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Dacă sunt profesor, atunci…  

ÎNTREB! 
» Prof. Valeria Roşca,  

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 
 

 

 Care ţi-e rostul, profesore?  
Pedagogii fac din comportamentul profesional al profesorului o temă 

favorită a cărţilor lor şi asta nu din narcisism, ci din trebuinţa de a construi 
reflexiv un pattern funcţionabil. Cum societatea se schimbă ameţitor, ei constată 
că ceea ce era clasic, nu mai e atât de eficient. Sunt necesare inovaţii. 
Mijloacele media mai ales au cucerit tânăra generaţie. Mulţi din copiii noştri sunt 
prizonieri ai calculatorului. Din acest prizonierat, unii ies fortificaţi, înarmaţi cu 
multe abilităţi… digitale, atât de solicitate de noua societate informatizată. Alţii 
însă, sunt sleiţi, devitalizaţi, storşi de orice motivaţie care i-ar împinge spre a 
întreprinde o acţiune. Incapabili chiar să urmărească o idee, greu de captat în 
paşii unui raţionament, greu de atras în mrejele unei cărţi, ar dezerta mai 
degrabă în lene istovitoare decât în mici demersuri întremătoare. Tocmai din 
acest punct, tânărul trebuie ridicat. Acolo se află. Practicienii educaţiei intuiesc 
chiar pe cont propriu că vechile abordări alunecă pe lângă simţurile elevilor, 
receptive acum doar la bombardamente. Primesc noile sugestii ale 
teoreticienilor, dar uneori cu un apetit pantagruelic, nu atât pentru inovaţie cât 
pentru mimetism şi obedienţă, cad în modernism devastator. Încep substituţii 
periculoase: învăţarea cu jocul, comunicarea didactică cu cea ordinară, 
profesorul cu amicul (prietenul), evaluarea cu încurajarea. Valorile încep să intre 
într-un relativism eroziv, cu costuri ridicate pe termen lung. În întrebarea: ce 
este valoros, începe să se infiltreze o mică dar revoluţionară particulă 
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lingvistică: ce mai e valoros? Rostul profesorului este să nu se lase purtat de 
valurile schimbărilor neesenţiale, ci să transmită valorile inoxidabile ale omenirii. 
Acest lucru este aproape imposibil pentru că e şi el biet om sub vremuri şi poate 
fi oricând luat pe sus de baloane de săpun care populează tot mai graţios 
atmosfera postmodernă. În plus, el este un salariat pe care angajatorul nu dă 
bani prea mulţi. (Preţul muncii sale rămâne deci nepreţuit). Te conectezi la 
valoare doar venind în contact cu ea. Cartea (în toate formatele ei, de la cea 
electronică şi audio-book, până la cea clasică) este un excelent suport al valorii. 
Orice carte? Evident nu. Cartea aleasă cu discernământ. Şcoala ar trebui să 
propună un prim filtru. Profesorul ar trebui să fie omul care aduce cartea. Însă 
şcoala rămâne de multe ori blocată într-o curriculă demult stabilită, a cărei 
actualizare nu se mai produce. Dar cartea însăşi poate fi un bun profesor, mai 
ales pentru profesor. Şi despre ce să vorbească mai mult cartea, dacă nu 
despre… cărţi? Nu este un cerc vicios, ci o resetare continuă, o diluţie continuă 
a conţinuturilor, ca-n homeopatie. Din cărţi se pot recolta cantităţi impresionante 
de admiraţie şi ataşament pentru ceea ce rămâne valoros în toate timpurile. Nu-
i destul să preluăm nectarul minţii celor geniali, avem nevoie şi de o trecere a 
cărţilor prin filtrul sensibilităţii noastre, pentru ca acesta să se remodeleze. Este 
un circuit complex al fluidelor. Asta trebuie să facă profesorul: dacă nu reuşeşte 
să contamineze elevul de pasiunea lecturii, e obligat să citească pentru el. Nu 
în locul lui. Ci pentru el. Să ofere apoi concentrate de text care să fie dăruite 
elevilor. Le oferi elevilor texte şi încă ceva: posibilitatea să-şi ascută dinţii în 
substanţa lor. Nici un gust nou nu e experimentat, dacă stimulul nu ajunge pe 
limbă. Profesorul este prin definiţie profesionistul învăţării, dar nu doar pentru 
sine. E departe de a le şti pe toate, chiar şi în domeniul său. Tot ce poate el e 
să transmită entuziasmul pentru învăţare. El însuşi învaţă permanent, şi ce este 
învăţarea dacă nu schimbare de comportament? Ori pentru a nu încremeni într-
o ipostază, este esenţial să parcurgi empatic nenumărate experienţe pe care 
alţii cu capacităţi sintetice deosebite le-au formulat şi pentru tine. Nu înseamnă 
că dacă nu ai descoperit tu noi nuanţe ale realităţii, nu ţi le poţi apropria. Prin 
învăţare înveţi să arunci un alt de tip de privire asupra lumii în care te afli. Nu 
vezi doar universul tău mic şi nu te încurci doar în micile tale interese egoiste… 

 
 Cine eşti? 
Aceasta mi se pare o întrebare de început legitimă. Scenariul clasic 

acesta este: profesorul stând de regulă în faţa clasei, şi de regulă comunicând. 
Că o face pe mult mai multe canale decât cele de care e el conştient şi că 
transmite de multe ori alte mesaje decât ar vrea, este evident. Comunică prin 
atitudinea lui, prin starea lui emoţională, prin gestica sa, prin ţinuta sa 
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vestimentară, chiar prin modul cum îşi (între)ţine unghiile, părul, geanta, 
pantofii, de vreme ce se află în faţa unui receptor pentru care eul fizic e mai 
interesant decât restul eurilor. Comunică şi prin intonaţia sa, prin pauzele sale, 
prin zâmbet, prin tăcere, prin privire, şi în cele din urmă, abia, prin cuvinte. Cu 
cât fiinţele din faţa lui sunt mai fragede, cu atât limbajul non-verbal e mai sonor. 
Uneori frăgezimea nu este doar un apanaj al vârstei. Ci al subţirimii stratului de 
acumulări. Sunt şi tineri care-şi încep liceul ca şi cum n-ar fi frecventat o zi de 
şcoală în viaţa lor. Liceele tehnologice au această capacitate de a atrage şi 
astfel de elevi. Bieţilor de ei li se pare straniu ca şcoala să-i domesticească şi să 
pretindă feed-back. Diploma este maximum ce-şi propun să obţină, şi asta li se 
pare floare la ureche, este o ţidulă pe care o poţi pune în buzunar şi fără să 
transpiri prea mult. În acest caz, când sensurile cuvintelor articulate la care are 
acces acest tip de copii sunt puţine, limbajul non-verbal este cel receptat. Ce ar 
putea simţi un profesor care se trezeşte într-o astfel de clasă, ar putea fi furia. 
Ce caut eu aici, când eu am de parcurs o programă, am de exersat o claviatură 
de metode, am de probat o gamă variată de mijloace, am de transmis informaţii, 
am de format deprinderi, dar îmi lipseşte cel mai elementar material, 
disponibilitatea elevului de a învăţa?! Ori furia ta de profesor disperat intră 
spontan în câmpul afectiv al tinerelor făpturi şi este preluată şi prelucrată 
dezastruos în mecanismul atât de fin al comunicării. Semeni vânt, culegi 
furtună. Cum să strângi, dacă tinzi spre autocontrol, ceea ce ţine de inconştient 
într-o imagine conştientă, coerentă, voit agreabilă? Nu poţi întina ziua atâtor 
fiinţe cu frustrările tale, cu dezamăgirile tale. Dacă te afli acolo, se presupune că 
ai ceva de făcut. Ai ales să te afli acolo. Ar fi câteva procedee simple: încerci să 
te convingi pe tine că trebuie să fii onest, şi să procedezi în consecinţă. Lucrezi, 
unii ar spune prin programare neurolingvistică, alţii prin autosugestie, alţii prin 
exerciţii mentale, şi în sfârşit, o parte mai mică, prin meditaţii, lucrezi deci 
câteva secunde, minute sau cât poţi, cu structurile tale cele mai profunde. Şi în 
marketing e de dorit ca cel ce face publicitate unui produs exaltându-i calităţile, 
să fie el mai întâi convins că nu spune minciuni. Limbajul non-verbal l-ar da de 
gol. Deci, fără false aşteptări, ori false imagini. Te accepţi întâi pe tine, cu toate 
ale tale, admiţi că eşti imperfect, şi că undeva, dincolo de tine, perfecţiunea 
există şi că poate picura asupra-ţi, dacă o invoci, măcar în momentele cheie, 
câteva picături de inspiraţie. De vreme ce te afli aici şi nu în altă parte, admiţi că 
aici e locul tău, chemarea ta, ascultarea ta. Cine spune că e simplu?! 
Profesoratul este şi o treabă de creativitate, de inspiraţie. După ce te accepţi pe 
tine, dar nu cu încremenirea ta cu tot, îţi propui să îi accepţi şi pe copii cu toate 
ale lor. Şi ei sunt imperfecţi şi unde mai pui că ei au cele mai mari şanse de 
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perfectibilitate! Omul este o fiinţă atât de surprinzătoare şi uneori cu o evoluţie 
atât de impredictibilă! Trebuie să admitem că profesorul este un comunicator, 
chiar şi când nu-şi propune, sau mai ales atunci, e un focar care strânge toate 
privirile pentru a le redistribui rolul, importanţa, locul. Dar clasa, clasa cine este? 
Să ne înţelegem, clasa nu este o sumă de tineri indivizi, nu este o mulţime. 
Clasa este o entitate, o unitate, adică un fel de trup însufleţit. Se comportă ca 
un balaur cu multe capete. Balaur zic, fiindcă acesta este cel mai cunoscut 
printre fiinţările cu mai multe capete. Mai zic balaur şi pentru că el stă gata să te 
înghită dacă miroase că eşti vulnerabil, slab, indecis, neautoritar, manipulabil, 
inexpresiv, plictisit, ezitant. Şi când ea nu poate, clasa ştie când tu nu poţi. Şi se 
răzbună. Şi atunci tu trebuie să fii un bun comunicator în stare să urnească 
munţii cei încremeniţi din loc. ■  

 
În numerele următoare ale revistei Impuls, vom publica răspunsuri la 

alte întrebări semnificative, cum ar fi: 
 
 Ce ştii să faci?  
 Cum (să) rămâi tu motivat, într-o mare a demotivării?  
 Cum te adaptezi?  
 Ce aştepţi? 
 Ce-ţi propui?  
 Ce şi cum evaluezi?  

 

 
[fragment din cartea Responsabilitatea de a fi intelectual, editura Pim, Iaşi] 
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O candelã aprinsã  
în beciul sufletului 

 
Prof. Geta Clipicioiu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
    Plecând de la ideea cǎ studiul poate fi uneori remediul suveran 

împotriva neplǎcerilor vieții, curiozitatea mi-a fost atrasǎ de curând de 

cartea scriitorului rus, Fiodor Mihailovici Dostoievski, Amintiri din 

casa morții, memorii în adevaratul înțeles al cuvântului, nu plǎsmuiri 

literare, rol al experienței trǎite de însuşi autor. 

   La scurt timp însǎ, apetitul lecturii descoperǎ o altǎ carte, 

aparutǎ în 2013, Poarta neagrǎ. Scriitorii şi închisoarea, a profesorului 

Mircea Anghelescu. 

    Cartea este scrisǎ cu pasiune şi cu acribie documentarǎ şi 

prezintǎ informații necesare despre explozia memorialisticii foştilor 

deținuți din puşcǎriile comuniste, dupǎ 1990. 

   Pe acest teren al schimbǎrilor, al prǎbuşirii vechilor norme, 

raporturi sociale sau chiar valori morale, locul pe care îl ocupǎ 

închisoarea şi oamenii care au cunoscut-o se schimbǎ. Arghezi va putea 

scrie în 1944, cu sarcasmul propriu doar pamfletelor sale, cǎ de mulți 

ani trecerea prin puşcǎrie nu mai este o ruşine, un episod infamant în 

biografia cuiva, ci o diplomǎ de merit, un certificat de competențǎ şi 
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abilitate, adicǎ o adevǎratǎ  recomandare în societate. 

   Se pare cǎ în martie 1919, Tudor Arghezi - împreunǎ cu Ioan 

Slavici, D. Theodorescu şi alți gazetari, între ei fiind şi scriitori 

cunoscuți -  este condamnat în procesul "ziaristilor germanofili ", adicǎ 

al gazetarilor care au publicat în gazetele apǎrute în Bucureştii ocupați 

de armata germanǎ în 1917-1918 şi trimişi sǎ-şi execute condamnarea la 

închisoarea Vǎcǎreşti. 

   "Poarta neagrǎ" va deveni astfel simbol al obstacolului dintre 

viața libera, de dincolo şi cea din puşcǎrie, singura prezențǎ materialǎ şi 

obsesivǎ care te împiedicǎ, în definitiv, sǎ te crezi la odihnǎ, spune cu 

sarcasm autorul " . 

     Este evident cǎ Arghezi se gândea încǎ din primii ani de dupǎ 

eliberarea din puşcǎrie sau poate chiar din timpul acestei recluziuni greu 

de înțeles pentru el, sǎ consemneze materia pe care i-o furnizeazǎ 

teribila experiențǎ; primele apar versurile din volumul  Flori de 

mucigai: Mortii, Dimineața şi Ion Ion. 

     În închisoare scriitorul a descoperit esențele tari din care sunt 

fǎcuți supraviețuitorii unui sistem destinat sǎ ucidǎ trupurile sau cel 

puțin sǎ le estropieze sau sǎ le anuleza –odatǎ  cu sufletele celor care 

aveau încǎ aşa ceva . 

   Iatǎ ce mǎrturisea autorul: "În lumea închisorilor am cunoscut 

toate felurile de escroci, borfasi, hoți de buzunare, scorțari, cuțitari şi 

tâlhari odioşi. Unii din ei, luați din mocirlele în care înotau şi duşi la 

vale, în Infern, aveau puritǎți gingaşe şi câte o candelǎ aprinsǎ în beciul 

unui suflet ticǎlos" (Mircea Arghelescu, op. cit. p.123 ) 

    Un alt caz - cunoscut de altfel - este cel al lui Slavici: 

    Ca si Steinhardt mai târziu, Slavici gǎsise în închisoare izvorul 

fericirii târzii al batrâneților sale. Una dintre cauzele acestei împliniri 

este aceea ca gǎsise aici oameni care împlineau aşteptǎrile sale din 

tinerețe, capabili sǎ-şi depǎşeascǎ propriul interes, asumandu-l pe cel al 

națiunii şi al luptei pentru dreptate. 

   Iatǎ ce mǎrturisea autorul : 

  "Am petrecut la Vǎcǎreşti multe ore plǎcute, pentru care m-ar fi 

pizmuit nenorociții care m-au trimis acolo. Era, ce-i drept, murdǎrie, aer 

îmbâcsit, fumǎraie, fel de fel de mirosuri, erau ploşnițe, pǎduchi şi râie, 

era o lume plinǎ de febra recurentǎ, de vǎrsat şi de tifos...toate acestea 

sunt adevǎrate, dar erau numai noi între noi, colegi, toti ziarişti; unii şi 

scriitori, toți intelectuali din aceeaşi tagmǎ, deştepți, plini de duh, (...) 
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oameni în mijlocul cǎrora nu ți se urǎşte niciodatǎ.“ (M. Arghelescu, 

op.cit, p.110) 

     În profida afirmației lui Slavici cǎ detenția în comun cu alți 

gazetari şi scriitori era placutǎ, uşura situația lor, el nu pare cǎ s-a înțeles 

cu Arghezi! Slavici si Arghezi nu aveau multe in comun ; au pǎstrat însǎ 

raporturi civilizate. 

     Aşadar, descoperim în cartea lui Mircea Arghelescu doi oameni 

(şi nu numai) care s-au gǎsit într-o situație excepționalǎ; nimeni nu este 

pregǎtit pentru o astfel de experiențǎ, de aceea le produce revelații şi 

reacții neaşteptate.  

   Iatǎ de ce libertatea nu înseamnǎ pasivitate, folosirea liberǎ a 

timpului, ci alegerea muncii şi a exercițiului.  

   A fi liber înseamnǎ, de fapt, a fi tu însuți, arbitrul a ceea ce faci 

sau ceea ce nu faci . 

    O candelǎ aprinsǎ trebuie sǎ existe mereu în beciul sufletului 

fiecǎruia dintre noi...  ■                                                                                             
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Troc cu propriile suflete 
» Dana Ştefania Braşoavă, 12G 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu 

 
O văzusem de multe ori înainte, stătusem de vorbă de 

atâtea ori, însă cu toate astea, era o străină pentru mine. “O 
cunosc de o viaţă, dar nu ştiu nimic despre ea” am gândit în timp 
ce mă pregăteam de plecare.  Mi-am lăsat cămaşa pe jumătate 
desfăcută, iar cravata încă o ţineam în mână. Într-un final, mi-am 
făcut curaj şi am privit în oglindă.  

Nu aş putea să îţi explic cine sau cum era ea. Poate dacă o 
vei întâlni vreodată, o vei găsi ştearsă, neinteresantă sau 
dimpotrivă, nespus de frumoasă. Ştiu că pentru mine era 
întotdeauna altfel. Azi o vedeam cum culege flori să şi le pună în 
păr şi o găseam fascinantă. Tânără, cu părul curgându-i valuri 
peste umeri, privind avidă de iubire tot ce era în jurul său. Cu 
mersul ei diafan, care te făcea să crezi că la fiecare pas dansează 
cu aerul din jur, vrăjea chiar şi greierii, care să băteau care să-i 
facă primul o serenadă. Dar ea nu avea nevoie de muzica altora. 
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De câte ori am încercat să-mi mărturisesc dragostea pe note 
muzicale, tot de atâtea ori mi-a spus să tac. Ea avea propria 
muzică. Sufletul întreg îi era o harpă, la care nimeni nu se 
încumeta să cânte, de teamă că s-ar putea răni în corzile tăioase. 
Părea atât de copilăroasă în momentele în care se întindea pe 
iarbă, fără să-i fie teamă o secundă că s-ar putea murdări, iar eu o 
găseam atât de vulnerabilă când o priveam în ochi, încât îmi 
venea să o strâng la piept şi să nu-i mai dau drumul niciodată, de 
teamă că cineva ar putea-o face să sufere.  

În ziua următoare, puteam trece pe lângă ea, fără să o 
recunosc. Îmi părea urâtă. Zâmbetul acela rupt din soare, care 
lumina în noaptea vieţii mele, dispărea complet. Părea o femeie în 
toată firea, călca apăsat şi nu privea în urmă niciodată, de parcă i-
ar fi fost teamă de trecut. Avea privirea tulbure, iar ochii îi erau 
umbriţi de griji. Zâmbea zeflemitor trecătorilor şi îşi întorcea 
privirea ori de câte ori un cuplu fericit trecea de lângă ea. Era 
geloasă pe iubirea lor. Toată viaţa se încăpăţânase să tragă cu 
dinţii de iubirile care trecuseră prin viaţă ei, iar acum îşi bandaja 
în fiecare noapte rănile care-i brăzdau sufletul. Avea în jurul 
ochilor riduri adânci şi părul şi-l purta simplu, într-o coadă la 
spate. Părea bătrână şi fadă. Nu mai avea nimic din strălucirea 
din ziua precedentă. Şi atunci, mi-era teamă de egoismul ei. 

Dar pentru mine, şi aşa, tot era cea mai frumoasă femeie. 
Poate dacă mi s-ar fi arătat în fiecare zi la fel, într-un final i-aş fi 
găsit obositor mirosul de scorţişoară sau m-ar fi plictisit obsesia 
ei pentru rujul roşu. Aşa, rămânea pentru mine un mister. În 
fiecare zi găseam ceva nou la ea. Însă, după un timp am început 
să am îndoieli. Nu am reuşit să o înţeleg niciodată. Simţeam că 
îmi împart viaţa cu un străin care nu are nici cel mai mic gând să 
devină cetăţean în ţara sufletului meu. Ba se cuibărea în braţele 
mele să ne uităm împreună la stele, ba mă respingea, reproşându-
mi că o iubesc doar pentru momentele în care o găseam 
frumoasă. Îi era teamă că în momentul în care zâmbetul i se va 
ofili pe chip, eu voi pleca să găsesc frumuseţe în alte femei. Dar 
cum să vreau frumuseţe când o aveam pe ea?! Asta nu a înţeles 
niciodată. Puteam să ţip să mă audă întreaga lume, puteam să 
scriu pe cea mai înaltă clădire din lume cât de mult îi iubesc 
ambele chipuri, că ea tot nu ar fi înţeles.  
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A plecat de lângă mine cu gândul  că niciodată nu o voi 
iubi în totalitate. Că îi voi iubi doar zilele bune, iar de cele rele voi 
fugi, refugiindu-mă în braţele altora. Pentru ea şi frumuseţea era 
un blestem. Viaţa întreagă îi părea un blestem. Când şi-a 
împachetat şi ultima pereche de pantaloni, s-a uitat la mine şi mi-
a zâmbit ca şi cum ar fi fost cea mai fericită persoană de pe 
pământ. Apoi a plecat. 

…Azi mă privesc în oglindă şi încerc să-mi explic de ce în 
loc să mă văd pe mine, aranjându-mi cravata, o văd pe ea. Când 
încântătoare şi delicată, când încruntată şi plină de reproşuri… 
Dar în dimineaţa asta, în oricare dintre cele două ipostaze aş 
vedea-o, o găsesc nespus de frumoasă.  

“A împachetat tot. A luat toate obiectele care mi-ar fi putut 
aminti de trecerea ei prin viaţa mea. Ca şi cum nu ar fi existat 
niciodată. Dar posesivitatea a făcut-o să ia o parte din mine. Iar 
generozitatea fără margini a îndemnat-o să-mi lase o parte din ea. 
Am făcut troc cu propriile sufletele. Toată viaţa să îmi fie de ajuns 
frumuseţea ei trecătoare. Căci doar prin mine putea cunoaşte 
eternitatea.” ■ 
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 Articol nehoTArAt. 
» Andrei Şchiopu, 9E 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu  
– Petroşani  

 
De ce m-am trezit? De ce azi-dimineață a trebuit să deschid 

ochii, să mă ridic și să devin conștient că sunt? Oricum toată ziua 
visez cu ochii deschiși și, la școală, toți profesorii îmi spun că dorm 
pe mine… De ce nu am rămas înfipt în lumea aia depărtată de lume 
și, mai ales, de ce aștept un răspuns la toate întrebările astea? Cât de 
bruscă e trecerea de la liniștea aproape imuabilă a somnului la 
existența violentă de toate zilele…cât de brutal mă smulge ceasul 
deșteptător din liniștea aceea perfectă… și cât de hotărât mă aruncă 
în realitatea mea dezordonată. „Trezirea! E timpul să faci față, să 
reziști, să trăiești…”. 

Bine… îmi spun cumva nemulțumit. Mă plimb prin casă încet, 
încă învăluit în amorțire. Mă uit în oglindă. Cât de inocent mă 
analizez și, totuși, cât de patrunzător mă privesc în ochi. Mă studiez 
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atent. Da... Eu sunt! Și ieri m-am văzut în reflexia frământată și am 
rămas tot eu. Dar... oare chiar sunt același? 

După aceste clipe zilnice de irealitate, mă întorc cu zbucium în 
realitatea flagrantă pe care am părăsit-o seara trecută. Mă grăbesc să 
ies pe ușă, alerg până în stație și urc gâfâind în microbuzul care se 
pregătea să plece. Acolo, în microbuzul ăla aproape lamentabil, deși 
înconjurat de oameni, mă simt cel mai singur. Dar măcar am timp să 
visez. Bizar cum, abia după ce m-am dezmeticit, revin la această 
aptitudine fundamentală, atât de dulce. Nimic mai grațios decât 
această ancorare în propria lume, ignorând aproape sfidător tot 
dinamismul perpetuu din jurul meu.  

Însă sunt smuls inevitabil din lumea mea și sunt din nou 
cooptat la lumea reală. Păcat... parcă era mai frumos acolo. Încerc să 
accept despărțirea de mine însumi și infiltrarea mea forțată în lume. 
Dar simt că sunt nedorit, simt ceva incomodant în ei și aud atâtea 
strigăte încât nici nu mai știu să le deosebesc. O nesiguranță mă 
împinge în spate, neliniștea mă îmbrățișează spasmodic. Mă 
împiedic de piciorul de sprijin și cad pe gânduri, dar nu e nimeni să 
mă prindă. Și cad... Ciocnirea mea cu lumea exterioară m-a aruncat 
înapoi în lumea mea, care acum este neliniște și nesiguranță. Gândul 
mă învăluie, mă domină și mă năpădește. Mă sugrumă, mă arde și 
mă închide. 

Tragic joc schizotimic... izolarea, negarea exteriorității, 
preacufundarea în gând, toate se încheagă în sfidarea vieții prin 
tristețe. Devin străin de toate, chiar și de mine însumi. Nici acasă nu 
mă mai simt în largul meu și parcă mă pun la masă deja sătul. Dar 
nu vreau asta... nu mai vreau. Vreau să cunosc lumea, dar și pe mine 
însumi. Vreau să mă îndepărtez de singurătate și să opresc înjugarea 
în propria lume. Vreau să vă cunosc, vreau să acopăr strigătele și să 
le substitui cu surâsuri. Vreau să văd frumosul în mine și în lume. 
Vreau să mă ascult, să vă ascult și totul în jurul meu să devină 
muzică. Vreau să înlătur neliniștea și nesiguranța și să mă îmbrac în 
zâmbet.  

Mă ridic din starea de haos sufletesc pe care am avut-o și, pe 
parcurs, devin împăcat cu tot ce se întâmplă. Și nici nu am de ce să 
fiu altfel. Dacă tot trăiesc, măcar să mă bucur de asta! Poate chiar are 
un sens… și, dacă nu are, nu e nici o problemă. Voi trasa eu un sens. 
■ 
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De ce îl iubesc pe 
Vişniec? 

 
 

» Prof. Laura Diţoiu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Am căutat și caut, în literatura pe care o citesc, reflexii ale 

propriei credințe. Poate, ca o perpetuă reconsiderare, în aceste 

căutări și oglindiri, se rup, se șterg, fără milă, trăiri, păreri, 

devoțiuni mărturisite de autorii consacrați pentru că nu mă mai 

pot identifica. Literatura-amprentă e greu de găsit, mai ales când  

vrei să recunoști în cuvânt savoarea, farmecul, impactul 

respirației îndelung susținute, idei inovatoare, provocări 

îndrăznețe ce s-ar încheia cu călătorii firești în universuri 

subiective. Cu toate acestea, avalanșa grației provocată de 
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strigătul sincer, în care se găsesc tonuri ușor de rostit, mă 

determină să susțin fără opreliști: „îl iubesc pe Vișniec!”. 

De câțiva ani mă tot mir, pagină după pagină, de jocul său 

aparent fără reguli, de verosimila plăcere de a scrie, de eleganța 

stilistică, de accentul grav cu care privește în interiorul și în 

exteriorul lumii și al crezului său.   

Cu o îndemânare de artizan, forțează limitele genurilor 

literare, uitându-și parcă veleitățile de arhitect înzestrat în 

favoarea desenatorului de artă, aparent naivă, și folosește linii 

atât de diferite, când apăsate și stridente, când nefiresc de drepte, 

când surprinzător de curbe, când, discret, abia le sugerează ca 

într-un dans hipnotic. Generos cu cititorul, îngăduitor, intră în 

dialog încât, cu ușurință, poți distinge planuri suprapuse, idei 

originale așezate în straturile banalității, ale cotidianului. Într-un 

mod remarcabil, autorul devine un ghid apropiat ce recurge la 

gestici și indicații naturale prin realitatea descrisă, prin lumea 

complexă a personajelor.  Dialogul e, în parte, și pătrunderea în 

mintea cititorului, a cărui atenție este „dirijată” delicat, dar 

smulsă din actul reflex propriu, sădindu-i-se abil un sâmbure de 

neliniște în tot acest tablou familiar. Vișniec este uluitor și, 

deopotrivă, verosimil. Poți găsi în scrierile sale subiecte actuale, 

teme filosofice, abordări inedite care îl situează în clasa 

scriitorilor de marcă precum Lucian Blaga, Nichita Stănescu, 

Leonid Dimov. Ce îl face totuși special e modul în care rupe 

neașteptat firul asocierilor, imaginarului determinându-te să 

pătrunzi alături de el într-o lume a revelărilor necontrolate. Așa 

mi-am oferit, de câteva ori, privilegiul pierderii identității, 

purtând ca reper chemarea lui de cronicar manierat spre 

dimensiuni ale existenței ce tulbură profund. Ca într-un tablou 

semnat de Dali, traduc forme, găsesc sensuri, descopăr culori și 

nuanțe, trăiesc ca un Pygmalion ce… „îl iubește pe Vișniec”.  

Samizdat literar, își ducea cu greu povara cuvintelor 

nealterate, înțelegând menirea scriitorului de psiholog, sociolog, 
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jurnalist, istoric, critic. Ca o ironie a sorții, comunismul îi aduce 

recunoașterea internațională prin poemul Corabia.  

Optzecist determinat, cere azil politic în Franța, dar nu 

încetează să trimită mesaje confraților prin vocea radioului. 

Atitudinea lui de polemolog și-o păstrează, transmite prin operele 

lui secvențe dureros de revoltătoare ale istoriei (incidentele 

armate din Iugoslavia și Bosnia, atrocitățile regimului comunist, 

teroarea atentatelor teroriste). Trăiește între două lumi, dar pare 

să aibă un zbor lin, identificându-se în tomurile lui Lamartine, 

Musset, Sand, Baudelaire, Proust, Dabit, Breton, Camus, 

Bruckner, Beckett, dar și în limba noastră, singurul bun pe care l-

a luat din țară.  

Invitația la cafenea a fost lansată, locul memoriei colective 

mă ademenește, spațiul modernității îmi dă încredere, dorința 

comunicării e impetuoasă. Unicitatea momentului va fi dată de 

forța imagistică, acuitatea senzorială, puterea lexicului, detaliile 

discrete, marasmul subtil, intelectualizarea emoțiilor, suficiente 

motive să susțin „sunt fascinată, îl iubesc pe Vișniec!”. ■ 
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Despre dragoste, iubire & un pic de fericire 
 

» Ionela, 9B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 Iubim să fim îndrăgostiţi. Să simţim fluturi în stomac, să visăm cu 

ochii deschişi, să ne mutăm atenţia de la cotidian spre cineva care să ne 

umple inima de bucurie. Nu cred că odată cu trecerea anilor tânjim mai 

puţin după aceste senzaţii. La orice vârstă ne dorim să trăim sau mai 

bine spus să retrăim acest sentiment. Ne face să ne simţim tineri, pe 

undeva invincibili, să credem că viaţa merită trăită din plin. Savurăm 

fiecare clipă, credem că totul recapătă dintr-o dată sens şi, deşi ştim că 

nu are cum să dureze o veşnicie, ne place să credem că de data aceasta 

nu va fi ceva relativ şi trecător. 

 Aş spune că acesta este momentul pe care îl surprind, într-o formă 

sau alta, basmele cu care am crescut. Întâlnirea dintre cei doi 

protagonişti ai poveştii, aventurile prin care trec împreună ilustrează 

exact acest proces al îndrăgostirii. Poveştile nu ne spun, însă, ce se 

întâmplă după aceea. După momentul în care, depăşite toate obstacolele, 

cei doi ajung să se căsătorească. Ni se spune sec că "au trăit fericiţi până 

la adânci bătrâneţe". Oare chiar aşa să fie? Ştim foarte bine că în lumea 
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reală nu toate poveştile au happy-end. Poate multe dintre poveştile reale 

eşuează tocmai din cauza basmelor, filmelor şi cărţilor care ne fac să 

avem aşteptări mult prea mari unul de la celălalt. Ne dorim să fie la fel 

ca în primele zile, fluturii să nu-şi ia zborul, ea să fie femeie, amantă, 

mamă, prietenă şi orice altceva; el să fie mereu bărbatul dispus să 

asculte, să empatizeze şi să renunţe la ieşirile cu prietenii pentru a merge 

la un spectacol care eventual nici nu-l interesează. Riscăm să nu fim nici 

măcar o clipa conştienţi că toate ideile acestea le-am îngurgitat pe 

nerăsuflate din toate filmele, cărţile şi chiar reclamele tv cu care suntem 

asediaţi în fiecare zi. Nu luăm în calcul faptul că poate propriile 

sentimente ne fac să-l vedem pe celălalt altfel decât este cu adevărat. Nu 

vrem să credem că oamenii se schimbă. Şi uneori, mai intervin şi 

sfaturile celor din jurul nostru pentru că toţi credem că ne pricepem mai 

bine să rezolvăm problemele altora decât pe ale noastre. Când, într-un 

final fluturii dispar, pentru că îmi pare rău să vă dezamăgesc, chiar 

dispar, rişti să rămâi gol în faţa celuilalt, fără prea multe cuvinte de 

adăugat. 

       Ceea ce omite să spună povestea este faptul că, pentru ca dragostea 

să se transforme în iubire, este nevoie de atenţie, tandreţe şi răbdare în 

fiecare zi. Că este bine să te placi tu pe tine însuţi mai întâi pentru a 

putea fi plăcut de cel de lângă tine. Că fiecare zi, dacă eşti dispus să 

construieşti, reprezintă o cărămidă adăugată la baza unei relaţii care 

poate într-adevăr duce la acel "fericiţi până la bătrâneţe". Dar pentru ca 

acest lucru să se întâmple cred că nu trebuie să renunţi la tine şi nici să 

nu-i ceri celuilalt să o facă, să continui să ai propriile pasiuni şi 

curiozităţi, să fii tolerant, adică într-un cuvânt, să nu uiţi că eşti om 

supus greşelilor şi nu un personaj dintr-o carte sau un film. Să fii 

conştient că iubirea se clădeşte din gesturi mărunte, că viaţa în doi 

înseamnă să vezi la celălalt şi lucruri care nu îţi plac, dar să realizezi că 

şi reciproca este valabilă, că fiecare are nevoie de propriile momente de 

singurătate, că o relaţie nu este o cuşcă pentru nici unul dintre noi. Să 

ştii că viaţa nu va fi întotdeauna roz, că nu trebuie să pretinzi să fii în 

centrul universului celuilalt pentru că este un dar pe care celălalt ţi-l va 

face benevol dacă şi-o va dori, că nu ai drept de proprietate asupra 

gândurilor, viselor şi emoţiilor celui de lângă tine. Să conştientizezi că 

fiecare trăieşte doar o singură dată şi că fiecare îşi este sie însuşi dator să 

facă din acest "o singură dată" o experienţă memorabilă. Să înţelegi că 

fiecare are nevoie să se simtă viu, că este cale lungă de la dragoste la 
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iubire, dar că este un drum făcut pentru doi. 

        Şi dacă reuşeşti să le faci pe toate acestea, mai rămân multe alte 

lucruri de făcut, cum ar fi încercarea de a te opri din vânătoarea zilnică a 

fericirii. Privesc în jur şi am sentimentul că suntem mult prea mult 

preocupaţi de ideea de a fi fericiţi. "Trebuie să fiu fericit" a devenit o 

idee puternic implantată în creierul nostru. Dacă zăbovim şi ne analizăm 

un pic mai în profunzime, realizăm că nu prea ştim ce vrem să spunem 

cu asta, că nu prea înţelegem de ce suntem permanent nemulţumiţi, ce 

demoni interiori ne îndeamnă să-l facem pe celălalt responsabil pentru 

nefericirea noastră. Ironia stă în faptul că nu ne dăm seama când suntem 

cu adevărat fericiţi, că poate acum trăim unele dintre cele mai frumoase 

momente ale vieţii noastre şi că acestea sunt momente de graţie pe care 

le vom recunoaşte ca atare abia când va fi prea târziu. Şi cred că, din 

nou, lăsăm pe alţii să definească pentru noi ce înseamnă fericirea. Trăim 

într-o lume grăbită şi ne dorim ca totul să se întâmple acum. Nu suntem 

dispuşi la eforturi prea mari, nu avem timp de investit, nu ne place să ne 

asumăm riscuri. Alegem calea cea mai uşoară, relaţia cea mai facilă şi 

apoi descoperim cu surprindere că ne-am păcălit şi că fericirea nu vine 

la comandă. Ne minţim că există reţete care se pot aplica pentru a fi 

fericiţi pentru că, nu-i aşa, e mult mai comod să încerci să aplici reţete 

decât să-ţi cauţi singur răspunsurile. Şi după un timp, în care am evitat 

să privim în interiorul nostru şi să ne analizam propriile alegeri, ne 

simţim înşelaţi şi trădaţi de viaţă. 

       Când privesc cuplurile care au trăit o viaţă împreună, şi vorbesc aici 

despre cele în care se vede că domneşte armonia, mă întreb dacă nu 

cumva acesta este secretul: să ai înţelepciunea de a te bucura de fiecare 

zi, să ştii că există bucurii mari, dar să ştii că nici cele mărunte nu sunt 

de aruncat, că dacă cel de lângă tine este persoana potrivită acesta te 

întregeşte şi nu te ciunteşte. Să ştii că nici în iubire nu există scurtături, 

că laşităţile se pedepsesc şi că nu îţi poate spune nimeni altcineva care 

este decizia corectă când te roade îndoiala. Că fericirea este acolo 

aproape în fiecare zi, doar că nu trebuie să o cauţi pentru că este la fel ca 

aurul spiriduşilor, cu cât o cauţi mai cu râvnă cu atât este mai greu de 

găsit. ■ 
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IMPORTANŢA LECTURII  

în viața adolescentului 
» Raluca, 9B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
       Lectura în viața adolescentului este primordială pentru că îl 

formează așa cum nimic altceva nu cred că reușește. Din păcate tot mai 

puțini adolescenți citesc lectură particulară în timpul lor liber. Unii din 

lipsa timpului, altora pentru că nu le place această activitate, iar alții 

sunt atrași de calculator și nu de cărți. Dacă un tânăr nu citește este în 

primul rând vina părinților. Copiii trebuiesc învățați încă de mici cu 

acest obicei. Uneori chiar obligați. Pentru că un copil neîndrumat, foarte 

rar va face o astfel de activitate din propria inițiativă, de aceea este bine 

să le insuflăm de mici copiilor noștri iubirea pentru lectură. 

       Un copil neîndrumat de părinți foarte târziu își va cunoaște vocația 

și pasiunea pentru ceva, de aceea este bine să facem tot ce ne stă în 

putință pentru a călăuzi copilul către activități care să îl formeze frumos 

ca om. Dacă sportul și dansul menține sănătatea fizică și îi face 
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disciplinați, lectura însă are mult mai multe beneficii. Poate că unii 

dintre voi nici nu știți cât de mult bine face să citești măcar o oră din zi, 

atât pentru psihic cât și pentru suflet. Cititul este cea mai frumoasă și 

mai înălțătoare îndeletnicire din punctul meu de vedere și poate 

transforma un om la 360 de grade. Adevărat, în bine sau în rău, depinde 

ce citești și cum folosești informațiile pe care le asimilezi, dar per 

TOTAL, cartea nu aduce decât lucruri bune și frumoase. 

          Iată acum câteva beneficii pe care lectura le insuflă 

adolescentului: 

       Cititul îmbogățește vocabularul. Nu de puține ori am întâlnit cu toții 

adolescenți care au dificultăți în exprimare și nu cunosc sensul multor 

cuvinte. Ei bine, lectura ajută adolescentul să se exprime, îl învață 

cuvinte noi, noi sensuri și noi informații. 

       Lectura lărgește orizonturile. În momentul în care citești mai multe 

cărți, afli lucruri nebănuite, lucruri pe care ai vrea să le trăiești, 

întâmplări și locuri pe care ai vrea să le cunoști. Și astfel adolescentul 

devine mai ambițios, își va dori să reușească în viață. Va învăța să 

privească lucrurile din mai multe unghiuri și nu va mai fi închistat. 

       Cititul face bine sufletului și psihicului. Lectura unei cărți aduce 

liniște interioară, aduce odihnă, deconectarea de la gândurile de zi cu zi 

și plus de asta este și o terapie pentru adolescent. Dacă acesta suferă, să 

spunem, cititul îl va ajuta să se sustragă de la zbuciumul său, va 

descoperi noi posibilități. Pentru că eliberându-și creierul de stres, va 

găsi soluții. Cititul vindecă. Cartea înseamnă relaxare și plăcere. 

       Lectura îmbogățește cultura generală. Foarte mulți dintre cei care 

citesc au o cultură generală demnă de invidiat. Școala nu reușește să 

acopere tot ceea ce noi ar trebui să știm, ea nu va putea niciodată să ne 

aducă la cunoștință tot, de aceea este esențial să citim cărți. Întotdeauna 

autodidacții sunt de cele mai multe ori mult mai deștepți decât cei care 

au mers pe un singur fir al educației. Citește orice, este bine să știi din 

toate câte ceva. 

       Cititul face viața mai frumoasă și mai ușoară. Un adolescent care 

citește va lua din cărți tot ceea ce îl interesează și va folosi acele 

informații în viața de zi cu zi. Acele detalii te pot scăpa dintr-o 

încurcătură sau din contră te va face să fii și mai apreciat. 

       Lectura educă și disciplinează. În toate cărțile sunt personaje bune 

și personaje negative. Și aproape în orice carte vedem că oamenii răi, cu 

multe defecte sau apucături nefaste, sfârșesc rău. Pe principiul binele 
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învinge răul, tânărul va învăța că prin tertipuri și răutate nu va ajunge 

nicăieri. Și datorită cărților își va dori să fie bun, drept, muncitor. 

       Cititul evidențiază omul. Un tânăr care citește se va putea integra 

oriunde și în orice grup. Datorită cunoștințelor sale va putea să poarte 

orice discuția și va reuși să se facă plăcut și apreciat. Cartea oferă 

tânărului o strălucire aparte. 

       Cărțile fac cunoscută iubirea. Cred că pentru prima dată în viață 

adolescentul descoperă iubirea din cărți și astfel el va descoperi toate 

fețele ei. Citind, tânărul va fi îndrăgostit de iubire, își va dori iubirea în 

viața lui, va lupta pentru ea și va ști cum să o păstreze în viața lui. Astfel 

tânărul va pune mai puțin preț pe relațiile sexuale și mai mult pe 

sentiment. 

       Cititul te ajută să cunoști viața. În cărți sunt dezbătute toate 

problemele omului, toate riscurile, eșecurile, împlinirile și reușitele. 

Citind, adolescentul va învăța să le înfrunte cu optimism și curaj. Nu va 

claca la prima piedică. 

       Cărțile formează. Lectura formează un om fără doar și poate. Face 

dintr-un tânăr cu multe temeri, un matur de toată isprava. Face omul 

inteligent, romantic, respectuos, tandru, luptător, încrezător, curajos, 

bun, milos și așa mai departe. Practic îi arată care sunt adevăratele valori 

ale vieții. 

       Lectura înseamnă bogăție. Un tânăr care citește mult va fi un om 

împlinit sufletește și va dobândi o spiritualitate ieșită din comun. Cărțile 

sunt cele mai de preț avuții, din ele afli secretul reușitei. 

      Aș vrea ca mai mulți părinți să îndemne tinerii spre dragostea de 

lectură, astfel vom avea o lume mai bună, un VIITOR mai deosebit și 

niște oameni adevărați pe care să ne putem baza. Generația de astăzi 

este cea care ne va face cinste, generație care fără lectură nu va cunoaște 

ambiția, dreptatea și importanța adevărului. 

 

O carte citită pentru o inteligență aparte! 
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PROFESORI ŞI PĂRINŢI ÎN DEMERSUL EDUCAŢIONAL 
 

» Prof. Maria Şchiopu  
Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

 
Motivaţia intrinsecă a profesorilor are rădăcini în autodeterminare şi 

orientarea cadrelor didactice spre această profesie. Cu cât este mai mare 
dorinţa personală să continue cariera în profesia didactică, cu atât va fi mai 
crescută motivaţia intrinsecă. Conform modelului propus de Jesus şi Lens, 
atunci când aleg cariera didactică profesorii au o valorizare ridicată a 
obiectivelor pe care şi le propun în formarea elevilor şi dezvoltarea carierei 
personale. Se poate spune că au aşteptări ridicate vis-a-vis de performanţele pe 
care le vor realiza în activitatea cu elevii şi evoluţia lor personală. Interacţionând 
cu elevii vor înregistra atât succese cât şi eşecuri. 

Profesorul trebuie să convingă elevii săi că sunt foarte capabili, să  le 
arate că ei pot avea performanță. Profesorul trebuie să îi încurajeze  în ceea ce 
învață, să îi motiveze la schimbare. Toți elevii au o valoare incontestabilă și au 
un talent înnăscut, profesorul poate să-i arate elevului, cel puțin, că e posibil să 
însușească materia predată. Profesorul trebuie să-i încurajeze cu propria 
persoană, cu propriul exemplu. De asemenea, profesorul investește în 
caracterul elevilor mai mult decât în cunoștințele lor. Schimbarea elevului este 
foarte importantă și e mult mai importantă decât notele elevului.  
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Un elev cu caracterul schimbat va respecta profesorul, ceea ce a investit 
el și se va purta cu el cu respect. Profesorul nu va fi în poziția să „cerșească” 
respectul. Un elev schimbat va găsi singur motivația de a învăța și va încuraja și 
pe alții s-o facă. 

Un elev încurajat să-și schimbe atitudinea va investi singur în persoana 
sa și este o probabilitate mai înaltă ca el să devină un autodidact. Schimbarea 
elevului spre bine nu se face prin descurajarea lui și nici prin compararea cu 
alții, ci printr-o competiție cu propria-i persoană. 

Ne putem pune întrebarea: ce mecanisme, ce resorturi sunt acelea care 
să fie în măsură să direcţioneze cadrul didactic la un efort persistent în legătură 
cu scopul său: un proces instructiv-educativ eficient, elevi instruiţi şi motivaţi la 
rându-le? Un aparent paradox al acestei situaţii ne este dat de faptul că 
motivarea pentru cariera didactică este în strânsă legătură cu motivarea altora 
(cursanţilor – elevi sau studenţi) pentru “ceva”. Mai precis, cadrul didactic 
trebuie să identifice acele resorturi lăuntrice capabile de-al motiva să motiveze... 

Există o legătură pozitivă între motivaţia elevilor şi motivaţia cadrelor 
didactice. Astfel, cadre didactice motivate înseamnă elevi motivaţi. Evident că 
reciproca la această sentenţie este îngrijorătoare: cadre didactice nemotivate 
pot conduce destul de uşor la apariţia lipsei de motivaţie şi la elevii cu care 
lucrează. 

Școala românească se află în acest moment în fluxul unor schimbări 
care o zdruncină (elevi cu alte trebuințe, incidența mass-media, comunitatea 
locală, climat mai violent care afectează relațiile profesor-elev și elev-elev), de 
aceea este important să reechilibrăm toate regulile pe care cadrul didactic 
trebuie să le știe, să le practice zi de zi și să le nuanțeze și inoveze în relația 
directă cu cursantul său. 

Întregul demers pedagogic se construiește pe câțiva piloni solizi sau 
principii care guvernează procesul de învățământ. La baza activității didactice, 
stau trei principii pedagogice, delimitate de un triunghi al eficienței: 

 Cunoașterea pedagogică ce conjugă două linii de forță 
importante: logica științei (cunoașterea de specialitate) și logica psiho-
pedagogică. Ambele sunt importante sub spectrul lui “ce să spui” și “cum să 
spui”. 

 Comunicarea pedagogică reflectă dimensiunea practică a 
cunoașterii pedagogice, extinsă însă dincolo de granițele simplei transmiteri 
informaționale, atât de dragă școlii tradiționale. Într-adevăr, așa cum se vede 
din ce în ce mai bine în ultimii ani, realitatea școlară necesită o dezvoltare mult 
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mai mare a specificului comunicării, atingând multe aspecte de ordin 
psihosocial, elemente necesare pentru a susține demersul informativ. 

 Creativitatea pedagogică își are rațiunea de a fi în faptul că 
predarea presupune întotdeauna situații unice, elevi diferiți, contexte de viață 
diferite, experiențe de învățare variate, etc. Oricât de bună ar fi cunoașterea 
pedagogică, ea ar rămâne irelevantă fără potențialul creativității pedagogice de 
a identifica soluțiile cele mai bune la problemele concrete cu care cadrul 
didactic se confruntă. Este unul din motivele pentru care nu se pot concepe și 
oferi rețete, pentru că realitatea concretă pe care profesorul o întâlnește la clasă 
nu se va încadra niciodată în matricea teoretică. Înarmat cu tot ce trebuie, 
profesorul este singur în fața situației concrete și va trebui să aibă capacitatea 
de a combina ceea ce are și de a construi noi instrumente atunci când acest 
lucru se impune. 

 Particularizând intersecţiile dintre aceste trei principii etalon, în 
literatura de specialitate identificăm un spectru larg de principii didactice (după 
Nicola, 2003; Cucoş, 2002; Macavei, 1997; Cristea, 2000, etc): principiul 
participării conştiente; principiul participării active; principiul accesibilităţii 
cunoştinţelor/respectării particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; 
principiul legării teoriei cu practica; principiul corelării activităţii frontale, de grup 
şi individuale; principiul continuităţii, unităţii şi sistematizării; principiul 
intuiţiei/corelaţiei dintre intuitiv şi logic; principiul însuşirii temeinice a 
cunoştinţelor. 

Rolul profesorului este de a facilita învăţarea, de a-i ajuta pe elevi să 
înţeleagă şi să expună puncte de vedere proprii, de a deveni un partener de 
învăţare. Toate acestea determină ca modul de învăţare să se realizeze prin 
cooperare, învăţarea având un loc predominant în formarea de competenţe şi  
deprinderi practice. 

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei în 
direcţia folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare –învăţare – 
evaluare. Ele schimbă rolul profesorului în clasă, acesta devenind un moderator 
al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei şi interesului 
elevilor, ghid al elevilor în procesul de dobândire de noi competenţe, deprinderi 
şi cunoştinţe.  
 Dr. Augusto Cury, psihiatru şi psihoterapeut, şi-a dedicat 17 ani din 
viaţă cercetării modului în care construieşte şi se dezvoltă inteligenţa. Analiza 
pe care o face societăţii contemporane ajunge la următoarea concluzie: 
singurătatea nu a fost niciodată atât de intensă: părinţii îşi ascund sentimentele 
de copii, copiii îşi ascund lacrimile de părinţi şi profesorii se refugiază în 
autoritarism. Cantitatea de informaţie şi cunoştinţe disponibile este mai mare; cu 
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toate acestea, noile generaţii nu sunt formate pentru a gândi, ci pentru a repeta 
informaţii.  
   Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile 
copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun? cele mai frumoase 
jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut timpul 
copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, 
muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile 
cumpărate, internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul 
are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de 
joacă şi să se bucure de viaţă. Acest lucru se întâmplă pentru că inteligenţa lor 
a fost blocată, noi ne-am transformat în maşini de muncit iar pe ei îi 
transformăm în maşini de învăţat. 
 
 CELE 7 PĂCATE CAPITALE ALE EDUCAŢIEI  
1. A distruge speranţa şi visele 
2. A pedepsi la furie şi a pune limite, fără a da explicaţii 
3. A exprima autoritatea cu agresivitate 
4. A fi excesiv de critic: a obstrucţiona copilăria celui educat 
5. A fi nerăbdător şi a renunţa să mai faci educaţie 
6. A nu te ţine de cuvânt 
7. A corecta în public 
 
 CE ESTE DE FĂCUT? 
 Nimeni nu-şi ia diplomă în misiunea de a educa. Înainte, părinţii erau 
autoritari; astăzi sunt copiii. Învăţaţi să spuneţi „nu” fără teamă. Dacă ei nu aud 
„nu” de la dumneavoastră, nu vor fi pregătiţi să audă „nu” de la viaţă. Părinţii nu 
trebuie să cedeze în faţa şantajelor şi presiunii copiilor. În caz contrar, emoţia 
copiilor va deveni un balansoar:: astăzi sunt docili, mâine explozivi. Trebuie 
stabilite clar ce aspecte pot fi negociabile. De exemplu, a merge la culcare 
noaptea târziu în cursul săptămânii şi a se trezi devreme pentru a învăţa este 
inacceptabil şi prin urmare ne-negociabil. Trăim vremuri grele. Părinţii din toată 
lumea se simt pierduţi. Cucerirea planetei sufletului copilului este mai compexă 
decât cucerirea planetei. 
 În ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim 
părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale 
„părinţilor buni” şi cum trebuie transformate ele de către „părinţii inteligenţi”.  
 1. Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă. 
Părinţii buni au grijă să satisfacă, în măsura posibilităţilor lor economice, 
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dorinţele copiilor lor. Fac petreceri pentru aniversări, le cumpără pantofi, haine, 
produse electronice, organizează excursii. Părinţii inteligenţi dau copiilor ceva 
incomparabil mai valoros. Ceva ce nu se poate cumpăra cu toţi banii din lume: 
fiinţa lor, povestea vieţii lor, experienţele lor, lacrimile lor, timpul lor. 
 Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor sunt păstraţi în 
amintire doar pentru un moment. Părinţii care se preocupă să le dăruiască 
copiilor exemple şi povestiri din viaţa lor rămân de neuitat.·  
 2. Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează 
personalitatea. Astăzi, părinţii buni cresc copii zbuciumaţi, înstrăinaţi, autoritari 
şi angoasaţi, pentru că societatea s-a transformat într-o fabrică de stres.  
 Părinţii care nu-şi  învaţă copiii să aibă o viziune critică asupra 
publicităţii, a emisiunilor de televiziune şi a discriminării sociale îi transformă 
într-o pradă uşoară pentru sistemul acaparator. Pentru acest sistem, copilul 
vostru nu este o fiinţă umană, ci un consumator. Pregătiţi copilul pentru „ a fi”, 
căci lumea îl va pregăti pentru „ a avea”. Ajutaţi-vă copiii să nu fie sclavii 
problemelor lor. Alimentaţi  amfiteatrul gândurilor şi teritoriul emoţiilor cu curaj şi 
îndrăzneală. Nu le acceptaţi timiditatea şi nesiguranţa. Dacă problemele se pot 
rezolva, vor fi rezolvate, iar dacă nu, trebuie să ne acceptăm limitele.      
 3. Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii 
cum să gândească. Vechile corecţii şi binecunoscutele predici nu mai 
funcţionează. Când deschideţi gura să repetaţi acelaşi lucru, declanşaţi un 
resort din subconştient care deschide anumite arhive ale memoriei, ce conţin 
critici mai vechi. 99% din criticile şi corecţiile părinţilor sunt inutile în influenţarea 
personalităţii tinerilor. 

A-ţi surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei nu se 
aşteaptă. De exemplu: copilul a ridicat glasul la voi. Se aşteaptă să ţipaţi şi să-l 
pedepsiţi. Dar puteţi începe prin a tăcea şi a vă relaxa, apoi puteţi spune: ”Nu 
mă aşteptam să mă superi în felul acesta. În ciuda durerii pe care mi-ai 
provocat-o, eu te iubesc şi te respect mult”. Apoi copilul trebuie lăsat să se 
gândească. 

Părinţii buni spun: „ Greşeşti”; părinţii inteligenţi spun: „Ce părere ai 
despre comportamentul tău?” „Gândeşte înainte să reacţionezi”·         
 4. Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi 
pregătesc copiii pentru eşecuri. 
 Părinţii buni educă inteligenţa copiilor lor, părinţii inteligenţi le educă 
sensibilitatea. Stimulaţi-i pe copii să aibă obiective, să caute succesul în studiu, 
în muncă, în relaţiile sociale, dar nu vă opriţi aici. Ajutaţi-i să nu le fie teamă de 
insuccese. Nu există podium fără înfrângeri. Mulţi nu strălucesc în munca lor 
pentru că au renunţat în faţa primelor obstacole, pentru că nu au avut răbdare 
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să suporte un „nu”, pentru că nu au avut îndrăzneala de a înfrunta unele critici, 
nici umilinţa de a-şi recunoaşte greşeala. 

Perseverenţa este la fel de importantă ca şi capacităţile intelectuale. 
Pentru părinţii inteligenţi, a avea succes nu înseamnă a avea o viaţă fără 
greşeli. De aceea sunt în stare să spună copiilor lor: „Am greşit”, „Scuză-mă”, 
„Am nevoie de tine”. Părinţii care nu-şi cer scuze nu-şi vor învăţa copiii cum să 
abordeze aroganţa. 

5. Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni. 
A sta de vorbă înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară, a dialoga 
înseamnă a vorbi despre lumea în care suntem:  a relata experienţe, a 
împărtăşi ceea ce se află ascuns în inima fiecăruia, a pătrunde dincolo de 
cortina comportamentelor.  Peste 50% din părinţi n-au avut curajul de a dialoga 
cu copiii lor despre temerile, pierderile şi frustrările personale. 
Nu trebuie să deveniţi o jucărie în mâna copilului, ci un prieten foarte bun. 
Adevărata autoritate şi respectul solid se nasc din dialog. Dialogul este o perlă 
ascunsă în inimă. Ea este scumpă, pentru că aurul şi argintul n-o pot 
cumpăra.        
 Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare. 
Captaţi-vă copiii prin inteligenţa voastră, nu prin autoritate, bani sau putere. Ştiţi 
care este termometrul care indică dacă sunteţi agreabil? Imaginea pe care o au 
despre voi copiii şi prietenii acestora. Dacă le face plăcere să fie în preajma 
voastră, aţi trecut testul. 
 6. Părinții inteligenți își stimulează copiii să-și învingă temerile și să 
aibă atitudini blânde.  
 7. Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă 
niciodată. Părinţii inteligenţi sunt semănători de idei şi nu controlează viaţa 
copiilor lor. Ei seamănă şi aşteaptă ca seminţele să germineze. Pe timpul 
aşteptării poate să apară mâhnire, dar, dacă seminţele sunt bune, vor încolţi. ■ 
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 N I M I C.  

 
 

»Yuki, 9B 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

       - La ce te gândeşti? 
       - La nimic. Şi, de fapt, în spatele nimicului se ascunde o mare 
de gânduri, de întrebări, de incertitudini, prea greu de exprimat 
în cuvinte... 
 

 Nimic nu o să ne despartă vreodată. Şi timpul are grijă, 
aproape de fiecare dată să ne arate cât de naivi şi trecători 
suntem noi şi sentimentele noastre. 

 Nimic nu se compară cu tine. Cuvinte dragi, pe care 
tânjim să le auzim, pe care vrem să le credem şi care ne fac 
să simţim că plutim atunci când sunt spuse de omul pe 
care îl iubim. 

 Nimic nu poate să ne stea în cale. Şi de câte ori 
neprevăzutul nu le-a râs în faţă marilor strategi şi le-a 
arătat că niciodată nu poţi prevedea exact victoria! 

 Eşti un nimic. Şi simţi cum revolta creşte în tine pentru că 
vrei să ştii că tu contezi şi că nimeni nu are dreptul să îţi 
arunce în faţă aceste cuvinte. 



 

impuls   33 

 Nu avem nevoie de nimic. Îţi auzi părinţii spunând asta, şi 
ştii că mint de dragul tău şi că niciodată nu or să vrea să te 
împovăreze cu grijile şi nevoile lor. 

 Nu ţi-am greşit cu nimic. Oare să fie adevărat? Şi chiar 
dacă tu crezi că aşa este, ascultă şi cealaltă părere... 

 Nimic nu va mai fi ca înainte. Şi cu toate acestea, la un 
moment dat observi că istoria chiar se repetă. 

 Nu ai nimic de pierdut dacă încerci. Şi atunci alegi să lupţi 
pentru că ştii că deşi e important să câştigi uneori lupta 
contează mai mult decât victoria. 

 Nu ai nimic sfânt. Şi totuşi speri ca celălalt să aibă încă un 
sistem de valori... 

 Nu a lăsat nimic în urma lui. Nu o fi asta cea mai mare 
frică a fiecăruia dintre noi? 

 Nu o să-ţi ascund nimic. Şi te trezeşti că minţi uneori prin 
omisiune, alteori din laşitate, alteori din comoditate. 

 Nu o să se aleagă nimic din tine. Şi totuşi speri că te înşeli 
şi că până la urmă viaţa o să te contrazică. 

 Nu faci nimic bine. Cuvinte nedrepte, aruncate la mânie şi 
care pot tăia aripi. 

 Nu o să fac nimic care să te rănească. Peste un timp, îţi 
rupe inima în două ca şi cum aceste cuvinte n-au existat 
niciodată. 

 Nu se mai poate face nimic. Şi lumea ţi se prăbuşeşte 
dintr-o dată... 

 
       Un singur cuvânt şi atât de multe posibilităţi. ■ 
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Clujul unui călător de cursă scurtă 
 

» Alexandra Tîlvescu, 12C 
Colegiul Naţional Spiru Haret – Târgu Jiu 

 

Nu e de mirare că atunci când am plecat din colajul nereușit al 

orașului meu ploua.  Și că, pe măsură ce mă apropiam de Cluj, cerul 

căpăta crudul, orientalul albastru al primăverii. Se făcea astfel trecerea 

deloc subtilă de la un univers la altul. 

Căci da, Clujul, pentru mine, este un alt univers. Al oamenilor 

frumoși, al clădirilor vechi și elegante ca ramă a unei existențe poetice, 

al străduțelor înghesuite pe care răsună o voce răgușit-melancolică de 

tânăr ce colindă lumea cântând. În universul acesta, creaturi și lucruri 

laolaltă își aduc contribuția propriului colț de viață, creând cadre 

artistice la tot pasul – o felină neagră într-un gang luminat psihedelic, și 

magicele cuvinte ”Flying Circus”; un cuplu antitetic cu aer teatral, el cu 

pălărie și trenci de Sherlock Holmes, ea cu jeanși și rucsac, el râde, ea îi 

sărută obrazul; un scuter de anii '60, așteptând la semafor, pentru a-și 
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conduce posesorul șic la lucru; un ”cap de fată” ce-mi zâmbește 

călduros pentru că i-am apreciat muzica; o sufragerie observată de pe 

trotuarul opus, pe ai cărei pereți, misterios și fascinant luminate, domină 

contururile unor tablouri; o siluetă masculină ce se desprinde cu ușurință 

din mulțimea trecătorilor prin stilul său vestimentar hipnotizant. 

Clujenii și stilul lor... electric, nu..., eclectic, ori poate... energic? 

Și electric și eclectic și energic, mai bine.  Să zicem că e un stil-oglindă 

a spiritului citadin, spirit ce se ascunde în ritmul pașilor, în muzica 

artiștilor stradali, în mirosul de la patiserii, în afișele ce vestesc 

viitoarele spectacole de teatru, în totul, fir-ar să fie! Noncomformismul 

lor frapant și savuros împânzește întregul oraș, de la bulevardele 

centrale la străduțele ascunse între clădiri de ieri și de azi. Firește, am 

început să-i număr și să-i memorez, ca să am din ce mă hrăni aici, în 

searbădul meu oraș, pustiit de-aproape orice urmă de creativitate 

vestimentară. Dar numărătoarea mea, atât de simplă înainte, când 

cuprindea poate doar degetele de la o mână, s-a pierdut curând într-o 

pură absorbție a creativității. Speram să pot alimenta cu inspirație 

propriul canal creativ, care, în ultima vreme, secătuise complet. Ceea ce 

mă făcea să mă simt ca un burete fost monocrom-monoton, care, totuși, 

pe străzile Clujului, era avid să absoarbă totul în calea sa. Două zile 

petrecute în acest oraș mi-au colorat fiecare fibră în nuanțele sale 

fantasmagorice.  

Dar de ce nu aș putea să-mi compar Clujul chiar cu o haină pe 

care se află bucăți diferite de material, cusute de fiecare purtător al său, 

adică epocile? O haină ale cărei buzunare îi sunt reîntărite la bază de 

prezentul purtător, făra a strica totuși frumusețea ștearsă și tăcută a 

modelului. Cusături distincte sunt zidurile fostelor fortărețe medievale, 

care se întrepătrund, totuși, cu alte cusături, mai recente. Cât despre 

croiala acestei haine, ea păstrează aerul  haute-couture al unui vechi 

nobil, reîmprospătat de suflul modern, răzvrătit al tinerilor de acum. Pe 

rever, bisericile îi sunt broșe patinate, în timp ce cafenelele studențești 

sau librăriile insigne funky, haioase. Pentru ceva timp, m-am plimbat și 

eu ca o termită fericită prin mânecile sale, mâncând tot ce se putea... 

Am gustat puțin din Muzeul de Artă, delicios, desigur.  Un „cap 

de fată” aștepta melancolic într-una din sălile luminate primăvăratic, 

unde mirosul de ulei părea să fie o supraprezență eternă, o urmă 

distinctă a fiecărui artist regăsit acolo. Tot ca o termită am intrat și la 

universitate, unde studenții așteptau cursurile, așezați unii din ei în cerc, 
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pe jos, schimbând notițe poate. La ”Opera”, Caragiale îmi păstrase un 

loc și nu am putut să-l refuz. Am stat împreună la taclale, despre 

politică, despre dame, moravuri, ei, dar ce n-am vorbit noi... 

Însă acum îmi pâlpâie în amintire, fremătătoare, o altă imagine, a 

Clujului nocturn, privit de la un balcon străin. Un Cluj stelar, căptușit cu 

lumini mici, mari și mai mari - haina sa de gală -, care făcea termita să 

se simtă cumplit de insignifiantă. Totuși, ce fericită era ea, așa pierdută 

în reverie cum se afla,   gândindu-se că numai să vrea și va putea deveni 

o locuitoare permanentă pe oricare dintre manșetele acestei haine 

elegante. ■ 
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Poezii 
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Dana Ştefania Braşoavă 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”,  
Târgu Jiu 

 
pH 4.5 
 
Ceea ce nu ai aflat 
- încă -  
despre tine e că 
 
o dată la 3 cuvinte 
vocea 
ţi se preface în acid 
 
mai acid decât acela  
care înroşeşte turnesolul  
irişilor mei 
 
şi că după fiecare pauză  
de doime cu punct 
din mine plouă cu suflet. 
 
Am aflat că duci lipsă. 
 

FUGITIV 
 

M-am întrebat mereu 
dacă ai fugit din mine 

printr-o gaură din 
plasa de ţânţari 

 
dar sufletul meu 

nu are ferestre pentru lumină 
sau oameni. 

 
M-am întrebat unde ai plecat, 

dacă vreodată 
ai venit. 
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Alexandra Tîlvescu 

Colegiul Naţional Spiru Haret  
– Târgu Jiu 

 

Butaforia umană 
 
 

Mă aflu într-un decor de teatru,  
unde scenografii au creat iluzia nopţii  

(în teatru iluzia e totul). 
Doar că decorul ăsta nu pare să aibă sfârșit,  

iar eu,    
cum pășesc prin semiobscuritate,   
caut să-mi găsească mâinile  
un afurisit de perete înconjurător,  

de care să-mi sprijin temerile.  
Căci iluzia nu trebuie să se destrame;  
vorbesc de iluzia unui decor,  
adică a unei lumi pe care mi-am creat-o  
și în care toți actorii păreau să joace după aproape aceleași 
norme artistice ca mine.  
Eu însă îi suspectam de multă vreme  
că au mai multe măști decât e firesc,  

unele peste altele,  
năclăite de machiaj întărit,  

acum mai mult spoială,  
măști ce redau expresii umane 

– oare? cu trăsăturile acelea nedeslușite și deformate?  
Și între măști, straturi de lut, 
căci da, numai lutul poate ține laolaltă cu atâta dârzenie,  
ticăloșia, depravarea, minciuna, cruzimea, fățărnicia, ipocrizia.  
Lut murdar,lut murdar,lut murdar. 
Only teenage wasteland, mai zic unii. 
Măcar de-ar fi așa,                                     
Doar pentru câțiva ani, 
Cât ține adolescența. 
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Alina Manole  
UMF, Iaşi 

 
 

ne făceam planuri 
 

stăteam cu dana de vorbă ploua 
aveam toate șansele să scriu un poem bleumarin 
dana mergea la banchet își aranja părul 
purta fustă până la genunchi 
îmi citea despre femeile slabe 
frumoase și îmbrăcate în gustul 
cireșelor de iunie 
 
ne făceam planuri plecam 
ea din școala aceea din provincia nimănui 
eu din bastilia ieșeană 
deschideam un magazin de antichități 
pe 5th avenue / unde vine asta 
caută și tu cu google îmi zicea 
ea nu știa că motoarele de căutare 
îmi aduceau aminte de nexus 
pe când verile coborau toate în 
all saints 
 
pe atunci era simplu să înlocuiești 
un adjectiv o semidreaptă un spațiu 
când nu îți mai suna altceva 
decât timpul din buzunarul absenței 
 
s-a mai scris despre asta îmi spunea dana 
nu nu îmi spunea îmi imaginam eu aici 
ea acolo departe își pieptăna părul 
îmbrăca o fustă până la genunchi 
pleca  
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şapte semne 
 

i 
stau aşa nemişcată şi poezia intră în mine dintr-o lume normală 
port cercuri în jurul sânilor pe sub ei 
gândul tău îşi trece transparentul amnestic  
 
 
ii  
îmi ies linii din piele îţi intră linii în piele. avem mâinile lipite, 
carnea lipită.  
doar oasele se plimbă în jurul nostru de la unul la celălalt 
 
 
iii 
râzi mamă râzi şi mama râde cu gura. ochii privesc spre ţara de 
unde  
nici el nu s-a întors niciodată. îmi decupez ochii din fotografia  
de la şaptesprezece ani. iau fotografiile în mâini şi le arunc  
aşa cum arunci nişte păsări în plus din tine. apoi toate cad 
 
 
iv 
aici erau două versuri despre cum seva iubitului meu creşte în 
mine organic 
ascult întinderea spaţiilor înspre solstiţiu şi pierd. sunt în 
românia şi noaptea se întrerupe  
lumina 
 
 
v 
am pietre în jurul inimii. merg pe stradă îmi atârnă ventriculul 
stâng  
a tine. plâng pe stradă şi eu  
să văd cum e. lumea crede că sunt steluţe 
în genele mele. cineva însă mi-a trimis  
calea şearpelui 
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vi 
orfan legăn un copil lumea mă crede naivă (nu  
dorm cu pernă nu scriu înclinat nu strâng luna între coapsa 
ferestrei. apoi vii tu  
cu norii tăi care cresc din pământ precum tălpile înainte de 
treceri)  
câtă iubire pe lumea asta doamne.  
şi câtă moarte 
 
 
vii 
vii cu mine salvăm un isus de pe crucea luminată cu neon. 
traversăm o stradă.  
apoi privim cum ne dispar umbrele după colţul  
cu cinema patria 
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Ioana Negoescu 
Oradea 

 
essay about my thumb 
 
hai să rămânem așa 
în ipostazele noastre călătoare 
tu fără bagaje 
fără griji 
fără nimic 
în urma noastră dragostea 
ca un dragon obosit care așteaptă să vină trenul metroul orice 
dragostea noastră fumegând pe un peron plin de statui din 
cretă 
pe când noi 
inadecvat de liberi 
făcând autosopul spre oriunde 
învălmășind locuri nume și date 
neatenți 
împrăștiind semințele lumii prin piețe publice pline cu zeci de 
porumbei 
ciugulindu-ne din palmă 
deșirându-ne puțin linia vieții 
pur și simplu din grabă 
din foame 
din greșeală 
să rămânem așa 
făcând autostopul 
între lumile astea ale nu știu cui 
lumile astea despre care știm că de fapt 
nu se vor opri niciodată 
dimpotrivă 
ele vor trece prin noi zgomotoase 
stridente 
în cea mai mare viteză. 
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au pus wagner la difuzoare 
 
nimeni nu ar trebui să moară de singurătate 
eu am avut noroc 
spitalul strălucea în milioane de cioburi argintii 
am avut noroc că era noapte 
aerul bâzâia sub lumina singurului neon de pe coridorul 
prea lung prea îngust prea lung 
nimeni nu ar trebui să moară de singurătate 
eu am avut noroc 
știam că nu mai vii 
știam. ne-au pus wagner la difuzoare 
 
 
 

o moarte asurzitoare 
 
Avusesem o altă părere despre moarte. Credeam că e odihnitoare 
ca o toamnă, că e coaptă şi grea ca un fruct, că e ploioasă în sensul 
neroditor al cuvântului. 
Niciodată n-aş fi crezut că e atât de obositoare. Şi asurzitoare. O 
moarte din care se aud prea tare zgomotele înfundate ale 
târnăcoapelor săpând pământul roşcat. Un soare timid care 
înmugureşte pe reverul aurit al preotului ce mormăie ceva în 
barbă de neînţeless pentru mine. Cruci care spintecă aerul pe 
dinafară în timp ce un boschetar bătrân cască mestecând un colac 
pe mormântul unui copil. 
Avusesem o cu totul altă părere despre moarte. Credeam că se 
deschide dinspre trup o lumină şi-o linişte nouă. Dar nu, aceleaşi 
fălci mestecă moartea, aceleaşi dorinţe se scufundă cu noi în 
groapa de piatră din timp pregătită, aceeaşi grabă care ne 
ritmează clipele cu obsesii şi fugi ne urmează docilă 
îngrămădindu-ne în sicrie. 
Nimic din toate acestea nu se termină aici. În cimitirul cotidian al 
celor vii, se continuă teama, ca o condamnare pe viață. 
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Anamaria Maliţa 
Târgu Jiu 

 
 

Firea umană 
 
 
 
 

Copacul cu rădăcini adânci nu se teme de furtună 

Asemeni omului care știe ce este suferința 

Ce cade, se ridică și încet își face curajul 

De a înfrunta viața, de a o lua de la început. 

 

Copacul cu rădăcini adânci se-ndoaie sub vântul năprasnic 

Dar niciodată creanga nu și-o pierde 

Rămâne adânc înfipt și drept sub cerul senin 

Sub ploaia de stele vegheată de curcubeu! 
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CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA 
 

– premise ale performanţei în educaţie 

 
» Prof. Felicia Constantinescu 

Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” Ceauru 

 

 
                     Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care 
foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind 
soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale 
sau pur mintale, constituind un progres în planul social. 
Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar 
creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a 
realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine 
cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa , perseverenţa în a face 
numeroase încercări şi verificări. 
                   Creativitatea este motorul inovării şi factorul cheie al 
dezvoltării personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi sociale şi al 
bunăstării tuturor indivizilor în societate.  
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                  Obiectivul specific este de a sublinia, printre altele, 
următorii factori care pot contribui la promovarea creativităţii si 
capacităţii de inovare: 

(a) Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-
o lume aflată în continuă schimbare; trebuie luate în considerare 
toate formele de inovare, inclusiv pe plan social şi antreprenorial; 

(b) Evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept 
mijloc de încurajare a comunicării interculturale şi promovarea 
unei mai strânse legături între arte, precum şi cu şcolile şi 
universităţile; 

(c) Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, 
gândirii creative şi intuiţiei la toţi copii la vârsta cea mai frageda, 
inclusiv în învăţământul preşcolar; 

(d) Sensibilizarea în privinţa importanţei creativităţii, a 
inovării şi a spiritului antrepreonorial pentru dezvoltarea 
personală, precum şi pentru creşterea economică şi ocuparea 
forţei de muncă, precum şi încurajarea unei mentalităţi 
antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu 
mediul de afaceri; 

(e) Promovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şi 
tehnologic a aptitudinilor de bază şi avansate favorabile inovării 
tehnologice; 

(f) Încurajarea deschiderii de către schimbare, creativitate şi 
rezolvarea problemelor în competenţe favorabile inovării, care se 
pot aplica unei varietăţi de contexte profesionale şi sociale; 

(g) Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare 
atât prin intermediul învăţământului formal cât şi prin activităţii 
neformale şi informale pentru tineret; 

(h) Sensibilizarea publicului, atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul pieţei muncii, în ceea ce priveşte importanţa 
creativităţii, a cunoaşterii şi a flexibilităţii într-o epocă a 
schimbărilor tehnologice şi a integrării globale rapide pentru o 
viaţă prosperă şi satisfacătoare precum şi oferirea mijloacelor 
care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de 
angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de 
inovare joacă un rol important; 

(i) Promovarea designului drept activitate creativă care 
contribuie în mod semnificativ la inovarea precum şi la 
dobândirea de aptitudini de gestionare a inovării şi a designului, 
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inclusiv noţiunii de bază în materie de protecţie a proprietăţii 
intelecuale; 

(j) Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii inovatoare în 
organizaţiile private şi publice prin formare şi încurajarea 
acestora de a utiliza mai bine potenţialul creativ atât al 
angajaţilor, cât şi al clienţilor 
               Atât şcolile cât şi învăţământul şi formarea profesională 
deţin o contribuţie majoră la facilitarea procesului de inovare. 
Învăţământul şi formarea profesională de înaltă calitate, de 
exemplu, pot contribui la favorizarea inovării la locul de muncă. ■ 
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alină suferinţa 

 
» Andrada, 9B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 
       Ai observat că, atunci când ești veselă, sau chiar când ești tristă, 
îți vine să cânți? Muzica aduce emoție, bucurie, acceptare, relaxare. 
De aceea este utilizată de foarte mulți ani ca metodă terapeutică.  
Află care sunt binefacerile ei! 
O istorie – pe scurt 
       Terapia prin muzică este cunoscută din antichitate, dar a fost 
practicată pentru prima oară în mod profesionist după al doilea 
război mondial. În America de Nord, soldații răniți erau încurajați să 
asculte muzică. Boom-ul muzicoterapiei are loc în anii ‘60, primii 
pacienți fiind veteranii de război, copiii cu deficiențe fizice sau 
psihice și persoanele autiste.  
       Muzicoterapie înseamnă folosirea muzicii într-un cadru 
terapeutic, sub supravegherea unui profesionist. Peste tot în lume, 
există centre specializate în acest domeniu, cu profesioniști care au 
urmat studii universitare în acest sens. Dincolo de terapia 
organizată, te poți bucura în fiecare zi de binefacerile armoniilor pe 
portativ. Acasă, la muncă, în tramvai, în mașină, starea de bine pe 
care o aduce muzica e neprețuită. 
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       Știai că muzica contribuie la dezvoltarea copiilor, încă din viața 
intrauterină? Auzul este printre primele simțuri care apare la făt, iar 
muzica contribuie la stimularea funcțiilor lui mentale și motrice. S-a 
observat că o melodie lină, ascultată de mamă, are efecte liniștitoare 
asupra celui mic. Iar când muzica e mai „agitată”... prichindelul din 
burtică se mișcă în ritm! 
 
         Binefacerile muzicii 
 
     Muzica aduce culoare și emoții în viața de zi cu zi. Iată câteva din 
binefacerile ei: 
 

 Contribuie la calmarea durerilor. Studiile arată că anumite 
tipuri de muzică reduc percepția durerii sau induc o mai 
mare toleranță la aceasta. 

 Aduce bună dispoziție. Are drept efect fiziologic eliberarea 
endorfinelor, cu proprietăți euforizante. 

 Scade anxietatea. Nivelul de anxietate scade prin scăderea în 
organism a nivelului de cortizol – hormonul asociat stresului. 

 Favorizează exprimarea emoțiilor. Simplul fapt că asculți 
muzică sau că folosești un instrument muzical facilitează 
exprimarea emoțiilor. Copiii, mai ales, la fel ca și persoanele 
cu deficiențe fizice sau psihice severe apreciză efectul 
tămăduitor al notelor muzicale. 

 Îmbunătățește somnul. Muzica blândă are un efec calmant, 
la orice vârstă, și favorizează instalarea unui somn profund și 
de calitate. 

 Ameliorează simptomele autismului. Este eficace pentru a 
face persoanele cu probleme de relaționare să iasă din 
cochilia lor și să comunice cu cei din jur. 

 Ameliorează coordonarea. Mai buna motricitate, coordonare 
a mișcărilor, sincronizare, suplețe se datorează ritmurilor 
muzicale. 

 
Stimulează memoria. Copiii, în special, dar și persoanele în 

vârstă, rețin mai ușor lucrurile dacă ele sunt spuse sau explicate cu 
ajutorul muzicii. În multe centre pentru bătrâni suferinzi de 
Alzheimer, bucăți muzicale sunt folosite pentru a redeștepta 
amintirile „adormite” ale bolnavilor. ■ 
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de spre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» Alexandru Corlan, student anul I 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
Facultatea de Istorie şi Filosofie  

Specializarea Filosofie 
 

 Acest text sare dincolo de studiile istorice, antropologice și sociologice 
făcute de-a lungul timpului asupra fenomenului hiphoperistic, dincolo de studiile 
filosofice și de exegeza limbajului stradal și liric. Scopul este acela de a deschide un 
drum al unei forțe vitale filosofice înspre acest teren slab luminat, anume o 
Scolastică Hip Hop. Iar aceasta include îndeosebi o gândire, o pregătire spirituală, 
mentală și fizică, un limbaj, perspective și practici, iar apoi, după ce este 
fundamentată baza, în momentul când “a fi” devine „a face”, se poate discuta 
despre instituționalizarea și oficializarea Hip Hopului drept un drum în viață: Hip 
Hop în școli, comunități Hip Hop, Centru Cultural Hip Hop etc. Pe scurt, este nevoie 
de o viață Hip Hop (și sunt atâtea cărora nu le este permisă o evoluție din cauza 
conflictelor între generații și biznisurilor, deci terenul ideal de practică ar fi unul 
educațional, dar ăsta este alt subiect).   

Cât despre punctul de intersecție al filosofiei cu Hip Hopul, philo și sophia, 
Bertrand  Russell o cataloghează drept “intermediarul dintre religie și știință”, zona 
de mijloc între empiric și dogmatic, material și spiritual, apoi filosofia le împarte în 
compuși specifici etc. Ideea este că ceea ce au în comun este conștiența de 
sine(mintea, spiritul, actul de a cunoaște și a recunoaște), iar dacă ar fi să 
adăugăm, “a fi Hip Hop” și “a fi filosof” se suprapun cu “a iubi Hip Hopul”, respectiv 
“a iubi filosofia”, ambele se împart în diferite ramuri teoretico-practice, ambele 
elemente evidențiate apelează la spațiul literar în favoarea limbajului și expunerii și 
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au misiunea de a figura cât mai clar realul și metafizicul. Diferențele majore ar fi 
faptul că obiectul nostru își are geneza in secolul marilor descoperiri sociologice, 
anume în a doua jumătate a anilor ’70, în punctul de tranziție dintre conflictele 
sociale rasiale și conflictele educaționale mixte și că scopul său prim a fost o 
manifestare expresionistă a sinelui și eliberare de energie creativă, nu o mișcare 
socială împotriva guvernului sau orice formă agresivă într-un cadru statal; să 
spunem că orientarea conștiinței nu s-a vrut a fi una dezechilibrantă în orice fel. 

Raportat la fenomenologie, Hip Hopul este necesar a fi explicitat printr-o 
prismă a experienței sinelui, aceea de a se identifica, a acumula și dezvolta în 
cadrul unui “dogmatism” psihologic atitudinal-comportamental de tipul: hoperul 
trebuie să simtă mișcările pe care le întreprinde; caz cunoscut și peiorativizat – 
datul din mână în axă verticală, pumnul strâns în aer, două bătăi în zona inimii etc. 
Fiecare gest este un act al conștiinței și este determinat de simbolul esențial al său, 
acela de “această structură sonoră este bouncy”(datul din mână), respectiv simbol 
al unității(pumnul strâns în aer) și “ești fratele meu” sau “îți țin de grijă din 
spate”(bătăile în torace). Flow-ul ține de o stare a conștiinței în Hip Hop, limitându-
se nu doar artei verbale a  Rap-ului, dar și celorlalte practici: Grafitti, Breakdance, 
Turntablism. Genere, se rezumă la a fi atins punctul în care toate mișcările 
întreprinse sunt corelate fluid stilului prin care sunt realizate. Bineînțeles, nu poate fi 
exclus acel tip de flow specific unui lifestyle Hip Hop, adică obligația acestei stări 
mentale nu depinde întrutotul de activitățile respective, ci mai degrabă devine un 
aspect important al stilului individual fluidal în metoda de a întreprinde orice fel de 
acțiune, nu doar artistică. Așadar pentru un subiect al Hip Hopului nu este 
obligatoriu să înainteze în aceste ritualuri(dar și subiectul și ritualurile fac parte din 
această lume), sunt suficiente gândirea și simțământul de așa natură, ceea ce 
deschide și următorul capitol, Natura Hip Hop și Flow-ul. Kant spune că nu putem 
cunoaște lumea exact așa cum este ea, cunoașterea fiind alterată de experiența 
dată prin simțuri și modele de înțelegere, la fel și Hip Hopul; KRS-One, hoper 
pionier și activist, afirmă “Cunoașterea domnește suprem.”(Knowledge Reigns 
Supreme, adică KRS, ceea ce el reprezintă în primul rând) prin care se referă la 
conștiință drept calea cunoașterii multiple. 

*acest text este predominant format din note ușor elaborate întrucât nu 
este încă atinsă capacitatea maximă de a redacta profesional un text filosofic 
fenomenologic și curpinde informație cât mai sintetizată posibil. 

 
Natura Hip Hop și Flow-ul 

 
Printre primele forme ale cunoașterii umane se numără percepția și 

inducția, astfel încât subiectul, luând contact cu fenomenul începe să-și 
construiască propriul sistem de gândire în jurul unor principii relevante. Facem 



 

impuls   53 

abstracție de rolul eticii, moralei, intuiției sau deducției întrucât avem de a face doar 
cu natura, exact în momentul conturării acesteia. Prin urmare percepția îngăduie 
subiectului nașterea ideii de existență, adică acesta concluzionează că Hip Hop 
există, iar în funcție de anumite pasiuni el poate sau nu să continue urmând o 
manieră inductivă. Din acest moment începe să capete formă, să fie posibile noi 
descoperiri și să fie percepută vastitatea activă a acestui obiect. Cel mai concret 
argument pro sugerează evoluția temporală filosofică a Hip Hopului de la primele 4 
elemente naturale la 5 elemente noi apărute: Rap, Graffiti, Turntablism și 
Breakdance au dat naștere modei, culturii, limbajului, antreprenorialismului și 
beatboxului. Întrebarea este “Cum au apărut primele elemente?”. Starea de fapt a 
minții a atins un apogeu la începutul anilor ’80, iar calitatea adaptativă a crescut 
odată cu fondul cultural și astfel au rezultat noi condiții de experiență; întregul 
ansamblu elementalist a apărut intențional într-un timp obiectiv, deși scopul prim a 
fost unul intrinsec. 

Metodica fiecărui act presupune cunoaștere, dorință și determinare, 
eliberare sufletească și libertatea de conștiință care întregite înseamnă Flow. Mai 
mult, Flow-ul există întotdeauna în centrul oricărui act, atât mental cât și practic, dar 
accesibilitatea subiectivă a acestuia este condiționată de factorii empirici. Este 
independent de sine și capabil să-l influențeze; sinele tinde spre unificarea cu un 
Flow permanent în sine. Între sine și Flow există diferențe de natură, așadar relația 
între cele două este una corelativă, dependentă de un terț esențial realizării actului. 

Dincolo de relațiile metafizice dintre sine și Flow, sine și natură, se găsește 
cea mai importantă mediană a întregului fenomen, anume comunicarea, 
subclasată în limbaj și gest, datorită căreia fenomenul a devenit curent, iar din acest 
punct se poate vorbi despre o conștiință colectivă. Fiecare relație interumană din 
acest context devine mai mult decât un schimb de experiențe, împrumuturi de Flow 
și activitățile intraumane își schimbă metodele de reflecție. Valoarea obiectivantă 
crește exponențial și Hip Hopul devine și mai popular. Flow-ul iese din 
mecanicitatea restrânsă a măsurilor standard (de repăreală mai ales) și atinge un 
apogeu revoluționar, chiar se încearcă împărțirea sa în categorii ritmice complexe1. 
Aparent Flow-ul și sinele ajung spre o natură comună prin accident, contactul celor 
două are loc printr-o metodă mult mai simplistă. 
 

Limbajul și gestica 
 

Asemenea filosofiei, Hip Hopul aduce în zona lingvistică noi termeni de folosință 
uzuală, după cum se observă pe întreg parcursul textului, fiecare dintre ei face 
trimiteri prin mijloace simbolistice și metaforice către elemente discursive ce țin atât 

                                                 
1 Martin Connor, The Rapper’s Flow Encyclopedia, Duke University, 2012 
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de real cât și de metafizic. Nu putem să nu observăm alteritatea temporală a 
conștiinței, Flow-ului, celor 9 elemente, mai exact, a Hip Hopului. Specificitatea 
urbanistică și evoluția ei se datorează în prealabil acestora, spațialitatea mai puțin 
prosperă este teritoriul responsabil genezei fenomenului; totodată limbajul 
convențional este doar o redirecționare tradițională, structurată în așa fel încât să 
evite sensul adevărat în fața formelor ostile2.  
Esteticul lingvistic(și nu numai, esteticul ca întreg în fenomen) a fost constituit mai 
degrabă pe baza pragmatismului, decât pe baza unor principii. Deși pertinența, 
semioticile, și logica linguală s-au păstrat nemodificate(chiar li s-a dat o mai mare 
importanță), celelalte elemente lingvistice au suferit schimbări multe, îndeosebi 
spontane; cele mai afectate zone sunt categoric semantica, lexiconul și stilistica, 
mai ales în context narativ, dialogal și divertisment:  
“Sean Combs: Yo, he got sex appeal like LL? 
Wayne Barrow: A little bigger than that. 
Sean Combs: What, like Heavy D? 
Wayne Barrow: He's a little darker than that. 
Wayne Barrow: He look like Wesley Snipes? 
Wayne Barrow: Oh, he ain't Wesley...” – (Notorious, 2009), respectiv 
“Laughing at baseheads tryna sell some broken amps 
G-packs get off quick, forever ni*gas talk sh*t 
Reminiscing about the last time the Task Force flipped 
Ni*gas be running through the block shootin' 
Time to start the revolution, catch a body, head for Houston 
Once they caught us off-guard, the Mac-10 was in the grass and 
I ran like a cheetah with thoughts of an assassin” – (Nas, NY state of mind, Illmatic, 
1994).  

Bineînțeles, nu este singurul tip de limbaj, cel verbal, gestica presupune și 
ea o poziție centrală în comunicare. Practica Breakdance este plină de mesaj și 
simbol, la fel și arta Graffitti și Turntablismul. În bine-cunoscutul conflict dintre cele 
două găști Crips și Bloods, care a durat în jur de 25 de ani(unele surse spun că încă 
nu s-a încheiat), a apărut C-Walk-ul(formă de scriere prin dans), inconștient, dar 
revoluționar. Rolul conștiinței în acest caz contravine moralei, facticitatea 
evenimentelor era de natură criminală, antinomică legii, putem spune chiar 
apropiată de exteriorul cetății în viziunea lui Aristotel.  

În cazurile respective, mintea intră într-o stare meditativă, iar corpul sub 
influența limpezimii acesteia și dirijate de Flow, prin însemnătate și determinare, 
angajează conștiința spre constituirea actului de constituit. Mișcările sunt într-o 
continuă developare, apar noi metode și tipuri, fiecare numite și reținute, conform 

                                                 
2 Richard Schusterman – Estetica pragmatistă, Inst. European, 2004, Cap.  4 Arta rafinată a Rap-
ului, pp. 164-171 
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subiectului și câmpului specific: baza(4 pași, 6 pași, TopRock – aceste mișcări sunt 
precursoare celor la sol, 6 pași însă este o mișcare la sol, dar intră în bază întrucât 
anunță o serie de alte mișcări), la sol(elicopterul, Nike, 1990, toate tipurile de 
moară), plutirea(țestoasa, OZN – în genere acestea încheie o serie la sol, urmând 
ridicarea). Dinamica este circulară pentru susținerea echilibrului din interiorul ariei 
actului înfăptuit. Referitor la cealalte forme ale gesticii, capacitatea corporală nu are 
nevoie de pregătire, în schimb mintea trebuie corelată cunoașterii și creativității prin 
exercițiu; importantă este îndemânarea și relația minte-corp. Sufletul(ca formă 
sensibilă a minții) este cel care stabilește tematica și motivul pentru care actul se 
înfăptuiește conform atitudinii și stilisticii, asemănător cu modul subiectului.  
 

Conștiința în Hip Hop 
  
Pe întreaga durată a fenomenului, conștiința a suferit cele mai intense schimbări și 
cea mai largă alteritate, pornind de la ideea de plăcere spirituală(sfârșitul anilor 70), 
până la ideea de conștiință comună la nivel global, asta privind din exterior. 
Separarea conștiinței de mundan dar și păstrarea contextului Hip Hop este puțin 
mai complicată. Convenind celor anterioare, conștiința și flow-ul sunt înrudite, în 
cazul în care conștiința este cea care permite umanului felul rațional și senzorial de 
a cunoaște, flow-ul este cel care permite închegarea fluidă în act și punct(aici cu 
sensul de ceva ce este clar,”bătut în cuie”). Conștiința în lipsa flow-ului riscă 
detașarea de întreg, iar toate cele ce s-au compus în Hip Hop ar deveni irelevante. 
Celor două li se atribuie o direcție și un fundal al experienței, anume percepția, prin 
intermediul căreia conștiința dobândește capacitate dinamică, adică acceptă mai 
multe obiecte(nu doar fizice) ca fiind utile cunoașterii, manipulabile, fără a mai fi de 
sine stătătoare(nici măcar unidirecțională). 
 În mod obișnuit, odată cunoscute, obiectelor li se atribuie scop, 
funcționalitate, utlilitate, sens, direcție. Dincolo de acțiuni ale corpului și ale minții, 
cele ce aparțin de Hip Hop nu-l pot părăsi pur si simplu, însă pot fi la rândul lor 
direcționate sau stagnate din operație. Să presupunem că un grapher spray-ază un 
perete, lăsându-și Tag-ul. El percepe peretele și spray-ul, este conștient de ce 
urmează să facă și întâmpină un blocaj. Acel blocaj înseamnă deja că flow-ul s-a 
pierdut, deși grapherul poate avea toate caracteristicile unui hoper. În lipsa flow-ului 
sunt distruse calități ale actelor, ale produsului în urma actului, ale sinelui, limitând 
potența și spiritul. Contrar acestui eșec, nu există prea mult flow, există reflexul, 
când flow-ul deja este obișnuit actului repetat; încă un aspect important: flow-ul 
contribuie la măiestrie, dar nu este totuna cu măiestria. Sunt două metode de a 
avea flow: prin dezvoltarea conștiinței, implicit intuiție, exercițiu, gândire asupra 
livrării(caz întâlnit în muzica Rap, se referă la versuri, calitatea lor, exprimarea, 
semnificația, stilistica etc – mai simplu, răspunsul practic al întrebării Cum?), 
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livrarea însăși, și prin împrumut: o metodă modestă în gândire și reflecție, îndeosebi 
constituită cu ajutorul memoriei, în urma copierii unui flow care nu se identifică cu 
sinele. Încă nu s-a descoperit metoda instinctuală din moment ce Hip Hopul nu a 
fost creat de Dumnezeu ca fiind parte din natura universului, deși conlucrează cu 
sensibilul din aceasta. 

Conștiința nu este una și aceeași întotdeauna. În funcție de zona în care 
este aplicabilă(referire la exterior, în afara minții) se subclasează conform celor 9 
elemente și lifestyle-ului ca atare. Chiar dacă Hip Hopul este o entitate a minții , 
implicit a universului, nu-i poate fi supus conștiinței decât dacă este părăsită lumea 
Hip Hop(exemplu: Introducere, dihotomia filosofie - Hip Hop). Conștiința interioară 
preia din exterior în loc să emită, formează, editează, acumulează și corelează 
astfel încât să fie posibil un drum de emitere înapoi în afară. Stabilim că între 
exterior și interior mediul este chiar subiectul, văzut din ambele planuri. Așadar în 
primul rând efectele ei se vor răsfrânge asupra subiectului și în ultimă fază asupra 

Hip Hopului intersubiectiv. ■ 
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» Alin Hortopan, 10A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Tupac Amaru Shakur nascut pe data de 16 Iunie 1971 si decedat 

pe data de 13 Septembrie 1996, cunoscut sub numele de 2Pac, 

Makaveli sau doar Pac, a fost un artist americat renumuit pentru stilul 

sau de rap si muzica sa, cariera de actor, poezii si activitatea sociala. 

Este inclus in Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele 

mai multe vanzari de albume din lume, peste 120 de milioane, 65 de 

milioane doar in America. Majoritatea melodiilor lui Tupac sunt despre 

viata grea din ghetouri, rasism, probleme din societate, si, uneori, insulte 

adresate altor rapperi.Multi il considera ca fiind cel mai mare rapper al 

tuturor timpurilor. Tupac isi incepe cariera de rapper in 1990 cand a 

inregistrat prima sa melodie cu ajutorul grupului vocal “Digital 

Underground”. Apoi si-a lansat propriul album “2Pacalypse Now” care 

i-a adus multe critici din cauza limbajului agresiv. În 1993, Tupac 

formează grupul Thug Life împreună cu câțiva prieteni de ai săi: Big 

Syke, Macadoshis, fratele său vitreg Mopreme Shakur și Rated R. 

Grupul a lansat primul și ultimul lor album Thug Life Vol. 1 pe 26 

Septembrie, 1994. Grupul cântă la concerte de obicei fără Tupac. 

Conceptul ,,Thug Life" în viziunea lui Tupac era o filozofie pentru 

viață. A dezvoltat cuvântul în ,,The Hate U Give Little Infants Fucks 

Everybody". El a definit cuvântul ,,thug" nu ca un criminal, ci ca un om 
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care este stabil, care își știe puterile, care își face viața lui și este mândru 

de realizările sale. Tupac era implicat intr-o judecata datorita unui act 

sexual, iar cu o zi inainte de aceasta judecata el a fost impuscat de cinci 

ori si a fost jefuit dup ace a intrat in camera din Quad Record Studios 

din Manhattan,NewYork, de catre doi oameni de culoare inarmati, ce 

purtau cagule. Tupac i-a acuzat pe Puff Daddy, Andre Harrell si Biggie 

Smalls pe care i-a crezut responsabili de aceasta fapta deoarece 

considera ca atentatul a fost o consecinta a faptului ca el refuzase sa 

semneze un contract cu Bad Boy, contract  pe care Andre Harrell i-l 

propusese. Dupa ce a fost dus la spital doctoral a spus ca Tupac a avut 

doua gloante in cap, doua gloante in vintre, si unul in brat. El a iesit din 

spital la trei ore dupa operatie, impotriva ordinelor doctorilor, ducandu-

se la tribunal intr-un scaun cu rotile, unde a fost gasit vinovat si a intrant 

in penitenciarul din New York. Pe 30 Noiembrie 1995, la exact un an 

dupa acest eveniment, Randy Walkers fiind acuzat de Tupac pentru 

acele impuscaturi, a fost omorat in Queens, fiind impuscat de la mica 

distanta.In inchisoare Tupac a inceput sa citeasca cartile lui  Niccolò 

Machiavelli, preluand astefel pseudonimul de “Makaveli” regasit in 

albumul sau The Don Killuminati: The 7 Day Theory. Dupa 11 luni de 

inchisoare Shakur a fost eliberat de catre Marion Suge Knight care a 

platit suma cu conditia ca Tupac sa semneze cu Death Row, casa de 

discuri a lui Knight. După ce a fost eliberat, Tupac a semnat imediat cu 

casa de discuri „Death Row”, formând un grup nou numit The Outlawz 

pe al căror membri i-a introdus în piesa „Hit'em up" care conținea 

cuvinte jignitoare la adresa rapperului Biggie Smalls si a casei de discuri 

Bad Boy. Din acel moment cele două case de discuri au devenit rivale 

până la moartea celor doi. În februarie 1996, Tupac Shakur lansează al 

patrulea său album intitulat All Eyes On Me, un album dublu, ceea ce l-

a făcut primul rapper din istorie care a lansat un album ce conținea două 

părți. În noaptea de 7 septembrie 1996, Shakur a fost prezent la meciul 

de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon ce a avut loc la MGM Grand 

în Las Vegas. După acel meci, unul dintre asociații lui Suge Knight l-a 

văzut pe Orlando ,,Baby Lane" Anderson în holul MGM Grand și l-a 

anunțat pe Tupac de prezența acestuia. Tupac atunci l-a atacat. Cei care 

erau cu Tupac l-au lovit și ei deasemenea pe Orlando Anderson. Bătaia 

a fost înregistrată pe sistemul de supraveghere al hotelului. 

Cu câteva săptamani înainte, Anderson și câțiva membrii din Crips l-au 

jefuit pe unul dintre membrii casei de discuri Death Row într-un 
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magazin de încălțăminte, precipitând atacul lui Tupac. După 

confruntarea sa cu Anderson, Tupac s-a urcat în mașina lui Suge Knight, 

o limuzină neagră (BMW 750i), împreună cu membrii grupului The 

Outlawz și gărzile de corp pentru a merge către clubul deținut de Death 

Row, Clubul 662. La 10:55 pm, mașina a oprit la un semafor timp în 

care Tupac a fost fotografiat. Knight. Au fost lasati sa plece fara a fi 

amendați câteva minute mai târziu . În jurul orei 23:15, a apărut un 

Cadillac alb din care s-a tras în mașină lui Suge Knight, gloanțele 

nimerindu-l atât pe Suge Knight, cât și pe Tupac, cel din urmă fiind grav 

rănit. După împușcături, Tupac a fost dus la Centrul Medical Universitar 

din Las Vegas, unde a fost tratat timp de 6 zile, dar a murit datorită 

problemelor pulmonare. Pe 13 septembrie 1996, la 04:03 am, Tupac 

Shakur a fost declarat mort. După acestea, corpul lui Tupac a fost 

incinerat, iar cenușa sa a fost împrăștiată în Oceanul Pacific, o parte din 

cenușa fiind amestecată cu marijuana de membrii grupului The Outlawz. 

Familia și prietenii au împărțit resturile rămase într-o ceremonie ce a 

avut loc în Soweto, Africa de Sud. Ceremonia a fost întârziată de la 13 

septembrie 1996 la 16 iunie 1997, care ar fi fost a 26-a zi de naștere a 

lui Tupac. ■  
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(percepţie şi efecte) 

 
» Mihai Anescu, Mihăiţă Stroe, 10B  

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Planta de canabis (cunoscută şi ca Marijuana, dar şi sub multe alte 

nume) este o plantă , care odată introdusă în sistemul corpului are un 

efect psihoactiv. Acest efect poate să difere de la persoană şi toleranţa 

persoanei la cantitatea de tetrahidrocanabinol (substanţa psihoactivă din 

aceasta plantă). Diferit de părerea comună, această substanţă, şi mai 

exact tetrahidrcanabinolul (THC) nu creează dependenţă, nu este nocivă 

pentru organism (dovedit în multe studii) şi foarte important, nu poate 

cauza moartea.Doza terapeutica pentru canabinoide (doza de care este 

nevoie pentru a crea un efect în percepţia consumatorului) aflată în 

raport cu indexul terapeutic (raportul dintre masa consumată şi 

probabilitatea de moarte) este minusculă. Ca idee, indexul terapeutic 

este 40.000:1.   
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Asta înseamnă că dacă e nevoie de un gram de marijuana pentru a 

induce halucinaţii, e nevoie de 40.000 de grame pentru a se transforma 

într-o doză mortală.În schimb, indexul terapeutic în cazul opioidelor 

este de 70:1, adica la un gram de subtstanţe opioide , 70 sunt mortale 

(doar statistic, de multe ori nu este nevoie nici de 50 de miligrame 

pentru ca substanţa să-şi facă efectul). Efectul e explicat prin faptul că 

substanţele opioide urmează efectul numit “calea opioidelor” , care 

afectează anumite părţi ale creierului ce pot bloca reflexul respirator şi 

induce consumatorul în stop cardio-respirator. THC-ul nu creează un 

asemenea efect.Unele din efectele fizice pe care le are thc-ul asupra 

corpului sunt: Circulaţia crescută la nivelul globurilor oculari (ochi 

roşi), circulaţie scăzută la nivelul limbii (limba galbenă) şi senzaţia de 

foame bruscă.În schimb, opioidele creează dependenţă şi, cum spuneam 

sunt foarte periculoase în doze mari. Lazăr Edeleanu este cel ce a 

descoperit amfetamina şi în principal drogurile de orgine opioidă. În 

concluzie, opioidele sunt mult mai periculoase decât canabinoidele, 

cauzând dependenţă şi moarte, celelalte fiind aproximativ inofensive. ■ 

 
*Acest articol nu încuranjează  

consumul de substanţe halucinogene sau psihoactive 
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  ETNOBOTANICELE  
- o nouă categorie de droguri psihoactive 

 
» Prof. Elena Ciobanu 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Etnobotanicele (drogurile sintetice)  sunt amestecuri de prafuri 

sau plante uscate și diferite substanțe chimice, cu efecte asemănătoare 

cu cele ale drogurilor populare, dar cu structură chimică diferită de a 

acestora și cu efecte necunoscute asupra organismului uman. Acestea 

sunt create în laboratoare clandestine sau locații ascunse  ,ingredientele 

active fiind  amestecate în mixtul de plante pentru a face aproape 

imposibilă detectarea, chiar și la cele mai performante teste. Efectele 

consumării acestor amestecuri periculoase sunt: stări foarte intense de 

bucurie, empatie, dragoste, energie. Aceste stări de  fals bine,  depind de 

doză, persoana care le  folosește, existența altor  droguri folosite anterior 

sau în acelasi timp, starea psihică și fizică din momentul administrării. 

            Plantele etnobotanice halucinogene pot acționa asupra 

organismului în diverse moduri. Pe termen scurt, persoana care a utilizat 

acest produse poate resimți diverse efecte fizice: senzație de greață și 

vărsături, încetinirea ritmului cardiac, hipotensiune arterială,  

hipertermie,  transpirație excesivă, dilatarea pupilelor, tremurături ale 

corpului.  

  Efectele psihice produse de folosirea plantelor psihotrope 

sunt:râs fără motiv, euforie, relaxare, imposibilitatea de a se concentra, 

probleme de raționament logic, iluzii senzoriale, distorsiuni spațio-

temporale, halucinații, viziuni autoscopice (iluzia de ieșire din corp), 
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senzație de moarte iminentă, rememorarea amintirilor uitate, senzație de 

omniscientă (persoana se crede atotcunoscătoare), clarviziuni, sentiment 

de depersonalizare, frică, angoasă, tristețe, paranoia etc. 

Unele cercetări de  decodificare a structurii moleculare şi 

biochimice a ierburilor, au dus la concluzia că efectele halucinogene 

descrise de consumatori sunt cauzate de nişte substanţe sintetice, 

adăugate de către producători, care poartă numele de canabinoide.  

Aceste substanţele pot fi de sute de ori mai puternice decât THC, 

elementul psihoactiv din canabis. Pentru a masca adăugarea 

componenţilor chimici sintetici, producătorii completează amestecul cu 

o cantitate mare de substanţe care nu prezintă niciun risc, precum 

vitamina E, cafeină sau mentol. Alte  teste foarte amănunțite, scumpe și 

dificil de interpretat au descoperit și alte  substanțe nocive, chiar 

reziduuri de metale grele, periculoase pentru organism.  

Tipuri de etnobotanice: 

a. Salvia divinorum Epling & Jativa, plantă cultivată în Mexic, 

folosită prin fumat și mestecare, pentru obținerea unei stări de beție, 

diferită de cea a alcoolului. Produsul era inscriptionat ca "Noul Extasy" 

- drogul ideal.           

  b. Sarea de baie "Special Gold", Magic, Charge sunt produse 

ce au în compoziție mephedrona (derivat de efedrină). În urma 

consumului prin inhalare a acestor produse, au fost semnalate sângerări 

nazale, erupții cutanate, contracturi musculare, dilatarea pupilelor, 

transpirație abundentă, scrâșnet al dinților, anxietate, halucinații, 

comportament antisocial, agresivitate crescută, paranoia, depresie, 

scaderea atentiei, diminuarea capacitatii de concentrare, afectarea 

memoriei pe termen scurt, probleme cardiace (tahicardie, palpitații), 

comă și chiar deces. 

c. Spice gold spirit pulbere, un amestec de plante utilizate de 

diferite triburi din America de nord, cu efecte relaxante și sedative. Ca 

adjuvanti, Spice gold spirit conține aromatizanți naturali extrași din 

trandafir, vanilie, miere de albine și trifoi roșu. 

Și dacă Internetul abundă de rețete ciudate de combinații toxice 

și nocive  (coji de banane fierte în acetona și vodkă, mușețel pisat, cu 

făină și pastă de dinți, nucșoara pisată, cu paracetamol dizolvat în 

alcool, uscate la microunde, aspirină cu vodkă și nitrazepam,etc), stă în 

puterea fiecăruia să decidă ce fel de viață își alege și nu trebuie să uităm 

că etnobotanicele împlinesc doar visurile celor care le vând. ■ 
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 Adolescenţii şi alcoolul. 
  

» Eduard Sasu, Bogdan Mladin, 10B, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

În zilele noastre, consumul de alcool este raportat la nivelul de 

trai,iar familiile în care situatia materială este bună,tinerii sunt mult mai 

tentaţi să consume alcool,de la o vârstă mai fragedă şi mult mai des. 

Atidudinea adolescenţilor fată de alcool depinde foarte des de modul în 

care acesta este privit în familiile lor.Famiilile în care consumul de 

alcool ocupă un rol important în schimbarea stării de spirit sau acelea 

care folosesc alcoolul ca formă de tratament pentru anumite 

afecţiuni,pot transmite acest obicei şi adolescenţilor lor. 

Studii recente au arătat că majoritatea adolescenţilor consumă băuturi 

alcoolice,3/4 dintre tineri consumă prima băutură alcoolica la vârsta de 

13 ani şi 7% dintre tinerii între 15-16 ani consumă 2 sticle de bere sau 

0,5 vin pe săptamână 

 

Alcoolul, risc pentru sănătatea fizică 

Alcoolul supune adolescenţii unei ameninţări mortale datorată 

unei supradoze accidentale sau datorită accidentelor de masină survenite 

în timp ce aceştia conduc sub influenţa alcoolului.El este răspunzător 
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pentru 30% din accidentele mortale în rândul tinerilor.Mai mult de 

jumătate din decesele celor în vârstă de 15-19 ani sunt cele  în care 

intervine alcoolul.Adoleşcenţii,spre deosebire de adulţi,sunt mult mai 

puţin capabili să facă faţă efectelor alcoolului şi astfel sunt supuşi 

riscului fără a realiza că îşi periclitează viaţa 

 

Schimbări de comportament: 

Consumul mare de alcool,asociat cu “moda” de a purta arme 

albe,duce la un pericol evident.Tinerii participă mult mai uşor la actiuni 

ale unor grupuri violente după ce au consumat alcool mai ales daca sunt 

onconjuraţi de prieteni. 

Abuzul de alcool mai poate determina comportamentele sexuale 

iresponsabile,având drept consecinţă boli transmise pe cale 

sexuală,sarcini nedorite sau stări persistente de jena sau tensiune,ceea ce 

ar putea duce la probleme legate de dezvoltarea unei legături 

sigure.Abuzul de alcool este asociat de cele mai multe ori cu fumatul si 

consumul de droguri. 

  Consumul de alcool poate determina multiple leziuni ale 

diferitelor aparate sau sisteme:astfel la nivelul sistemului nervos central 

alcoolul consumat o perioadă îndelungată poate determina apariţia de 

crize de pierdere a cunoştiinţei,la nivelul stomacului produce ulcer sau 

gastrită, iar la nivelul ficatului determină hepatita şi apoi ciroza. ■ 
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CE ESTE ADOLESCENŢA? 
 

» Dragoş Cărăgui, 10F 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
O întrebare  căreia,  încă, nu i-am găsit  răspuns. Fiind in clasa a 

X-a, am încercat sa aprofundez aceasta întrebare, ce sta pe buzele 

tuturor. De ce provoacă atâtea discuții, de ce e pusa sub semnul 

neliniștii, de ce nu suntem înțeleși. Care sunt problemele pe care un 

adolescent le poate întâlni si cum isi pun amprenta asupra elevului in cei 

patru ani de liceu! 

Ce este adolescenţa! 

Aş putea spune că adolescent este acea persoana care nu mai este 

copil, dar nici adult, sau mai exact este un amestec între copil şi adult.  

Adolescenţa este acea perioadă din viaţa unui om care se întinde 

de la vârsta de 11 ani până la 18 ani, scrie in cărțile de specialitate.  

Adolescenţa se împarte la rândul ei în două subetape importante: prima 

este preadolescenţa sau pubertatea, iar cea de-a doua este adolescenţa 

propriu-zisa. 
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 Te-ai gândit in ce perioada te încadrezi? 

Voi vorbi, in câteva rânduri, despre Preadolescenta! 

Perioada preadolescentina nu poate fi identificata la o vârsta 

exacta, întrucât diferă de la un copil la altul. Se considera însa ca apare 

undeva intre 8-10 ani si tine pana pe la 12-13, când copilul intra la 

pubertate. 

La nivelul preadolescentei sunt o mulțime de schimbări in viața 

copilului, la nivel fizic, psihic, cognitiv, emoțional sau social. Corpul si 

mintea lui încep sa se pregătească pentru perioada delicata a 

adolescentei sau pubertății…. 

Ai depășit preadolescenta? 

Punctele critice ale pubertății sunt  cauzate de multiplelor 

schimbări, care se produc în viaţa, sufletul şi trupul adolescentului. 

Această transformare este asemănătoare unei metamorfoze. Copilului-

adolescent  devine adult, o perioada  deosebit de dificilă atât pentru 

persoana care o trăieşte, cât şi pentru părinţi, rude, profesori. 

Schimbările prin care trece adolescentul cuprind: aspectul corporal, 

maturizarea sexualităţii, diversificarea emoţiilor şi trăirilor, 

comportamentele şi atitudinile faţă de el şi faţă de ceilalţi, relaţiile cu 

ceilalţi, interesele, dezvoltarea conştiinţei şi a independenţei pe care 

caută să o câştige din ce în ce mai mult, prieteniile şi anturajul, 

aspiraţiile, dorinţele de afirmare, motivaţiile, operaţiile gândirii si 

calităţile acesteia etc.. 

Primele trei probleme/riscuri care macina mintea unui adolescent 

1. Iubirea! 

Când ai fluturași in stomac, când petreci toata ziua gândindu-te la 

el/ea si crezi ca ești in stare sa faci orice ca sa ii fii pe plac, când iți 

schimbi comportamentul si vestimentația, când ti se termina parfumul 

intr-o zi,  verdictul e clar ești îndrăgostit.  Dar când experimentezi 

primele senzații de iubire, este ușor sa te pierzi, sa uiți de tine. Studiile 

arata ca majoritatea tinerilor isi încep viața sexuala înainte de 18 ani, 

moda s-a schimbat si o data cu ea si noi probleme.  Lipsa de comunicare 

cu parintii, lipsa orelor de educație sexuala din scoli, direcționează 

adolescenții spre cai greșite. 

 

2. Dependenţa de jocurile de noroc!  
De-a lungul timpului s-au dezvoltat multiple forme de jocuri, 

unele pot fi adevărate capcane pentru tinerii din ziua de azi. Din nevoia 
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de independent,  din dorința de a fi  in centrul atenției si de a câștiga 

bani ușor, tinerii sunt atrași de aceste jocuri de noroc. O cercetare 

întreprinsa in județele Cluj-Napoca si Harghita, in rândul adolescenților 

cu vârste cuprinse intre 11 si 19 ani, a arătat ca jocurile de noroc sunt 

întâlnite intr-o proporție mult mai mare la băieți (92%) fata de fete 

(8%). Cele mai răspândite jocuri sunt pariurile sportive si mașinile cu 

slot-uri (36%), loto, jocurile de casino online, dar sa nu uitam de 

pariurile la biliard (pool) reprezintă un procent de 25%, urmate de ruleta 

si black-jack cu 22%( procent in creștere). Dintre cei care au recunoscut 

ca practica jocul patologic, 67% consuma alcool, 14% droguri ilegale si 

19% droguri legale. 

3. Dependenţa de droguri! 

Dependenta de droguri este o boala a creierului, care afectează 

consumatorul atât psihic cat si fizic. Exista o multitudine de cauze 

pentru care oamenii încep sa consume droguri, cum ar fi presiunea 

anturajului sau stresul. Multe din persoanele care încep sa consume 

devin dependente. Abuzul de droguri este o problema in continua 

creștere in Romania, mai ales in rândul tinerilor. Piața oferă  un  număr 

mare de  tipuri de droguri, pentru orice buzunar. Nu doar consumul 

afectează tinerii, ci si traficarea lor . 

Toate aceste transformări daca nu sunt bine gestionate si înțelese 

de adolescent si de părinte (sau familie) pot naște problem grave, care 

daca nu sunt rezolvate la timp se pot agrava si pot crea dificultăți majore 

viitorului adult.  ■ 
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I S T O R I A 

Coca-Cola 
           

 
 

» Andreea Ionela Murgu, 9B 
Liceul Energetic Târgu Jiu  

 
 
            Coca-Cola este bautura racoritoare care este savurata de sute de 
milioane de ori pe zi de oameni de pe tot globul. Forma familiara a sticlei de 
Coca-Cola si sigla, care sunt marci inregistrate, sunt cele mai recunoscute 
simboluri comerciale din lume.  
            Coca-Cola este o băutură răcoritoare, carbogazoasă, produsă de The 
Coca-Cola Company, cu sediul în Atlanta, Georgia. În prezent, Coca-Cola este 
cea mai consumată băutură răcoritoare din lume. Coca-Cola fost inventată la 
sfârșitul secolului al XIX-lea de John Pemberton, un farmacist din Atlanta. Inițial 
a fost brevetată ca medicament. Mai târziu, licența a fost cumpărată de omul de 
afaceri, Asa Griggs Candler. Tacticile de marketing folosite de acesta au 
condus produsul spre dominarea pieței băuturilor răcoritoare în secolul al XX-
lea. 
            Aroma distinctivă de "cola" provine în principal din amestecul de zahăr, 
ulei de portocală, ulei de lămâie și vanilie, restul ingredientelor având doar 
contribuții minore. Firma producătoare, Coca-Cola Corporation, este cel mai 
mare consumator de extract natural de vanilie din lume.Coca-Cola Company a 
introdus și prezentat ocazional și alte băuturi de tip cola sub numele brandului 
Coke. Cea mai comună dintre acestea este Diet Coke. Cu toate acestea, există 
și altele, inclusiv Diet Coke Caffeine-Free, Cherry Coke, Coca-Cola Zero, 
Vanilla Coke și edițiile speciale cu lămâie și chiar cu cafea. 
            Prima rețetă Coca-Cola a fost inventată în Columbus, Georgia, de către 
John Stith Pemberton, inițial ca un cocawine numit Pemberton's French Wine 
Coca în 1885. El se poate să fi fost inspirat de succesul formidabil al cocawine-
ului creat de europeanul Angelo Mariani, Vin Mariani. Primele vânzări au fost la 
Jacob's Farmacy din Atlanta, Georgia, pe 8 mai, 1886. A fost vândută inițial ca 
un medicament brevetat pentru cinci cenți. Pemberton a susținut că băutura 
Coca-Cola a vindecat multe boli, inclusiv dependența de morfină, dispepsia, 
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neurastenia, durerile de cap și impotența. Pemberton a publicat prima reclamă 
pentru băutură pe 29 mai a aceluiași an, în Atlanta Journal. În primele opt luni 
doar nouă băuturi au fost vândute zilnic 
            În 1888 au existat pe piață trei versiuni de Coca-Cola vândute separat 
de trei firme. Astfel, Griggs Candler a preluat compania lui Pemberton în 1887 și 
a încorporat-o în 1888 în Coca Cola company. În același an, din cauza 
dependenței de morfină, Pemberton își vinde drepturile a doua oară altor patru 
afaceriști: J.C. Mayfield, A.O. Murphey, C.O. Mullahy și E.H. Bloodworth. În 
același timp, fiul alcoolic al lui Pemberton, Charley Pemberton a început să 
vândă propria versiune a produsului. 
           Coca-Cola a fost vândută în sticle, pentru prima dată pe 12 martie 1894. 
Cutiile de Coke au apărut pentru prima dată în 1955. Prima îmbuteliere de 
Coca-Cola a avut loc în Vicksburg, Mississippi, la Biedenharn Candy Company 
în 1891. Proprietarul acesteia era Joseph A. Biedenharn. Sticlele originale au 
fost sticlele Biedenharn, foarte diferite de modelul „hobble-skirt” de mai târziu, 
care este acum atât de familiar 
           Începând cu 1989, când a început să fie promovată și în România, 
campaniile Coca-Cola au fost:  
          -2008-2009 - Deschide și savurează fericirea 
          -2006-2007 - Sete de viața 
          -2002 - Make it real 
          -2001 - Viața are gust 
          -2000 - Savurează 
          -1993 - Întotdeauna Coca-Cola 

          -1989 - You can't beat the real thing.        ■     
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 PROIECTUL.  

 
  » Dragoş Mihai Deaconescu, 12B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Dupa ce Motorola a trecut prin Google, pe langa un 

numar de patente a lasat si proiectul Ara, de smartphone modular. 

Se pare ca acest concept le-a placut atat de mult celor de la 

Google, incat s-au hotarat sa-l faca o prioritate, si ne promit ca 

peste aproximativ un an primele modele sa existe in mainile 

clientilor. 

Promisiunea este putin cam optimista, dar chiar daca vom 

vedea numai cateva prototipuri functionale va fi un succes. Pentru 

http://www.arenait.net/2013/10/29/motorola-ara-un-alt-concept-de-telefon-modular.html
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cei ce nu stiu, vorbim despre telefoane complet configurabil, unde 

utilizatorul isi alege specificatiile dupa necesitate, si isi 

asambleaza ulterior smartphone-ul pe baza componentelor alese, 

pe care oricand le poate schimba. Deci in timp ce majoritatea 

producatorilor si integratorilor si-ar dori sa vedem orice dispozitiv 

drept o cutie, si sa-l schimbam in intregime, Google ne ofera 

posibilitati de configurare si upgrade ce rivalizeaza un PC 

desktop. 

 

Drept urmare dezvoltarea proiectului Ara merge inainte, si noi 

detalii ies la iveala. Pe 15 si 16 aprilie 2014 va avea loc o 

conferinta speciala destinata lui, cand 

probabil vor fi clarificate toate 

detaliile. 

Insa pana atunci 

avem deja o prezentare a 

conceptului. Google 

doreste ca pe baza lui Ara 

sa avem smartphone-uri 

plecand de la 50 $. Dar 

aici vorbim despre 

configuratii de baza, cu 

minimul de componente. Aceste 

componente (display, baterie, camera, 

boxa, platforma SoC, memorie, conectivitate etc) se ataseaza 

electromagnetic pe un endoschelet. El face legatura intre module, 

ce sunt prevazute cu conectori speciali magnetici activati printr-un 

impuls electric. Si odata porniti, magnetii sunt suficient de 

puternici pentru a nu putea fi detasati manual. Este nevoie de un 

alt impuls pentru a-i dezactiva. 

  Un astfel de endoschelet ar avea un pret de numai 15 $. Si 

sunt tintite initial trei modele, in functie de diagonala 

aproximativa a ecranului ce poate fi atasat: mic (4″), mediu (5″) si 

mare (6″). Aceste dimensiuni vor determina si numarul de module 

ce vor putea fi atasate. 
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Si cum Google are acum o piata de aplicatii, vrea sa faca 

una si pentru module, unde producatorii sa-si etaleze 

componentele, si sa concureze mult mai acerb. Totodata, o astfel 

de abordare va deschide drumul si pentru dispozitive mai speciale 

si mai neobisnuite. Ne referim la module de la pico proiectoare 

pana la accesorii medicale specializate si instrumente de masura, 

care altfel dan cauza specificitatii nu si-ar prea gasi locul intr-un 

smartphone normal. ■ 

 
                                                                                                                                                                                                                      

http://www.arenait.net/ 
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Bill Gates 
scurtă biografie 

 

 

 

 

 

 

 

 
» Ronaldo Lişiţă, 10A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
William Henry Gates al III-lea cunoscut mai ales ca Bill 

Gates, este co-fondatorul (împreună cu Paul Allen) al Microsoft 
Corporation. Este de asemenea și unul dintre cei mai bogați 
oameni din lume, cu o avere estimată la 79 miliarde de dolari. 

William Henry Gates III se naște la Seatle, Washington, 
SUA la 28 octombrie 1955 ca fiu al avocatului William Henry 
Gates Sr. și al profesoarei universitare și om de afaceri, Mary 
Maxwell Gates. 

În anul 1985 lansează prima versiune a sistemului de 
operare Windows. În 1989, lansează Microsoft Office, cea mai 
populară suită de aplicații de birou. 

Din 1986, Microsoft devine companie publică, fiind cotată 
la bursă. În anul 2000, împreună cu soția sa, înființează fundația 
de caritate "Bill and Melinda Gates". 

Din anul 1973 urmează cursurile universitare la Harvard, 
dar în anul III renunță la cursuri și împreună cu Paul Allen, 
prietenul său din copilărie, înființează compania Microsoft în 
anul 1977. 
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 În anul 1980, Bill Gates realizează prima afacere 
importantă cu IBM pentru 56.000 dolari. Sistemul de 
operare MS-DOS este disponibil pe PC-urile produse de IBM. 

În anul 2005, regina Marii Britanii îi acordă titlul de 
"Cavaler al Imperiului Britanic". 

La 15 iunie 2006, Bill Gates își anunță retragerea 
din Microsoft, începând cu iulie 2008. 

 
Ştiaţi că… 
 
Bill Gates castigă pe fiecare secundă 250 de dolari, ceea ce 

înseamna circa 20 de milioane de dolari pe zi, şi circa 7,8 miliarde 
de dolari pe an. 

Ar putea să doneze câte 15 dolari fiecărui om de pe pământ 
si tot ar mai rămăne cu 5 milioane de dolari. 

Dacă Bill Gates ar fi o ţară atunci s-ar situa pe locul 37 în 
clasamentul celor mai bogate ţări din lume. 

Bill Gates primeşte zilnic aproximativ 4.000.000 de e-mail-
uri ■ 
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 William Shakespeare. 
» Prof. Anamaria Maliţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

William Shakespeare (n. 23 aprilie 1564 - d. 23 aprilie 1616) a 

fost un dramaturg și poet englez, considerat cel mai mare scriitor al 

literaturii de limba engleză. El este adesea numit poet național al Angliei 

și “Poet din Avon” (“Bard of Avon”) sau "Lebăda de pe Avon" ("The 

Swan of Avon"). Lucrările sale au supraviețuit, incluzând și unele 

realizate în colaborare, opera sa fiind alcătuită din aproape 38 de piese 

de teatru, 154 de sonete, 2 lungi poeme narative, precum și alte multe 

poezii. Piesele lui de teatru au fost traduse în aproape fiecare limbă 

vorbită și sunt jucate mai des decât cele ale oricărui alt dramaturg. 

Multe dintre piesele sale au fost montate pe scena teatrului Globe, unul 

din cele mai populare ale epocii Elisabetane, a cărui deviză era "Totus 

mundus agit histrionem", reluată în “Cum vă place“ sub forma metaforei 

lumii ca scenă de teatru: "All the world's a stage, And all the men and 

women merely players: They have their exits and their entrances". 

http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1564
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1616
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
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"Lumea întreagă este o scenă iar bărbații și femeile sunt actorii ei, ei 

intră și ies pe rînd din ea". 

William Shakespeare s-a născut și a crescut în Stratford-upon-

Avon. La vârsta de 18 ani, el s-a căsătorit cu Anne Hathaway, cu care 

acesta a avut trei copii: Susanna și gemenii Hamnet și Judith. Între 

anii 1585 și 1592, el a început o carieră de succes în Londra ca actor, 

scriitor și proprietarul unei părți a unei companii de jocuri numită 

„Oamenii Lordului Chamberlain” (The Lord Chamberlain's Men), mai 

târziu știută ca „Oamenii Regelui” (King’s Men). Shakespeare a scris 

majoritatea lucrărilor sale cunoscute între 1589 și 1613. Piesele lui de 

început au fost în special comedii și sau drame istorice, genuri pe care el 

le-a ridicat la punctul de maxim de rafinament și artă până la 

sfârșitul secolului al XVI-lea. După aceea, înainte de aproximativ 1608, 

el a scris în special tragedii, incluzând aici Hamlet, Regele 

Lear și Macbeth, considerate unele dintre cele mai strălucite lucrări în 

limba engleză. În ultima parte a vieții, el a scris comedii tragice, de 

asemenea știute ca aventuri romantice și a colaborat cu alți dramaturgi. 

Multe dintre piesele sale de teatru au fost publicate chiar în 

timpul vieții sale, însă în ediții de diverse calități și precizii. În 1623, doi 

dintre colegii săi de teatru au publicat The First Folio, o ediție adunată 

din lucrările sale dramatice care le include pe toate, în afară de două din 

piesele de teatru care doar acum sunt recunoscute ca fiind ale lui 

Shakespeare. 

Shakespeare a fost un poet și dramaturg respectat la vremea lui, 

dar reputația lui nu a crescut la înălțimile sale actuale înainte de secolul 

al XIX-lea. Ideile romantice, în particular, întâmpină genialitatea lui 

Shakespeare, iar victorienii s-au închinat lui Shakespeare cu o stimă pe 

care George Bernard Shaw a numit-o „idolatrizarea lui Shakespeare” . 

În secolul XX, munca lui a fost în repetate rânduri recunoscută și 

redescoperită de noile abordări ale artei spectacolului de teatru. Piesele 

lui de teatru rămân cât se poate de populare astăzi și sunt permanent 

studiate, jucate și reinterpretate în diverse contexte culturale și politice 

în întreaga lume. ■ 

 

 
  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Stratford-upon-Avon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stratford-upon-Avon
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Anne_Hathaway_(Shakespeare)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1585
http://ro.wikipedia.org/wiki/1592
http://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
http://ro.wikipedia.org/wiki/1589
http://ro.wikipedia.org/wiki/1613
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVI-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1608
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regele_Lear
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regele_Lear
http://ro.wikipedia.org/wiki/Macbeth
http://ro.wikipedia.org/wiki/1623
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
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– între tradiție și detaliu 
 

» Elena Bărbulescu 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante forme de 

cultură ale unui popor, pe baza lui realizându-se numeroase cercetări: geneza 

istorică şi etapele principale de evoluţie, formele contemporane şi aria de 

răspândire, originalitatea sa în raport cu portul altor popoare, contribuţia lui în 

procesul de geneză al unui popor. 

De asemenea, poate fi numit port popular şi portul al cărui material nu 

este produs de mâna poporului, şi nici hainele în sine nu sunt realizate de 

oamenii din popor, ci de mici meşteşugari, conform gustului poporului, în 

formă tradiţională. 

 În decursul istoriei, structura și evoluția costumului popular românesc 

și-a păstrat nealterate caracteristicile esențiale. Pornind de la realizări artistice 

făcute cu materii prime produse în gospodăriile țăranilor, portul popular 

românesc a evoluat de-a lungul secolelor, dovedind o bogată măiestrie a 

țăranului român, atât în ornarea țesăturilor și a broderiilor, cât și în obținerea 

culorilor vegetale. Portul popular se diferențiază în funcție de anotimp, ocazii 

festive, vârstă și sex, adaptându-se ocupațiilor specifice fiecărei zone. Costumul 

popular marchează însă şi caracterele biologice ale individului. Diferenţa de sex 

este marcată mai ales de piesa de bază a costumului- cămaşa, încreţită la gât 

pentru femei şi dreaptă pentru bărbaţi. Dar, în funcţie de anotimp, atât femeile, 

cât şi bărbaţii, poartă peste cămaşi pieptare, cojoace şi haine mari de blană. 

 Costumul popular are ca piesă de bază cămaşa lungă, de culoare albă. 

Cu o evidentă influenţă bizantină, costumul popular nu poate fi imaginat cu 

cămaşă cu mâneci scurte. Pentru mult timp, lungimea cămăşii a fost impusă de 

moravuri şi s-a menţinut ca simbol al dependenţei sexului feminin. De la 
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naştere şi până la moarte, cămaşa îl însoţeşte pe ţăran la muncile câmpului şi la 

sărbători. Ea îndeplinşte, de asemenea, rolul de marcă socială, în cadrul 

societătii rurale. Există o cămaşă a duminicilor, a sărbătorilor de peste an, a 

Paştelui şi Crăciunului,  cămaşa fecioarei şi a văduvei, a nunţilor, a naşterii şi a 

botezului, a datinilor şi obiceiurilor, cămaşa morţii. Pentru ţăranul român, 

naşterea, nunta şi înmormântarea erau evenimentele cele mai importante, fiind 

tratate în conformitate cu indicaţiile şi interdicţiile moştenite prin tradiţie. 

În evoluţia portului popular se evidenţiază trei etape: În prima etapă 

portul românesc s-a individualizat în raport cu cel al popoarelor vecine şi s-a 

diferenţiat în funcţie de zonă. Cromatica s-a diferenţiat local pe categorii de 

vârstă şi zonal prin preferinţele pentru anumite tehnici, motive, etc. 

Cea de a doua etapă a fost influenţată de zona orăşenească. Materialele 

industriale au înlocuit textilele casnice. Piesele de influenţă orăşenească au 

apărut ca protectoare ale celor tradiţionale (bluza peste cămaşă, năframa în 

locul maramei albe, etc ) Curând, piesele tradiţionale au fost înlocuite în portul 

zilnic, şi mai apoi în portul de sărbătoare. 

În cea de a treia etapă, contemporană, costumul popular nu se mai 

foloseşte în mod  regulat sau la treburile agricole. Portul se mai foloseşte local 

pentru valorificarea tradiţiilor artistice sau la evenimente şi sărbători, în regiuni 

ale ţării unde se mai păstreză datinile şi obiceiurile străvechi. Veşmântul apare 

menţionat încă din mitul originii,secvenţa alungării Evei şi a lui Adam din 

grădina Edenului. Haina are aici două înţelesuri: poate fii considerată un dar 

divin, dar de asemenea simbolizează decăderea ființei umane. Frunza de 

smochin reprezintă în acelaţi timp conştientizarea goliciunii, dar şi 

recunoaşterea păcatului. 

De-a lungul timpului, veşmântul primeşte semnificaţie socială, devenind 

o modalitate de a cunoaşte rangul şi ierarhia. Podoabele, materialele, culorile, 

croiala, devin elemente ale costumului prin care societatea interpretează 

apartenenţa purtătorului. De asemenea, haina transmite emoţii şi semtimente. 

De exemplu, albe sau negre, hainele de doliu transmit durerea rudelor, iar în 

anumite comunităţi reprezintă un mod de a-i proteja pe cei vii de spiritele 

morţilor. 

Costumul popular românesc reprezintă veșnicia și individualitatea unei 

etnii.  România este una dintre puținele țări din lume unde, în anii 2000, unii 

oameni de la sat încă mai  poartă costume tradiționale și în zilele de lucru, nu 

numai cu ocazia anumitor sărbători. România se remarcă print-o varietate 

extraordinară de costume populare, astfel, cele șapte mari regiuni folclorice 

sunt:  

1. Transilvania 

2. Câmpiile de vest: Câmpia Mureșului Inferior ; Câmpia Crișurilor 

(Crișul Negru, Crișul Alb, Crișul Repede); Câmpia Someșului inferior (Țara 

Oașului) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_2000
http://ro.wikipedia.org/wiki/Costum
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3. Banat, cuprinzînd Lunca Timișului și Caraș-Severin. 

4. Valahia, cuprinzînd Oltenia și Muntenia. 

5. Zona Dunării inferioare, cuprinzînd Bărăgan, Dobrogea și sudul 

Moldovei. 

6. Moldova, inclusiv Basarabia, Bucovina și Transnistria. 

7. Balcanicii sau Românii din peninsula Balcanică, care la rândul lor se 

împart în 4 sub-grupe 

Daco-românii de-alungul granițelor românești: 

Cadrilater (Bulgaria), Timoc (nord-vestul 

Bulgariei și estul Serbiei), Voivodina/Banatul 

sârbesc și în Ucraina (mai ales în regiunile 

Cernăuți și Odesa Odesa) 

Istroromânii în Istria, Croația 

Macedoromânii (sau "aromânii") 

în Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia. 

Meglenoromânii în Grecia și 

Macedonia. 

Elementul principal în ornametatia 

costumului romanesc consta în modul de 

decorare, atat ca plasare cat si compozitie 

a motivelor, ele fiind plasate în anumite 

spatii. În general ornamentatia costumelor 

este geometrica, stilizand formele de 

inspiratie naturala, cum ar fi: pasari, flori, 

animale. Specific costumului romanesc este 

elementul cromatic, caracterizat prin sobrietate si 

echilibru în folosirea culorilor, în combinatia lor în 

mod armonios, rezultand obtinerea efectelor coloristice 

de bun gust si rafinament artistic. Culorile de baza sunt: negru, rosu, cafeniu 

inchis, albastru, verde si violet.      

        În Gorj se găseşte o variantă specială a costumului bărbătesc 

schileresc. Lansat în sec. XIX , acest tip de costum s-a dezvoltat pe vechiul port 

tradiţional, căruia i  s-au adăugat înflorituri cu găitane şi aplicaţii de stofă 

colorată. Remarcabile sunt cămăşile brodate cu mărgele şi paiete, lucrate de 

femeile din sat pentru învăţătoare, preoteasă sau nevasta primarului, devenind 

astfel mărci sociale. 

            Costumele din Argeş, costume de la curte se remarcă prin 

abundenţa firului metalic şi paietelor, prezente pe toate componenetele sale. 

Costumul de femeie din Muscel, care între anii 1890-1910 pătrunde şi la oraş, 

în cercurile de intelectuali şi chiar la Curtea Regală. 

 Regina Elisabeta, în 1885, sugera ca la balul curţii toate doamnele să se 

îmbrace în port popular. În acest fel, Casa Regală lansa o adevărată modă, prin 
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intermediul căreia erau îmbinate elemente de port popular cu piese occidentale. 

Moda purtării costumelor populare ia amploare mai ales în contextul unirii 

Principatelor, fiind o formă de manifestare a sentimentelor naţionale. 

Ca urmare a importanței deosebite  precum și a elementelor destul e 

prețioase întâlnite în cazul costumului popular muscelean, am ales a vă preznta 

pe scurt, două astfel costume: 

Acest costum este din zona Moeciu, are o ie lungă cu poale cusută 

manual pe panză de casă având un model foarte 

bogat pe piept și pe mâneci. Fota este din 

bumbac, cusută manual cu fir de lame auriu si 

argintiu . Costumul are o vechime de peste 

80 de ani.  

 

Costum popular muscelean 
  Acest costum are o ie lungă cu 

poale cusută manual pe pânză de casă. 

Cusătura manuală tip ac persan este 

mărginită de fiecare dată de mărgele și 

paiete galbene. Fota este din bumbac, 

cusută manual cu fir de mătase galben 

roșu și alb. Costumul are o vechime 

de peste 80 de ani.  

Deși în zilele noastre, apar 

destul de mulți așa-ziși creatori de 

costume populare, de fapt, ei doar 

încearcă să realizeze aceste detalii, greu de 

pus în practică. 

Portul popular reprezintă de fapt, o 

recapitulare simbolică a întregii mitologii şi 

cosmogonii de început. Tainele meşteşugului de a 

confecţiona îmbrăcămintea – nu se învăţau din cărţi – ci de la femeile satului. 

Se transmiteau din generaţie în generaţie – de la mamă la fiică. Fetele nu se 

măritau până nu ştiau să toarcă şi să ţeasă. 

 În timpul lucrului, femeile spuneau o rugăciune ortodoxă pentru 

comunicare cu divinitatea: „Cămara Ta Mântuitorule, o văd împodobită. Şi 

îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. Luminează-mi haina – taina sufletului 

meu! Si mă mântuieşte, Mântuitorul meu”. Aşadar – costumul popular era taina 

sufletului femeii – slavă a întregii familii. ■  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892625108046&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892678441374&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892678441374&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749892678441374&set=a.749892601774715.1073741872.100002619451243&type=1
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Metode activ-participative  

de predare 
 

» Prof. Liliana Băloi 
Liceul EnergeticTârgu Jiu 

 
                       Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc 
de la ideea că învăţarea este o activitate personală, care nu poate fi 
înlocuită cu nimic, iar cel care învaţă este considerat managerul propriei 
învăţări, al întregului proces de învăţare.  Aceasta devine o activitate 
unică şi diferită de la o persoană la alta, fiind determinată de istoria 
personală a subiectului, de mediul din care provine, dar şi de relaţiile 
sociale pe care acesta le dezvoltă.  
                     Metodele activ-participative presupun activism, curiozitate 
intrinsecă, dorinţa de a observa, a explica, a explora, a descoperi. Sunt 
considerate activ-participative acele metode care mobilizează energiile 
elevului, care îl ajută să îşi concentreze atenţia, să-i stârnească 
curiozitatea. Metodele activ-participative pun accent pe cunoaşterea 
operaţională, pe învăţarea prin acţiune, aduc elevii în contact nemijlocit 
cu situaţiile de viaţă reală. Aceste metode au caracter educativ, exemplu: 
lectura independentă, dialogul euristic, învăţarea prin explorare şi 
descoperire, discuţiile colective etc. Prin urmare, învăţarea este o 
activitate personală, care aparţine individului; este un act personal care 
implică elevul în totalitate.  



 

impuls   83 

                 Prin intermediul metodelor activ-participative, profesorul 
trebuie să fie capabil să creeze situaţii în care elevii să fie obligaţi să 
utilizeze o gamă vastă de procese şi operaţii mintale, astfel încât aceştia 
să aibă posibilitatea de a folosi materialul predat pentru rezolvarea 
sarcinilor date. Vorbim despre operaţii cum ar fi: observarea, 
identificarea, comparaţia, opunerea, clasificarea, categorizarea, 
organizarea, calcularea, analiza şi sinteza, verificarea, explicarea 
cauzelor, sesizarea esenţialului, corectarea, stabilirea de relaţii 
funcţionale, abstractizarea şi generalizarea, evaluarea, interpretarea, 
judecata critică, anticiparea, conturarea de imagini, formarea propriei 
opinii, extragerea de informaţii, comunicarea etc. În categoria metodelor 
active-participative sunt incluse toate acele metode care provoacă o 
stare de învăţare activă, o învăţare care se bazează pe activitatea proprie. 
Sunt metodele care duc la formele active ale învăţării, adică învăţarea 
explorativă, învăţare prin rezolvare de probleme, learning by doing 
(învăţare prin acţiune), învăţarea creativă; sunt metode care antrenează 
elevii în efectuarea unor activităţi de studiu independent, de muncă cu 
cartea, învăţare prin cercetare, realizare de lucruri practice, exerciţii de 
creaţie etc.  
                    Învăţarea activă angajează capacităţile productiv-creative, 
operaţiile de gândire şi imaginaţie, apelează la structurile mintale şi la 
cele cognitive de care elevul dispune şi de care se foloseşte în producerea 
noii învăţări. Învăţământul modern are la bază o metodologie axată pe 
acţiune. Din acest punct de vedere, metodele activ-participative se 
conduc după ideea constructivismului operatoriu al învăţării.  
                       Rolul profesorului este de a organiza învăţarea, de a susţine 
efortul elevilor şi de a nu lua asupra lui, integral sau parţial, această 
strădanie. Se subînţelege că metodele activ-participative sunt mai dificil 
de aplicat în practică şi din acest motiv necesită o muncă mai atentă şi 
diferenţiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din 
partea profesorului, şi prin ea, o transformare a conduitei, la proprii săi 
elevi. 
                   Aşadar, metodele activ-participative prin caracterul lor 
diferenţiat şi formativ, ajută la dezvoltarea potenţialului intelectual al 
elevului, la intensificarea proceselor mintale, la ridicarea calităţii 

învăţării.  ■ 
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PROVERBE DE 
 

“ZIUA PÃMÂNTULUI” 
 

» Prof. Anca Trocan 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

"Planeta noastra este un dar vesnic de la Dumnezeu" 

Terapia cu Ingeri - via Doreen Virtue 

 
"In fiecare zi este Ziua Pamantului." 

Anonim 

 
"Gandesc ca Pamantul apartine unei foarte mari familii din care multi sunt 

morti, cativa traiesc, si nenumarati altii sunt inca nenascuti." 

Un sef de trib din Nigeria 
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"Nu mostenim Pamantul de la strabunii nostri, ci il imprumutam pentru copiii 

nostri." 

Proverb al indienilor nativi americani 

 
 

"Nu exista pasageri pe nava spatiala Pamant. Facem parte cu totii din 

echipaj." 

Marshall McLuhan 

 
"De 200 de ani cucerim natura. Acum o batem de moarte." 

Tom McMillan 

 
"Am iesit afara doar pentru o plimbare, dar, in cele din urma, am hotarat sa 

raman pana la apusul soarelui intrucat am descoperit ca a iesi afara inseamna, 

de fapt, a merge inauntru." 

John Muir 

 
"M-as simti mult mai optimist relativ la viitorul stralucit al omului daca el ar 

petrece mai putin timp pentru a-si dovedi ca poate infrange natura si mai mult 

timp pentru a-i degusta dulceata si a respecta domnia ei." 

Elwyn Brooks White 

 
"Pana acum, omul a fost contra naturii. De acum incolo, el va fi impotriva 

propriei sale naturi." 

Dennis Gabor 

 
"Omenirea nu a impletit panza vietii. Noi nu suntem decat un fir de ata din ea. 

Orice ii facem panzei, ne facem noua insine. Toate lucrurile sunt stranse 

impreuna. Toate lucrurile sunt legate intre ele." 

Sef de trib din Seattle, 1855 

 
"Omul trebuie sa simta Pamantul pentru a se cunoaste pe el insusi si a-si 

recunoaste valorile... Dumnezeu a facut viata simpla. Omul este cel care a 

complicat-o." 

Charles A. Lindbergh 

   
"Dupa o plimbare pe plaja, este greu de crezut ca traim intr-o lume materiala." 

Pam Shaw 

 
"Escaladeaza muntii si afla vestile lor bune. Pacea naturii va patrunde in tine 

la fel cum razele soarelui plutesc printre copaci. Vanturile iti vor sufla 

prospetimea in tine, iar furtunile energia lor, in vreme ce grijile vor cadea spre 
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pamant asemeni frunzelor toamna." 

John Muir 

 
"Umanitatea este in mars, iar pamantul este lasat in urma." 

David Ehrenfeld 

 
"Niciodata natura spune un lucru, iar intelepciunea un altul." 

Iuvenal, Satire 
 

"Iar aceasta, viata noastra, scutita de hartuirea publica, gaseste limbi in 

copaci, carti in zglobii izvoare, predici in pietre, si bine in orice." 

William Shakespeare 
 

"Abia dupa ce ultimul copac va muri, si ultimul rau va fi otravit, si ultimul 

peste va fi prins, ne vom dam seama ca nu putem manca bani." 

Proverb al indienilor americani Cree 
 

"In salbaticie are loc conservarea lumii." 

Henry David Thoreau 
 

"Am intalnit inamicul, si aceasta este noi insine." 

Walt Kelly 

 
"Cred in Dumnezeu, dar ii pronunt numele Natura." 

Frank Lloyd Wright 

 
"Utilizarea potrivita a stiintei nu consta in a cuceri natura, ci in a trai in ea." 

Barry Commoner 

 
"Cel care planteaza copaci ii iubeste si pe altii, nu numai pe el insusi." 

Thomas Fuller 
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PRIZONIERUL  
unei singure credințe 

 
» Robert Geică, 11A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Copilăria reprezintă pentru mulți cea mai frumoasă perioadă a vieții iar 

dacă stau să mă gandesc mai bine nici eu nu sunt o excepție privind acest 

aspect. Insă frumusețea copilăriei mele nu constă în poveștile clasice românești, 

ci în altceva..ceva ce a devenit pentru mine o utopie, o religie proprie prin care 

mă identific cu alte persoane de aceeași etnie. În timp ce altii o numesc patetic 

obsesie, eu ii spun simplu credință. De ce? Pentru că adevăratele idealuri nu 

sunt cele care ți se impun, ci acelea pe care ți le alegi singur și le păstrezi de-a 

lungul anilor ca pe niște valori proprii; "Accipere fidem est voluntatis, sed 

tenere fidem iam acceptam est necessitatis.” Evident, religia mea se numește 

simplu: CRAIOVISM! 

Revenind la copilărie, în timp ce alții adormeau ascultând povești 

precum "Capra cu trei iezi", "Prâslea cel voinic", "Ursul păcălit de vulpe", 

ș.a.m.d., eu îmi pierdeam somnul ascultându-l pe tata cum îmi povestea despre 

Craiova Maxima, despre "Minunea Blondă" Ilie Balaci, despre "Tunarul" 

Băniei Ion Oblemenco, despre Silviu Lung, Ștefănescu, Negrilă, Tilihoi, 

Boldici, Cârțu, Craioveanu, Ungureanu si mulți alți jucători care au facut din 

Universitatea Craiova mai mult decât o echipă de fotbal, au făcut dintr-un 

simplu club un mit, o LEGENDĂ, un izvor continuu de zâmbete și lacrimi. Nu 
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întâmplător printre puținele amintiri pe care le am din prima parte a vieții 

(până-n 6 ani) îmi amintesc ziua în care am spus prima dată că țin cu 

Universitatea, se întampla în ziua de Luni, 10 Martie 2003. Probabil acela a fost 

unul dintre cele mai importante momente din copilăria mea, pentru că ușor-ușor 

dintr-un  simplu răspuns "Craiova" la întrebarea "Tu cu cine ții?", acesta a 

devenit un temei pentru mine. Nu mulți vor înțelege această patimă, această 

credință oarbă în culorile alb-albastre, pentru că nu puterea sentimentelor fac 

oamenii mari, ci durata lor. "Vorba lui Bitman: ia-i zilele, nopțile și anii de vrei 

dar nu-i lua dragostea, că n-ai cum să i-o iei!" 

Sunt mândru că fac parte dintre cei care au rămas alaturi de echipă în 

momentele dificile, iar aici ma refer la cele două retrogradări și dezafilierea din 

2011, de asemenea sunt mândru că am înțeles la timp că întotdeauna progresul 

a venit în urma unei revoluții, unei schimbări radicale și am acordat credit 

echipei care activează astăzi în Liga I sub numele de Universitatea Craiova. 

Recunosc faptul că am ales cu creierul când am început să susțin “clona” dar 

inima l-a urmat îndeaproape căci, este adevarat, suntem o clonă..clona Craiovei 

Maxima! Craiovismul e o durere plăcută, este mult mai mult decât un simplu 

meci, este un dar de la tata și o datorie pentru fiul meu.. 

Dacă ești orb n-ai cum să vezi, dacă ești surd nu poți auzii, dacă ești 

blasfemiator n-o  să poți întelege niciodată definiția unui suporter, căci el nu 

este persoana care merge pe stadion și strigă "Gol", NU! Este aceea persoană 

care-și lasă inima pe stadion pentru a o regăsi în ziua meciului, un suporter 

renunța la ideologiile societății și alege să-și investească întreaga avere în 

propria religie, iar când spun avere mă refer la sentimente, căci ii poți lua banii, 

casa și masina dar niciodată n-o să-i poți smulge echipa din suflet, iar asta nu 

are legătură cu faptul că ar fi total împotrivă și te-ar distruge, ci pentru că fără 

să știe a devenit prizonierul propriei religii!  

 

"Voi fi mereu lângă tine 
Toată viața cât trăiesc, 

TU ești totul pentru mine, 
TU ești tot ce eu iubesc! 

 
Cănd nu voi mai fi pe lume 

Și în pământ voi intra, 
Pentru TINE, dragă Ştiința 
Din ceruri eu voi cânta!" 
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5 SFATURI  
pentru antrenamentele de primăvară 

 
» Prof. Alin Sulea 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

A face sport primavara este un adevarat tratament, cu conditia sa 

va pregatiti pentru aceasta. A face sport primavara nu este intotdeauna 

placut. Baltile cu apa de ploaie si cele de noroi, apar intotdeauna la 

sfarsitul iernii si va pot incomoda atunci cand faceti antrenamente in aer 

liber. Dar, ca sa nu inceapeti ziua cu picioarele reci si umede si cu 

hainele acoperite de noroi, atunci cand va faceti exercitiile primavara si 

intampinati astfel de probleme puteti merge la o sala, iar alergarea o 

puteti face pe banda. Si nu va ingrijorati, aceste balti se vor usca repede, 

pentru ca primavara are multe zile calduroase si foarte placute. Cel mai 

important este sa nu renuntati in nici o zi la antrenamet. 
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Dar daca totusi preferati antrenamentele in aer liber, iata cateva 

sfaturile pentru a va mentine corpul cald si uscat atunci cand va faceti 

exercitiile, iar timpul este mai ploios: 

 

1. Alegeti hainele potrivite 

Pentru a face sport primavara, schimbati hanoracul de iarna cu o 

jacheta groasa speciala pentru ploaie si purtati pantaloni lejeri, 

impermeabili si usor de purtat. Aveti nevoie de protectie completa 

impotriva stropirii, atunci cand alergati prin balti, dar hainele trebuie sa 

fie si lejere, pentru a nu va incomoda pe timpul miscarilor.  Fasul este 

un material potrivit pentru aceasta perioada. 

Incercati sa mentineti uscate in primul rand capul si picioarele. 

Daca afara ploua este de preferat sa purtati un trening sau o bluza cu 

gluga si incaltaminte fara gaurele sau panza. 

 

2. Lasati incaltamintea sa munceasca pentru voi 

Renuntati la orice idee de a proteja incaltamintea de baltile de apa 

si noroi. Lasati-va pantofii sa se sacrifice pentru a va mentine picioarele 

uscate, de fapt asta si este treaba lor. Cea mai multa incaltaminte 

impermeabila are un strat impermeabil cusut in interiorul pantofului. 

Daca incaltamintea voastra nu este perforata si nu calcati intr-o balta, 

care este mai adanca decat marginea sa, picioarele voastre vor ramane 

calde si uscate. 

Daca sunteti de parere ca adidasii sau tenesii nu va pot asigura 

protectia necesara, puteti sa purtati niste ghete mai usoare, acestea au un 

nivel mai ridicat de impermeabilitate. 

 

3. Pregatiti-va din timp tot ce aveti nevoie pentru antrenament 

Pastrati o cutie pregatit in masina sau o geanta langa usa de la 

intrare, care va va ajuta sa ramaneti organizata si asigurati-va ca aveti in 

ea tot ceea ce aveti nevoie la antrenament. Astfel nu veti fi niciodata 

surprinsa ca nu aveti adidasii sau bluza de trening. In acesta cutie sau 

geanta pe langa trening si tenesi sau adidasi trebuie sa aveti si jambiere, 

bauturi pentru sport, batoane din cereale energizante, iar daca mergeti la 

sala aveti nevoie si de un prosop si un gel de dus. 
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4. Amintiti-va si de lucrurile mici 

Este usor sa va amintiti de echipamentele sportive importante, 

cum ar fi incaltamintea sau treningul, dar exista multe alte lucruri mici 

care va vor maximiza antrenamentele pe perioada primavarii. 

Ochelarii de soare va vor ajuta la protejarea ochilor impotriva 

vanturile reci si a razelor soare. Pastrati una sau doua perechi de sosete 

curate pentru a va schimba. Nu uitati sa puneti o punga de plastic sau un 

sac impermeabil in geanta pentru sala de gimnastica, pentru a separa 

echipamentul umed sau murdar de noroi de cel uscat. 

 

5. Aveti grija de echipamentul sportiv de primavara 

Aveti grija de materiale sportive pe care le-ati cumparat pentru 

primavara, astfel incat sa le aveti cat mai mult timp. Daca incaltamintea 

sau hainele sunt ude sau pline de noroi, curatati-le si clatiti-le, iar apoi 

lasati-le sa se usuce intr-un loc cu bine ventilat, astfel incat acestea sa nu 

putrezeasca. Protejati cat mai mult posibil toate echipamentele 

impermeabil de abraziune (nu le frecati cu un material sau un obiect 

dur), pentru a prelungi durata de viata a stratului impermeabil. 

 

 

 
  

http://www.mamicamea.ro/moda-si-frumusete/ochelari-de-soare-originali-vs-ochelari-de-soare-contrafacuti.html


 

aprilie 2015 92 

 

Luna APRILIE. 
Repere 

 
►1 aprilie ● 1778: A fost creat simbolul dolarului american ($), de către designerul 
Oliver Pollock (New Orleans) ● 1866: S-a înfiinţat Societatea Literară Română, care, 
din 1/13 august 1867 s-a transformat în Societatea Academică Română, iar din 30 
martie 1879 a devenit Academia Română ●1919: Trecerea la calendarul gregorian 
(calendarul pe stil nou), adoptat prin Decretul-lege din 5 martie 1919. Ziua de 1 aprilie 
(stil vechi) devenea 14 aprilie (stil nou) ●1941: Masacrul de la Fântâna Albă a fost un 
masacru care a avut loc la 1 aprilie 1941, atunci când aproximativ 2.000-3.000 de 
români, locuitori ai satelor de pe valea Siretului au încercat să se refugieze din Uniunea 
Sovietică în România. ● 1873: se naşte Serghei Rahmaninov, compozitor, pianist rus 
(d. 1943) ● 1908: se naşte Abraham Maslow, psiholog american (d. 1970) ●1929: se 
naşte Milan Kundera, scriitor francez de origine cehă ►2 aprilie ●1792: Prima lege 
monetară în SUA. Se stabileşte ca monedă unică dolarul ● 1805: se naşte Hans 
Christian Andersen, autor danez (d. 1875) ►3 aprilie ● 1897: moare Johannes 
Brahms, compozitor german (n. 1833) ►5 aprilie ● 1964: A intrat în funcţiune primul 
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tren fără conductor, folosit la metroul din Londra ● 1973: La clinica chirurgicală nr.2 din 
Târgu Mureş, o echipă de medici, condusă de Prof. Dr. Ioan Pop de Popa, efectuează 
prima operaţie pe cord deschis din România ● 1588: se naşte Thomas Hobbes, filosof 
britanic (d. 1679) ►6 aprilie ● 1795: Apare prima carte românească de matematică, 
Aritmetica, tipărită în Moldova şi datorată episcopului de Hotin, Amfilohie Hotiniul ● 
1896: La Atena, se deschid primele Jocuri Olimpice Moderne, la 1.500 de ani după ce 
ele au fost interzise de împăratul Teodosiu I ● 1483: se naşte Rafael, pictor italian (d. 
1520) ● 1992: moare Isaac Asimov, scriitor de origine rusă (n. 1920) ►7 aprilie ● 
1927: A fost efectuată cu succes prima transmisie televizată la mare distanţă, în Statele 
Unite ale Americii. Secretarul Departamentului comerţului din SUA, Herbert Hoover, a 
ţinut un discurs la Washington ● 1765: se naşte Johann Christian Baumgarten, medic şi 
botanist german (d. 1843, Sighişoara) ● 1614: moare El Greco, pictor de origine greacă 
(n. 1541) ● Ziua Mondială a Sănătăţii ►8 aprilie ● 1820: Este descoperită celebra 
statuie grecească Venus din Milo ● 563 î.Hr.: se naşte Gautama Buddha, lider religios 
(d. 483 î.Hr.) ● 1839: se naşte Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, domnitor (1866-
1881) şi rege al României (1881-1914) ● 1859: se naşte Edmund Husserl, filosof 
austriac, creatorul fenomenologiei moderne, care a jucat un rol important în dezvoltarea 
existenţialismului (d. 1938) ● 1911: se naşte Emil Cioran, eseist şi filosof (d. 1995) 
●1973: moare Pablo Picasso, pictor, sculptor, gravor şi ceramist spaniol (n. 1881) ►9 
aprilie ● 1821: se naşte Charles Baudelaire, poet francez (d. 1867) ● 1553: moare 
François Rabelais, scriitor renascentist francez (n. 1494) ● 1626: moare Francis Bacon, 
filosof, eseist englez (n. 1561) ►10 aprilie ● 1847: se naşte Joseph Pulitzer, jurnalist 
american de origine maghiară(d. 1911) ►11 aprilie ● 1891: se naşte Serghei 
Prokofiev, compozitor şi pianist rus (d. 1953) ►12 aprilie ● 1633: Inchiziţia începe 
interogatoriul lui Galileo Galilei ● 1971: moare Igor Evghenievici Tamm, fizician sovietic, 
laureat al Premiului Nobel (n. 1895) ● Ziua mondială a aviaţiei şi cosmonauticii ►13 
aprilie ● 1906: se naşte Samuel Beckett, prozator şi dramaturg irlandez, laureat al 
Premiului Nobel (d. 1989) ● 1963: Garri Kasparov, mare maestru şi fost campion la şah, 
de origine armeano-evreiască ►14 aprilie ● 1885: se naşte Iuliu Haţieganu, 
întemeietor al şcolii medicale superioare româneşti la Cluj (d. 1959) ● 1759: moare 
Georg Friedrich Händel, compozitor, organist şi violonist german (n. 1685) ►15 aprilie 
● 1912: Scufundarea transatlanticului „Titanic” in O. Atlantic : 41° 46′ N si 50° 14′ W 
(1.517 decese din 2.223 pasageri) ● 1971: Porţile de Fier este conectat la sistemul 
energetic naţional primul hidroagregat, de producţie românească ● 1452: se naşte 
Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer şi arhitect italian renascentist (d. 1519) ● 
1858: se naşte Émile Durkheim, sociolog francez (d. 1917) ● 1980: moare Jean-Paul 
Sartre, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel (refuzat) (n. 1905) ►16 aprilie ● 
1844: se naşte Anatole France, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel (d. 1924) ● 
1896: se naşte Tristan Tzara, scriitor, unul dintre iniţiatorii mişcării dadaiste (d. 1963) ● 
1828: moare Francisco de Goya, pictor, gravor şi desenator spaniol (n. 1746) ►17 
aprilie ● 1880: S-a înfiinţat Banca Naţională a României ►18 aprilie ● 1955: moare 
Albert Einstein, fizician german, laureat al Premiului Nobel (n. 1879) ►19 aprilie ● 
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1882: moare Charles Darwin, naturalist britanic, autor al Originii speciilor (n. 1809) ►20 
aprilie ● 1889: se naşte Adolf Hitler, dictator german, fondator al ideii naziste (d. 1945) 
● 1893: se naşte Joan Miró, pictor spaniol (d. 1983) ● 1918: moare Karl Ferdinand 
Braun, fizician şi inventator german, laureat al Premiului Nobel (n. 1850) ● Ziua 
Internaţională a Presei Libere ►21 aprilie ● 753 î.Hr.: Conform legendelor, „naşterea” 
Cetăţii eterne Roma ● 1816: se naşte Charlotte Brontë, scriitoare britanică (d. 1855) ● 
1864: se naşte Max Weber, economist şi sociolog german (d. 1920) ►22 aprilie ● 
1913: „Pravda”, „vocea” Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi-a făcut apariţia în 
Petersburg ● 1925: Eveniment în lumea automobilisticii: uzinele Ford, din Anvers, au 
fabricat 50.000 de maşini în serie ● 1870: se naşte Vladimir Ilici Lenin, politician rus (d. 
1924) ● 1916: se naşte Yehudi Menuhin, violonist, elev al lui George Enescu (d. 1999) 
● 1986: moare Mircea Eliade, prozator, istoric al religiilor, filosof (n. 1907) ● Ziua 
Planetei Pământ ►23 aprilie ● 1994: Fizicienii descoperă top-quark-ul, o particulă sub-
atomică ● 1564: se naşte William Shakespeare, poet, dramaturg englez (dată incertă) 
(d. 1616) ● 1858: se naşte Max Planck, fizician german, laureat al Premiului Nobel (d. 
1947) ● 1858: se naşte Ruggiero Leoncavallo, compozitor de muzică de operă (d. 
1919) ● 1616: moare William Shakespeare, dramaturg şi poet englez (n. 1564) ● Ziua 
internaţională a cărţii şi a dreptului de autor (Copyright) ►24 aprilie ● 1184 î.Hr.: Grecii 
intră în Troia folosind un cal troian (legendă) ►25 aprilie ● 1901: New York a devenit 
primul stat american în care posesorii de automobile au fost obigaţi să-şi monteze 
plăcuţe de înmatriculare pe maşini ● 1595: moare Torquato Tasso, poet renascentist 
italian (n. 1544) ►26 aprilie ● 1920: Înfiinţarea, la Cluj Napoca, a primului Institut 
speologic din lume ● 1933: S-a înfiinţat Gestapo, poliţia secretă a Germaniei naziste ● 
1711: se naşte David Hume, filosof, istoric şi economist scoţian, un adept al 
empirismului (d. 1776) ● 1889: se naşte Ludwig Wittgenstein, filosof englez de origine 
austriacă, autorul unor contribuţii fundamentale în dezvoltarea logicii moderne şi 
filosofiei limbajului (d. 1951) ● Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale ►27 aprilie ● 
1521: Exploratorul Ferdinand Magellan este ucis de băştinaşii din Filipine conduşi de 
Lapu-Lapu ● 1931: George Enescu a terminat orchestraţia operei „Oedip”, creaţie pe 
care a dedicat-o Mariei Rosetti-Tescanu ● 1791: se naşte Samuel Finley Breese Morse, 
pictor şi inventator american, inventatorul codului Morse (d. 1872) ● 1820: se naşte 
Herbert Spencer, faimos sociolog, psiholog şi gânditor britanic (d. 1903) ►29 aprilie ● 
Ziua internaţională a dansului. 
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Addenda corrige  
– falset pe o temă neclară 

 
» Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Trăim concret într-o lume a aparenţelor. Complicat 

paradoxul acesta… Prinşi în caruselul halucinant al incertitudinii, 
ameţim, ni se face rău. Un rău al cărui deznodământ coşmaresc 
pare să întârzie prea mult printre celule asimilându-le. In extenso, 
răul este o relaţie între situaţii şi sensuri.  

Viaţa, în condiţiile acestea, nu poate deveni sinonimă cu 
răul. E ceva prin şi dincolo de absolut tot. E trăire şi dincolo de 
trăire, sens şi nonsens deopotrivă.  

Cum pentru multe alte lucruri esenţiale, pentru sens nu 
există reţetă. Poate e un fel de ghicitoare cu tâlc surprinzător, un 
fel de truism, stol de cocori ce ne trece prin faţa ochilor fără să îl 
vedem, dar, totuşi, ni-l amintim cumva că a trecut. Sensul e 
subiectiv. În fond, totul este sens. Abstracţii majore ale unor 
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doruri neintuite. Sau doar gânduri ce nu îşi mai vin de-o vreme la 
mal… Ne doare doar raportarea neîmplinită la tot ceea ce 
galopant trăim. Probabil, răul cardinal a fost tocmai absolutizarea 
convenţiilor. Însă viaţa nu se poate trăi prin absolutizare. Iar 
convenţia este, contrar stării de fapt, disfuncţională.  

Iubim / urâm într-un balans neînţeles, căutând un fel de 
echilibru pentru/în sferele suspendate ale simţirii, punţi către 
ceilalţi şi către noi înşine. Iubirea, un fir de cânepă împletit 
adeseori alandala de precupeţele inimii şi strâns câteodată prea 
tare de brâul căutării ori întins peste orizonturile aşteptării încât 
fibrele lui plesnesc de neputinţă în fascinaţie şi melancolie, 
început şi capăt de univers, culoare şi umbră, strigăt şi tăcere, 
lumină şi întuneric, înmugurire şi rană. Dar ura? Nu este ea tot o 
formă a pasiunii, vitalitate pornită pe un drum greşit, înfundat? 
Iar pasiunea ne ţine împreună, ne leagă, chiar dacă nefast cu 
sârmă ghimpată.  

În aceste legături ale căror noduri sunt poate răni 
nevindecate sau borne prin care rătăciţii îşi ghicesc nordul, un om 
poate fi pentru celălalt un fel de oglindă. De regulă, neşlefuită, 
acoperită de imagini şi unde. Niciodată eul nu va vedea în 
reflexia alterităţii altceva decât vrea să îşi imagineze. E doar un 
siaj al eului cu sinele, pe suprafaţa oglinzii pot apărea dâre ce vor 
fi şterse după o reţetă subiectivă. Adevărul, particule de nisip 
scăpând discret printre degetele speranţei. Conştiinţa pare aşadar 
a  fi un simplu basm, închipuire oarecare, căci noi trăim absurd, 
întâmplător… 

Viaţa, binele, iubirea, adevărul, sensul etc.? „Hm! Simple 
clişee, patinări în gol” am putea abdica lejer într-o definitivă 
etichetă. Entuziasmul ar trece, prejudecăţile ar rămâne, suverane 
peste culori şi priviri, peste îndrăzneli şi uimiri. Surâdem. Şi totul 
pare un simplu joc. Un joc important cu noi înşine şi cerul 
nesfârşit.  Jucându-ne liber, poate am şti că toate cuvintele 
nerostite la timp sunt sensuri pierdute, iar aceste sensuri se-
adună într-un loc numit vis şi ne-aşteaptă. Încă ne aşteaptă… ■ 
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