o simt spulberându-mi fiinţa! 

- Căderile nopţii nasc necredinţa... 

 

6. Îngenuncheat pe drumul vieţii, mi-e tot mai greu... 

- Măcar o clipă-n viaţă de-ai fi tu Dumnezeu. 

 

7. Cu ochii-n lacrimi privind icoana-ţi sfântă, sunt Iuda 

în fiece zi... 

 

 

Imagine 
 

   

Privesc în oglindă şi prin aerul dens al realităţii văd o imagine. 

Oare există într-adevăr? Sau e doar o iluzie? Mă întreb dacă dincolo de 

această imagine se mai află ceva: amintire, vis, singurătate, disperare, 

suflet � om. Ignorând poate atmosfera haotică, greutatea unui sentiment 

de pierdere, de absenţă, de dezgust, există ceva … un suflet?! Câteodată 

imaginea mă priveşte melancolic, câteodată îmi surâde şi uneori plânge. 

Plânge cu lacrimi adevărate ce par un nesfârşit izvor de solitudine şi 

tristeţe. 

Şi zâmbetul. Are un zâmbet pierdut, atât de intim şi totuşi rece. 

Nu pare niciodată radios. Poate pentru că imaginea nu e fericită. 
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Fericită? Dar fericirea nu există. E o stare a existenţei. Definind fericirea 

nu te simţi oare neputincios, incapabil, nedemn în a trăi ? Un vis care nu 

te lasă să (de)cazi total în singurătate. Este un simbol al ignoranţei. 

Compensează oarecum dezechilibrul formelor idealiste, reflectat într-o 

speranţă providenţială de a trăi mai uman. Imaginea mă priveşte din 

nou. Acum nu mai plânge, nu surâde, doar mă priveşte şi, oricât de 

profundă îi este privirea, nu poate cuprinde decât iluzia necuprinsului.  

 

 

 
… 

 

Rugă nerostită 

Ce imperfecte îi par razele soarelui unui orb,  

el neputând vedea decât umbra! 

 

Vreau să ştiu să alung tot ce-n mine s-a pierdut cândva, să merg 

în derivă spre� mine, să mă separ să caut o fărâmă de infinit în trăirile 

mele. Neştiind legile scrise ale acestui univers să mă opresc într-o clipă 

trăindu-ţi liniştea, să mă opresc mereu găsindu-mi refugii de uitare în 

popasuri de clipe. Să uit existenţe înveşmântate-n durere şi să visez la 

Dumnezeu închipuindu-mi-L om pus să ne cerşească neliniştea din 

suflet, pentru că astfel, eliberaţi, am putea fi dumnezei� chiar şi pentru 

o clipă. Închisoarea de gânduri să-şi deschidă porţile pentru ca toţi 

prizonierii să poată evada şi, întorcându-mă la început să nu ştiu nimic, 

să fiu un copil inocent trăind zâmbetul mamei… pierdut! Unicul univers 

să-mi capteze lumina zilelor fericite şi să-mi alunge despărţirile dintre 

suflet şi trup. Să-mi plec privirea în pământ, să fiu pământ… acolo la 

acel nivel e totul încă spre devenire, nimic nu e stigmatizat într-o 

ipostază. Ecoul paşilor tăi sp-mi fie viu, venind către mine să-mi 

odihneşti puţin în suflet şi apoi în furtună, să pleci liniştit spre a mă 

reîntâlni şi acolo; resemnaţi în timpul ce se scurge doar în noi să creştem 

şi să murim căutând Infinitul. O Reîntoarcere să fie posibilă la vremea 

când Şarpele ispitea pe Eva iar Timpul viitor să fie mort, să oprim 

Gestul - Timpul Durerii - .Primordialitate desacralizată căci Ispita vrea 

eternitatea fiecărei Clipe, furându-ni-L pe Dumnezeu! ■ 
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Calvarul libertãtii 

 

Prof. Laura Diţoiu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 Oamenii, confundaţi adesea cu pasul şovăielnic, se pierd, 
se risipesc pe drumurile cotidianului în căutări ardente atunci 
când prezentul şi viitorul trag în direcţii neînţelese, atunci când 
trăirea fie nu îi mai poate umple, fie se revarsă amplu în gesturi 
ambigue. 

Întorcându-mă într-un trecut trotinat de abilitatea 
prezentului, retrăiesc libertatea ca pe un o limită a superiorităţii, 
uşor egoistă, o speranţă cupidă. Căutând în turbionul minţii, am 
găsit cadavrul libertăţii, sub forma unui cerc tremurător ce 
trimitea, sfios, lumina mincinoasă a spiritului. Azi, percep 
libertatea ca pe un miraj, care ghidează, fără indicii concludente, 
spre rătăciri îmbâcsite, spre un halo de neatins. Nici  efectul 

, 
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Placebo, ultima credinţă, nu mi-a mai rămas, s-a disipat printre 
atâtea semne de punctuaţie. Îngrădirea libertăţii atinge toate 
direcţiile. Ce ne-a mai rămas din libertatea personală, din 
libertatea de exprimare, din libertatea presei, din libertatea 
politică, din libertatea economică, din liberul arbitru sau din 
libertatea de a fi fericit? Libertatea, cardinală şi fertilă pentru 
orice axiologie, e poate doar un crez febril, o posibilitate, un 
calcul îndrăzneţ sau inconştienţă exersată. Ca năzuinţă, raportare 
obsedantă la un ideal, conştientizarea acutei noastre 
imperfecţiuni, libertatea este o adnotare apăsată la un vis 
continuu şi neîmplinit. Ca forţă motrice, e verb, e alchimie, piatră 
de hotar între „a şti” şi „a simţi”, devenirea lui „a face” în „a fi”. 

Privim libertatea ca pe o candelă când se simte, pregnant, 
vibraţia beligeranţei dintre trecut şi prezent, dintre reuşită şi eşec, 
dintre trăire şi claustrare. Starea de volnicie nu e un exerciţiu, nu 
se aplică teoretizat. Magnetism sau hipnoză, e necontenita 
plecare către necunoscut, necunoscuta chemare a pulsului. Privită 
de la distanţă, libertatea poate fi confundată cu o treaptă, una 
superficială, iluzorie, care te scapă de haos, dar e prea tocită 
pentru a atinge  idealul. Să nu uităm că lingviştii au trasat o linie 
firavă între libertate şi libertinism, iar orice încălcare e dur 
sancţionată de societatea înfometată de nevoi, traduse în 
moralitate. Aspiraţia se confundă aşadar cu dorinţa, cercurile 
concentrice ale trăirii se întrepătrund. Limita nefiind pentru 
libertate decât o cerinţă, unitatea de măsură a propriei respiraţii, 
fluidul care face posibilă alunecarea spre destinaţie. 

Adresa căutată cu disperare, atât de bărbaţi, cât şi de 
femei, ca ultimă oază de echilibru, ultimă şansă de regăsire sau 
ultimă portiţă spre viitor. Dar, discriminarea există şi aici, 
imprimând în retina femeii zbuciumul frust al fiicei, al femeii şi al 
mamei. Datorii ce se transformă în nodurile care nu vor elibera 
niciodată firul, sunt puncte de sprijin sau alunecări libere. E un 
câmp lin, roditor, dar în care a fost bine înfiptă plăcuţa 
conştiinţei: „teren arid”. Plăsmuire a spaimei, refuz susţinut de a 
nu ne lăsa striviţi în predeterminare, libertatea rămâne dreptul, 
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poate obligaţia, de a ne zbate, de a lupta pentru copilării neatinse, 
nedesăvărşite. Libertatea ca nostalgie pentru primordial. 

Pentru mine libertatea e asociată cu dorinţa de a obţine un 
instantaneu visat, eşti pregătit, ai fixat imaginea, şansele sunt 
mari să captezi detaliile esenţiale, fericirea  te cuprinde, pulsul 
creşte, reuşita e în mâinile tale, dar când ai apăsat butonul, mâna 
ţi-a tremurat, iar fotografia e neclară. Acum e prea târziu, rămâi 
să desluşeşti contururile vagi a ceea ce ar fi fost imaginea 
perfectă. Într-o sinonimie imperfectă, putem alătura libertăţii, 
mizând pe putere, pe orbire, pe zbor, cuvântul fericire. 

  Avem, însă, posibilitatea denaturării, prilej oferit de 
ignoranţă, care, pentru unii, înseamnă salvare. Misterele desluşite 
sunt crime, iar puterea libertăţii cu efectul manipulator asupra 
maselor nu trebuie ucisă. Oxigen în clipe de sufocare, îndrăzneala 
de a cutreiera dincolo de hotar, libertatea e încrâncenarea de a nu 
recunoaşte că suntem prada propriilor determinări interioare. 
Liber e numai sentimentul când pe valurile sângelui nu 
naufragiază corăbiile cutezanţei. Liber e numai gândul când de 
aripile lui nu atârnă plumbii unor chemări contrare, nu se înfig 
ancorele îndoielii. 

Da, libertatea este o himeră, nu te poţi raporta concret la 
ea, ci doar aforistic. E himera din care binele, frumosul, adevărul 
îşi extrag seva şi îşi fecundează lumina. Poate totul este o 
aparenţă. Eu, tu, luciri line pe suprafaţa agitată a apei pe care, 
dintr-o libertate neţărmurită, am numit-o şi o numim viaţă. ■ 
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Definiţie 
 
 

Dana Ştefania Braşoavă, 11G 
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 

Speranţă. Cuvânt - înger, cu aripi şi nimb şi răbdare. Are 

privirea caldă şi ochii limpezi. Te topeşti sub atingerea ei, iar mirosul e 

un amestec subtil de cafea, mare, promisiuni şi iluzii. Ce e dragostea? O 

prăjitură. Când o vezi, îţi lasă gura apă. O guşti şi devi dependent de 

cremă. Ciudat. La ultima bucăţică mi-am dat seama că blatul nu era 

însiropat suficient. Acum am un gust amar. Şi nu ştiu cum, dar o dată cu 

amăreala din gură, sufletul a început să mă doară de  la atâta dor. 

 Speranţă. Paradoxal, arunc o privire în dicţionar. Speranţă: 

substantiv. Sentiment de încredere în rezolvarea favorabilă a unei 

acţiuni, în realizarea unei dorinţe. 

 „Speranţa e eternă suferinţă”, asta obişnuia să îmi spună cel care 

m-a învăţat ce înseamnă să mori iubind, aşa că repetăm în gând 

sintagma tămăduitoare ori de câte ori îmi simţeam fiinţă cotropită de 

lacrimi meschine. Da, îl iubeam. Îl iubeam simplu, dar nebuneşte. Eu îl 

iubeam doar pe el, el îi iubea pe toţi în afară de mine. Zilnic mă loveam 

cu capul de un semn de circulaţie mare, care urla : „Stop! Cade suferinţă 

direct în suflet”, iar eu ignoram cucuiul lăsat de lovitură, fix&nbsp;în 

frunte. Era dovada dragostei mele. Sau nu... Azi refuz să cred că aia era 
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iubire. Nu ar fi corect. Trebuie să fie ceva mai mult, ceva mai puternic, 

aproape sfânt. Aia nu era iubire...   

Cel mai mult mă durea răceala lui paralizantă, aşa că începusem 

să mă îndrăgostesc de el, cel din mintea mea. În mine, căpăta cea mai 

frumoasă versiune posibilă: ochi mai verzi, voce mai caldă, dar aceeaşi 

putere de a-mi opri respiraţia doar luându-mă în braţe. Era o iubire fără 

speranţă, iubeam ceea ce aş fi vrut eu să fie, nu ceea ce era deja. Iubeam 

un el din cuvinte, un el caligrafiat cu smoală peste hârtia galbenă a 

sufletului meu. Făcusem din el, cel dintr-un viitor imaginar, rostul pe 

pământ al întregii mele fiinţe. Fără să realizez că era doar o himeră. La 

fel ca speranţa aia nenorocită care îmi făurea aripi de ceară, să mă înalţ 

spre soarele îndrăgostiţilor. Şi ceara se topea de fiecare dată, dar eu 

voiam în continuare să zbor. Şi continuam să sper... 

 „Speranţa îţi arde în fiecare zi, bucăţi din suflet”, cu asta am 

rămas eu atunci când m-a uitat goală de zâmbete, rătăcind printre 

cearceafurile nopţii. S-a dus fără remuşcări, lăsându-mi şoaptele sale 

arzând mocnit peste sentimentele mele uscate de seceta. Ochii parcă îşi 

pierduseră din verde, vocea lui&nbsp;îmi îngheţa sângele, iar braţele îi 

erau parcă de piatră... Abia în ceasul târziu al nopţii am realizat că 

iubisem o fantasmă a unui viitor inexistent. 

 Dragule, vino, acum te pot iubi doar pe tine. Tu, cel din mine, ai 

ars. Mi-a rămas doar cenuşa unei iubiri naive, care acum nu îmi lasă 

suferinţa să respire ca să nu mă mai doară sufletul. Te rog, trebuie să te 

întorci. Pune-ţi capul pe pernă şi lasă-te mângâiat de bezna unei iubiri 

pecetluite pe aripi de înger. Nu te îndepărta, mi-e atât de frig, fără 

privirea ta care să mă îmbrace, mă simt goală. 

 

„Fie, lasă-mă să mor iubindu-te! 

Voi învia din dor, 

Dar tu tot nu te vei întoarce. 

Nu a mai rămas de distrus decât speranţa.” 

■  
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S Ă R U T U L  
- un simţământ interior 

 

Iuliana Daniela Stan, 10E 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 
Este larg răspândit obiceiul ca două persoane care se întâlnesc 

să se sărute pe ambii obraji. În plină stradă, acest gest nu lasă o impresie 

bună, dar la gară sau la aeroport nu șochează pe nimeni. 

Există printre cititorii și cititoarele noastre un număr mare de 

îndragostiți. Ei se întreabă, desigur, dacă pot să se sărute sau să se 

îmbrățișeze pe stradă. Suntem obligați, nu fără regret, să-i dezamăgim. 

Din punctul de vedere al bunei cuviințe, sărutul și îmbrățișarea nu sunt 

admise în public. Un film celebru se intitula Îndrăgostiții sunt singuri 

pe lume. Din păcate, nu este adevărat. Căci dăcă se întâmplă ca ei să se 

simtă singuri, lumea este prezentă în jurul lor, curioasă, ironică și 

bârfitoare. Am spus “din păcate’’, pentru că o lume plină doar de 

îndrăgostiți ar fi foarte frumoasă! 

Sărutarea, ca și salutarea, face parte din cadrul moravurilor unui 

popor. 

Primele întrebări ce suntem conduși a ni le pune în privința 

sărutului sunt: ce este? de unde vine?  ce scop are? 
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Sărutarea este expresia unui simțământ interior. 

Ea se manifestă printr-o apăsare a gurii asupra unui obiect 

oarecare, însoțită de un sunet puternic sau mai slab, sau printr-o simplă 

atingere a buzelor imprimate pe un obiect. 

De obicei se înțelege prin cuvântul sărutare atingerea reciprocă 

a buzelor, exprimând iubirea și afecțiunea amoroasă... 

Sărutarea se poate executa în diverse moduri: cu sunet, fără 

sunet, pe cale umedă și pe cale uscată. 

De aici rezultă diversele numiri ce se pot da sărutărilor. Astfel e 

gurița, un sărut dat în pripă și în glumă; se uzitează mai mult la joc și e 

lipsit de orice seriozitate. Apoi vine acel sărut mare și plastic, însoțit de 

un zgomot șuierător și de un suspin profund, care lasă pe obraz o urmă 

roșie şi udă. Acest mod de sărutare se uzitează mai mult pe la țară. 

În fine, e sărutul propriu-zis, care are atâtea moduri de 

întrebuințare câte sunt și ocaziile care îl necesită. 

În privința originii sărutului, avem puțină cunoștință, ba aproape 

deloc. Totuși putem asigura că Adam și Eva s-au sărutat, însă nu putem 

stabili cu precizie dacă primul lor sărut a fost înainte de gustarea 

fructului din pomul oprit sau după. 

Ceea ce l-a îndemnat pe Adam să imprime Evei cel dintâi sărut 

fu întâmplarea următoare:  

Într-o zi... Adam observă cum doi porumbei, așezați pe o ramură 

dinaintea lui, se tot mângâiau, giugiulindu-și ciocurile cu iubire. El, ca 

unul ce dorea să cerceteze fenomenul naturii, făcu imediat experiențe cu 

scumpa sa Eva și pesemne că i-au plăcut aceste experiențe căci pe urmă 

le-a repetat mereu... ■ 
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ani de liceu 
Dragoş Cristian Merei, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu  

 

Anii de liceu nu se compară cu nimic în lumea asta. Sunt atâtea 

lucruri interesante ce se petrec în aceşti patru pereţi ai liceului încât nici 

nu-ţi mai vine să pleci de acolo. Păcat că totul e trecător în lume şi păcat 

că totul va rămâne la un moment dat doar o amintire, sperăm plăcută. O 

amintire care poate peste câţiva ani va veni cu regrete şi cu neputinţa 

întoarcerii timpului.  

Spun asta, fiindcă îmi imaginam că în aceşti patru ani nu voi 

face altceva decât mă voi distra şi voi învăţa. Dar au fost mult mai 

multe… fuga de la ore, prea cunoscuta foame, zgomotele dese de caiete 

scăpate pe jos în timpul lucrărilor, orele când eram somnoroşi, când toţi 

colegii se plictiseau şi când profesorii chiar nu înţelegeau că avem 

nevoie de o pauză de 50 de minute, vestitele porecle atribuite 

profesorilor şi colegilor, lucrările când parcă apare câte o strălucire în 

foaia colegului din faţă, conflictele cu profesorii şi colegii,  lacrimile 

vărsate pentru media de la chimie sau vreun modul, planurile pentru 

weekend, bătăile cu cretă, recreaţia prelungită mereu cu încă 5-10 
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minute, vestita scuză că era aglomerat la magazin, apariţia fulgerătoare 

şi inconfundabilă a profesorului de matematică, râsetele şi şuşotelile din 

timpul orelor, toate urmate de invitaţia profesorilor la o plimbare pe 

culoar şi multe alte peripeţii. 

Totul a început când am păşit neîncrezător pe porţile liceului și 

am văzut un profesor care-i spunea altei profesoare că este diriginte  la 

clasa a 9-a la Liceul Energetic şi mi-am zis: Oare acesta îmi va fi 

diriginte? Nu știam ce va fi, nu știam pe nimeni și nici măcar nu mă 

gândeam că voi putea să ajung  apropiat de acei oameni. Sunt profesorii 

mei, sunt oamenii care îmi deschid drumul în viață, care m-au învățat ce 

înseamnă răul și cum să-l accept şi să îl depăseşc într-o societate 

amară... și mă gândesc  acum și la colegii mei, eram toți mici, 

debusolaţi, cu ghiozdane (de parcă eram tot în școala generală) la 

costum, ne priveam unii pe alții nedumeriți, voiam să ne cunoaștem și 

totuși evitam parcă... însă timpul a trecut și ne-am descoperit  

personalitățile unii altora. 

Clasa a IX-a... o dulce amintire... eram niște bobocei care aveau 

să descopere treptat scopul vieții. Am intrat în clasă și am văzut pe acel 

profesor de la intrarea în școală, cel care urma să ne devină diriginte 

timp de 4 ani, o persoană minunată, atât profesor, cât și prieten care 

veșnic ne scotea din micile belele pe care le făceam ca nişte copii. 

Despre clasa a X-a ar fi poate mai multe de zis… îmi închid 

acum ochii şi pentru o clipă pătrund din nou în atmosfera pauzelor și a 

unor ore în care toţi începuserăm să ne înţelegem și chiar dacă  mai 

făceam năzbâtii... aveam extemporal… şi totuși nu eram nici unii 

pregătiți… dar riscam și ne ajutam reciproc chiar dacă asta înseamnă de 

multe ori ca unu din noi să se aleagă cu vreo notă mică... eram un grup 

de tineri îndrăzneți... 

Clasa a XI-a a fost a fost perioada în care s-au sărbătorit 

majoratele și anul în care pot spune că au fost cele mai frumoase 

distracții alături de cei mai buni prieteni, întâmplări fericite care nu se 

vor uita niciodată. 

Cel mai frumos an al vieții mele este anul acesta, clasa a XII-a, 

când am organizat împreună cu dirigintele şi cu ceilalți colegi de la 

clasele paralele Balul Bobocilor, fotbalul clasei noastre contra 

profesorilor, piesa de teatru cu doamna profesoară de română şi multe 

alte activităţi. Iar acum, la final, când fiecare pleacă pe drumul lui în 

viaţă, o sa ne rămână doar amintirile la care o să ne reîntoarcem cu drag. 
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Anii de liceu ne oferă oportunitatea şi locul ideal unde putem să 

visăm, să dăm frâu liber fanteziilor, putem să ne revoltăm căci, de ce să 

nu recunoaştem, devenim cu toţii aliaţii unui joc superb al legendei. O 

legendă ce îmbină tragedii, regrete, certuri, împăcări, iubiri, aplauze, 

culori şi sentimente. Şi de ce să nu ne bucurăm de toate acestea? Trebuie 

să lăsăm ceva în urmă gen desene pe bănci, un virus prin calculator, 

câţiva nervi profesorilor şi un 2 prin catalog ce ţine strâns de mână o 

absenţă. 

Aceşti patru ani, cu bune şi cu rele, nu o să-i  uit niciodată și, 

cum zicea Brâncuși, murim atunci când încetăm să fim copii. ■ 
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Motivul cãlãtoriei  

ÎN BASM 
 

Maria Predescu, 10C 
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 
      Mai mult decât mitologie, etică abstractă sau narațiune alegorică, 

basmele sunt reprezentări ale realității. E adevărat că este vorba despre 

„oglindiri ale vieții în moduri fabuloase”, după cum susține George 

Călinescu, însă prin aceste sintagme se confirmă apropierea basmului față 

de viață, mai degrabă decât depărtarea lui de existența umană. În acest fel s-

ar putea explica de ce copii încă citesc basme, în timp ce adulții obișnuiesc 

să le considere lecturi de indentificare. „Funcția eliberatoare a imaginarului 
rezidă în bucuria literaturii. Copilul crede într-un acces posibil la lumea 

poveștii, de aici emoția lui; emoția nostră vine, din contră, din 

imposibilitatea oricărui alt contact decât pe calea fanteziei.” (Nicolae 

Manolescu).  
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      Astfel, basmul devine metaforă a devenirii, împrumutând caracteristici 

ale bildungsromanului, specie al cărei personaj central apare ca „produs” al 

unui proces (ce este narațiunea însăși) și se fundamentează pe chiar ideea 

existenței umane văzute ca traseu. În acest sens, protagonistul basmului 

trebuie definit, în primul rând, prin valoarea simbolică a Marii Călătorii pe 

care o urmează. Este, în fapt, o călătorie inițiatică pe care acesta o parcurge, 

depășindu-și astfel postura de neofit. Antagonistul se constituie ca probă 

necesară,obligatorie, în devenirea eroului; traseul lui este unul inițiatic, dar 

are și reprezentare în plan concret: fiecare dintre noi reiterează o călătorie a 

inițierii, pentru că în fond suntem niște călători, existența umană fiind un 

traseu. Personajul negativ astăzi poate lua forme distincte, de la încercările 

existențiale, până înspre limitările impuse de condiția umană. Prezența 

antagonistului este absolut necesară pentru că, pe lângă statutul de inițiator 

pe care îl dobândește prin impunerea probelor, obstacolelor de-a  lungul 

călătoriei, el devine generator de suferință, de nefericire, fără de care 

basmul nu ar mai avea sens, deoarece fericirea, după cum afirmă Marta 

Petreu, prin caracterul ei universal este nonepică. 

      Din această perspectivă, basmul Povestea lui Harap-Alb poate fi un text 

suport generos pentru demersul de față. Marea Călătorie parcursă de 

feciorul de crai este astfel presărată de probele și obstacolele impuse de 

Spân. Acesta desemnează un om fără barbă, lovit de o stârpiciune 

congenitală a sistemului capilar. În sens restrâns, Spânul poate fi considerat 

imagine a diavolului pentru că el are puteri nebănuite, specifice lumii 

întunericului: se poate metamorfoza, este ipocrit și rău. George Călinescu 

aduce în discuție un alt aspect ce își are rădăcinile în concepția populară 

românească: defectul fizic trădează unul moral. La nivel simbolic, Spânul 

poate reprezenta partea întunecată a protagonistului, slăbiciunile și 

defectele sale; atâta vreme cât este subjugat acestor slăbiciuni  Spânul va 

trăi. 

      Un aspect ce atrage atenția încă de la început se leagă de titlul 

neobișnuit al basmului, căci, conform opiniei lui Lovinescu, alăturarea 

negrului („harap”) cu albul ar însemna unirea celor două principii yin și 

yang. Faptul că fiul de crai este numit „harap” (rob) corespunde din punct 

de vedere al planului logic (el devine sclavul Spânului), dar și al planului 

spiritual (el devine sclavul propriului păcat): „fazele prin care trece, fazele 

de subordonare dintre Harap-Alb și omul spân, sunt regăsite în releția om-

păcat  de-a lungul vieții.”(A. Oișteanu, Grădina de dincolo) 

      Personajul poate fi foarte ușor identificat cu imaginea tânărului pornit în 

vâltoarea vieții; neascultarea sfatului părintesc este pedepsită în morala 

românească, astfel că întreaga experiență trăită poate fi interpretată ca 
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ispășire a păcatului. În fond, basmul rămâne o oglindire în mod miraculos a 

experienței imediate. La acest nivel de interpretare, în care Spânul 

reprezintă păcatele eroului, adjuvanții (crăiasa furnicilor, regina albinelor, 

cei cinci năzdrăvani) reprezintă calitățile descoperite sau dobândite ale 

acestuia, calități în măsură să îi asigure izbânda, adică ducerea la bun sfârșit 

a călătoriei inițiatice. 

     Finalul basmului este marcat de atingerea fericirii, însă tocmai acest 

moment este expediat în structura epică, sufletul împăcat cu sine nu mai are 

nevoie de împărtășiri, fericirea este aceeași pretutindeni, doar nefericirile 

sunt trăite individual. Astfel Harap-Alb își redobândește identitatea, se 

desăvârșește prin căsătorie ( căsătoria reprezintă refacerea în spirit a ființei 

perfecte, androginice) și se sacralizează prin dobândirea statutului de 

împărat. 

      Un alt basm care materializează într-o manieră particulară motivul 

călătoriei este basmul eminescian Făt-Frumos din lacrimă. Astfel, se 

remarcă faptul că basmul lui Eminescu  depășește modificările operate în 

mod normal de basmul cult, introducând în economia basmului cel de-al 

doilea traseu inițiatic. Nu este vorba despre două personaje care își urmează 

fiecare călătoria vieții, ci de unul și același personaj care își asumă în mod 

aparent gratuit inițierea celuilalt.  

      Făt-Frumos din lacrimă parcurge două trasee inițiatice, îndeplinindu-le 

pe amândouă: unul în căutarea Mumei Pădurii, la capătul căruia își capătă 

soție, iar cel de-al doilea, în căutarea fetei Genarului, spre a i-o aduce 

mireasă fratelui său de cruce. Anomalia provine din faptul că funcția celor 

două secvențe este identică, pentru un singur erou – Făt-Frumos însuși. Or 

singura situație în care basmul popular mai poate conține și istorisirea unei 

alte inițieri decât a eroului este aceea a episodului „falsului erou”, care însă 

acționează el însuși. 

      Cu toate acestea, logica narațiunii populare este suspendată pentru ca 

materia basmului să se ordoneze în virtutea unor alte tipare, izvorâte din 

obsesia eminesciană a dublului, după cum apreciază Ioana Bot. Ambele 

trasee inițiatice sunt îndeplinite de Făt-Frumos din lacrimă, cel de-al doilea 

în locul fratelui său de cruce, care nu devine astfel un „fals erou”, cum l-ar 

fi sancționat basmele folclorice. Frăția de cruce îi face pe cei doi frați, adică 

„reciproc substituibil, două jumătăți ale ființei perfecte, două obiectivări ale 

esenței unice, asemenea gemenilor din creațiile eminesciene ulterioare.” 

(Ioana Bot)  

      În această pereche, ei întruchipează principii contrare: Făt-Frumos este 

activul, cel care acționează și îndeplinește, în vreme ce împăratul se arată a 

fi o natură contemplativă, reflexivă. 
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Frăția de cruce poate fi văzută ca refacerea a identității, construcția 

simetrică a narațiunii încorporând două scenarii inițiatice, actualizează 

„motivul fundamental eminescian al identității substanțiale tuturor ființelor 

[…], «condiția de gemeni» a ființelor umane.”(Ioana Em. Petrescu) 

Repetarea traseului inițiatic nu e deloc o stângăcie a tânărului scriitor și nici 

o simplă amplificare a epicului prin dublaj. Ea exprimă fragmentarea 

unicului, prin trăirea succesivă „a ipostazelor sale, substanțial identice.”  

      De asemenea, Petre Ispirescu impesionează prin perpetuarea unui set de 

„opoziții„ organizate oarecum sistematic precum timp arhaic/timp istoric, 

condiție astrală/condiție terestră, sau prin existența unor ambiguități 

prezente în importanța drumului, respectiv a călătoriei ce leagă și desparte 

tărâmurile în basmul  Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. 

      Făt-Frumos pornește în marea sa călătorie cu scopul găsirii Tinereții. 

Exilat de bună voie, el trece prin non-locuri, nimic nu îl întemeiază. Asta și 

fiindcă el are de la început o percepere greșită a nemuririi: o imaginează ca 

loc și nu ca stare. Ca în orice poveste, tânărul este acompaniat de calul 

fermecat. Sosit „în pustietate”, prințul își împarte toată avuția pe le ostași; 

purificarea continuă cu traversarea moșiei Gheonoaiei „ unde era o mulțime 

de oase de oameni” și apoi a „câmpiei pârjolite” de  suflarea Scorpiei 

pentru ca, în sfârșit, să ocolească doar pădurea deasă și „cu toate fiarele cele 

mai sălbatice din lume”. Putem observa că atitudinea sa este mai degrabă 

expectativă decât luptătoare, agentul activ prin excelență fiind patrupedul 

cu aripi și grai omenesc. 

      După cum apreciază Mircea Muthu, ținutul mult visat de Făt-Frumos 

este totuși unul fals, lucru dovedit prin faptul că timpul biologic, istoric nu 

dispare, el fiind rememorat și subliniat de către prinț, care „își spuse istoria 

și ce păți până să ajungă ca dânsele.”Sintagma „vreme uitată” aglutinează 

dezideratul enunțat de titlu, cu existența subadiacentă  a timpului uman ce 

va exploda odată cu uciderea iepurelui în Valea Plângerii. Pășind acolo se 

înscrie în curgerea destinală a timpului și, „oricât de năuc și inadecvat, 

începe să trăiască.” (Irina Petraș) Deși în text îmbătrânirea pare bruscă și 

rapidă, el a îmbătrânit tot timpul,în uitare fiind, păgubindu-se de 

acumularea de amintiri, de trecutul în stare să asigure viitorul. Fără 

memorie și-a pierdut sensul, nu degeaba în finalul basmului acesta nu mai 

regăsește nimic din ceea ce știa, el pur și simplu nu își mai are locul, rostul 

aici. Astfel moartea îi dă o palmă pentru a se împlini, rapid și sumar. Prințul 

învață că de moarte nu se poate fugi fiindcă aceasta nu e o cantitate 

autonomă , ocolibilă de unul sau de altul, ci o sumă de morți individuale și 

inevitabile. Din basmul lui Ispirescu se poate extrage și o morală, și anume 

că toți mor. Făt-Frumos o „vede” de îndată ce iese din uitarea cea oarbă. 
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     Sugestiv în acest sens, al scurgerii inevitabile a timpului, este tabloul 

celebrului pictor, Salvador Dali, La persistencia de la memoria 1931 

(Persistența memoriei) ce ilustrează bine cunoscutele ceasuri. Faptul că 

acestea se topesc arată scurgerea rapidă a timpului insistându-se pe acest 

lucru, dovadă că el pictează astfel nu unul, ci trei ceasuri, amplificând ideea 

de trecere a timpului, voind să accentueze sentimentul nostru de neputință 

în fața acesteia. 

      Așadar, noțiunea  de timp, trecere a timpului, poate fi asociată cu cea a 

devenirii, legându-se organic de conceptul de schimbare. Astfel, Heraclit 

din Efes spunea că „Nu te poți scălda de două ori în același râu.”, 

accepțiune ce susține ideea devenirii permanente. La o astfel de devenire 

sunt supuși și protagoniștii basmelor prin intermediul Marii Călătorii, o 

călătorie ce poate fi iterată și în viețile nostre, doar că de această dată 

antagonistul poate reprezenta o metaforă a dimensiunii regresive a omului. 

■ 
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fiinţei în actul artistic al Conchitei Wurst 
 

Andrei Şchiopu, 8C 

Şcoala Gimnazială Nr.4 Vulcan, Hd 

 

Eurovision-ul... un concurs pe care eu l-am găsit mereu inutil. 

Voturile se bazează pe criterii geopolitice, iar melodiile nu sunt 

concepute cu scopul de a atinge un succes comercial. Dacă în anii 

trecuți acestea au fost „problemele” concursului, la ediția din acest an a 

avut loc o sfidare a ordinii firești. Fiind „la modă” toleranța (cei care 

sunt împotriva homosexualității sunt considerați înapoiați, minți 

închise), o întreagă Europă a votat o arătare nemaiîntâlnită. În trecutul 

nu foarte îndepărtat, nu s-ar fi permis ca așa ceva să fie arătat lumii. Noi 

însă, ne-am obișnuit cu neobișnuitul.  

Cei ce nu știu, Eurovision-ul a fost câștigat de austriacul Thomas 

Neuwirth, mai cunoscut sub numele de scenă, Conchita Wurst. Un 

transsexual, o femeie cu chip de bărbat, bărbat cu chip de femeie, drac 

cu chip de om ?! Practic, un bărbat îmbrăcat din cap până în picioare ca 

o femeie (rochie strălucitoare, păr coafat, cercei etc.), păstrându-și însă 

barba. 
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Ce să credem noi? Dacă Eurovision-ul ar fi fost într-adevăr 

despre muzică nu s-ar fi votat melodia Conchitei. O melodie bună într-

adevăr, dar nu neapărat de locul I. Dacă și-ar fi ras barba, dacă nimeni 

nu știa că de fapt este bărbat...oare ar mai fi câștigat cu un scor atât de 

hotărâtor? Nu, Europa a votat barba de pe un chip femeiesc, nu melodia 

în sine. Probabil, din frica de a fi catalogat ”închis la minte”, mulți au 

votat acest transsexual. Și dacă tot veni vorba...parcă homosexualii 

voiau să fim toți egali, nu să fie privilegiați. Ce s-a întamplat la 

Eurovision a fost clar avantajarea „doamnei cu barbă”. Nu cred că mai 

înțeleg ce intenționează comunitatea gay. 

Să nu fiu înțeles greșit, nu sunt și nu voi fi niciodată de acord cu 

homosexualitatea, dar nu pot nega că această Conchita are o voce foarte 

bună. Dacă aș fi avut o astfel de atitudine, i-aș fi renegat pe oameni ca 

Piotr Ilici Ceaikovski, Oscar Wilde, Freddie Mercury etc. Diferența este 

că aceștia de mai sus nu apăreau îmbrăcați în rochie și cu barbă la un 

concurs internațional televizat. Ce va crede un copil, în inocența lui, că 

înseamnă asta? Probabil va crede că este ceva normal. Asta încearcă să 

ne bage în minte. Homosexualitatea ne este servită ca o normalitate și 

asta este ceva greșit. Nu poți călca în picioare o ordine firească. Nu poți 

scuipa în ochi mama natură. Da, dacă ai această patimă poart-o tu, în 

spațiul tău personal, dar nu încerca să îmi bagi în cap ideea că asta este 

ceva normal. 

 Dacă soarta te-a bătut și te-ai născut hermafrodit, cu părți 

femeiești și bărbătești în același timp, poartă această pedeapsă grea. Dar 

cum îți poți bate joc de corpul tău în așa hal? Dacă te-ai născut bărbat, 

fii bărbat! Dacă te-ai născut femeie, fii femeie! Este o lege a firii, nu o 

poți călca în picioare. Conchita Wurst este imaginea degradării Europei 

și a întregii lumi.O lume în care o femeie cu barbă, o batjocorire a 

legilor naturale, este ridicată în slăvi este o lume bolnavă de care îmi 

este rușine.  

Cea mai mare idioțenie care ne este servită pe tavă de 

comunitatea gay este aceea că „nu e vina lor, așa se nasc ei”. Cum poți 

afirma așa ceva? Dai vina pe natură pentru ceva ce este împotriva ei? 

Dacă natura te-a lăsat bărbat sunt destul de sigur că nu a făcut-o ca să îți 

schimbi sexul. Este o selecție naturală și nu depinde de noi. Însă de noi 

depinde orientarea noastră sexuală. Noi alegem dacă vrem răul sau 

binele.  
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Însă cel mai mare argument împotriva homosexualității este acela 

că din relațiile între persoane de același sex nu se pot naște copii. Dacă 

tu știi că ceea ce faci este greșit, împotriva mersului natural al lucrurilor, 

cum poți da vina pe natură pentru greșeala ta. Un prieten foarte bun al 

meu spunea  „Este ca și cum ai freca două chei între ele pentru a 

deschide o ușă când știi foarte bine că trebuie să bagi cheia în 

încuietoare”. Nimic mai adevărat. Homosexualitatea în sine este cel mai 

complet argument împotriva ei. 

Închei prin a vă spune că ceea ce s-a întâmplat la Eurovision este 

degradarea umanității schițată printr-un om. Dacă o ținem tot așa, 

numărul de homosexuali va crește atât de mult încât va avea loc o 

scădere masivă a populației. Atunci se vor adeveri profețiile biblice 

referitoare la sfârșitul vieții pe pământ, atunci rasa umană va fi probabil 

eradicată prin autodistrugere. Dar până atunci mai este mult timp. 

Bucurați-vă de viața pe care o aveți, fiți recunoscători pentru ea, dar să 

nu o sfidați niciodată. ■ 
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Umorul şi simţul transcendenţei – 
soluţii la problema toleranţei 

 
Prof. Valeria Roşca,  

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
Lumea, imperfectă cum e, trebuie să se folosească de toleranță ca de 

un adjuvant, ca de un supliment care face conviețuirea posibilă fără 

incidente majore. Apoi, e necesar să fim vigilenți în fața patologiei latente 

a funcționării ei. Andrei Pleșu diagnostichează câteva forme ale acestor 

maladii: toleranța născută din orgoliu, dar și toleranța din oportunism sau 

din nesimțire, toleranța demagogică în care se practică o toleranță față de 

intolerabil. Ilustrările acestui ultim caz ar fi în sfera erorii științifice, în sfera 

dreptului, în sfera  constituției, în sfera pedagogiei. Să tolerezi că doi cu doi 

fac cinci, că dovedita culpă rămâne nepedepsită, că constituția garantează 

dreptul de a nu o respecta, că pedagogul este egalul învățăcelului care 

trebuie înțeles perfect, toate acestea înseamnă să tolerezi forme de 

intolerabil. Acceptându-le, societatea intră inevitabil în derivă, își dizolvă 

propriile fundamente, se autodevorează. Nu face decât să pretindă că e bine 

să tolerezi ceea ce nu e bine. Andrei Pleșu formulează răspicat problema 

toleranței în post-modernism: „Până unde merge, așadar, obligația firii 
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tolerante de a se comporta permisiv cu insul intolerant și cu intolerabilul și 

cum se poate întemeia rațional acceptabilitatea inacceptabilului?” (p.95) 

Merge până acolo că ”excepția devine tolerantă cu regula, iar regula 
adoptă un complex de culpabilitate, adică de inferioritate față de excepție. 

Excepția devine militantă, auto-suficientă și, la limită, discriminatorie și 

intolerantă!”(p.96) Ilustrările sunt savuroase, de un umor vecin cu comicul. 

Relatarea unui episod trăit în Hyde Park, la Londra, când un „foarte arătos 

bărbat de culoare, ținea la Speakers Corner, un remarcabil discurs 
conceput ca o șarjă rasistă împotriva albilor majoritari”, duce cu gândul la 

o răsturnare a valorilor și a ordinii. Majoritatea e pusă la colț, arătată cu 

degetul, stigmatizată, în numele diferenței, de către minoritatea care până 

mai ieri era ostracizată. Și reacționează: „Publicul britanic adunat în jurul 

îndrăznețului tribun și-a pierdut repede calmul caracteristic. Unii au plecat 

deprimați, zdrobiți de evidența argumentelor, alții au început să vocifereze 
barbar, prilejuind oratorului o ultimă, strivitoare constatare: Uitați-vă cât 

de primitiv reacționați! V-ați pierdut până și umorul!” (p.99) Majoritatea a 

păcătuit la rându-i atâta amar de vreme prin a amenda diferența acolo unde 

o întâlnea, astfel încât atunci când diferența se legitimează într-un diferit 

agresiv care-și cere dreptul la a fi diferit dar și la a fi asimilat, ajungem la 

situații la fel de indezirabile: „Nu se mai știe cine pe cine tolerează, nu se 

mai știe cine e victima cui. Toleratul de ieri devine tolerantul de astăzi sau 
fondatorul unui nou tip de intoleranță. Teama de a nu greși duce la 

complicate forme de auto-cenzură, la fățărnicii baroce și spaime sociale 

fără precedent.” (p.100)  

Andrei Pleșu este unul din intelectualii care se mișcă cu o grație 

desăvârșită atât în viul străzii, cum a fost episodul din Hyde-Park, cât și în 

viul amfiteatrului, ori a bibliotecii, strada, academia și biblioteca fiind 

limite între care se plasează existentul cultural. Curajul de a aborda tematica 

în legătură cu care se tace sfios ori ipocrit, face din Andrei Pleșu un atipic 

gânditor care trăiește, n-are ce face, în post-modernism deși gusturile 

culturale și formația sa culturală sub privirea unui maestru, sunt clasice. 

Dacă Lucian Boia preferă să-și scrie lucrările sub un văl al neutralității, ca 

și cum ar consimți la convențiile post-moderne, sau uneori sub un entuziast 

impuls al aderării la post-modernism, Andrei Pleșu scrie  cu umor dar 

ofensiv, acceptând pericolul liniei întâi. Urcând în bibliotecă, ia de pe raft 

un autor, Thomas Nagel, și scuturând de praf un concept, arată că acesta se 

potrivește mănușă la situația post-modernă: discriminarea pozitivă. Acest 

concept operează simplu: în cazul unei alegeri, va fi favorizat cel 

defavorizat, ca o corecție la tratamentul la care a fost supus anterior. În baza 

acestei logici sunt aleși candidații mai slabi, mai vulnerabili, cu șanse mai 
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puține. Dacă lui Nagel i se pare drept acest sistem, Andrei Pleșu îl găsește 

problematic: „Exigența egalității sfârșește prin a pune în criză exigența 

liberei opțiuni. Și apoi cât de departe poate merge regula discriminării 
pozitive? Nedreptatea rasială și nedreptatea sexuală sunt astăzi ținute sub 

control. Dar la orizont pot apărea oricând noi și noi dileme.” (p101) Nagel 

însuși admite că practicând o continuă discriminare pozitivă ajungem la 

marginea utopiei morale.  

Puterea se manifestă ca forţă decizională, cei puţini care au fost aleşi 

iau decizii pentru cei mulţi care au ales, cei asemănători iau decizii care să 

le favorizeze interesele care uneori sunt în conflict cu interesele celor 

diferiţi. Dacă e aşa, în absenţa toleranţei cei mulţi care au ales ori cei diferiţi 

riscă infernul. Toleranţa, oricâte patologii ar dezvolta, rămâne singura 

alternativă. Patologiile însă trebuie analizate, conştientizate, tratate. 

Diferenţa care se vrea instituționalizată dar și diminuată în același 

timp, apare în viața socială destul de acut. În 2003, Andrei Pleșu are 

disponibilitatea infinită de a se pronunța cu privire la o delicată problemă, 

căsătoria homosexualilor, deși recunoaște că: „Suntem, categoric pe un 

teren incert, periculos, minat de prejudecată, vulnerabilitate și suspiciune. 

Orice radicalitate poate produce suferință, dar orice frivolitate permisivă 
poate produce confuzii și dezordini grave. N-avem soluții. Să nu ne 

comportăm ca și cum am avea... Tot ce putem spune e că motivele de a fi 
tolerant sunt mai numeroase și mai temeinice decât cele care ar pleda 

pentru intoleranță.” (p105) Cu toate acestea, intelectualul român nu se dă 

înapoi de la a prezenta publicului de la Basel, propria sa concluzie, și 

anume aceea că pretenția homosexualilor de a fi la fel ca heterosexualii 

adică uniți printr-o căsătorie, conține contradicții logice insurmontabile: 

„Cuplul care nu se poate reproduce și familia care nu se poate integra în 
structura majoritară a comunității, reușind doar, în cel mai bun caz să-și 

creeze propria ei rețea minoritară, trec pe lângă rostul genetic al uniunii 
conjugale. Las la o parte împrejurarea paradoxală că o mișcare de 

avangardă a moralei sexuale jinduiește la o instituție tradițională, ba chiar 

tradiționalistă, a umanității. Dar sunt stingherit, în efortul meu rațional de 
a adopta, tolerant, diferența, de înclinația diferenței de a se deconstrui ca 

diferență, preluând tocmai unul din obiceiurile cele mai specifice ale 
categoriei de care vrea să se diferențieze.” (p.105) Cu toate că se declară 

stingherit de această contradicție internă a soluției, Andrei Pleșu nu se poate 

pronunța categoric, tranșant, irevocabil pentru o respingere. Revine chiar la 

afirmarea precarităţii rațiunii umane și la ideile unor filosofi,  că toleranța e 

derivatul necesar al libertății (J. St. Mill) sau corelativul logic al egalității 

(John Rawls). Ca să ai acces la toleranță, trebuie să adopţi o atitudine 
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relaxată, un fel de relativism instituit însă prin umor: „A privi spectacolul 

lumii fără îndârjire, a ști să te bucuri de farmecul pestriț al realului, a avea 

capacitatea de a deosebi lucrurile (puține la număr) care trebuie luate în 
serios, și mai ales a nu te lua prea în serios pe tine însuți, cu opiniile tale 

pompoase, cu certitudinile tale gata făcute, cu exigențele tale mai mult sau 

mai puțin ipocrite-iată o foarte temeinică motivație a spiritului de 
toleranță.” (p.107) Un alt fundament al toleranței, de data aceasta sobru,  

este, după Andrei Pleșu, simțul transcendenței. Activându-și acest simț, 

omul poate „să privească lucrurile nu din perspectiva zarvei cotidiene, ci 

din aceea a unei calme, înalte atemporalități. Toleranța este un 

comportament care imită sau anticipează îngăduința lui Dumnezeu”.  

Simţul transcendenţei la omul modern s-a atrofiat, sub valul 

pozitivismelor dar şi al ateismului marxist. Lucian Boia are numeroase 

referiri la acest subiect în lucrările aduse în discuţie aici. Toate converg spre 

ideea preluată mai ales de la Mircea Eliade că, odată alungat din conştient, 

raportul cu transcendenţa se camuflează. Omul, cu cât  se vrea mai autonom 

în raport cu realitatea extramundană, cu atât cade într-un joc al imaginarului 

care-i structurează comportamentul, de cele mai multe ori inconştient. Chiar 

şi într-o lume profund desacralizată, sacrul reapare.  
Procedând la o arheologie a conceptului de toleranță, Andrei Pleșu 

pornește de la sensul originar conferit acestui concept de modernitate, arată 

spre deviațiile pe care le suportă acesta în post-modernitate, și încheie prin 

a spune că de fapt conceptul a fost îndelung curtat și explorat în spațiul 

sacru, vetero- și novo- testamentar și apoi preluat de părinții bisericii astfel 

încât ”toată această terminologie (patientia, sustinentia, sufferentia) nu lasă 

foarte mult spațiu speculațiilor ulterioare”. În plus, toată agitația modernă 

din jurul termenului de toleranță este în jurul unei „conversii laice a unei 
virtuți ascetice: răbdarea, capacitatea de a nu clasa pripit oameni 

neconformi și situații inconfortabile, capacitatea de a suporta, înțelegător, 
diferența, obstacolul, adversitatea, refuzul de a te institui în instanță de 

judecată.” (p.109). 

Puterea se manifestă ca forţă decizională, cei puţini care au fost aleşi 

iau decizii pentru cei mulţi care au ales, cei asemănători iau decizii care să 

le favorizeze interesele care uneori sunt în conflict cu interesele celor 

diferiţi. Dacă e aşa, în absenţa toleranţei cei mulţi care au ales ori cei diferiţi 

riscă infernul. Toleranţa, oricâte patologii ar dezvolta, rămâne singura 

alternativă. Patologiile însă trebuie analizate, conştientizate, tratate. ■ 
 

[fragment din cartea cu timpul nu-i de glumit. nici măcar la români] 
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recomandări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeria Roşca – Cu timpul 
nu-i de glumit. Nici măcar la 

români 
Editura Pim, Iaşi, 2014 

 
Trăind în timp, şi sub semnul 

timpului, realizăm că timpul ne este 
simultan prieten, dar şi cel mai mare 
duşman. Timpul ne este prieten căci ne 
permite să trăim, să ne derulăm 
proiectele, să ne bucurăm, să scriem şi 
să citim. Dar cum scurgerea sa este 
implacabilă, ca nisipul din clepsidră, 
realizăm că, de fapt, cu timpul nu este 

de glumit. Acest prieten-duşman al 
nostru stă la pândă, cronometrându-ne clipele vieţii, fiind pregătit, 
încă de la naşterea noastră, să ne spargă clepsidra. Marele, de fapt 
singurul, avantaj al omului este raţiunea sa, cea care cunoscând 
natura timpului, ne îndeamnă să facem fapte bune, frumoase sau 
morale. Chiar dacă cu timpul nu este de glumit, omul are putinţa de 
a-l învinge, de a-i încetini scurgerea firelor de nisip şi chiar, divină 
capacitate, de a-i confisca clepsidra. 

       Adrian Niţă, 
Craiova 
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Florin Arpezeanu – Fereastră pentru orbi, 

Editura Pim, Iaşi, 2013 
 

Regăsim în Fereastră pentru orbi o 
anumită predilecţie pentru maladiv, 
pentru macabru, trădând intenţia 
autorului de a identifica urmele luminii în 
contururi neconvenţionale, inedite, 
adeseori indezirabile, imunde. Fără 
intuiţii comune, căutarea în acest orizont 
nu-şi dezvăluie finalităţile estetice sau 
pe cele din actul intim al trăirii. Spaţiul, 
aerul sunt dimensiuni privative, rostul 
e nedefinit. Organicul îşi reconsideră în 
astfel de condiţii funcţia, optica se 
diversifică surprinzător. Lumea 
obiectuală revendică un suflu 
personal, Dumnezeu îşi pierde 
majuscula în firescul omenesc, omul 
devine poveste. Viaţa, 
neconştientizată şi netrăită ca 
atare, e un neajuns, handicap 
reflexiv. Oniricul, zborul, jocul, 

copii şi copilării reziduale forţează cadrele obligând la 
o cromatică variată, la o evadare din explicitul alb şi neinteligibilul 
negru. Boala are rol aforistic şi metafizic, cuvântul e o clinică de 
recuperare într-un sens disolut. Cu toate acestea, Florin Arpezeanu 
nu scrie pentru a vindeca sau pentru a se vindeca. Demersul 
rămâne totuşi unul necesar în plan personal şi, într-un reflex 
filmografic, se developează în forme ce invocă mişcări circulare, în 
fobii voalate din care actorul acestei clipe exersează prezumtive 
eliberări prin logos. Discursul, fie în vers alb, fie în proză, frizează 
un lirism, nu întotdeauna accesibil, al grijii, al spaimei imediatului. 
Nu îngrijorează declarativul creaţiei, tematica se subscrie 
exclamării, invitaţia e la o atentă păşire prin noi înşine, călătoria 
fiind revelatorie. E un început, o promisiune asumată. 
 

Daniel Murăriţa, 
Târgu Jiu  
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Inima perfectă 
Prof. Anamaria Maliţa 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
Povestea începe cam așa… 

…într-o bună zi un tânăr s-a oprit în centrul unui mare oraș și a 

început să le spună trecătorilor că el are cea mai frumoasă inima din lume. 

În scurta vreme, s-au strâns în jurul lui o mulțime de curioși și trecători. 

Inima lui nu avea nici o crăpătură, nici cea mai mica zgârietură nu se vedea 

pe ea. Da, au căzut cu toții de acord... Era cu adevărat cea mai frumoasa 

inima pe care au văzut-o vreodată. 

Cu cât oamenii ii admirau inima mai mult, cu atât tânărul se lauda 

si mai tare cu inima sa frumoasa. Era tare mândru de ea... 

Deodată, un bătrânel își face loc in fata mulțimii și spune cu o voce 

liniștita, ca pentru sine: 

“Și totuși, inima ta nu este nici pe departe la fel de frumoasă ca 

inima mea”. 

 Brusc, toate privirile oamenilor, inclusiv cea a tânărului, s-au 

îndreptat către inima bătrânului. S-au uitat cu toții la inima ce bătea in 

pieptul bătrânului. Intr-adevăr, inima bătrânului bătea cu putere, însă era 

plină de cicatrici. Avea locuri de unde bucăți din ea fuseseră smulse și alte 

bucăți puse la loc, dar nu se potriveau chiar bine și se puteau vedea și 

câteva margini crestate. Ba mai mult, în anumite locuri ale inimii erau 

scobituri adânci din care bucăți întregi lipseau. 
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Oamenii se uitau muți de uimire la bătrân. 

“Cum poate să spună că inima lui este mai frumoasă?”, șopteau între ei. 

Tânărul s-a uitat și el atent la inima bătrânului, a văzut in ce stare 

se afla și a început să râdă.  “Probabil că glumești”, a spus acesta. “Uită-te 

la inima ta și uită-te și la inima mea. Inima mea este perfectă, pe când a ta 

este toata numai cicatrici și lacrimi.” 

“Da”, a spus cu blândețe bătrânul. Inima ta arată perfect, însă nu aș 

schimba-o niciodată cu a mea. Vezi tu, fiecare cicatrice de pe inima mea 

reprezintă o persoana căreia i-am dat dragostea mea – smulg o bucata din 

inimă și le-o dau lor, iar ei adesea îmi dau o bucata din inima lor care se 

potrivește in locul gol din inima mea. Dar fiindcă bucățile nu sunt rupte la 

milimetru, am anumite margini colțuroase și aspre pe care le prețuiesc 

deoarece îmi amintesc de dragostea pe care am împărtășit-o.” 

  Câteodată mi-am dat bucăți din inima pe degeaba și cealaltă 

persoană nu mi-a dat in schimb nici măcar o bucățica din inima lui. Acestea 

sunt adânciturile goale din inima mea - a oferi dragoste este a risca. Chiar 

dacă rănile sunt dureroase și rămân deschise, ele îmi amintesc de dragostea 

pe care am avut-o pentru acești oameni și poate că într-o bună zi se vor 

întoarce și vor umple spațiul gol pe care îl am cu bucăți din inima lor… 

Înțelegi acum care este adevărata frumusețe a inimii? 
Bibliografie: www.garbo.ro 

 

Paulo Coelho:  
lucruri pe care le-am învăţat din viaţă... 

   "Circumstanțele și mediul ne influențează viețile, însă suntem singurii 

responsabili pentru noi înșine… 

  Nu trebuie să ne schimbăm prietenii dacă înțelegem că prietenii se 

schimbă. 

   Răbdarea cere multă practica… Sunt oameni care ne iubesc, însă pur și 

simplu nu știu cum s-o arate. 

 Nu este întotdeauna suficient sa fii iertat de către cineva, în majoritatea 

cazurilor trebuie să te ierți pe tine însuti mai întâi. 

  Nu trebuie să-i spui niciodată unui copil că visurile sunt false, ar fi o 

tragedie daca ar ști așa ceva… 

   Poate că Dumnezeu vrea ca noi să întâlnim toți oamenii nepotriviți înainte 
de a întâlni persoana potrivită nouă…. pentru ca atunci când în sfârșit îl 

întâlnim pe cel potrivit să fim recunoscători pentru darul respectiv. 

   Indiferent de câte bucăți din inima ta sunt frânte, lumea nu se oprește ca sa 

le repare.     Bibliografie www.garbo.ro 

http://www.retail.ro/cataloage-frumusete/index.html
http://www.garbo.ro/
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Iubirea de dincolo de muzică: 
Melodii celebre inspirate de FEMEI care au existat în realitate 

 

Beethoven - "Für Elise": compoziție inspirată de Therese 

Malfatti. Für Elise este poate una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite 

compoziții muzicale ale unuia dintre cei cunoscuți și îndrăgiți muzicieni ai 

tuturor timpurilor, Beethoven. Puțini cunosc însă povestea de dragostea din 

spatele ei. Puțini cunosc faptul că femeia care a inspirat scrierea acestei 

capodopere nu este Elise, ci Therese. "Fur Elise" sau Bagatela Nr. 25 in A 

minor a fost denumită inițial de Beethoven drept Fur Therese (Pentru 

Therese) și dedicată Theresei Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, femeia pe 

care în 1810 Beethoven a cerut-o în căsătorie. Cererea sa în căsătorie este 

respinsă, iar Therese se căsătorește cu un nobil austriac. La publicarea 

lucrării, Ludwig Nohl a schimbat titlul din "Für Therese" în "Für Elise". 

John Lennon - "Woman": melodie inspirată de Yoko Ono. 

Woman este un celebru cântec compus și înterpretat de John Lennon. 

Femeia care a inspirat scrierea acestei piese emoționante nu este nimeni alta 

decât Yoko Ono, mult iubita soție și femeie alături de John Lennon și-a trăit 

viața și o frumoasă poveste de iubire. Piesa "Woman" a fost inclusă în 1980 

în albumul Double Fantasy. John Lennon își consideră superba compoziție 

drept o "odă" închinata soției sale Yokko, dar și femeilor și sexului frumos 

în general. 

Beethoven - "Moonlight Sonata": compoziție inspirată de 

contesa Giulietta Guicciardi. Sonata pentru pian nr. 14 sau "Sonata quasi 

una Fantasia" cum a fost denumită inițial de Beethoven este poate una 

dintre cele mai frumoase și impresionante piese din istoria muzicii. 

Beethoven a compus această piesa pentru eleva sa, contesa Giulietta 

Guicciardi, de care se îndrăgostise. Este celebra comparația pe care Ludwig 

Rellstab, un poet al secolului XIX, a adus-o acestei magnifice compoziții 

muzicale. Este poate și cea mai justă, ea explicând denumirea sub care este 

cunoscută astăzi sonata nr. 14: Sonata Lunii. Ludwig Rellstab a asemănat 

sonata lui Beethoven cu lumina lunii reflectată pe un lac. 

Chris De Burgh - "Lady In Red": melodie inspirata de Diane 

de Burgh. Lady in Red este una dintre cele mai emoționante și sensibile 

melodii de dragoste. Piesa a fost compusă și interpretată de Chris de Burgh 

în anul 1986 și inclusă în albumul "Into the Light". Muza acestei piese nu a 

fost nimeni alta decât soția lui Chris de Burgh, Diane de Burgh. "Cântecul a 
fost inspirat de o amintire: amintirea momentului în care am văzut-o prima 

oară pe Diane", declara Chris pentru This Is Your Life, un documentar de 

televiziune, explicând amintirea care a declanșat actul creator. 
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Eric Clapton - "Wonderful Tonight": melodie inspirata 

de Pattie Boyd. Chiar dacă a fost inclusă în albumul Slowhand încă din 

anul 1977, piesa "Wonderful tonight" a devenit un single cunoscut abia in 

anul 1991. Eric Clapton a compus "Wonderful tonight" în 1976 in timp ce 

își aștepta prietena, Pattie Boyd (viitoare soție) să se pregătească pentru a 

participa la petrecerea lui Paul and Linda McCartney. Pattie Boyd l-a 

inspiratșsi pe George Harrison, acesta compunând piesele "Something" și 

"For your blue". "Ani de zile, 'Wonderful tonight' m-a sfâșiat. A inspira pe 
Eric si pe George înaintea lui să scrie o astfel de muzica era atât de 

flatant... <Wonderful tonight> era cea mai usturătoare metodă de a-mi 

aduce aminte de tot ceea ce a fost frumos în relația noastră. Și când 

lucrurile mergeau prost, era o tortură să aud acest cântec", scria Pattie în 

autobiografia sa.  

The Beatles - "Julia": melodie inspirata de Julia Lennon. 

"Julia" este un celebru cântec al celebrei formații britanice "The Beatles" și 

inclus în albumul din 1968, The white album. Piesa a fost compusă de John 

Lennon în memoria mamei sale, Julia, ce a murit în timpul unui accident 

de mașina în 1958. În momentul tragediei, John avea 17 ani. Nu 

întâmplător, John Lennon și-a numit primul copil Julian, după mama sa. 

Guns N' Roses - "Sweet Child o' Mine": melodie inspirata 

de Erin Everly. "Sweet Child o' Mine" este unul din cele mai populare 

cântece ale tuturor timpurilor. Axl Rose l-a compus in 1988, iar atunci când 

l-a scris a avut-o în mintea și inima sa pe Erin Everly, partenera sa de viață 

din acel moment. 
Bibliografie: www.garbo.ro 

■ 
 

 

 

 

  

http://www.garbo.ro/
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Biodiesel 
din uleiuri vegetale 

Prof. Elena Ciobanu  
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Uleiul, o componentă importantă   în pregătirea hranei este un 

amestec de trigliceride și acizi grași, ce  se poate obţine din floarea 

soarelui, rapiță, nucă, măsline, soia, palmier, cocos, in, mac, ricin, 

porumb etc. Unele uleiuri vegetale sunt comestibile și se folosesc în 

alimentație, altele sunt uleiuri industriale. Grăsimile şi uleiurile rămase 

de la fiert şi prăjit sunt considerate deşeuri periculoase, temperatura la 

care sunt  supuse modifică structura, se oxidează şi absoarbe substanţe 

periculoase derivate de la carbonizarea resturilor alimentare. Aceste 

deşeuri au aspect fluid, vâscos şi dens de culoare galben închisă, şi-au 

modificat  proprietăţile şi devin  poluante pentru apă şi sol: un litru de 

ulei poluează un milion de litri de apă, care devine nepotabilă, ceea  ce 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigliceride&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Floarea_soarelui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Floarea_soarelui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rapi%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nuc
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83slin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palmier
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cocos
http://ro.wikipedia.org/wiki/In
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mac_de_gr%C4%83din%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ricin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Porumb
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echivalează cu cantitatea de apă pe care o consumă un om timp de 14 

ani.  

Considerat reziduu toxic, există norme speciale care obligă atât 

operatorii economici care au bucătării şi folosesc ulei, cât şi persoanele 

fizice să colecteze separat uleiul rezidual şi să îl predea agenţilor 

economici care se ocupă de reciclarea acestui tip de deşeu. Dacă în 

cazul operatorilor economici situaţia poate fi oarecum controlată, în 

ceea ce priveşte persoanele fizice controlul este aproape imposibil. De 

aceea, cea mai mare parte a cantităţii de ulei uzat din gospodării ajunge 

la canalizare sau la coşul de gunoi. Majoritatea persoanelor recunosc 

faptul că uleiul pe care nu îl mai folosesc îl aruncă la chiuvetă sau îl 

depozitează în recipiente de plastic pe care le aruncă apoi la coşul de 

gunoi. 

În prezent se construiesc tot mai multe fabrici care pot prelucra 

uleiul și grăsimile comestibile uzate provenite din: restaurante, fast 

food-uri, supermarketuri, stocuri nevândute, confiscate, calitate 

nonconformă, deprecierea ambalajului, expirate, pentru a putea produce 

cât mai economic motorină biodiesel. 

Biodieselul se poate obţine şi în laborator utilizând ca reactivi: 

hidroxid de potasiu, ulei uzat, sulfat de sodiu, metanol, apă. 

Modul de lucru: 

Se introduce uleiul  într-un  balonul cu trei gâturi, se dizolvă KOH în l 

metanol şi se adaugă peste ulei; se încălzeşte amestecul la 58 
0
C şi se 

menţine o oră la temperatura de 50–60 
0
C. 

Separarea şi purificarea produsului are ca etape: 

• decantare :12 ore; 

• eliminarea stratului inferior (glicerină); 

• spălare cu apă caldă  şi separarea fazelor;  

• eliminarea fazei inferioare (apoase)  

Se repetă operaţia de 4 ori. 

• se agită biodieselul timp de 10 minute cu  sulfatul de sodiu 

• se filtrează. 

Calitatea biodieselului obţinut depinde de compoziţia 

trigliceridelor, respectiv, a acizilor graşi din materia primă. Tipul şi 

concentraţia acizilor graşi din materia primă au un efect major asupra 

proprietăţilor fizice ale biodieselului produs.  

Utilizarea combustibililor proveniţi din uleiuri vegetale este 

posibilă în principal în următoarele variante: ulei vegetal pur, ulei 
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vegetal în amestec cu motorina, metilester provenit prin esterificarea 

uleiului vegetal, amestec de metilester cu motorină etc. 

Biodieselul obţinut pe bază de uleiuri vegetale este un combustibil curat, 

biodegradabil şi reînnoibil, iar tehnologia de obţinere a acestuia este una 

curată; el nu este un produs petrolifer, dar poate fi amestecat în orice 

proporţie cu motorina pentru a avea un amestec combustibil ce se 

utilizează drept combustibil pentru motoarele cu ardere internă. Practic, 

orice autovehicul îl poate utiliza fără nici o modificare. În comparaţie cu 

motorina tradiţională, preţul este redus, iar noxele toxice produse sunt 

mult mai puţine. Este de aproximativ 10 ori mai puţin toxic decât sarea 

de bucătărie. Nu conţine sulf, permiţând folosirea de catalizatori. Nu 

este afectat consumul de combustibil sau turaţia motorului. Biodieselul 

poate fi utilizat fără nici oproblemă atât vara, cât şi iarna. Este mai puţin 

inflamabil, oferă avantaje de stocare şi transport, punctul de aprindere a 

biodieselul fiind de 150°C, faţă de 70°C motorina diesel. Nu sunt 

necesare nici schimbări în sistemul de distribuţie (pompe, bazine etc). ■ 
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spune NU  
produselor fast-food! 

Prof. Alin Sulea 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Fast-food-ul este una dintre 

expresiile grabei noastre. Nu avem 

timpul să savurăm deliciile unei 

mese atent pregătite, să simţim 

subtilitatea gusturilor, să pierdem 

vreme preţioasă încercând să 

identificăm arome. Fast-food-ul s-ar 

putea traduce prin “mănânc pentru 
că am nevoie, ce contează, mănânc 

ce-o fi, dar repede”. 

Un simplu şi singur kebab poate conţine şi 200 de mililitri de ulei, 

dar nici alte feluri de mâncare de tip fast-food “nu se simt prea bine” în 

acest sens, fiind aproape la fel de bogate în grăsime. 
Nutriţioniştii spun că persoanele care consumă saptamanal doar 

doua porţii din aceste feluri de mâncare grasă prezinta riscul de a suferi un 

infarct în următorii 10 ani. 
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Specialiştii au observat că alimentele bogate în calorii, cum sunt 

cele de la fast-food-uri, pot afecta creierul precum drogurile, creând 

dependenţă. Potrivit cercetătorilor americani, persoanele care consumă des 

produse de la fast-food dezvoltă obiceiuri alimentare compulsive şi cu greu 

se mai pot abţine de la astfel de produse. Pentru a putea atinge plăcerea, 

consumatorii au nevoie de cantităţi tot mai mari de mâncare. 

„Daca nu ar fi existat fast-food-ul, astăzi probabil am fi fost cu toţii 

mai slabi", susţin nutriţioniştii. „Produsele de tip fast-food sunt pline de 

grăsimi, sare, zahăr. Le mâncăm în cantităţi mari şi nu ne săturăm pentru că 

ne oferă placere precum drogurile. Pe termen lung însă, acestea determină 

rezistenţă la insulină, diabet, boli de inimă, cancer", 

spune Susan Carnell, cercetător pe tema 

obezităţii la Universitatea Columbia din New 

York. 

Motivele pentru care poftim 

mâncare grasă sau dulce, în loc de 

alternative sănătoase, ca fructe şi 

legume, sunt de mult timp cercetate de 

experţii în alimentaţie. Aceştia consideră 

că poftele apar din mai multe cauze, ce ţin 

de evoluţie, dar şi de factori psihologici ca 

stresul sau nefericirea. 

Cercetătorii au testat conţinutul mai multor tipuri de mâncare fast-

food şi au făcut descoperiri îngrijorătoare. Mâncarea folosită în fast-food-
uri se face repede, trebuie să reziste, să aiba gust bun, să fie consistentă, 

semipreparată, reîncălzită, cu aditivi alimentari, conţinut caloric foarte 

mare.  
Junk-food egal fast-food? Primul impuls ar spune da, ce găsim la 

un fast-food e prin definiţie junk. Mâncarea săracă în vitamine dar bogată 
în calorii, cu înlocuitori pentru ieftinirea producţiei, cu zaharuri şi deja 

celebrele “E-uri” în capul listei, deci, în mare, cu o valoare 

nutriţională scăzută. 

Aşa s-ar rezuma, critic, filosofia fast-food-ului 

Ce ar trebui să mai ştim despre fast-food? Că nu e recomandată 

folosirea prelungită. Nu mori dintr-un hamburger pe săptămână, dar ai 

“şanse”, dacă mănânci trei pe zi. Că gustul nu e egal cu ingredientul. Dacă 

ţie shake-ul îţi miroase a căpşuni, e vorba mai degrabă de arome artificiale, 

decât despre fructul în sine. ■ 
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food
http://www.dietitian.com/junkfood.html
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Sănătate cu tratamente naturiste 
Muşcături şi înţepături de insecte 

Prof. Aristică Condescu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Insectele care sug sânge, cum ar fi ţânţarii, lasă mici răni atunci 

când atacă. Înţepăturile albinelor, viespilor sau tăunilor conţin venin. 

Reacţiile oamenilor la muşcături şi înţepături variază, dar de cele mai 

multe ori simptomele durează numai o zi sau doua. 

Reacţia alergică la saliva sau veninul unei insecte provoacă 

durere, mâncărime, roşeaţă sau umflătură la locul muşcăturii sau 

înţepăturii. Unii au o reacţie gravă la înţepături de insecte – o inflamare 

foarte periculoasă a căilor respiratorii. La ţară trăiesc căpuşe care 

transmit o infecţie bacteriană numită boala lui Lyme, iar în  unele părţi 

ale lumii ţânţarii cauzează malarie. 
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Metode preventive 

Acoperiţi-vă pielea dacă vă găsiţi într-o zonă unde sunt multe 

insecte. Puneţi plasă la uşi şi geamuri. Îndepărtaţi insectele adăugând 5 

picături de ulei de citronella de 1 pahar cu apă şi tamponaţi pielea 

expusă. Mâncaţi usturoi şi luaţi o doză zilnică de vitamina B1 (tiamină) 

şi zinc. 

Tratament 

Măsuri generale: Hamamelis distilat şi loţiunea cu calamină 

sunt eficace în îndepărtarea durerii şi mâncărimii provocate de 

muşcături de tânţari şi alte insecte. Alte remedii bune sunt un cub de 

gheaţă,  gel de aloe vera sau sucul de ceapă. 

Înţepătură de albină: Îndepărtaţi acul de albină apăsându-l 

pieziş ca să iasă afară. După aceea scoateţi veninul. 

Înţepătură de viespe: Tamponaţi, cât mai curând după 

înţepătură, cu suc de lămâie, oţet sau ceai de scorţişoară. Repetaţi în caz 

de nevoie. 

Muşcătură de căpuşă: Dacă insecta se ţine încă agăţată de 

piele, puteţi s-o îndepărtaţi acoperind-o cu ulei sau vaselină. Apoi 

scoateţi-o uşor cu o pensetă. 

Homeopatie: Aplicaţi cremă Hzpercal şi luaţi Apis, dacă 

muşcătura s-a umflat şi e roşie, sau Cantharis, dacă predomină durerea 

arzătoare. 

Aromaterapie: Aplicaţi 1 picătură de ulei de levănţică sau de 

arbore de ceai la fiecare oră. 

Pastă ce ia durerea: Contra unei înţepături de albină sau 

pişcături de furnică puneţi bicarbonat de sodiu în puţină apă şi aplicaţi 

pe zona dureroasă. 

Când să apelaţi la medic 

După o muşcătură de căpuşă locul s-a înroşit sau apărut o 

eczemă circulară, aveţi simptome ca de gripă sau vă dor articulaţiile. 

Cereţi urgent ajutor dacă: 

Muşcătura sau înţepătura este pe faţă, în gură sau pe gât. 

Aveţi blânde, dificultate la respirat, greaţă sau vărsături. ■ 
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mari avarii  
în sistemele electroenergetice 

 
Prof. Antoaneta Butoarcă 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
   

Sistemul electroenergetic national SEN reprezintă amsamblul 
instalatiilor care realizeazã  transformãri energetice din care rezultă energia 
electrică si  transportul  energiei electrice către consumatori, pe teritoriul unei 
tări. 
   Instalatiile electrice care intrã in compunerea unui sistem sunt: 

 instalatii de producere a energiei electrice (centrale electrice),  

 retele electrice  de transport cu statii de conexiuni ale circuitelor si statii de 
transformare (modificarea parametrilor energiei electrice), 

 instalatii proprii consumatorilor de energie electricã. 
Avariile în sistemele electroenergetice apar 

ca o consecinţă imediată a unor perturbaţii, ce nu 
pot fi anticipate şi care determină întreruperi pe 
zone extinse în alimentarea cu energie 
electrică. Ele se manifestă sub diferite forme: 
supraîncărcări, tensiuni în afara limitelor 
admisibile, deconectarea unor linii, staţii de 
conexiune, centrale si cel mai grav,  separarea 
(colapsul) sistemului. 
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În ultima vreme colapsurile în mari sisteme electroenergetice au 
devenit “ceva obişnuit” şi, în ciuda faptului că s-a studiat îndelung complexitatea 
acestora, multe întrebări rămân încă fără răspuns. 

Astfel, de exemplu, in numai două luni de zile, în anul 2003, în lume au 
avut loc patru colapsuri majore cu importante pierderi economice:  
- 14 august, nordul Statelor Unite ale Americii şi Canada, unul dintre cele mai 
severe din istoria acestor ţări, cu 50 milioane de persoane afectate;  
- 28 august, Londra;  
- 23 septembrie, Suedia şi Danemarca, cu 5 milioane de persoane afectate;  
- 28 septembrie, Italia, cel mai grav colaps petrecut vreodată în Europa, cu 57 
milioane persoane afectate. 
 

De-a lungul istoriei producerii energiei electrice au devenit celebre: 
1. Colapsul sistemului Hydro-Québec (Canada) din cauza unor 

perturbaţiilor geomagnetice - 12/13 martie 1989 
Efectul perturbaţiilor magnetice solare asupra reţelelor de transport ale 

sistemului electroenergetic este cunoscut de ani de zile. În general furtunile 
magnetice induc potenţiale la suprafaţa pământului cu 
efecte majore ca: supraîncărcări ale unor echipamente; 
producerea de defecte la transformatoare si 
generatoare; perturbaţii ale sistemelor de comandă si 
protectie. În seara zilei de 12 martie 1989, când au 
apărut primele perturbaţii cu intensitate magnetică 
redusă, reţeaua  era încărcată la 90% din sarcina sa 
maximă si, in ciuda faptului că personalul de la Hydro-
Québec a reuşit cu succes să menţină controlul 
tensiunii la apariţia primelor perturbaţii de intensitate 
scăzută, în dimineaţa zilei de 13 martie 1989,  furtuna 
magnetică foarte puternică a generat curenţi armonici 

care au dus la  deconectarea unul după celălalt a tuturor celor şapte grupuri 
care produceau energie electrica. Astfel, în mai puţin de un minut, cu mult 
înainte ca orice măsură de prevenire să poată fi luată  sistemului Hydro-Québec 
a intrat în stare de colaps. 

2. Colapsul sistemului Kansai (Japonia) în urma unui cutremur de 
pământ – 17 ianuarie 1995 
      În data de 17 ianuarie 1995 un cutremur devastator a lovit regiunea Kobe în 
urma căruia mai mult de 5500 de oameni şi-au pierdut viaţa. Pentru Japonia, 
daunele datorate acestui seism, care a fost denumit “Marele cutremur Hanshin”, 
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au reprezentat cel mai grav dezastru natural suferit de la al doilea război 
mondial şi până la acea dată. 

Sistemul de instalaţii electroenergetice utilizate de Compania de 
Electricitate Kansai a suferit de asemenea daune majore în urma cutremurului. 
De-a lungul timpului japonezii au fost nevoiţi să lupte neîncetat împotriva a 
numeroase dezastre naturale cum ar fi cutremurele, taifunurile şi inundaţiile. 
Folosind lecţiile învăţate din lunga experienţă de a răspunde forţelor extreme 
ale naturii, a fost posibilă repunerea în funcţiune a sistemului electroenergetic 
relativ repede. 

Zonele afectate de lipsa energiei electrice reprezentau o cerere totală 
de 2836 MW adica aproximativ 26 milioane de consumatori. 

Cutremurul a scos din funcţiune aproximativ 20% din întregul sistem 
electroenergetic. Aceasta a fost cea 
mai mare întrerupere a energiei 
electrice pe care compania Kansai a 
suferit-o, după cea de la centrala 
hidroelectrică Miboro din 1965 când 
alunecările de teren, provocate de 
ploile abundente, au scos din 
funcţiune 70% din instalaţiile 
sistemului energetic. 

3.  Avaria din Italia - 28 
septembrie 2003  
     Duminică 28 septembrie 2003 în 
jurul orei 03:30 a.m. aproape întreaga Italie a fost afectată de un colaps 
energetic aproape total, excepţie făcând Sardinia şi alte câteva insule izolate.  
    Dezvoltarea pieţei de electricitate din ultimii 50 de ani  cu un nivel ridicat de 
schimburi între ţări a  determinat operatorii de sistem să exploateze sistemul 
aproape de limitele permise de criteriile de siguranţă iar colapsul energetic s-a 
incadrat perfect in  acest context.  

4. Avaria din SUA - 14 august 2003 
      Starea sistemului înaintea avariei: temperatura exterioară, în august 2003, 
depăşea valorile normale pentru acea dată în regiunea de nord a S.U.A. şi în 
estul Canadei. Aceasta a avut ca rezultat creşterea cererii de energie electrică 
datorită punerii în funcţiune a multor aparate de aer condiţionat la care s-au 
adaugat deficienţe din teren ale echipamentelor dar şi  decizii umane eronate 
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5. Avaria din Suedia şi Danemarca – 23 septembrie 2003 
     În data de 23 septembrie 2003, la prânz, Sistemul Electroenergetic Nordic a 
suferit cea mai severă avarie din ultimii 20 de ani. Partea de sud a Suediei şi 
partea de est a Danemarcei, inclusiv capitala Copenhaga au rămas fără energie 
electrică. Cauza: coincidenţa unor defecţiuni severe, care au condus la 
încărcarea sistemului cu mult peste ceea ce era prevazut in standardul de 
siguranţă în funcţionare. 

Sistemul Zealand din estul Danemarcei este strâns legat cu sistemul 
suedez prin intermediul unui set de cabluri submarine dublu circuit de 400 kV, 
care sunt în paralel cu un set de cabluri mai vechi de 132 kV.    Energia 
electrică se produce în centrale electrice pe cărbune cu grupuri de până la 650 
MW, centrale electrice de termoficare, iar o mare parte a energiei electrice se 

obţine în centrale eoliene. Reţeaua de 
transport din Zealand este, de asemenea, 
conectată cu Germania printr-o legătură 
HVDC de 600 MW. 

Originea acestui colaps major 
produs în Suedia şi Danemarca a 
constituit-o faptul că o foarte severă avarie 
de sistem a avut loc la numai câteva 
minute după o defecţiune, oarecum 
obişnuită, dar totuşi importantă ( pierderea 
unui grup generator de 1250 MW). 

Avaria de sistem cea mai 
semnificativă din România s-a produs în ziua de 10 mai 1977, ca urmare a unei 
succesiuni de evenimente cu totul excepţionale, pornite de la scurtcircuitul 
produs la un separator  de 110 kV din staţia electrică Tismana, Gorj. 
Scurtcircuitul s-a datorat acţionării necorespunzătoare, la ora 8:45 a.m., a 
separatorului de sarcină din statie. 

În momentul producerii avariei Sistemul Energetic Naţional (SEN) 
funcţiona interconectat cu Sistemul Electroenergetic Interconectat (SEI) al ţărilor 
din CAER.  

În cursul desfăşurării avariei, s-a produs o succesiune de evenimente, 
care prin consecinţe a condus, etapizat, la înrăutăţirea stării de funcţionare a 
sistemului. Astfel, scurtcircuitul  din  staţia electrică de 110 kV Tismana a 
condus la deconectarea prin automatică a trei grupuri (3x175 MW) din centrala 
hidroelectrică Porţile de Fier şi a liniei electrice aeriene de 400 kV Porţile de 
Fier-Djedrap ( Iugoslavia). 
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De asemenea scurtcircuitul de la Tismana este resimţit şi la centrala 
termoelectrică Rovinari, provocând deconectarea de către personal, în decurs 
de câteva minute, a 2 blocuri generatoare, ceea ce a dus la un deficit puternic 
de putere in SEN.  Acest fapt  a atras dupa sine decuplări   in cascadă ale 
liniilor electrice de inaltă tensiune si generatoarelor, ultima intrand in colaps 
centrala termoelectrică Mintia la ora 8:58 a.m. adică la mai putin de 20 de 
minute de la aparitia primului eveniment. 

În  loc de concluzie: Cât de importantă este energia electrică in viaţa 
noastră si cum ne-ar afecta viaţa un colaps al SEN? 

Exerciţiu de imaginaţie:  
       O zi obişnuită. Observaţi toţi receptorii de energie electrică pe care 

îi utilizaţi în mod curent şi incercaţi, pe rând, să îi eliminati cu gândul din 
utilizare... ■ 
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MECATRONICA  
– de la tehnologie la filosofie 

Prof. Eugenia Pasăre 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Mecatronica s-a născut ca o tehnologie şi a devenit o filozofie care 

s-a răspândit în întreaga lume. Filozofia mecatronică a ajutat la trecerea 

de la ingineria tradiţională secvenţială la ingineria simultană sau 

concurentă. 

Termenul de mecatronică este brevet japonez obţinut la începutul 

deceniului al IX-lea al secolului trecut şi a fost folosit pentru a defini 

fuziunea tehnologică dintre mecanică, electronică şi informatică. 

Mecatronica este rezultatul evoluţiei fireşti în dezvoltarea tehnologiei, 

dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea electromecanică. 

Următoarea etapă a fost integrarea microprocesoarelor în structurile 

electromecanice, acestea devenind inteligente şi astfel s-a ajuns la 

mecatronică. 

Începutul unei ere tehnologice noi a fost marcată de dezvoltarea 

motoarelor electrice - motorul de curent continuu (1870) şi cel de curent 

alternativ (1889), cu ajutorul cărora s-au dezvoltat sisteme mecanice cu 
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acţionare electrică (pompe, maşini unelte) la începutul secolului al XX-

lea. 

 La începutul anilor 1960 sunt realizați și primii roboți industriali. 

Fabricarea și utilizarea roboților a fost facilitată de rezolvarea 

anterioară a unor probleme tehnice, indispensabile pentru funcționarea 

roboților: 

 Integrarea electronicii şi a tehnicii de calcul a condus la simplificarea 

substanţială a componentelor mecanice. 

 Părţi mecanice au fost înlocuite cu componente electronice, facilitând 

auto-diagnoza. 

 Sistemele au devenit mai precise. 

 Simplificarea construcţiei mecanice a fost facilitată şi de comanda 

descentralizată. 

 Sisteme relativ elastic cu o amortizare mecanică redusă, dar comanda 

fiind bazată pe electronic. 

 Introducerea unor  sisteme de reglare pentru poziţie, viteză, forţă care 

permit menţinerea în limite rezonabile a mărimilor programate. 

 

Practic tot ceea ce 

numim produs de înaltă 

tehnicitate este produs 

mecatronic. Automobilul 

modern, roboţii, tehnica de 

calcul, tehnica de 

telecomunicaţii, aparatura 

biomedicală, sistemele de 

transport inteligent, aparatura 

de cercetare, aparatura 

electrocasnică, aparatura cine-

foto şi audio-video, maşinile 

agricole moderne etc., sunt 

exemple reprezentative de 

produse mecatronice. 
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Produse mecatronice din domeniul transporturilor 
 

 
 

 
 

Produse 
mecatronice din 
domeniile: a) – sisteme 
de comunicaţii, b) – 
robotică,  c) - ingineria 
reabilitării, d) – robotica 
medicală 

 
 

 

            

 

Printre produsele mecatronice întâlnite în mod curent se numără 

şi imprimantele, copiatoarele din noua generaţie, maşinile de cusut şi de 

tricotat cu comandă numerică, motorul cu ardere internă controlat 

electronic, sistemele antifurt, sistemele antiderapante (ABS) şi pernele 
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de aer din tehnica automobilistică, roboţii si manipulatoarele, 

echipamentele medicale, inclusiv protezele de înaltă tehnologie.  

            Producătorii de automobile creează tot mai des autovehicule 

mecatronice dotate cu sisteme de execuţie complicate, programate şi 

comandate prin calculator. În prezent, cel mai complex sistem 

mecatronic din lume este cel care asigura închiderea si deschiderea 

canalului de acces către portul din Rotterdam, elementele sistemului 

având o întindere de peste 300 m.  

             Utilajele mecatronice sunt ansambluri care integrează elemente 

componente simple sau complexe ce îndeplinesc diferite funcţii, 

acţionate în baza unor reguli impuse. Principala lor sarcină este 

funcţionarea mecanică, deci producerea de lucru mecanic util, iar esenţa 

lor este posibilitatea de a reacţiona inteligent, printr-un sistem de 

senzori, la stimulii exteriori care actionează asupra utilajului luând 

deciziile corespunzătoare pentru fiecare situaţie. Un important aspect al 

mecatronicii este acela că maşinile şi utilajele mecatronice sunt exemplu 

al imitării naturii. 

           Sistemele mecatronice sunt dotate cu senzori şi traductoare care 

preiau semnalele din mediu, cu sisteme programate de transformare şi 

interpretare a acestor semnale şi dispozitive de comunicaţie, precum şi 

cu elemente de execuţie care actionează corespunzător asupra mediului.  

         Concluzii 
        Mecatronica aduce în centrul atenţiei problema informaţiei. 

Informaţia asigură satisfacerea nevoilor spirituale ale omului, înseamnă 

cultura. Evaluarea informaţiei din punct de vedere cantitativ si calitativ 

constituie o problema în educaţie, cercetare şi producţie. Dezvoltarea 

mecatronicii a condus la adaptarea programelor educaţionale din şcoli şi 

facultăţi. S-au conturat astfel principiile mecatronice în educaţie care 

vizează dezvoltarea gândirii sistemice, formarea deprinderilor de a lucra 

în echipa. Educaţia mecatronică asigură flexibilitate în acţiune şi 

gândire. Formarea deprinderilor de informare şi formarea deprinderilor 

mentale constituie trăsături definitorii ale specialistului în economia de 

piaţă. ■ 
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Ce înseamnă 

R O M Â N I A 
pentru mine? 

 

 

 

 

 

Maria Șchiopu, 11A 

Colegiul Național „Mihai Emiescu”, Petroșani 

 

România este o țară situată în sud-estul Europei Centrale, ţară 

carpato-danubio-pontică. Pentru mine însă România înseamnă mai mult 

decât atât! România este ţara mea natală, ţara cu care mă mândresc. 

România înseamnă un pământ binecuvântat, dar şi oameni de valoare! 

România înseamnă pentru mine acasă! 

Atunci când mă gândesc la România îmi vin în minte 

minunatele peisaje ale reliefului nostru, dar şi personalităţile măreţe care 

au contribuit la ceea ce este România astăzi. 

Când spun România gândul mă duce la frumoasele noastre 

rezervaţii naturale din Carpaţi: Parcul Naţional Retezat,  Parcul Naţional 

Piatra Craiului,  Parcul Naţional Călimani, Parcul Naţional Munţii 

Rodnei, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi multe altele. Pe lângă 

munţii Carpaţi natura ne-a înzestrat şi cu Delta Dunării, cel mai nou 

pământ al ţării noastre şi patrimoniu UNESCO. România mea înseamnă 

o culegere de peisaje grandioase, văi adânci, izvoare cristaline dar şi 

stânci ce par a sta înpicioare de mii de ani.România înseamnă de 

asemenea monumente impunătoare şi cu o valoare inestimabilă ca: 
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Bisericile pictate din nordul Moldovei (Humor, Moldoviţa, Voroneţ, 

Pătrăuţi, Suceava etc.), Castelul Peleş, Castelul Corvinilor, Cetatea 

Sighişoara (locuită şi în prezent ), Cetatea Deva, Ansamblul sculptural 

Constantin Brâncuşi de la Târgu-Jiu şi multe altele. 

Nu pot, însă, să mă gândesc la ceea ce înseamnă România 

pentru mine si să nu amintesc de marile noastre personalităţi istorice. 

România a fost poarta creştinătăţii datorită bravilor noştri domnitori ce 

s-au opus cu toată tăria expansiunii otomane. România mea este patria 

lui Mircea cel Bătrân care l-a învins pe Baiazid I la Rovine pentru a 

apăra integritatea ţării, România lui Vlad Ţepeş şi a marelui său atac de 

la Târgovişte, România lui Ştefan cel Mare şi a victoriei sale de la Podul 

Înalt, dar România mea este mai ales cea a lui Mihai Viteazu,  "Domn al 

Țării Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei", România cea 

unită! 

România înseamnă pentru mine ţara natală a Elisei Leonida 

Zamfirescu (prima femeie inginer din lume),  a Sarmizei Bilcescu 

(prima femeie avocat din Europa și prima femeie care și-a luat 

doctoratul în Drept)  şi aVerei Atkins (cea mai importantă femeie-spion 

din cel de-al Doilea Război Mondial). 

România mea este România lui Nicolae Iorga, personalitate 

impunătoare, care cunoştea aproape toate limbile moderne şi a fost cel 

mai prolific cărturar al neamului românesc: 1250 de volume şi 25.000 

de articole . 

România mea este Românie cântată în acordurile lui George 

Enescu, regăsit în elita mondială muzicală de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului XX, cel care a cucerit marile scene ale 

vremii sale. A întemeiat şcoala muzicală românească modernă şi a fost 

profesorul unor mari instrumentişti: Dinu Lipatti, Yehudi Menuhin. 

Enescu a fost destinat să impună spiritualitatea românească în cultura 

universală. 

România înseamnă pentru mine cultură. Oamenii de valoare 

care s-au născut în ţara mea au îmbogăţit patrimoniul cultural mondial. 

Oameni ca : Emil Cioran, Henri Coandă, Constantin Brâncuşi, Mircea 

Eliade, Eugen Ionescu mă fac să fiu mândră de ţara mea. 

România înseamnă pentru mine performanţă datorită marilor 

noştri sportivi. Asemeni Nadiaei Comăneci care este prima gimnastă din 

lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică. Şi 

care este primul sportiv român inclus în memorialul International 
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Gymnastics Hall of Fame. Sau asemeni lui Gheorghe Hagi  care a fost 

supranumit Regele fotbalului românesc și Maradona din Carpați. El este 

cel mai bun marcator din istoria naționalei României cu 35 de goluri 

înscrise.  

România înseamnă pentru mine scriitori de valoare şi opere ce 

mişcă sufletul oricărui cititor. Cei patru mari clasici ai literaturii române 

: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici 

îmbogăţesc prin operele lor cultura tării noastre, valorifică folclorul 

naţional prin operele lor, dar impresionează şi cititorii din afara țării.  

Tezaurul scriitorilor din ţara noastră este inestimabil, avem sute 

de opere impresionante, apreciate atât înţară cât şi peste hotare. Ne mai 

rămâne doarsă ne cultivăm dragostea de citit. 

Pentru mine România înseamnă unitate. România mea este cea 

de la 1918, România mare fără de graniţă cu fraţii noştrii basarabeni. 

Aşa cum spunea Florin Constantiniu: 

...Marea Unire din 1918 a fost şi rãmâne pagina cea mai sublimã a 

istoriei româneşti. Mãreţia ei stã în faptul cã desãvârşirea unitãţii 

naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici 

unui partid; este fapta istoricã a întregii naţiuni române, realizatã într-

un elan þâşnit cu putere din strãfundurile conştiinţei unitãţii neamului, 

un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l cãlãuzi cu inteligenţã 

politicã remarcabilã spre ţelul dorit. [...]. Nu o victorie militară a stat la 

temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române. Ne mai 

rămâne doar să valorificăm ceea ce, deja trecutul ne-a învăţat! 

România înseamnă pentru mine libertate, libertatea câştigată cu 

preţul vieţii multora în decembrie 1989. Începută odată cu evenimentele 

de la Timişoara, Revoluţia din 1989 singura revoluție violentă și în care 

conducătorii comuniști au fost executați, a reprezentat trecerea ţării 

noastre  de la comunism la democraţie. 

În familia mea, am învăţat dragostea de ţară odată cu bunele 

maniere. Am învăţat că în venele mele curge sânge roşu, galben şi 

albastru şi că este imposibil ca acest lucru să fie vreodată schimbat. 

Dragostea de patrie m-a făcut tot mai dornică să cunosc valorile ţării, 

am devenit tot mai mândră de patria mea şi pe bună dreptate pentru că 

am cu ce mă mândrii. România înseamnă pentru mine un pământ 

binecuvântat cu: câmpii fertile, munţi înalţi şi bogaţi în zăcăminte, râuri 

cristaline, rezervaţii naturale unice şi nu numai atât. România înseamnă 

pentru mine oameni de valoare, de la conducători politici abili până la 
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scriitori, compozitori, pictori şi sportivi. România înseamnă pentru mine 

unitate, libertate şi prosperitate. 

Cred ca ceea ce înseamnă România pentru mine a ilustrat cel 

mai bine poetul George Coşbuc în poezia sa „ Scumpă ţară românească 

” : Scumpă ţară românească,/ Cuib în care ne-am născut,/ Câmp pe care 

s-a văzut/ Vitejia strămoşească,/ Scumpă ţară românească, /Te salut!/  

Şi-a mea frunte ţi se-nchină/ Ca-naintea unui sfânt,/Căci, deşi copil eu 

sunt,/ Inima de dormi-eplină./ Să te văd mereu regină/ Pe pământ./ Să ai 

viaţă de vecie, / Să sporească-al tău popor;/ Sub stindardul tricolor/ Să 

nu vezi decât frăţie,/Şi-atunci, dac-o fi să fie,/ Pot să mor! 

România înseamnă pentru mine acasă, ţara în care m-am născut 

şi locul în care mă voi întoarce mereu cu drag. ■ 
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efectele internetului  

asupra atenţiei 
 

Dragoş Mihai Deaconescu, 11B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

Încă de acum două decenii, studiile au început să arate efectele 

dezastruoase pe care le poate avea asupra minţii umane Internetul folosit 

în exces. De atunci încoace s-au făcut zeci şi zeci de studii, toate arătând 

că, ori de câte ori intrăm online, pătrundem de fapt într-un mediu care 

promovează cititul în fugă, gânditul în grabă şi cu atenţia uşor de distras, 

precum şi învăţarea superficială. 

Problema nu este neapărat că am avea cu toţii tendinţa de a folosi 

Internetul foarte des sau în mod obsesiv, ci faptul că Internetul este cel 

care oferă exact acel tip de stimuli senzoriali şi cognitivi (repetaţi, 

intenşi şi care creează dependenţă) despre care s-a dovedit că pot 

conduce la alterări puternice şi rapide ale circuitelor şi funcţiilor 

cerebrale. 

În decursul unei zile, majoritatea dintre noi petrecem cel puţin o oră 

sau două pe Internet uneori chiar mult mai mult de-atât, iar în decursul 
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acestui timp tindem să repetăm mereu aceleaşi acţiuni sau unele 

similare. Unele dintre acestea sunt cele fizice – scriem la tastatură, 

mişcăm de mouse şi îi apăsăm butonul stâng sau cel drept etc. Pe măsură 

ce realizăm aceste acţiuni, Internetul ne furnizează un set continuu de 

impulsuri către centrii corticali vizuali, somato-senzoriali şi auditivi. 

Internetul ne comandă atenţia cu mult mai multă insistenţă decât au 

făcut-o vreodată televizorul, radioul sau ziarul de dimineaţă. Iar 

problema este că Internetul ne acaparează atenţia doar ca să ne-o 

împrăştie. 

În loc să ne concentrăm la informaţia care ni se transmite, atenţia ne 

zboară cu multă uşurinţă la orice altceva: la pâlpâirea monitorului, la 

imaginile şi culorile de pe site-ul respectiv, la zgomotele de afară etc. 

Distragerea continuă a atenţiei pe care o hrăneşte şi o încurajează 

Internetul este mult diferită de distragerile voite, temporare ale minţii 

atunci când cântărim o decizie. Mulţimea haotică de stimuli pe care îi 

oferă Internetul ne bombardează mintea, împiedicând-o să gândească 

profund şi creator. Creierele noastre se transformă pur şi simplu în 

unităţi de prelucrare a semnalelor, şi nimic mai mult!  

  

 Internetul: entuziasm fără acoperire 

Nimeni nu s-a gândit însă la toate aceste aspecte atunci când s-a 

început să se introducă Internetul, cu mult entuziasm, în toate unităţile 

de învăţământ şi în toate domeniile de activitate. Mulţi învăţători şi 

profesori erau (şi mulţi încă mai sunt şi acum!) convinşi că învăţarea va 

fi mult stimulată de Internet şi de principiul pe care se bazează acesta: 

citirea informaţiilor sub formă de hypertext (text presărat cu link-uri – 

legături – către alte texte). Ei argumentau că hypertext-ul va întări 

capacitatea de gândire critică a elevilor, permiţându-le să vadă cu mai 

multă uşurinţă diverse situaţii, din mai multe puncte de vedere. Eliberaţi 

de constrângerile pe care le impune cuvântul tipărit, cititorii ar fi astfel 

capabili să facă tot felul de conexiuni de mare profunzime între diverse 

texte. 

Însă cercetările în domeniu spun cu totul altceva. 

Descifrarea hypertext-ului îi încarcă substanţial din punct de vedere 

cognitiv pe cititori, slăbindu-le capacitatea de a înţelege şi de a reţine 

ceea ce citesc. 

Un studiu descoperea că persoanele care citeau informaţiile sub 

formă de hypertext începeau nu după multă vreme să devină distraţi, să 
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clicheze pe diversele link-uri şi să treacă mereu de la o pagină de 

Internet la alta, în loc să rămână la aceeaşi pagină şi să o citească cu 

atenţie. 

Un alt experiment arăta, de asemenea, că cei care citesc în 

format hypertext adeseori nu îşi mai pot aminti nici măcar ce anume au 

citit şi ce n-au citit. 

Într-un alt studiu, cercetătorii au împărţit în două un grup de 

persoane, punând fiecare subgrup să răspundă la o serie de întrebări cu 

ajutorul căutării printr-un set de documente. Un subgrup căuta prin 

documente electronice de tip hypertext (echivalent cu căutarea pe 

Internet), iar celălalt subgrup căuta prin documente scrise pe hârtie. 

Persoanele din cel de-al doilea grup, care au citit de pe foile de hârtie, au 

obţinut rezultate mult mai bune decât cele care au citit în format 

electronic[1].Hypertext versus cuvânt tipărit: care este mai eficient? 

De când hypertext-ul a ajuns pretutindeni, ca urmare a răspândirii 

Internetului, s-au înmulţit proporţional şi studiile care evidenţiază 

următorul fapt: cei ce citesc un text cu desfăşurare liniară (precum textul 

obişnuit dintr-o carte) înţeleg mai multe, reţin mai multe şi învaţă mai 

multe decât cei care citesc un text presărat cu link-uri, de pe Internet. 

Într-un experiment realizat de un alt grup de oameni de ştiinţă, 

aceştia i-au pus pe subiecţi să stea la calculator şi să facă o comparaţie a 

teoriilor cuprinse în două articole de pe Internet. Fiecare articol era 

alcătuit după aceeaşi structură şi fiecare avea trimiteri (link-uri) către 

celălalt articol, permiţându-i cititorului să treacă cu uşurinţă de la unul la 

altul pentru a compara teoriile cuprinse în cele două articole. Un alt grup 

de subiecţi a primit aceeaşi sarcină, însă de această dată articolele 

respective erau tipărite pe hârtie. 

Cercetătorii au pornit de la ipoteza că cei care foloseau link-urile ar 

putea dobândi o înţelegere mai bogată a celor două teorii şi a 

diferenţelor dintre ele, în comparaţie cu cei care citeau paginile una câte 

una, de pe hârtie. Spre surprinderea lor, ipoteza de la care au pornit s-a 

dovedit a fi greşită. Subiecţii care au citit paginile de pe hârtie au avut 

un scor considerabil mai mare la chestionarul legat de textele citite decât 

aceia care clicau încoace şi încolo între pagini. Concluzia cercetătorilor 

a fost că link-urile constituie un factor ce împiedică învăţarea[2]. 

În cadrul unui alt studiu, doi oameni de ştiinţă canadieni au cerut 

unui grup de şaptezeci de persoane să citească o povestire scurtă. Grupul 

a fost împărţit în două: primul subgrup a citit povestirea în forma 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Dropbox/06_IUNIE/lincks/Art_03_Internet_partea_intai%20anca3%20radu2%20BT.doc%23_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Dropbox/06_IUNIE/lincks/Art_03_Internet_partea_intai%20anca3%20radu2%20BT.doc%23_ftn2
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tradiţională de text tipărit pe hârtie; cel de-al doilea subgrup a citit textul 

în varianta cu link-uri, aşa cum se găseşte pe o pagină de Internet. 

S-a constatat că celor care au citit în format hypertext le-a luat mai 

mult timp ca să citească povestirea; în plus, ei au fost mai confuzi şi 

nesiguri cu privire la ceea ce au citit. Trei sferturi dintre ei au afirmat că 

au întâmpinat dificultăţi în urmărirea textului – ceea ce s-a întâmplat 

doar cu unul din zece dintre cei care au citit textul pe hârtie. Unul dintre 

cei ce au citit în format hypertext se plângea: „Povestirea sărea de la un 

lucru la altul. Nu ştiu dacă era din vina hypertext-ului, dar după ce am 

urmat câtevalink-uri, parcă dintr-odată povestirea nu mai curgea aşa 

cum trebuie, ci tot sărea la câte o idee nouă pe care nu reuşeam să o 

pricep”. 

Aceiaşi cercetători au efectuat şi un al doilea test, de data aceasta 

folosind o povestire mult mai uşor de înţeles şi mai scurtă: „Păstrăvul” 

de Sean O’Faolain, însă cu acelaşi rezultat. Cei care au citit în 

format hypertext au acuzat mai multă confuzie în urmărirea textului, iar 

comentariile lor cu privire la subiectul povestirii au fost mult mai puţin 

detaliate şi mai puţin precise decât cele ale persoanelor care au citit 

textul de pe hârtie. 

Concluzia cercetătorilor a fost că cititul de pe Internet descurajează 

cufundarea atentă şi profundă în lectură. Atenţia cititorilor – scriau ei – 

„a fost canalizată mai mult înspre hypertext şi funcţiile lui decât spre 

experienţa oferită de povestire. Cu alte cuvinte, potrivit comentariului 

analistului media Nicholas Carr, „însuşi mediul informaţional utilizat 

pentru a prezenta cuvintele a ascuns înţelesul cuvintelor. ■ 

 

sursa: familiaortodoxa.ro 
  



 

mai 2014 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

BUNĂSTAREA COMUNITĂŢILOR ŞI A INDIVIZILOR 
şi dependența de un capital de cunoaştere semnificativ 

diferit de cel actual 
 

Prof. Maria Șchiopu, 
Colegiul Economic Hermes Petroșani 

 
Se spune că societatea spre care ne îndreptăm este sau va fi Societatea 

Informaţională - Societatea Cunoaşterii (SI-SC). Sintagma prin care este desemnată 
noua societate relevă în mod deosebit mijloacele pe care aceasta se va baza şi 
progresul lor, ceea ce, la prima vedere, lasă impresia unei denumiri tehniciste, 
unilaterale. Sintagmele prin care au fost desemnate societăţile de până acum conţin 
câte un cuvânt-cheie (sclavagism, feudalism, capitalism) care sintetizează o gamă de 
stări sociale posibile pe care oamenii, individual şi/sau în grup, se situează în mod 
inevitabil, în funcţie de anumite condiţii, constituind o structură economico-socială 
caracteristică. Evident, nu s-a găsit încă cuvântul-cheie prin care să se poată releva 
ceea ce este sau va fi fundamental sub aspect economic şi social pentru noua 
societate. SI-SC este o sintagmă ce deplasează denumirea spre alte sfere.  

Elementele de bază ale societății bazate pe cunoaștere devin (Dahlamn 
2002): îmbunătățirea nivelului de codificare a cunoașterii și dezvoltarea noilor tehnologii; 
întărirea legăturilor dintre procesele economice și fundamentele științifice; creșterea 
ratei de inovare si scurtarea ciclurilor productive; sporirea importanței educației și 
centrarea pe capital intelectual și formarea profesională continuă; creșterea investițiilor 
în active intangibile, intr-un ritm mai rapid decât cele în active tangibile; deplasarea 
centrelor generatoare de valoare adăugată către mărci, relații publice, marketing, 
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distribuție și managementul informațiilor; sporirea importanței inovativității și a eficacității 
la nivelul procesului de creștere economică și de configurare a fundamentelor noii 
competitivități; interrelaționarea performantă.  
O trăsătură din ce în ce mai expresiva a globalizării este bazarea pe cunoaștere, care 
se concretizează în: creșterea rolului capitalului uman; centrarea sporurilor de eficiență 
pe resurse umane înalt educate si specializate; alocarea beneficiilor dezvoltării către cei 
capabili și bine pregătiți; conexiunea din ce în ce mai strânsă între cunoaștere și 
competitivitate. 
 În literatura de specialitate a fost teoretizat si conceptul de economie bazata pe 
cunoaștere, folosindu-se definirea acestuia de către P. Drucker (Drucker 1969). 
Economia cunoașterii sau economia bazata pe cunoaștere este un concept care se 
referă la utilizarea cunoștințelor pentru a produce beneficii. Beneficiile pot avea o 
dimensiune strict economică sau o puternică dimensiune simbolică. O componenta 
importanta a economiei cunoașterii este inovarea. Prin implicarea lor in procesele 
inovatoare, universitățile trebuie să răspundă acestei realități prin creșterea accentului 
pus pe inovare tehnologică și pe aplicabilitatea imediata a cercetării. 
 Acestei societăţi în formare, îi va fi proprie o activitate economică, sau mai 
direct spus, o economie mult schimbată faţă de cea de odinioară, şi faţă de cea actuală, 
pe care o denumim, cel puţin acum, noua economie, sintagmă care ne atrage atenţia că 
ceea ce este nou va fi atât de important şi semnificativ, încât va justifica însăşi 
denumirea respectivă.  
Fiecare societate a avut economia sa şi aceasta era o nouă economie în raport cu cea 
aparţinând vechii societăţi.  
Contextul istoric ce impune SI – SC este acelaşi şi pentru noua economie şi se 
caracterizează prin câteva aspecte majore: 
• Omenirea contituie astăzi rezultatul evoluţiei în decursul căreia s-au acumulat 
reziduurile de lungă durată ale tuturor modelelor de existenţă pe care le-a parcurs, şi 
care, luate împreună, formează o barieră în calea progresului căutat, aşteptat şi meritat 
de generaţiile actuale. Învingerea acesteia este de neconceput fără progresul rapid şi 
profund al cunoaşterii şi al promovării sale în societate, dar mai ales în economie; 
• Populaţia s-a înmulţit încât, după aprecieri realiste, a depăşit gradul de 
sustenabilitate al ecosistemului natural. Acum sunt 6 miliarde locuitori dar ONU 
estimează că vor fi 11 miliarde în 2050 şi se consideră că cei 27 de oameni care se 
nasc la fiecare 10 secunde numai “cu puţin noroc vor avea hrană suficientă, apă 
potabilă şi locuinţe decente”(Allen W.L., 1998); 
• Oamenii au evoluat chiar şi după ce au ajuns la cunoştinţele necesare, ca şi 
când nu ar fi ştiut că trăiesc într-un cerc închis (cel puţin până la cucerirea cosmosului), 
depăşind capacitatea de autoregenerare a planetei; 
Asistăm la o risipă enormă de resurse utilizate în scopuri militare, ce depăşesc cu mult 
exigenţele apărării şi ameninţă însăşi existenţa vieţii pe Pământ, la care se adaugă cele 
specifice societăţii de consum, tehnicile şi tehnologiile mai eficiente şi disponibile ce ar 
trebui aplicate şi generalizate. “Risipa pare să fie un produs inerent al caracteristicilor 
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sociale, economice şi culturale ale epocii noastre… Numeroase metode de conservare 
a energiei şi tehnologii mai eficiente de folosire a materiilor prime sunt deja 
disponibile…” (Gabor D., Colombo V., King A., Galli R., 1983). 
• Aşadar, noua economie proprie SI-SC trebuie să se bazeze pe mijloace 
proprii – noi sau mai vechi, dar la un alt stadiu al cunoaşterii. Mijloacele – noile tehnici şi 
tehnologii – ţin în mod direct de informatizare şi cunoaştere şi vor da, fără îndoială, o 
nouă configuraţie şi economiei. Dar ştiinţa economică şi ingineriile de toate genurile vor 
trebui să țină seama de: 
- existenţa naturii fără om dar şi cu el, cel puţin din ceea ce se ştie azi, nu a 
determinat situaţii de criză de genul celor la care ne-am referit; 
- desprinderea omului de natură şi acţiunile sale au alterat ceea ce exista şi 
omul nu a ştiut, nu a putut şi nici nu şi-a pus problema să întreţină sau să înlocuiască 
acţiunea de refacere şi purificare realizată de natură fără nici un cost; 
- preluarea modelelor vii de funcţionare din natură implică să nu se producă 
efecte negative, iar dacă acestea au loc, să fie anihilate fără a genera altele; 
- trebuie să se conceapă întreaga existenţă umană în condiţii proprii circuitelor 
economice închise, din care resursele să se recupereze fără pierderi, iar deşeurile şi 
resturile de diferite feluri să-şi găsească utilitate; 
- să se apeleze la noi resurse doar pentru completarea necesarului la nivelul 
unor circuite normale; 
- să se renunţe la misiunea “civilizatoare” a omului asupra naturii şi să se 
acţioneze în ideea că omul şi omenirea trebuie să accepte schimbările de 
comportament necesare încadrării existenţei sale în parametrii potenţiali reali ai 
planetei, nu în cei ideali sau presupuşi existenţi; 
- este necesar să se asigure o coerenţă a acţiunii oamenilor la nivel planetar, 
pentru a stopa creşterea efectelor negative şi apoi descreşterea lor. 
Desigur, noua economie presupune dezvoltarea (creşterea) durabilă, dar induce o altă 
abordare a însăşi dezvoltării (creşterii) durabile decât s-a făcut până acum. 
 

 Finalitatea acestei economii va rămâne omul şi satisfacerea trebuinţelor sale. Dacă 
scoatem omul din economie, aceasta nu mai are nici un sens. Şi până acum s-a pornit 
de la om, dar creşterea demografică discreţionară a creat grave probleme ce relevă 
insuficienţa resurselor pentru susţinerea unui asemenea comportament. Se cere 
creştere economică (dezvoltare) tot mai mare pentru că se măreşte populaţia şi, 
totodată, fiecare vrea să trăiască mai bine. Pentru creşterea economică s-a apelat la noi 
şi noi resurse, diminuându-le ameninţător pe cele neregenerabile şi nereproducându-le 
la nivelul adecvat pe cel reproductibile. Problema resurse-nevoi proprie oricărei 
economii este acum mai tensionată decât oricând şi nu mai poate fi rezolvată recurgând 
la modelele existente, pentru că n-a dat rezultate. Apare necesitatea schimbării 
modelului. În centrul atenţiei omul, dar nu omul-număr, cantitate, ci omul-valoare.  

 Învăţarea devine procesul general caracteristic noii economii, pentru că economisirea 
resurselor şi orientarea acţiunilor în direcţia satisfacerii nevoilor mai mari şi mai diferite 
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cu resurse limitate, în logica proceselor circular active la care ne-am mai referit, 
presupune cunoaştere, generalizare, învăţare pentru toţi membrii SI-SC. Pentru a face 
activitate economică într-un anumit fel, trebuie să existe cunoştinţele necesare în acest 
sens, iar pentru a le asigura, cunoaşterea trebuie să fi avut loc înaintea acţiunii 
economice. Deci neapărat trebuie acordată prioritate proceselor generatoare de 
cunoştinţe noi, cercetării tehnico-ştiinţifice. Rezultanta generală a învăţării trebuie să fie 
creşterea evidentă a eficienţei în general şi a celei economice în special. Desigur, odată 
cu aceasta se pune şi problema comensurării adecvate a proceselor economice, 
inclusiv a eficienţei însăşi, pentru a dobândi mai multă relevanţă şi fidelitate faţă de 
fenomenele respective. Dar aceasta poate constitui un alt segment al demersului 
nostru. 

 Noua economie nu mai poate fi o economie de piaţă în sensul actual. În ciuda 
progreselor făcute, aceasta din urmă a ajuns în impas. Piaţa nu mai poate gestiona 
resursele la nivelul noilor exigenţe, a determinat împărţirea mondială în bogaţi şi săraci 
şi pune sub semnul întrebării existenţa multora – a celor afectaţi de malnutriţie şi de 
lipsa sau insuficienţa asistenţei sanitare. Oricum, piaţa are limitele sale, generează 
externalităţi de toate felurile şi, în plus, nu poate soluţiona satisfacerea trebuinţelor 
colective care devin din ce în ce mai ample condiţionând în mod hotărâtor calitatea 
vieţii. Soluţia spre care alunecă acum economia este afirmarea tot mai puternică a 
statului. 

Pentru că stadiul la care au ajuns ţările dezvoltate şi în general piaţa creează 
posibilitatea ca actori implicaţi direct în jocul său să-şi satisfacă interesele individuale, 
devine capitală nevoia bunurilor colective, publice, relevată de dificultăţile sau 
imposibilitatea satisfacerii nevoilor apărute ca urmare a poluării şi risipei resurselor în 
scopuri irelevante pentru calitatea vieţii unor segmente foarte mari ale populaţiei şi de 
cele mai multe ori a populaţiei majoritare. De aceea, economia trebuie reconstruită pe 
baze noi în care interesul public trebuie corelat cu cel individual la noile dimensiuni. În 
acest context, politica publică va ocupa un loc central întrucât societatea nu mai poate 
progresa în satisfacerea mai bună a trebuinţelor menţinând sau amplificând polarizarea 
veniturilor în tendinţele sale actuale. 

 Fără a abandona interesul individual, noua economie va deplasa centrul de greutate pe 
interesul public în cadrul ce se conturează prin promovarea politicii publice. Termenul 
(adjectivul) public are, în acest context, două accepţiuni: 

a) – expresie a problematicii care priveşte cea mai mare parte a populaţiei; 
b) – expresie a ansamblului de nevoi colective care are tendinţa să crească şi să 

condiţioneze tot mai mult progresul social de satisfacerea lor. 
Trebuie ţinut cont şi de faptul că chiar şi pentru cei care îşi realizează foarte bine 

interesele individuale prin jocul pieţei, progresul calităţii vieţii lor, are o dependenţă 
crescândă de bunurile publice pentru că un segment mare din trebuinţele lor nu poate fi 
acoperit decât prin ceea ce este de natură publică. 
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 Noua economie se formează şi va funcţiona beneficiind de caracterul democratic al SI-
SC. Rolul determinant revine, desigur, politicii economice care “fixează” opţiunile 
generale în domeniu, prin testarea acestora în ciclurile electorale. Asemenea opţiuni vor 
trebui fundamentate ştiinţific, să nu aibă caracter electoral-demagogic. Oamenii politici 
nu mai pot şi nu mai trebuie consideraţi “buni în toate domeniile”; rolul lor trebuie să se 
limiteze la polarizarea celor mai multe opţiuni sau a celor majoritare în orientarea 
economiei şi apoi, prin funcţiile pe care le vor ocupa în structura politică, să “vegheze” 
dacă ceea ce se realizează corespunde sau contrazice opţiunile electorale. Punerea în 
aplicare, detalierea şi executarea acestora revine, de drept şi de fapt, tehnocraţilor. Fără 
profesionalism nu se mai poate; societatea cunoaşterii impune profesionalismul în 
economie şi tehnocraţia ca ferment al noii economii. 

 Noua economie va consacra tehnocraţia, dar aceasta trebuie să dispună de o bună 
pregătire, ceea ce induce ideea asigurării unei priorităţi în dezvoltarea învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice. Relevant, Friederich von Hayek spunea cu mai mulţi ani în urmă că 
“Numai participanţii direcţi la procesele economice dispun de cunoaşterea 

necesară pentru a lua decizii eficiente”Hayek, 1991. 
Responsabilizarea guvernelor pentru modul în care, prin politicile promovate, 
gestionează şi sporesc resursele pentru a asigura şi viitorul noilor generaţii. Principiul 
este aplicabil peste tot în lume şi chiar se aplică, dar pentru România este în cel mai 
înalt grad necesar, dacă ţinem seama de jaful care s-a făcut după 1990 şi care, în bună 
măsură, continuă. De asemenea, este necesară, reglementarea juridică a acestei 
responsabilizări, pentru că inexistenţa sa oferă libertatea dezastrului. Acest principiu 
priveşte deopotrivă războiul, economia, slăbiciunile manifestate pentru cei ce jefuiesc şi 
starea deplorabilă a societăţii. 
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Luna IUNIE. Repere 
 

►1 IUNIE ● 1475: Prima menţiune documentară a oraşului Craiova ● 1980: 
Postul de televiziune american “Cable News Network” (CNN) a efectuat prima 
transmisie ● 1946: moare executat Ion Antonescu, conducător al statului român 
în perioada 1940-1944 (executat) (n. 1882) ● Ziua Internaţională a Ocrotirii 
Copilului ►2 IUNIE ● 1945: Poetul Radu Gyr rosteşte memorabilul “ultim 
cuvant” în faţa Tribunalului Poporului. În el arată, printre altele, şi inconsistenţa 
acuzaţiilor de antisemitism aduse Mişcării Legionare, el însuşi fiind fondatorul 
teatrului Evreiesc de Stat ● 1740: se naşte Marchizul de Sade, scriitor francez 
(d. 1814) ● 1882: se naşte Ion Antonescu, conducător al statului român în 
perioada 1940 – 1944 (d. 1946) ● 1882: moare Giuseppe Garibaldi, 
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revoluţionar italian (n. 1807) ►3 IUNIE ● 2007: Craiova se inaugurează piaţa 
socio-umana din centrul civic al oraşului, in mijlocul căreia se află prima fântână 
muzicală din România, şi una din puţinele din întreaga lume. ● 1875: moare 
Georges Bizet, compozitor francez (n. 1838) ● 1924: moare Franz Kafka, 
scriitor ceh de limbă germană (n. 1883) ►4 IUNIE ● 1876: S-a înfiinţat, la 
Bucureşti, “Societatea naţională de Cruce Roşie a României” ● 1920: Se 
încheie Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate şi Ungaria. Recunoaşterea pe 
plan internaţional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu 
România (a intrat în vigoare la 26 iulie 1921) ● 1937: Au fost folosite pentru 
prima oară cărucioarele de supermarket, în Oklahoma City; inventatorul lor a 
fost Sylvan Goldman ● 1989: În Polonia au loc alegeri câştigate de celebrul 
sindicat “Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, singura mişcare 
muncitorească independenţa întâlnită vreodată într-un stat comunist din estul 
continentului european ; la 19 august 1989, s-a format primul guvern 
necomunist ● 1798: moare Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt, celebru 
aventurier italian (n. 1725) ►5 IUNIE ● 1973: Ilie Năstase a câştigat turneul de 
tenis de la Roland Garros ● 1723: se naşte Adam Smith, scoţian, părintele 
economiei (d. 1790) ● 1898: se naşte Federico Garcia Lorca, poet şi dramaturg 
spaniol (d. 1936) ● Ziua Mondială a Mediului ►6 IUNIE ● 1960 : Bucureşti: 
Atleta Iolanda Balaş a stabilit un nou record mondial la săritura în înălţime: 1,85 
m ● 1961 : Primul titlu de campion mondial al lumii cucerit de un luptător român 
este obţinut de Valeriu Bularca la Campionatul mondial de lupte greco-romane 
de la Yokohama ● 1799: se naşte Alexandr Puşkin, poet rus (d. 1837) ● 1875: 
se naşte Thomas Mann, scriitor german, laureat al Premiului Nobel (d. 1955) ● 
1843: moare Friedrich Hölderlin, poet german (n. 1770) ►7 IUNIE ● 1929: 
Vaticanul devine stat suveran ● 1947: A luat fiinţă, prin ordinul Ministrului 
Armatei, Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua Bucureşti ● 1848: se naşte 
Paul Gauguin, pictor francez (d. 1903) ● 1886: se naşte Henri Coandă, inginer, 
pionier al aviaţiei mondiale (d. 1972) ►8 IUNIE ● 1838: A fost deschisă, în 
Bucureşti, prima bibliotecă publică, la Colegiul Sf. Sava ● 1810: se naşte 
Robert Schumann, compozitor german (d. 1856) ►10 IUNIE ● 1860: se naşte 
Hariclea Hartulari Darclée, soprană lirică română (d. 1939) ● 1910: se naşte 
Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez (d. 1997) ►11 IUNIE ● 1934: La 
Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni ►13 IUNIE ● 1456 : A fost 
menţionat pentru prima dată în documentele din Moldova “slugerul” , dregător 
din secolul al XV-lea ce avea în grijă aprovizionarea cu alimente a curţii 
domneşti. ● 1932 : Înfiinţarea Institutului de Biooceanografie din Constanţa ● 
1941 : În noaptea de 12 spre 13 iunie au fost deportaţi din Basarabia şi 
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Bucovina de Nord în Siberia peste 31 000 de oameni. ● 1952 : Gheorghe Cucu 
a realizat primul zbor fără motor din ţara noastră pe o distanţă de 300 km (Cluj-
Siliştea-Buzău) ►14 IUNIE ● 1736: se naşte Charles Augustin Coulomb, 
fizician francez (d. 1806) ● 1929: se naşte Che Guevara, revoluţionar sud-
american de origine argentiniană (d. 1967) ● 1920: moare Max Weber, filosof şi 
sociolog german (n. 1864) ● 1920: moare Max Weber, filosof şi sociolog 
german (n. 1864) ● Ziua Mondială a Donatorului de Sânge ►15 IUNIE ● 1839: 
Charles Goodyear (1800-1860), inventator, a descoperit vulcanizarea 
cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variaţiile de 
temperatură ● 1848: A fost sfinţit drapelul naţional tricolor a cărui înfiinţare a 
fost decretată la 14/26 iunie de către Guvernul revoluţionar de la Bucureşti ; 
drapelul avea culorile albastru, galben, roşu şi avea înscrisă deviza “Dreptate, 
Frăţie” (15/27) ● 1843: se naşte Bergen Edvard Hagerup Grieg, compozitor, 
pianist şi dirijor norvegian (d. 1907) ● 1889: moare Mihai Eminescu, poet român 
(n. 1850) ● 1929: moare Traian Lalescu, matematician, unul dintre creatorii 
şcolii matematice româneşti (n. 1882) ►16 IUNIE ● 1313: se naşte Giovanni 
Boccaccio, scriitor italian (d. 1375) ● Ziua Mondială a Limbii Rromani, stabilită 
de UNESCO ►17 IUNIE ● 1473 : Călugărul Nicodim de la mânăstirea Neamţ a 
terminat “Tetraevangheliarul de la Humor”, lucrare vestită pentru miniaturile sale 
şi pentru că în el se află portretul lui Ştefan cel Mare. ● 1910 : Primul zbor al lui 
Aurel Vlaicu pe Dealul Cotrocenilor ● 1818: se naşte Charles Gounod, 
compozitor şi dirijor francez (d. 1893) ● 1882: se naşte Igor Stravinsky, 
compozitor, pianist şi dirijor rus (d. 1971) ►19 IUNIE ● 1623: se naşte Blaise 
Pascal, matematician, fizician şi filosof francez (d. 1662) ● 1922: se naşte Aage 
Niels Bohr, fizician danez ►20 IUNIE ● 451: A avut loc Bătălia de pe Câmpiile 
Catalaunice, ultima mare bătălie a antichităţii, în care o coaliţie romano-vizigotă 
a oprit expansiunea hunilor în Europa Vestică. ● 1940: A fost inaugurat, la 
Bucureşti, Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Josef 
Francisc Rainer (astăzi Institutul de Antropologie “Francisc Rainer” al Academiei 
Române) ● 1954: S-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre la 
Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat (de cale 
ferată şi rutier) din Europa, construit în doi ani şi jumatate, în colaborare cu alte 
ţări vecine ● 1955: Are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a 
secolului: 7 minute şi 8 secunde, observată în Filippine ● 1992: Sfântul Sinod al 
Bisericii ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa din 20 iunie 1992, canonizarea 
ca sfinţi a voievodului Constantin Brâncoveanu şi a copiilor lui , precum si a 
“binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, prăznuit la 2 iulie ● 1995: 
moare Emil Cioran, eseist şi filosof român (n. 1911) ►21 IUNIE ● 1633: Omul 
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de ştiinţă italian Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziţie de „bănuită 
herezie“ pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se crede că 
Pământul şi alte planete orbitează în jurul Soarelui. Deşi a fost forţat în a renega 
public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat şi o perioadă nelimitată 
de arest la domiciliu. ● 1905: se naşte Jean-Paul Sartre, romancier, dramaturg, 
filosof reprezentant al existenţialismului (d. 1980) ● 1527: moare Niccolo 
Machiavelli, istoric, gânditor politic, scriitor (n. 1469) ● Solstiţiul de vară ►22 
IUNIE ● 1963: moare Maria Tănase, una dintre cele mai cunoscute interprete 
ale cântecului popular românesc. (n. 1913) ►23 IUNIE ● 1879: David 
Emmanuel îşi ia doctoratul la Sorbona cu teza “Etude des intégrales abeliennes 
de troisieme espace”, devenind astfel al doilea român doctor în matematici la 
Sorbona ►24 IUNIE ● 1711: Petru I, ţarul Rusiei, soseşte la Iaşi, unde se 
întâlneşte cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir ● 1400: se naşte Johann 
Gutenberg, inventator german al tiparului cu litere mobile din metal (d. 1468) ● 
Sânzienele (Drăgaica) – este una dintre cele mai cunoscute serbări câmpeneşti, 
Drăgaica fiind o zeiţă agrară, protectoare a holdelor semănate şi a femeilor 
măritate (România) ►25 IUNIE ● 1923: S-a înfiinţat Clubul Rapid Bucureşti 
(atunci CFR Bucureşti) ● 1998: Instituirea Ordinului “Steaua României”, cu şase 
grade (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiţer, Comandor, Ofiţer, Cavaler), cel mai 
înalt ordin naţional românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, 
civile şi militare aduse statului şi poporului român. ● 1903: se naşte George 
Orwell, jurnalist, eseist politic şi romancier englez (d. 1950) ►26 IUNIE ● 1819: 
Este patentată bicicleta ● 1824: se naşte Lord Kelvin, fizician britanic (d. 1907) 
● Ziua Tricolorului. ►27 IUNIE ● 1954: Prima centrală nucleară a fost 
inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova, Rusia ● 1967: Primul ATM 
(bancomat) din lume e instalat în Enfield, Londra ►28 IUNIE ● 1577: se naşte 
Peter Paul Rubens, pictor flamand (d. 1640) ● 1712: se naşte Jean-Jacques 
Rousseau, filosof, scriitor elveţian – francez (d. 1778) ►29 IUNIE ● 1866: 
Parlamentul României adoptă prima constituţie a ţării, una dintre cele mai 
avansate a acelor timpuri. ● 1819: se naşte Nicolae Bălcescu, istoric şi scriitor, 
fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Muntenia (d. 1852) ● 1900: se naşte 
Antoine de Saint-Exupéry, scriitor francez (d. 1944) ● Ziua Dunării ● Târgul de 
fete de pe muntele Găina ►30 IUNIE ● 1905: Albert Einstein publică lucrarea 
“Asupra electrodinamicii corpurilor în mişcare” -avea să fie cunoscută mai târziu 
ca teoria relativităţii. 
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De-as fi 

Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Feroce clipa cu sindromul Othello. Căzuţi pradă ei, 

mrejele des ţesute ale devorării nu te mai pot slăbi. Suntem 
pierduţi. Aripile sunt o născocire a minţii, zborul o simplă 
contingenţă (onestă, până la urmă), accident disimulat al verbului. 
Iar mintea e un joc conex al atomului. Atomul, ce născocire a 
firii!... Suntem pierduţi… 
 Prezentul avid ne poartă pe nişte aţe ca pe caraghioase 
păpuşi teatrale. Aţele sunt trainice, gesturile mecanice, zâmbetele 
improvizate, fericirile factice. Oameni evadaţi din sine şi captivi 
în monitoare, ochii ficşi ai uitării ne aruncă nostalgiile în vrie... 

, 
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Mecanisme intrate în zodia absurdului, funcţionăm 
(fiinţăm/existăm!?) cu şi prin şabloane. Respiraţia este expresia 
unui tropism liminar. Acolo am rămas. E o vină încă neasumată. 
Drumul însă nu se opreşte aici. Şablonul devine truism, iar 
truismul, prin decantări temporale, nostalgie. Nostalgia ne 
invadează, ne populează, ne fecundează până la înlocuire. Cât, ce, 
cum mai suntem din ce credeam că am fost, nu putem măsura. 
Nu se mai poate măsura. Şi asta ne doare, şi asta ne întunecă în 
suferinţă. Şi întunericul devine cleios, adeziv între freamăt şi 
carne. Între durere şi suferinţă, adeseori, pulsul precoce al 
prejudecăţii. Durerea patentată de exerciţiul diminuării 
senzoriale, suferinţa hipertrofiată de gând. Iubiri şi senzualităţi 
ebenine tronează. Visul, paliativ la întâmplare, desen naiv de 
cretă friabilă. Toate se duc în vânt… 

A suferi nu legitimează pe nimeni să lovească. Există 
circumstanțe, există cauze, dar nicidecum nu există motive, nu se 
pot susţine argumente. A suferi ţine eminamente de un sine care 
nu se divide decât la el însuşi. Trăim subiectiv adevărul absolut 
că în suferinţă şi în singurătate nu există celălalt. Există, ca un 
paradox al multiplului, simpli evadatori din propriile spaime. 
Asta ne-ar putea ajuta împăcarea. Şi am vrea să nu ne minţim, 
drumurile înfundate ale întâmplării să le pavăm cu blocuri fluide 
de lumină. Dar drumurile sunt înfundate. Aşa e trecutul… 

 Zidurile, asemeni oricăror plutiri, sunt un dat ontologic; 
cu trăirile omului nu te joci, cu trăirile omului din tine nu te poţi 
juca. Să crezi asta, să crezi e un... cerc. Mişcarea circulară 
necontenită a sufletului. Nu tautologie, ci miraj, cauză primă 
absconsă. 

Cred în călătorie. Şi eu cred în călătorie. Până să cunosc 
adevărul, credeam că iubirea e, printre pete de cerneală, un poem 
aşternut pe hârtie. Nu pariez pe capricii când urmez un ideal. 
Chemarea e subiectivă, împreună e un tărâm promis.  Poate nu 
există „numitor comun” de unde şi ideea că, principii contrare, 
oamenii nu se pot înţelege.  Poate există cel mult „însingurări pe 
acelaşi vad”. E un fel ascensional de a simţi şi a te simţi al cuiva. 
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Într-un fel mirabil. Ca şi cum ai simţi nevoia de a fi vocal într-o 
eufonie sentimentală, dar ştii că nu poţi spune tot, concret. 
Cântecul ar însemna unul de lebădă. Poate e şi exerciţiul ultim al 
căutării interioare. O încercare, cel puţin. Undeva, probabil, un 
ecou rătăceşte, aşteaptă…  

Sărmană clipa cu sindromul Cotard. De-aş fi eu însumi, aş 
şti că, în fond, ridicol homo viator, viaţa toată definim distanţe. ■ 
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