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CINE EȘTI TU, DAR MAI ALES…  

CINE SUNT EU? 
 

» Robert Geică, 12A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

          Te naști, primești un nume. Tu ești… Mihai. Tu ești copil. Ajungi 
la școală, te definește un statut, tu ești elev. Termini liceul, te angajezi și 
dobândești alt statut, tu ești inginer. Dar dacă te-aș întreba cine ești tu cu 
adevărat, ce mi-ai răspunde? “Ăăăăă, eu sunt Mihai!”, la care eu încep să râd 
de tine și de faptul că le-ai făcut jocul, te-ai asociat cu ceea ce ți-au spus ei că 
ești. Gândește-te mai bine, cine ești tu cu adevărat? Dacă nu ai o viziune destul 
de clară asupra propriei persoane, mai mult ca sigur calculele tale o să-ți dea cu 
virgulă… nu știi cine ești și, probabil, n-ai nici cea mai mică idee. Ți s-a spus că 
ești ceva sau altceva, dar niciodată nimeni nu ți-a spus că ești ceea ce vrei tu 
să fii, că ești cineva. La școală ai învățat despre gravitație, despre nuvelă, 
despre reacții chimice, funcții matematice și despre istoria lumii, dar niciodată 
nu ți s-a spus cine și ce ești cu adevărat. Nimeni, niciodată!  
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Nimeni n-o să-ți dea vreo definiție despre cine ești, pentru că, în mare 
măsură, ești rezultatul acțiunilor din trecut, ești prezentul tău, iar în viitor vei fi 
rezultatul acțiunilor din prezent. Oricât de simplu și logic ar părea asta, puțini 
conștientizează pentru că noi, oamenii, tindem să ne identificăm mai mult cu 
trecutul sperând la un viitor mai bun, dar în prezent nu facem nimic pentru acest 
viitor luminos la care visăm. Văd multe persoane de vârsta mea nefericite, fără 
sete de cunoaștere încât consider că generației mele i s-ar potrivi de minune 
titlul de “generația depresivă“. Eckhart Tolle spunea în cartea sa, “Puterea 
prezentului“, că în momentul de față, nu ai nici o problemă, nu ai de ce să fii 
nefericit. Vorbim de prezent, chiar acum, nu despre ce se va întâmpla în două 
minute, două ore, două zile sau două săptămâni. Am învățat încă de mici să 
aruncăm cu etichete în stânga și-n dreapta, “frumos“, “urât“, “prost“, “deștept“ 
s.a.m.d., fără să știm absolut nimic despre persoanele respective, iar apoi ne 
plângem cu toții că nimeni nu mai pune preț pe interior, ci pe exterior. Știu 
despre ce vorbesc, mi-a luat ceva timp să înțeleg de ce nu e bine să menții 
sentimente distructive precum ura, invidia, orgoliul, lăcomia, ci trebuie să fim noi 
aceia care dăruim, nu cei care să primească mereu și, dacă se poate, totul să 
fie înzecit. Dacă cineva te jignește, nu trebuie să fii tu cel care îi răspunde cu 
aceeași monedă, zâmbește-i și treci mai departe, a doua oară n-o va mai face. 
Părerea ta despre colegul “prost“ din clasă nu este părerea ta, ai doar falsa 
impresie că îți aparține, în fond părerea ta despre el este părerea colegilor, a 
mulțimii. Dacă doi colegi îl fac prost, e clar că și tu îl vei judeca astfel. Plecând 
de la această premisă, oare părerea ta despre tine chiar este părerea ta sau 
este părerea lor despre tine, opinia mulțimii? 

Ceea ce este la suprafață, mereu a fost efemer. Iar dacă tu consideri că 
aspectul fizic este important, în călătoria asta ți-ai ratat fie traseul, fie destinația. 
E uimitor câte lucruri minunate ți se pot întâmpla doar știind unde să cauți. 
“Cere și ți se va da“, și nu mă refer la dictonul religios, pentru că și aici totul este 
sub semnul întrebării. Ideea de bază este că ești unul și același cu Divinitatea, 
cu Dumnezeu, ești creatorul propriului destin, totul depinde doar de viziunea pe 
care o ai asupra lucrurilor. Citește, documentează-te, experimentează, 
cunoaște, află de ce totul este așa cum este și cum te poate ajuta chiar și un 
lucru rău, în această lume a aparențelor. Nu este greu, doar dorește-ți cu 
adevărat și schimbă-ți gândirea. Niciodată nu este prea târziu să descoperi cine 
și ce ești cu adevărat, fii încrezător, poți să devii ceea ce îți dorești, important 
este doar să crezi. Viața este un joc, nu o pedeapsă.  

Eu știu cine sunt… 
Tu cine ești? 
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Dar noi  
când mai trăim? 

 
» Carmen Trăistaru 

Târgu Jiu 

 
Când eşti tânăr, ţi se pare important să devii independent, 

când ai datorii, ţi se pare vital să le achiţi, iar când simţi că mori, 
vrei să trăieşti, uitând că între timp viața a trecut pe lângă tine. 
Până atunci, orice altceva ni s-a părut important, fără să mai 
suporte amânare, lăsându-ne trăiţi, dar nu de viaţă, ci de frici, 
datorii de tot felul, emoţii negative care ne fac sufletul să se 
strângă şi să se ascundă în propria-i carapace. 

Avem de împlinit planurile părinţilor, şefilor, copiilor, 
societăţii, dar nu pe ale noastre. Nu pe acelea care includ viaţa ca 
pe o prioritate. Suntem setaţi să răspundem oricăror altor cerinţe, 
mai puţin acelora care izvorăsc din noi, pentru că am fost 
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introduşi în acest sistem numit societate. Iar societatea îşi are 
regulile şi rigorile ei, uneori absurde, dar întotdeauna îmbrăcate 
în formalism. 

Ne naştem şi creştem într-un automatism în care valorile sunt 
induse doar de ideea de material, moneda plătită de noi toţi 
pentru supravieţuire, căci cine poate traversa viaţa hrănindu-şi 
doar sufletul? Suntem nepăsători şi indolenţi la suferinţa celor 
din jur, mergem mecanic pe liniile trasate de alţii, de parcă, dacă 
ne-am abate puţin, ne-am pierde echilibrul. 

Până la urmă ne dăm seama că rezultatul este cam acelaşi, 
dacă nu ştim să ţinem corect balanţa pe talerele căreia să punem 
părţi egale din echilibru şi dezechilibru. Căutând materialul, vom 
conştientiza la un moment dat că ne lipseşte umanul, cu care am 
făcut paradă pentru a ne îmbogăţi, iar doar cu sufletul nu vom 
putea schimba lumea. Poţi să fii cel mai bun om din lume, dar 
când nu poţi satisface nevoi primare, vei fi judecat şi catalogat 
drept rău, chiar dacă tu nu ai de-a face absolut deloc cu asta. 
Materialul ridică întotdeauna noi condiţii ce se cer a fi îndeplinite. 
Contează dacă asta ne alterează sau nu conştiinţa, dacă e în acord 
cu ceea ce simţim, pentru că o să vină vremea în care nu ne vom 
mai putea raporta la ce avem, ci la cât de greu sau de uşor ne va fi 
sufletul.  
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Materialism  

ontologic 
 

» prof. consilier Daniel Pătrăşincă  
CMBRAE 

 

Nu numai omul sfinţeşte locul, ci şi locul sfinţeşte omul. Revoluţia 
industrială a deschis, printre altele, perspectiva unei mobilitaţi fără precedent a 
speciei umane, care creşte progresiv în pas cu evoluţia tehnologică. Puţine 
locuri de pe pământ rămân inaccesibile omului, în general cele cu medii 
naturale ostile sau zonele de conflict militar. 

Într-o altă perspectivă,  putem spune că omul se află în situaţia de a nu 
mai fi al unui loc, de a nu mai fiinţa în anumite graniţe. Organismul biologic este 
un univers care relaţionează permanent cu mediul, într-un schimb variabil de 
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materie şi informaţie. Cel puţin din perspectivă materială putem spune că ar 
trebui să fim LOCUL nostru.  

Dacă materia este energie şi energia poate fi materie diferenţa dintre 
cele două planuri – fizic şi psihic – se estompează. Omul a început să nu mai fie 
al unui pământ ci al pământului. Dintre toate elementele prezente în natură 
pământul este singurul stabil. Avem doar impresia că respirăm aerul pădurilor 
noastre, avem doar impresia că bem apa râurilor noastre. În realitate aerul este 
adus din toate colţurile lumii iar apa provine din zone foarte îndepărtate, prin 
procesul de evaporare-condesare. Apa însă capătă identitate trecând prin 
pământ, astfel încât ajunge în noi cu proprietaţile solului din care provine. 

Omul-loc-pământ şi omul-pământ sunt două dimensiuni antagonice, 
două specii ce se devorează una pe cealaltă într-un raport a cărui miză este 
pierderea identităţii. Nu numai că putem călători, dar pământul poate călători la 
noi, ne poate invada şi separa de LOCUL în care trăim. Pământul din noi nu mai 
este locul din noi în care trăim şi asta se observă cel mai clar în felul de a fi al 
oamenilor din oraşele mari ale ţărilor piaţă de desfacere, cum este şi România 
sau a celor cu importuri masive. Când legătura dintre loc şi pământ se rupe, 
două componente importante ale fiinţei se pierd: patriotismul şi dorul. 

Nu mai aparţii unui loc atunci când  nu te hrăneşti cu locul respectiv 
(omul orice pământ). Când o faci devii omul-loc-pământ. Cu cât creşte distanţa 
de la care ajung  roadele pământului în noi, cu atât identitatea biologică se 
şterge şi o dată cu ea cea psihologic-patriotică. Pământul din noi nu mai este 
LOCUL nostru. De ce ţară să-ţi mai fie dor dacă ea nu-ţi este şi pământ. 
Legătura cu locul fizic, relaţia pământ-ompământ generează locul şi 
apartenenţa (omul este al locului respectiv). Cu cât legătura este mai strânsă cu 
atât dorul este mai intens, despărţirea, depărtarea mai greu de suportat. Este 
practic o rupere a materiei de materia din care provine. Când eşti mai multe 
feluri de pământ nu mai eşti al unui pământ ci al pământului, adică îţi pierzi 
identitatea materiei. 

Satul românesc, de  până la  instalarea regimului comunist, era o 
unitate identitară pentru că relaţia pământ-ompământ nu suporta denaturări şi 
alterări, nici măcar la nivel creştin. Omul era din pământ şi devenea pământ de 
fiecare dată când mânca roadele locului său sau bea apa fântânii sale. Moartea 
îl întorcea în acelaşi pământ din care el însuşi era construit. 

Astăzi, din ce în ce mai mult,  părăsim omul-loc-pământ pentru omul 
pământ, din ce în ce mai străini şi mai reci, pentru că pământul din noi nu mai 
este acelaşi cu cel ce intră în noi.   
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DESPRE LIBERTATEA DE ASOCIERE  

și alte libertăți sau ce fel de fes poartă interesul? 
 

» Prof. Valeria Roşca  
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

  
Spune-mi în ce crezi ca să-ți spun nu cine ești, ci dacă te pot 

însoți pe drumul tău... Alianțele, coalițiile, cumetriile, asocierile, 

parteneriatele, uniunile, nu sunt toate forme de prietenie ori de 

comuniune. Unele sunt înfrățiri cu cine trebuie ca să treci puntea. Puntea 

spre un interes, spre un vis, spre un ideal, spre un țel. Unde nu e 

prietenie, ci convenție rece, e cazul să fie și transparență. Să știe părțile 

la ce să se aștepte. Clarobscurul, umbra, zona dungată de spectrul lui c-

o-fi-c-o-păți, dar și manevra neașteptată, scurtcircuitul surpizei 

năucitoare fac parte indubitabil din scenariul manipulării. Încrederea 

este un tezaur care, risipit, aruncă în aer orice împreună-lucrare. Ca să 

nu pierzi încrederea celui cu care te-ai însoțit fie în viața ta privată, fie 

în cea publică-profesională, trebuie să-ți cultivi  consecvența, 

respectarea cuvântului dat, chiar generozitatea, altruismul. Ești în mare 

înșelare închipindu-ți că urciorul izbânzii va merge de multe ori la apa 

urât mirositoare a compromisului. Ori la focul spuzei tras pe propria-ți 

turtă.  

Oamenii se asociază liber. Nu doar în politică ori în profesie, ci 

și în distracție ori în organizarea pasiunilor. Bobițele de putere, strânse 

în bulgări, pot urni munții. Cu o condiție: ca forțele din lăuntrul și din 
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afara acestor sfere să fie de coeziune. Firișoarele aparent nevolnice, 

unite, se strâng în fluvii a căror apă poate deveni când tumultoasă, când 

lină, după cum cere vremea... ori liderul. Odată intrat într-o horă, trebuie 

să joci cum cere muzica. Dirijorul e un prestigitator care aliniază astrele. 

E important în ce orchestră intri.  

Spune-mi în ce crezi ca să-ți spun dacă poți avea încrederea 

mea, suportul meu, bunăvoința mea, acordul meu, energia, timpul. 

Valorile sunt cele care unesc sau despart oamenii.  

Un contract(tacit sau în toată regula), un parteneriat ori o altă 

formă de unire liberă a voințelor nu presupune doar încredere, ci și 

reciprocitate. Cei care consimt să-l încheie, trebuie să urmărească nu 

doar propriul interes, ci interesul ambelor părți. Mintea trebuie setată în 

orice confruntare(și cu atât mai mult în colaborări) pe varianta câștig-

câștig, nu câștig-pierdere. E bine de știut că cel care pierde își alterează 

energiile. Frustrarea aceluia va fi un bun detonator pentru liniștea celui 

ce câștigă.  

Individualismul nu înseamnă egoism. Karl Popper, un mare 

gânditor al liberalismului individualist insistă îndeajuns pe această 

distincție, încât să fie spulberată orice confuzie. Individualismul 

urmărește interesele individului, în așa fel încât împlinirea acestora să 

nu-i lezeze pe alții. Și evident că individul, lăsat liber pe tabla de șah a 

vieții, va urmări instinctiv acele mișcări care să-l favorizeze. Cine nu 

știe că în orice societate civilizată instinctele sunt zăgăzuite prin legi? 

Legea morală care e în orice om ca ființă rațională, ar trebui să fie prima 

care cenzurează comportamentul egoist. Practica însă dovedește că e 

nevoie și de legi juridice care să reglementeze egoismul. Acum se pune 

problema cine face legea, căci la români se cunoaște și proverbul: cine 

împarte, parte-și face. Și s-a văzut: salarii și pensii numite în presă 

nesimțite. Vălul ignoranței al lui John Rawls din Teoria dreptății ar 

răspunde și la problema cum să nu se privilegieze pe ei înșiși cei ce 

împart resursele. Ar trebui să procedeze ca și cum nu și-ar cunoaște nici 

una din coordonatele existenței lor: dacă sunt săraci sau bogați, albi sau 

de altă culoare, religioși sau nu, femei sau bărbați, tineri sau vârstnici, 

bolnavi sau sănătoși, etc. Atunci, neștiind din ce categorie fac parte, cei 

ce împart ce e de împărțit, ar căuta echitatea,  pentru a nu se defavoriza 

pe ei înșiși printr-o favorizare a unei categorii din care ei nu știu dacă 

fac parte. E o teorie interesantă,  dar, se vede treaba, greu de aplicat!  
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ALTERNOSFERA 
- visul de la capãtul a 400 de kilometri 

» Andrei Şchiopu, 10E 
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani 

 

Între dragoste și iubire, între cer și pământ, am iubit și iubesc 
muzica lor fiindu-mi matrice călăuzitoare. Fiecare vers, deși auzit a mia oară, 
lovindu-mi profund timpanul și conștiința, îmi zguduia și trupul și sufletul. Am 
prețuit fiecare secundă de muzică oferită de Alternosfera ca pe un privilegiu și o 
binecuvântare, ajungând să mă întreb „ce m-aș face fără ei?”. Am socotit mereu 
că este o sămânță divină în muzica lor. 

În acest context umil al iubitorului de muzică veritabilă, întâlnirea 
cu idolii din Chișinău era de domeniul visului. Prezența mea la un concert al lor 
ținea de ideal, de imaginar. Însă evenimentul visat îndelung era pe cale să intre 
în concret: unchiul meu, Daniel, cumpărase bilete la concertul Alternosfera de la 
Arenele Romane.  

Ce mai era de făcut? Îmi rămăsese doar să număr pe degete 
zilele până la concert, măcinând în mine entuziasmul incalculabil care mă 
cuprinsese. Pe 18 decembrie am pornit la drum. 

Am plecat din Vulcan împreună cu familia, lăsând în urmă Valea 
Jiului și făcând, astfel, primul pas pe cei 350 de kilometri rămași până la 
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București. Prima oprire a fost în Târgu Jiu. De acolo, părinții mei au urmat alt 
drum. Eu împreună cu sora mea, Maria, am rămas peste noapte la Daniel. 
Venise ziua cea mare. După prânz ne-am urcat toți 3 în mașină și am plecat 
spre împlinirea visului.  

Priveam cu extaz pe geam cum intram dintr-un județ în altul. Pe 
fundal răsuna Alternosfera. „Am ochii de plumb”, auzeam și îmi repetam în 
minte. „Oare vede cineva plumbul din ochii mei?”, mă întrebam. Chiar și în 
momentele acelea de bucurie profundă, muzica lor mă fura, îmi injecta o stare 
anume, de neînțeles. Mă afundam în ea, îmi lăsam gândul în voia ei.   

Îi tot spuneam Mariei: „o să îi vedem pe oamenii ăștia azi!”. Mă 
bucuram ca un copil la gândul că voi fi aproape de ei, că îi voi auzi, că voi vibra 
la fiecare bătaie de tobă. Fiecare kilometru parcurs mă încânta, simțeam cum 
întâlnirea cu trupa sufletului meu era tot mai aproape. „Alternosfera ne cheamă. 
Alternosfera ne-ndrumă.” 

Am intrat în București. Ne-a luat cam 40 de minute să găsim 
Arenele Romane și, mai cu seamă, un loc de parcare în apropierea lor. Am 
găsit și un restaurant în apropierea Parcului „Carol I” unde ne-am delectat cu o 
gustare și o bere înainte de concert. La ieșirea din restaurant ne-am întâlnit și 
cu un bun prieten din București, Ionuț, zis Biți. Cu el cântasem de atâtea ori 
piesele Alternosferei prin parcuri, pe dealuri și chiar pe scene din Valea Jiului, 
iar acum, alături de el urma să mă bucur chiar de trupa visurilor noastre. Am 
traversat împreună parcul și, într-un final, am ajuns la Arene.  Visul prindea 
contur. 

Am intrat. Trupa Arashai își încheia momentul cu piesa „Ultimul 
drum”. Daniel își fixase locul undeva în spate, lângă sunetist. Și-a propus să 
stea acolo pe tot parcursul evenimentului. Însă, era evident că eu, Maria și Biți 
vom merge în față, cât mai aproape de scenă.  

Am cumpărat, între timp, albumul „Visători cu plumb în ochi”, 
album care ocupă un loc special în inima mea. Îl cumpărasem inițial pentru 
iubita mea, dar lucrurile aveau să ia o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi 
gândit… 

Aeon Blank au coborât și ei de pe scenă. Mai urma doar să 
așteptam ora 22, când visul avea să se strecoare de cealaltă parte a virgulei, în 
realitate. Ne-am apropiat de scenă. La un moment dat, pe scenă au început să 
urce membrii formației. Îi vedeam pe Serghei și Marin cum își iau chitarele în 
brațe. Începuse Drumul Tristeților. Când Marcel a ajuns lângă microfon am 
realizat: acum mă întâlneam cu visul. Am fost izbit de primele acorduri din a 
doua parte a „Drumului Tristeților” (bijutierul). Extazul răsărise deodată în trupul 
și în sufletul meu. Toată euforia care pusese stăpânire pe mine s-a comprimat 
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într-o zvârcolire spasmodică și un „Nu pot să cred!” aruncat din adâncul 
plămânilor. Chiar se întâmpla! Au urmat două ore indescriptibile în cuvinte, 
scăldate în împlinire, exaltare, uitare de sine. Fericire. Eram fanatizat de muzica 
lor, de prezența lor scenică, fiecare melodie mă lovea în profunzime, cântam 
fiecare vers împreună cu ei, săream ”de nebun” în toate părțile. Mă cufundasem 
în inconștiență, uitasem demult de mine, eram înconjurat doar de muzica lor și 
nu îmi venea să cred. Erau chiar ei…  

Simțeam din plin fiecare secundă de muzică, mă bucuram. 
Încercam senzații pe care nu le mai întâlnisem. Eram pătruns de muzică… 
„Auzind frecvența-n vid, tu pe mine m-ai găsit. M-ai găsit!!”. Găsisem orașul de 
care îmi vorbiseră atâta timp!  

Când au coborât de pe scenă prima oară, o mică undă de 
neliniște mă încercase. M-am calmat ușor, în scurt timp s-au întors și au 
continuat cu aceeași energie nemaipomenită recitalul de excepție. 

„Mă arde o vină că-mi pare viața străină!”. Și așa s-a încheiat. 
Urlam, îi aclamam. Merită asta. Au coborât din nou de pe scenă. Oamenii au 
început să se îndrepte spre ieșire. Eram nedumerit! Simțeam că trebuie să se 
întoarcă, mai aveam nevoie de ei. Însă de data asta nu s-au mai întors. Am mai 
rămas puțin pe loc, nu acceptam că s-a terminat. Trebuia să mă resemnez, 
totuși… 

Simțeam un gust amar, nu cântaseră „Dialog K”! Speram să aud 
melodia asta live, dar nu îi condamnam. Nu puteam decât să le mulțumesc 
pentru ce mi-au oferit. Când ne-am întors la Daniel, revenirea în realitate a fost 
izbitoare. Nu îmi găseam puloverul! Mă uitam în jur, cumva disperat. Nu era de 
găsit. „De ce nu l-am lăsat la garderobă?”, mă întrebam. Resemnarea a venit 
când am văzut marea de oamenii înșirați spre garderoba pomenită mai 
devreme…până la urmă nu puloverul era important, pierderea lui a fost doar 
șocul realității în care revenisem. Mă întorsesem înaintea virgulei…  

Văzând coada enormă din partea dreaptă, am ales să ne 
îndreptăm spre cealaltă ieșire, mult mai puțin folosită.  Am intrat pe un culoar 
care ducea către ieșirea din Arene. Pe partea stângă era o ușă păzită de un 
gardian înalt, a cărui expresie denota simpatie și chiar blândețe. Am aflat 
ulterior că în spatele acelei uși se aflau chiar ei. Chiar membrii formației 
preferate. „Se mai poate intra pentru niște autografe?”, se adresă Daniel 
gardianului. Întrebarea mă izbi puternic, provocându-mi un entuziasm de 
neimaginat. „Nu știu, să vedem… așteptați”, se auzi nesigur din gura 
gardianului. În ciuda incertitudinii transmise, entuziasmul meu rămânea intact. 
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Brusc, revenisem la entuziasmul din timpul concertului. Chiar exista o șansă să 
îi întâlnesc în persoană pe cei care mi-au luminat adolescența cu muzica lor!  

Chiar când speranța mă cuprindea pe deplin și întâlnirea 
personală cu membrii Alternosferei îmi părea iminentă, de nicăieri a apărut un 
organizator nervos care a început să ne explice că nu 
aveam voie să ieșim pe acolo. Ne-am apărat, 
spunând că s-a anunțat pe scenă că putem folosi 
și ieșirea respectivă. La fel de confuz ca noi, 
organizatorul a plecat cu alte treburi, luându-l 
cu el și pe gardianul pe care îl mustra. 

Ușa era acum liberă, însă era 
o teamă frustrantă care mă oprea să trec 
de prag. Curajul a venit printr-un om 
simpatic care ieșea chiar atunci de acolo. 
„Voi de ce nu intrați?”, ne întreabă 
salvator. „Putem?” întreb eu entuziasmat. 
„Da, sigur!”. Și atât mi-a trebuit. Am luat-
o pe Maria de mână, albumul „Visători cu 
plumb în ochi” pentru semnat și am intrat 
euforici pe un coridor lung și înalt. În 
capătul acestuia era o ușă care ducea 
afară. Știam că în spatele ei sunt idolii 
mei. Acum nimic nu mai stătea în calea  
întâlnirii mult visate.  

Când am ajuns în fața acelei 
ultime uși, am dat ochii cu organizatorul de 
mai devreme. Exasperat, ne-a întrebat cine 
ne-a dat voie să intrăm acolo. „Iertați-mă, nu e 
vina voastră, dar chiar nu aveți voie să intrați 
aici…”. A urmat un șir de scuze și un alt șir de 
rugăminți. În final, istovit, organizatorul impunător a 
cedat. A deschis ușa și a întrebat „Băieți, mai puteți da 
niște autografe? Nu e vina lor…”. Apoi am auzit un „Da, sigur” pronunțat cu un 
inconfundabil accent moldovenesc. Mi-ar fi imposibil să încerc măcar să descriu 
în cuvinte senzațiile care îmi străbăteau ființa în acele momente. 

Am pășit pe ușă și m-am uitat în jurul meu. Erau chiar ei. După 
atâta dulce așteptare, mă găseam într-o ipostază absolut neașteptată. Cine s-ar 
fi gândit? Dintre sutele de oameni care au sărit la unison pe bătăile miocardice 
ale bateriei Alternosferei, tocmai eu am ajuns să mă bucur de compania 
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membrilor trupei. „Toată stima… și respectul… și dragostea mea” rosteam eu, 
plin de emoție, cu pauze interminabile între cuvinte. Atât eram în stare să spun. 
Pur și simplu, simțeam că plutesc. Mai mult! Aveam chiar impresia că și ei se 
bucură de prezența noastră.  

Eram uluit. Idolii mei din Chișinău erau niște oameni simpli, foarte 
calzi, care fumau liniștiți o țigară după un concert obositor. Cu o politețe 
încântătoare, Marin Nicoară, chitaristul trupei, ne-a întrebat „Fumați? Vă 
deranjează fumul?”. Am rămas perplex. După o lungă serie de „milogeli”, după 
enervarea exagerată a organizatorului, după stări alternative de nădejde și 
deznădejde, ne-am izbit de umanitatea lor. De aerul prietenesc pe care îl 
emanau zâmbetele lor largi. De buna dispoziție care ne înconjura. Îi apreciam 
chiar și mai mult, acum, după ce mi-au arătat că nu sunt doar niște muzicieni 
minunați, fiind, de asemenea, niște oameni minunați.  

 S-au arătat bucuroși să ne semneze albumul pe care îl 
cumpărasem înainte de concert. Marcel a menționat, păstrând atmosfera de 
voie bună, „Ăsta e din 2007, prietene”. Știam asta, știam și piesele de pe album 
și chiar și versurile fiecăreia. Le cunoșteam și le iubeam, de altfel, toată 
discografia. Totuși, tot ce am putut spune a fost un simplu „Știu prea bine!” care, 
speram eu, a lăsat restul să se înțeleagă de la sine. A avut loc chiar un moment 
comic atunci când același Marin, întrebându-ne simplu „Pentru cine?”, m-a lăsat 
contrariat. Cum spuneam, albumul îi era inițial destinat iubitei mele, dar Maria s-
a impus, spunând tare și răspicat „Pentru Andrei și Maria!”, lăsându-mă fără 
drept de apel… Momentul i-a amuzat copios pe membrii trupei.  

Ne-au întrebat, mai apoi, de unde venim. Când le-am răspuns 
„Petroșani, Valea Jiului” nu păreau prea lămuriți, așa că le-am spus „cam de la 
400 de kilometri”. Reacția generală a fost un „Wow!”, care mi-a lăsat multe de 
înțeles. Poate și pentru ei este important să dea peste atâția oameni care le 
iubesc muzica. Poate este frumos și pentru ei să primească un astfel de 
feedback, să descopere oameni care sunt în stare să călătorească 400 de 
kilometri, doar pentru a asculta două ore de muzică bună, live. 

Îmi spun acum, cu mândrie, că asta înseamnă să iubești o trupă. 
Consider și acum întâlnirea cu Alternosfera un dat al sorții. Și acum când, 
târziu, scriu ultimele rânduri ale acestei încercări de a relata un vis împlinit, 
dragostea pentru această trupă a rămas nestrămutată. În continuare, pot doar 
să aștept următoare ocazie de a-i asculta pe viu pe acești oameni încântători: 
Marcel Bostan, Marin Nicoară, Serj Aladin, Serj Krasnov și Eugen Berdea.  

Până atunci... voi visa.  
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Ou de pasăre-fără-cer 
 

» Dana Ştefania Braşoavă 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 
 

Eram atât de frumoasă şi defectă, încât uneori, din senin, 
mă cuprindea un fel de fericire ciudată şi plângeam. O ploaie doar 
a mea, rece, a întemniţării. Şi aceea era una din puţinele dăţi în 
care, Îngrijitorul mă privea, se apropia de colivie şi mă admonesta 
blajin, ca şi cum un sentiment puternic de milă l-ar fi cuprins 
brusc. Odată chiar, am avut impresia că e pe punctul de a-şi 
scoate cheia din buzunar, pentru a deschide uşita. Dar, contrar 
aşteptărilor mele, nu a făcut-o, iar eu nu mi-am putut stăpâni un 
icnet, înainte de a mă reaşeza pe metalul rece. 

La începutul captivităţii mele, mă revoltasem. La 
începutul începuturilor, când străpunsesem coaja unui ou de 
pasăre-fără-cer. Probabil o pasăre cu aceleaşi aripi defecte ca ale 
mele, purtând în cioc, resemnarea unei bolţi reci, încarcerate într-
o zădărnicie grozavă. Gratiile îmi erau mici, mă strângeau. Dacă 
închideam ochii, le simţeam cum îmi străpung aripile şi mă 
înfundă într-o moarte lentă şi dureroasă. În repetate rânduri, 
încercasem, să mă strecor printre ele. Văzând că e inutil, 
începusem să le izbesc violent, în speranţa că le voi crăpa cumva, 
câtuşi de puţin. Nici gând de aşa ceva. Urlasem, îmi smulsesem 
cele mai frumoase pene, dar totul era în zadar. Vulturii strânşi în 
jurul coliviei mă priveau fascinaţi. Singurul motiv pentru care îşi 
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înălţau capul plecat, era ca să îmi urmărească disperarea. 
Îngrijitorul vindea, seară de seară, bilete, iar ei plăteau la intrare 
doar ca să îmi audă plânsetul, perceput de urechile lor ca un tril 
plin de măiestrie. Vulturii veneau mereu aceiaşi. Le ştiam bine 
chipurile, însă de fiecare dată, citeam altceva în privirile lor. 
Încrâncenare, dureri ascunse şi păreri de rău. Iar mie nu-mi 
rămăsese decât să mă conformez cu acest prizonierat care 
începuse să îmi fie o aspră şi nefirească fericire...  

Îmi luase o viaţă până să înţeleg cum se joacă ireproşabil 
scenariul coliviei. 

Vulturii credeau că eu le eram prizonieră, aşa că am 
hotărât să le arăt cum stăteau, de fapt, lucrurile. De fiecare dată 
când îi vedeam apropiindu-se pentru a urmări spectacolul, 
începeam să le zâmbesc şi să zbor în cercuri micuţe, cât mai 
aproape de gratii, fără a le atinge. Minute în şir, fără să mă 
opresc. Închideam ochii şi îmi imaginam aripile-mi gri înăltându-
se spre Cer. Mult prea frumos şi prea albastru. Mi-L imaginam 
aşteptându-mă. Atât de mult Îl iubeam, că aproape Îi simţeam 
îmbrăţişarea răcoroasă şi infinitul din ochii senini. Îmi doream 
ca, la vederea mea, privirea să I se umple de nori şi din ea să 
izvorască lacrimi micuţe şi calde.   

Atunci deschideam ochii, zâmbeam graţios şi începeam să 
le cânt spectatorilor mei. Le cântăm şi mă învârteam în acelaşi 
cerc sterp, în care libertatea îmi apărea atât de departe… Din clipa 
în care prima notă mi se desprindea din cioc, vulturii începeau să 
se îndrepte spre ieşire, iar în ziua următoare veneau cu doi sau 
trei mai puţini. Până într-o zi, când n-a mai apărut nici măcar 
unul. În acea zi, îmi amintesc bine, îmi cântăm iubirea tare, cât să 
audă Însuşi Cerul, dar nu mai era nimeni să mă privească. Ecoul 
unei săli goale îmi înţepa aripile şi îmi frângea zborul în metalul 
rece din podea.  Purtând în mână o cheiţă, Îngrijitorul s-a 
apropiat de colivie. Eram cu spatele, dar nu m-am întors să îl 
privesc. Am auzit doar sunetul unei yale deschise, apoi nişte paşi 
îndreptându-se spre ieşire.  

Eram atât de frumoasă şi de liberă, încât fără să mai aştept 
ceva, mi-am luat zborul către El. Acelaşi zbor în cerc, menit 
odinioară să mă salveze, astăzi îmi părea cumplit. Privind în 
urmă, am observat un detaliu străin mie până atunci. Din 
exterior, colivia părea suficient de mare să adăpostească un stol 



 

februarie 2016 20 

întreg, nu doar o singură pasăre fragilă, iar gratiile aurii aveau o 
strălucire proprie, ca şi cum i-ar fi zâmbit Cerului.  

Ah, Cerul! Atât de albastru, dar atât de ostil. De necuprins 
în îmbrăţişarea unei păsări născute în zodia unei libertăţi defecte, 
al cărei zbor greşit îi zădărnicea împlinirea. Cu cât mă îndepărtam 
de gratiile mele, cu atât El îmi părea mai departe. Era peste tot, 
dar niciunde. Resemnată, am mai privit, o ultimă dată, în urmă. 
Îngrijitorul se depărta de colivie, purtând în mână aceeaşi cheiţă 
de mai devreme. Şi-a ridicat ochii spre mine şi mi-a zâmbit larg. 
Uşa era, acum, închisă, iar după gratiile aurii se zărea un ou mic 
şi bleu.  

N-am apucat bine să înţeleg, că atât de tânjita ploaie a 
ochilor Lui mi-a udat penele, făcându-mi aripile să se frângă sub 
greutatea lacrimilor ce acum, îmi aminteau de metalul coliviei. Şi 
într-o clipită, am început să mă rosogolesc către un alt soi de 
captivitate. Mai rece şi mai periculoasă, lipsită de margini sau 
certitudini. ■  
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ATITUDINEA LUI EMINESCU  
faţă de problema evreiască 

 
» Prof. Marinela Pîrvulescu 

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu 

 
Problema izraelită constituie una din preocupările constante ale lui 

Eminescu încă de la începuturile activităţii sale publicistice, primele marginalii fiind 
regăsite în Curierul de Iaşi, începând cu 25 iunie 1876 şi continuând cu articole 
ample în Timpul până la sfârşitul anului 1882. 

Încercarea de surprindere a atitudinii lui Eminescu faţă de problema 
evreiască se anunţă, încă dintru bun început, una dificilă, deoarece opinia publică a 
interpretat criticile sale la adresa evreilor de pe o poziţie rasială, etichetându-l drept 
„antisemit”. 

În ceea ce priveşte problema izraelită, trebuie menţionat dintru început că 
articolele critice la adresa evreilor nu au un fundament religios sau naţional, ci 
economic. Cu prilejul modificării articolului 7 din Constituţie, Eminescu nota: „În 
această oră de apropiere generală, când România dă într-adevăr din toată inima 
posibilitatea ca izraeliţii să devină cetăţeni ai ei, ne simţim datori a vorbi în spiritul 
păcii şi a reaminti că nu ura contra rasei izraelitei, nu patima, nu prevenţiuni 
religioase ne-au silit a menţine un atât de strict punct de vedere, ci mai cu seamă 
natura ocupaţiilor economice ale evreilor”. „Dacă statul român ar fi puternic – ceea 
ce un stat liberal nu poate fi, căci el renunţă la puterile sale în favoarea individului – 
dacă naţia română ar fi economiceşte puternică – ceea ce o naţie agricolă nu poate 
fi, căci valoarea producerii ei e mărginită într-un mod fatal – atunci chestiunea 
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izraelită n-ar fi un pericol, ba nu s-ar fi născut niciodată”1 , nota Eminescu la 27 febr. 
1979. 

George Călinescu în articolul „Eminescu la ordinea zilei” din „Naţiunea” 
(28 apr.1946) susţine substratul economic al articolelor eminesciene îndreptate 
împotriva evreilor. „Oriunde e teren pentru neagra speculaţiune, evreul e-acasă”2. 
Evreii sunt consideraţi drept „clasa sterilă” care speculează şi transmit bunurile fără 
a fi participat la producerea lor. În concepţia lui Eminescu, „comerţul e o mişcare 
parazitară, prin care produsul muncii trudnice a ţăranului şi a proprietarului, trecând 
prin mâinile unui terţ, se scumpeşte atât în dauna producătorului, cât şi în dauna 
consumatorului”. Poziţia critică adoptată de Eminescu are drept cauză 
fundamentală ocupaţiile neproductive ale evreilor, aceştia erijându-se în 
exploatatori. 

Ocupaţia economică a evreilor e pusă în discuţie şi de către alţi 
cercetători. Carol Iancu în „Les juifs en Roumanie (1866-1919)” identifică ţăranii ca 
fiind singurul element productiv, în vreme ce evreii au parte de o atitudine critică 
deoarece poziţia lor este aceea de intermediari neproductivi. 

În lucrarea „Le Saint-Siege et la Roumanie moderne (1856-1866)”, I. 
Dumitriu–Snagov analizează condiţiile de viaţă ale locuitorilor ţării din această 
perioadă, în legătură cu confesiunile religioase practicate, surprinzând şi situaţia 
evreilor. Pe aceştia îi caracterizează drept o populaţie alogenă „deplasată în 
majoritatea ei la începutul secolului mai ales din Rusia şi Polonia în Moldova”. După 
aprecierea aceluiaşi autor, evreii „deţineau în mâinile lor în special comerţul”. Pe 
baza mai multor documente se atestă o deplasare masivă de evrei în Principatele 
Române, în timpul ocupaţiei austriece din 1854 – 1857”. Legislaţia consulară era 
favorabilă intereselor acestor „Untertanen” – „supuşi” ai Austriei şi Prusiei – „ca şi  
comerţului şi în general infiltraţiilor în economia ţării”. Au fost stimulate „numeroase 
investiri de capital străin, legate de administraţia militară a ocupanţilor”3. 

În articolele ce vizează problema evreiască, Eminescu se foloseşte de 
unele studii apărute în epocă pe baza analizării situaţiei la care s-a ajuns în Galiţia, 
precum şi în Bucovina (aflată sub stăpânire austriacă) şi unde nu existau restricţii 
legale. 

 „Austria a urmat curentului general, desfiinţând în anul 1868 legea contra 
uzurii, dar de atunci s-au produs fapte şi împrejurări economice atât de anormale şi 
înspăimântătoare, încât legiuitorul a fost silit a introduce în iulie 1877 pentru Galiţia 
şi Bucovina o lege specială spre a înfrâna şi a pedepsi abuzurile uzurare”4, scria 
Eminescu în 1879. Eminescu mărturiseşte că are acces la cunoaşterea aspectelor 

                                                 
1 Mihai Eminescu, Opere, vol VI, Publicistică, Ed. Gunivas, Chişinău, 2008, p.56 
2 Idem, vol. V Publicistică, p. 239 
3 I. Dumitriu-Snagov, Le Saint Siege Et la Roumanie moderne(1856-1866) apud Al. Oprea, In căutarea lui Eminescu 
gazetarul, p.143 
4 Eminescu, Opere, Vol.VI, ed. citată, p.112 



 

impuls   23 

problemei prin studierea cercetărilor făcute în Galiţia şi Bucovina de către 
autorităţile publice administrative şi judecătoreşti, revelările produse cu ocazia 
dezbaterii legii din iulie 1877 în Corpurile legiuitoare ale Austriei şi prin diferite 
scrieri. Pentru Bucovina, în special recomandă studiul asupra naturii şi efectelor 
uzurii făcut de Platter, profesor la Universitatea din Cernăuţi (Der Wucher in der 
Bucovina). Despre uzurari, Eminescu vorbeşte în termenii cei mai aspri, 
considerând că „sunt organizaţi ca o ceată de tâlhari. Agenţii lor descoperă pe 
industriaşul sau pe ţăranul nevoiaş, îl înşală fără sfială”. În anul 1874 cel puţin 
10.000 de ţărani din provinciile de dincolo de Lutha şi-au pierdut proprietăţile din 
cauza datoriilor. Dacă lucrurile ar continua aşa, „vor dispărea ţăranii, care sunt o 
condiţiune pentru puterea şi pentru existenţa statului”5. Bucovina fiind o ţară 
agricolă, era lesne de înţeles că cei afectaţi de efectele uzurii erau ţăranii, micii 
proprietari. În urma legilor din 1848 şi 1855, ţăranii dobândiseră dreptul de 
proprietate şi libertatea; legiuitorul nu s-a gândit însă la măsurile tutelare pentru a-i 
putea ajuta pe aceştia în lupta cu capitalismul. Lipsa de instrucţie şi de experienţă, 
o moralitate îndoielnică fac din ţăran „prada uneltirilor uzurare a speculanţilor la 
care el e nevoit a se adresa”. După Platter, nu se observă nici o evoluţie a ţăranului 
din Bucovina în cei 100 de ani de anexare la Imperiul Austro–Ungar, el rămânând 
„o fiinţă cu totul nedezvoltată sub raportul moral şi intelectual, care are trebuinţă de 
ajutor faţă mai ales cu speculantul rafinat”6. 

Creditorii sunt astfel recrutaţi mai ales din rândul ţăranilor, nu numai pentru 
acoperirea unor nevoi economice, ci şi pentru datorii de lux, de consumaţiune”. 
„Cârciuma e locul de predilecţie în care se contractează datoriile.” Apoi se 
stipulează dobânzi pe lună, pe săptămână, se adaugă dobânzi la dobânzi, se 
stipulează clauză penală şi apoi se încheie poliţă prin notariat. „Actul ce constată 
datoria cuprinde o sumă care reprezintă de mai multe ori suma primită”. Poliţa este 
preferată de „speculant”, deoarece ea ascunde manipulările uzurare iar din cauza 
procedurii sumare şi din cauză că debitorul nu e în stare a se înfăţişa la tribunalul 
depărtat comercial spre a face contestaţiile. 

Statisticile alcătuite şi consultate referitoare la naţionalitatea creditorilor 
indică în proporţie mare pe evrei. „Speculanţii, în cea mai mare parte izraeliţi, nu 
puteau a-şi însuşi imobilele debitorilor lor şi erau ameninţaţi de legea contra uzurii”. 
Însă în anul 1867, izraeliţii dobândesc dreptul de a avea imobile, iar în anul 1868 se 
înlătură legea contra uzurii. Efectul imediat este aparent sporirea posibilităţii de a 
dobândi credit şi înmulţirea vânzărilor silite ale imobilelor debitorilor. Urmărind 
îndeaproape statistica vânzărilor silite în anii 1864 şi 1865 (an marcat de cea mai 
mare mizerie datorită proastei recolte), dar şi după introducerea libertăţii prin legea 
din iunie 1868, adică vânzările silite din anii 1875, 1876 şi 1877, Eminescu constată 

                                                 
5 Ibidem  
6 Ibidem, p.113 
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că faţă de 1865 în 1877 vânzările silite din Bucovina au fost de 12 ori mai multe (68 
de vânzări silite în 1865 faţă de 817 în anul 1877). Alarmant este faptul că ţăranul 
agricultor câştigă şi de 10 ori mai puţin decât capitalistul. Dr. Rydzowski, în raportul 
său către Cameră în privinţa legii din iulie 1877 afirmă că „folosul capitalismului în 
Galiţia întrece de 3, 5 şi de 10 ori câştigul ce-l poate avea agricultorul din pământul 
său sau industriaşul din industria sa”. Mizeria economică este evidentă, de vreme 
ce multe din vânzările silite sunt pentru plata unor creanţe de numai 2-3 florini, aşa 
cum constată şi ministrul de justiţie Kaserer. 

Platter dovedeşte că pentru Bucovina e falsă concluzia că în urma 
înlăturării legii contra uzurii condiţiile de creditare ar fi uşoare. Spre exemplu în anul 
1875 s-a vândut un imobil în valoare de 250 florini pentru o datorie de 90 creiţari (!), 
în 1876 s-au săvârşit vânzări silite pentru datorii infime (1 fl. 36 de creiţari sau 2 fl. 
50 cr.). De notat este că în acele sume pentru care s-au săvârşit vânzările silite se 
regăsesc pe lângă capitalul datorat şi dobânzile. Conform calculelor lui Platter 
dobânzile au oscilat pornind de la un minim de 33,96 % în 1877 şi ajungând până la 
185 %. 

Menţionăm faptul că insistarea asupra textelor publicisticii eminesciene nu 
este întâmplătoare, pentru că ea justifică atitudinea critică a lui Eminescu asupra 
evreilor, aceasta având un fundament economic social şi moral. 

Eminescu atrage atenţia încă de la început, asupra faptului că sloganul 
revoluţiei franceze „libertate, egalitate, fraternitate” rămâne o formă fără fond în 
măsura în care aceste bunuri nu sunt rezultatul firesc al unei înalte dezvoltări 
economice. Problema izraelită se leagă indisolubil de perspectiva economiei 
româneşti. În articolul „Rezultate ale uzurii în România”, Eminescu porneşte în 
demersul său deconspirativ ce vizează evreii de la contextul social, politic şi istoric. 
Are în vedere mai întâi momentul 1859 care marchează obţinerea libertăţii absolute 
pentru creditor de a-şi stipula, pentru lucrurile date împrumut, foloase de orice fel şi 
nelimitate. Înaintea legii rurale de la 1864 proprietarii îşi exploatau moşiile cu 
capitalul în muncă şi în banii ce primeau de la săteni (Tocmai de aceea se calcula 
venitul moşiilor după numărul clăcaşilor ce dădeau dijmă proprietarilor). Prin legea 
din 1864, sătenii au fost emancipaţi de clacă şi de dijmă; pe lângă libertate, li s-a 
recunoscut dreptul de proprietate asupra unei mici părţi de pământ pentru care erau 
obligaţi a plăti. Legiuitorul însă nu a făcut nimic pentru a-i oferi sprijin locuitorului 
sătean, pentru a-l susţine şi a-l apăra şi mai ales a-i înlesni sumele de care ar fi 
avut nevoie pentru plata impozitelor, pentru întreţinerea gospodăriei. Ţăranul „este 
împovărat de varii obligaţii, tocmele pentru munci agricole”7, astfel încât sub regimul 
libertăţii, săteanul a ajuns într-o stare mult mai rea de cum fusese înaintea legii 
rurale. Prin aceeaşi lege din 1868, revăzută în anul 1872, s-a introdus şi un aliniat 
referitor la executarea silită. „În caz când, după îndemnul şi execuţiunea consiliului 

                                                 
7 Ibidem, p.119 



 

impuls   25 

comunal, locuitorii vor arăta îndărătnicire sau vor dosi din comună, consiliul îndată 
va cere de la subprefectura locală a-i trimite ajutor de dorobanţii necesari în 
executarea locuitorilor îndărătnici sau fugari”8. 

La analiza diferitelor tocmeli agricole, Eminescu constată că dobânda 
plătită de sătean pentru ceea ce primeşte în pământ sau nutriment, nu e mai mică 
de 84,90 %, dar în cele mai multe cazuri ea ajunge la 164 %, la 200 %, 250 %, 
chiar 300 % . Dacă astfel stau lucrurile în Muntenia unde „ exploatarea mizeriei 
săteanului” e săvârşită de proprietari sau arendaşi creştini, cum stau lucrurile oare 
în Moldova unde exploatatorii sunt izraeliţi, pe aceştia nelegându-i nici istorie 
comună, nici sacrificii comune de clasa exploatată? Mizeria ţăranilor a avut drept 
consecinţe o rată a mortalităţii mai mare, dar şi imoralitatea crescândă, dovadă în 
acest sens fiind numărul din ce în ce mai mare de zile de arest; un alt fenomen 
cauzat de mizerie este în mod surprinzător pentru epoca descrisă emigraţia 
populaţiei din România în Bulgaria, în Serbia şi chiar în Basarabia. 

În 13 iunie 1879, Eminescu publică în Timpul cea de-a treia parte din 
amplul demers analitic „Chestiunea izraelită”, intitulată „Industrie şi comerţ”. 
Porneşte de la premisa că, aşa cum susţinuse şi până atunci, „ România e o ţară 
agricolă”. Nu contestă faptul că industria şi comerţul sunt de mare însemnătate 
pentru economia unui stat, dar ele nu pot exista în mod firesc deoarece în ţară nu 
există o adevărată bancă menită a înlesni necesităţile impuse de comerţ şi 
industrie. Lipsa de capital, dar şi o anumită ignoranţă în ceea ce priveşte 
solvabilitatea sau pregătirea străinilor în sectoarele de industrie în care licitau au 
generat acapararea acestor sectoare de către străini. Statul a oferit străinilor, 
îndeosebi izraeliţilor, privilegiul „de-a mânui capital public, veniturile bugetului 
statului, al judeţelor, al comunelor”. Străinii au avut şansa de a-şi constitui capital cu 
banii publici. 

Mizeria clasei mijlocii este surprinsă de publicaţiile inserate în „Monitorul” 
ce au drept scop vânzarea a câte-o casă pentru impozit neplătit în valoare de numai 
20 lei noi. Şi mortalitatea mare a populaţiei ortodoxe din Bucureşti în raport cu 
natalitatea mică devine indicator al mizeriei. În paralel, Eminescu surprinde, ca 
semn al bunăstării natalitatea mai mare decât mortalitatea în cazul evreilor. Pentru 
a susţine cele afirmate, Eminescu citează statistica oficială pe anul 1875 cu 
natalitatea şi mortalitatea românilor şi evreilor din principalele oraşe ale Moldovei. 
Scăderea populaţiei române semnalată în oraşele Moldovei este contraponderată 
de creşterea numărului evreilor. 

Dacă odinioară Bucureştiul se diferenţia prin industria prelucrării 
mătăsurilor, a pielăriei, prin căldărărie, şelărie, „astăzi, constată Eminescu, nu mai 
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există acele industrii şi trebuinţele le satisfacem cu obiecte importante”9. În schimb, 
Bucureştiul e populat de comercianţii izraeliţi care vând produse importate. 

Preocuparea faţă de „chestiunea izraelită” ajunge să ocupe primul plan în 
articolele lui Eminescu într-un moment anume, atunci când se discută cu aprindere 
– nu numai la noi în ţară, dar şi în cercurile politice şi în presa de peste hotare – 
problema modificării articolului 7 din Constituţie, cerinţă formulată de Congresul de 
la Berlin ca o condiţie  a recunoaşterii independenţei României. 

Trebuie amintit faptul că în 1857 era votat un amendament care stipula, în 
chip special, drepturi pentru „cultele necreştine”. În 1866, Constituţia include art. 7 
care prevedea că „Numai străinii de rit creştin pot obţine calitatea de român”. 
Aşadar, în calea obţinerii cetăţeniei române se interpunea un obstacol care ţinea de 
religia profesată, excluzându-se, la modul absolut, cei care nu erau creştini, în 
speţă evreii. Măsura viza atât evreii veniţi de curând, cât şi pe cei ce locuiau în 
acest spaţiu de generaţii. Circularele lui Brătianu din 1867 constituiau declaraţia de 
război lansată de burghezia română împotriva burgheziei evreieşti, deţinătoarea 
capitalului financiar. 

Eminescu ia poziţie faţă de impunerea Congresului de la Berlin care lega 
recunoaşterea independenţei câştigată prin sacrificiul românilor de o problemă de 
competenţa organelor legislative interne. În acest sens, Titu Maiorescu consideră 
dispoziţia Tratatului de la Berlin „o umilire nemeritată!” Dincolo de reacţia de 
moment, Eminescu e interesat de problema evreiască şi începe s-o studieze cu 
seriozitatea ce-l caracterizează. La 27 iunie 1879, subliniază că articolul 7 lovea în 
evreii care meritau a avea drepturi „şi această injustiţie suntem oricând gata de a o 
recunoaşte şi de a o drege, dând deplină satisfacţie exigenţei umanitare. Şi aceasta 
o vom face-o de-ar exista art. 44 sau de n-ar exista, adică independent de orice 
amestec al străinătăţii”10. 

Articolul 44 din Tratatul de la Berlin, preconizând că, în România, distincţia 
de credinţe religioase şi de confesiuni nu trebuie să constituie un motiv de 
excludere de la obţinerea de drepturi civile şi politice, putea să pară că cere 
naturalizarea imediată şi globală a tuturor străinilor din ţară, şi, în primul rând, a 
evreilor. 

Eminescu pledează în articolele sale de dinaintea Constituantei, pentru 
acordarea naturalizării acelor evrei care vor să devină români şi o merită, care „se 
identifică cu ţara”. 

Asimilarea acestora este un proces de lungă durată, dovadă fiind chiar 
istoria unora dintre ţările semnatare ale Tratatului de la Berlin. O analiză amănunţită 
face în cazul Prusiei în serialul său de articole Cestiunea izraelită. Demersul lui 
Eminescu vizează şi implicaţiile economice şi sociale ale unei posibile naturalizări 

                                                 
9 Ibidem, p.128 
10 Ibidem, p.172-173 
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nediferenţiate. Evreii prin ocupaţiile lor, alcătuiesc „clasa de mijloc”, iar legislaţia 
liberală este „exclusiv în favoarea acestei clase”, nu în favoarea ţărănimii. Efectul ar 
fi unul previzibil: se creează pericolul ca evreii să devină „stăpânii privilegiaţi”, iar 
ţăranul „slugă” la ei. El pledează pentru acordarea drepturilor civile şi politice 
evreilor fără compromiterea intereselor naţionale şi economice ale românilor. 
Punctul nevralgic îl reprezintă dreptul de cumpărare  a proprietăţilor rurale. În 
măsura în care evreii deţineau capital, Eminescu anticipează prin acordarea 
dreptului de cumpărare a proprietăţilor rurale posibila expropriere a naţiei româneşti 
din ţară. 

După cum se observă, Eminescu nu discută niciodată problema izraelită 
izolat de ansamblul proceselor economice şi sociale ale ţării, înţelegând prea bine 
că „răul cel mare” sălăşluieşte în înseşi bazele societăţii care-l face pe ţăran 
predispus „la cea mai inumană exploatare din partea capitalului”. Articolul din 23 
iunie 1879 este relevant pentru poziţia sa: „Cu multă greutate, cu destul chin, poate, 
şi este speranţa că se va dezlega cestiunea evreilor, şi independenţa, deja destul 
de scump plătită, nu va fi recunoscută: va rămâne însă de dezlegat o cestiune 
gravă şi mai grăitoare, cestiunea vieţii noastre publice [...] Vom fi un stat 
independent, cum vom face uz de această independenţă, aceasta e cestiunea cea 
mare”. 

Anumite articole şochează prin duritatea limbajului şi abordate extrapolat 
ar putea deveni argumente în susţinerea unei atitudini antisemite. Numai că 
aparenţele sunt înşelătoare, pentru că articolele eminesciene se fundamentează pe 
argumente de ordin istoric, social, economic.  
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IUBIREA ȘI NATURA 
 

» Prof. Anca Angela Pitulescu  
Liceul Tehnologic Turceni 

 

Mihai Eminescu reprezintă în literatura românească o 

întruchipare a absolutului, un reper mereu actual pentru creatori Ce a 

fost şi ce a devenit Eminescu este rezultatul geniului său înnăscut, care 

era prea puternic în a sa proprie fiinţă încât 

să-l fi abătut vreun contact cu lumea de 

la drumul său firesc. 

Eminescu este cel mai mare poet 

naţional care exprimă cel mai 

bine şi cel mai complet 

spiritualitatea românească. El 

este cel mai mare poet 

romantic din literatura 

română şi ultimul mare 

romantic în ordine 

cronologică în literatura 

universală. Prin varietatea 

temelor, motivelor, prin 

profunzimea gândirii şi 

perfecţiunea formei, poezia 

lui Eminescu se constituie 

în primul mare model de 

univers poetic din lirica 

românească. Fără Eminescu 

am fi mai altfel şi mai săraci” 

afirma Tudor Vianu. Mihai 

Eminescu nu este un romantic 

întârziat, ci se include în marele 

curent romantic universal manifestat 

la diferite popoare. 
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 Eminescu reprezintă o valoare şi pe plan internaţional, el 

îmbogăţind trăsăturile romantismului prin elemente noi ale creaţiei lui. 

Operele sale stau alături, în literatura universală, de cele ale altor 

romantici ca Victor Hugo, Novalis, Byron. 

Prin prezentarea condiţiei geniului (motiv cunoscut în opera lui 

Byron,Vigny, Lermontov) şi prin titanism (afirmat la romanticii Jean 

Paul în Germania,Keats în Anglia, Victor Hugo în Franţa), Eminescu se 

situează printre cei mai mari romantici universali ultimul cronologic. 

 Estetica romantică neagă clasicismul evidenţiind spiritul de 

revoltă şi dorinţa de înnoire a lumii. Poetul şi-a mărturisit apartenenţa la 

curentul romantic în poezia Eu nu cred nici în Iehova. Nu mă-încântaţi 

nici cu clasici / Nici cu stil curat şi antic / Toate-mi sunt de o potrivă / 

Eu rămân ce-am fost romantic. 

Înțelegând astfel personalitatea lui Eminescu, înţelegem totodată una din 

părţile esenţiale ale operei sale literare:bogăţia de idei, care înalţă toată 

simţirea lui (căci nu ideea rece, ci ideea emoţională face pe poet… 

Considerat de Titu Maiorescu în studiul Direcţia nouă în poezia 

şi proza română, un poet în toată puterea cuvântului, Mihai Eminescu 

este cel mai important poet romantic al nostru. De numele său se leagă 

prima mare revoluţionare a limbajului din literatura română. Opera lui 

Mihai Eminescu este vastă şi apreciată atât pe plan naţional, cât şi pe 

plan internaţional, fiind considerat unul dintre puţinii poeţi universali. 

Poezia lui Eminescu, de fapt întrega lui operă se încadrează în 

romantism, Eminescu fiind considerat ultimul mare romantic european, 

încheind astfel, romantismul universal. Caracteristici ale romantismului 

prezente şi în opera lui Eminescu: sensibilitate, fantezie, inspiraţia din 

folclor şi din trecutul istoric, construirea eroilor excepţionali, ironia 

satirică, originalitatea, supratema timpului, teme precum cosmicul, 

istoria, natura şi iubirea, toate având ca filon folclorul. Între marile 

teme ale liricii eminesciene, elogiul iubirii şi al naturii îşi are rezervat un 

loc special, prin lirismul şi melancolia poeziilor, prin aspiraţia eului 

către absolut şi perfecţiune. Aceste două mari teme sunt nelipsite în 

operele lui Eminescu, împletindu-se şi definind de fapt semnificaţii, 

sentimente, senzaţii, exprimarea eului liric... 

Creaţia eminesciană în general şi în mod special această temă, a 

iubirii şi a naturii reuşeşte să ne sensibilizeze de fiecare dată când îi 

citim poezia fiind un izvor nesecat de frumuseţe. 
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Considerat de Titu Maiorescu în studiul Direcţia nouă în poezia 

şi proza română, un poet în toată puterea cuvântului, Mihai Eminescu 

este cel mai important poet romantic al nostru. De numele său se leagă 

prima mare revoluţionare a limbajului din literatura română. Opera lui 

Mihai Eminescu este vastă şi apreciată atât pe plan naţional, cât şi pe 

plan internaţional, fiind considerat unul dintre puţinii poeţi universali. 

Poezia lui Eminescu, de fapt întreaga lui 

operă se încadrează în romantism, Eminescu 

fiind considerat ultimul mare romantic 

european, încheind astfel, romantismul 

universal. Caracteristici ale 

romantismului prezente şi în opera 

lui Eminescu: sensibilitate, fantezie, 

inspiraţia din folclor şi din trecutul 

istoric, construirea eroilor 

excepţionali, ironia satirică, 

originalitatea, supratema timpului, 

teme precum cosmicul, istoria, 

natura şi iubirea, toate având ca 

filon folclorul. Între marile teme 

ale liricii eminesciene, elogiul 

iubirii şi al naturii îşi are rezervat 

un loc special, prin lirismul şi 

melancolia poeziilor, prin aspiraţia 

eului către absolut şi perfecţiune. 

Aceste două mari teme sunt nelipsite în 

operele lui Eminescu, împletindu-se şi 

definind de fapt semnificaţii, sentimente, 

senzaţii, exprimarea eului liric... 

Creaţia eminesciană în general şi în mod special această temă, a 

iubirii şi a naturii reuşeşte să ne sensibilizeze de fiecare dată când îi 

citim poezia fiind un izvor nesecat de frumuseţe.  
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Mircea Eliade  

– perspective asupra jurnalului 
 

» Prof. Adina Ungureanu 
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 

 Eugen Simion, în cartea sa, Ficţiunea jurnalului intim, 
discută, într-unul din capitole, problema jurnalului şi a cititorilor 
săi. După o analiză consecventă asupra acestui gen de scriere, el 
reuşeşte să identifice trei categorii de lectori: lectorul-diarist –
care citeşte alte jurnale, diaristul care îşi reciteşte propriul jurnal 
şi lectorul obişnuit, asta însemnând publicul ca atare. Mircea 
Eliade se încadrează cu succes în primele două tipuri enunţate. În 
funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de un anumit jurnal, 
perspectiva sa se schimbă. În primul rând, Eliade este un 
deţinător de jurnal căruia îi place să se recitească. Acesta este, de 
fapt, pentru el şi principalul motiv pentru care recurge la acest 
mod de confesiune: posibilitatea de a înregistra experienţele, de a 
surprinde în imagini fotografice locuri, peisaje, pe care doreşte să 
le păstreze intacte în memorie, aşa cum au fost percepute pentru 
prima dată. Astfel, salvarea trecutului prin prisma discursului 
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diaristic face ca fiecare lectură să coincidă cu un pas înapoi în 
timp. Numai aşa ne putem opune ireversibilităţii timpului: prin 
amintire şi visare. El optează deci, pentru un jurnal de tip 
existenţialist, o cronică a nimicurilor cotidiene. Eliade îşi declară 
la un moment dat preferinţa pentru jurnalele care abundă în 
notaţii oarecare, plictiseli, visuri, iluzii. Ele sunt confirmarea 
faptului că autorul este şi destinatar al propriului jurnal. 
 Eliade se opune jurnalului intim ca modalitate exemplară 
de cunoaştere a sinelui. Respinge analiza psihologică şi nu are 
obsesia de a se mărturisi integral. Preferă să noteze amănunte 
legate de aspecte concrete ale vieţii pe baza cărora să poată 
reconstitui fragmente din realitate, pentru curiozitatea de mai 
târziu sau pentru verificări ulterioare. Consideră că un 
autoportret nu poate interesa decât integrat într-o confesiune 
exemplară. Dacă acest lucru nu este realizabil, atunci ar fi de 
referat ca el să înregistreze imagini, situaţii, gânduri. În acelaşi 
timp, jurnalul nu trebuie să ignore lumea ideilor (acestei 
recomandări i se supune uneori chiar exagerat Eliade). 
 Deşi Mircea Eliade nu a avut niciodată o teorie originală şi 
precisă asupra jurnalului intim, există totuşi o serie de reflecţii pe 
care le face pe seama acestuia. Este de remarcat aspectul sesizat 
de Eugen Simion, şi anume acela că Eliade este mai încrezător în 
utilitatea jurnalului decât alţii pentru că îi apreciază 
incontestabila calitate de a fi un document. 
 Jurrnalele sunt o dovadă clară că Eliade nu s-a lăsat 
niciodată purtat de capriciile inspiraţiei şi nici de cele ale 
memoriei. A fost interesat mereu de exactitatea informaţiei, de 
autenticitatea şi spontaneitatea ei. Lecţiile lui Nae Ionescu l-au 
învăţat un lucru extrem de valoros: că nimic nu este mai 
important în lumea asta decât propria viaţă, pentru că ne aparţine 
o singură dată şi trebuie s-o trăim cu optimism şi curaj, s-o facem 
unică prin experienţele parcurse.  

Mircea Eliade a avut mereu conştiinţa semnificaţiei 
propriei vieţi. Înregistrarea ei, dar şi dezvăluirea în faţa publicului 
cititor, s-a transformat într-un scop în sine începând cu perioada 
maturităţii. A vrut să arate lumii şi o altă imagine decât cea 
cunoscută, de scriitor şi savant, şi a reuşit s-o facă prin prisma 
jurnalelor, fără a avea orgoliul de a deveni un model.  
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   Tăcerea 
 

» Octavian Ilea, 12A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Tăcerea poate fi văzută și definită ca o neexprimare a 

gândurilor, de natură să-ți ofere satisfacție sau să te inoportuneze 
ca urmare a intensității vorbelor transmise. 

 
Din ce perspectivă privești tăcerea?  
Se spune din cele mai vechi timpuri că a fi tăcut este totuna 

cu a fi înțelept spiritual. Bineînțeles, această concepție poate fi 
văzută și din poziția unui luptător, fiind pe câmpul de luptă, de a-
și arăta priceperea mânuirii sabiei atunci când adversarul îi cere 
asta și totuși, înțelepciunea să-l oblige să facă un pact amiabil, 
judecând și analizând tot prin intermediul tăcerii cum o să 
procedeze din acest punct de vedere.  

Tăcerea ca formă de înțelepciune nu le este atribuită multor 
persoane,iar pentru dobândirea acestui titlu suprem, un om 
trebuie să încerce viața cu toate părțile ei bune și mai puțin bune. 
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De ce spun mai puțin bune? Fiindcă acestea din urmă pot fi 
văzute ca niște experiențe din care vei avea cu siguranță ce 
câștiga. 

De cele mai multe ori, neștiința asupra dezbaterii unor 
subiecte, ne imprimă muțenia absolută, fapt pentru care, deși 
încerci să îți expui punctul de vedere,cel mai bun mod este acela 
de "a bătea câmpii". Și poți face asta mai bine, doar prin expresii 
de genul: Dacă stăm bine și ne gândim… urmând o pauză mare, 
dar și prin repetarea nesfârșită a vocalei â. Aceste două exemple, 
deși ne ajută să învingem muțenia, pot reprezenta și motivul 
reacțiilor vehemente a auditoriului.  

A ști să taci când trebuie, nu reprezintă neapărat un act de 
voință, ci mai degrabă o datorie morală atât față de tine,cât și față 
de alții. În acest caz mă refer în special la aflarea unor vești sau 
secrete furnizate de anumiți oameni, cărora trebuie să le 
dovedești că nu s-au înșelat în privința ta. 

Astfel, a fi tăcut nu-ți încalcă ție ca om dreptul la libertate, 
să-ți dai frâu liber sentimentelor sau opiniilor, ci din contră te 
poate ajuta să-ți pui ordine în idei și de a te face să judeci 
consecințele exprimării acestora.  

Concluzionând cele de mai sus, tăcerea poate fi depozitul 
gândurilor noastre, depozit la care,cu toate că pui lacăt, cheia va 
rămâne în permanență la tine,iar ceilalți neavând acces la 
informațiile tale nu te pot cataloga în niciun fel. De altfel opiniile 
fiind de multe ori diferite, n-o să poți niciodată împăca pe toată 
lumea.  

 
"Unii tac din înțelepciune, alții din prostie.  

Oricum ar fi, tăcerea lor vorbește." 
 

Dimitrie Cantemir 
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» Maria-Lavinia Buleac, grade 9th G 

Colegiul Naţional “Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 Perhaps you see everday TV shows: barely dressed 
women pretending to be stars,but who don’t actually have a 
decent ocuppation.They dream six pack abs,perfect tan and 
gorgeus figure and letting people know their exclusive secrets 
about astonishing ,,beauty” and their way to be ,,perfect”…it’s 
the time to stop and look for a real model of beauty – outside but 
most important on the outside. 
 This person,who I bet you know ,Audrey Hepburn. I am 
going to show and comment just a little part of this gorgeous 
woman’s quotes. 
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 ,,For attractive lips,speak words of kindness’’ because just 
putting on a flame-red lipstick and having perfect white teeth is 
not enough.You need to make them look kind,not appear nice. 
 ,,For a slim body,share your food with the hungry’’.Can 
you remember how much time passed from the last time you 
gave a piece of bread to a poor child on the street? 
 ,,For beautiful hair,let a child run his or her fingers 
through it once a day’’ because if you don’t have kids you have a 
full wallet,a tidy house but an empty heart. 
 ,,For lovely eyes,seek out the good in people’’ because 
everyone needs to discover their own good parts and they may 
even need some help from others.  
 ,,For poise,walk with the knowledge you achieved,you 
shall never walk alone’’ because a modern beautiful women with 
perfect allure,worths zero if she doesn’t know how to write down 
two words. 
 I think everyone should try to understand better that 
beauty doesn’t mean gorgeous phisical appeareance but in my 
opinion the inner one : the way a beautiful person acts and 
thinks! 
 I can’t end better this article than writting another Audrey 
Hepburn’s quote at which you should reflect by your own : ,,As 
you grow older,you will discover that you have two hands : one 
for helping yourself and one for helping the others”.    
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Războiul  

fraților 
 

 
» Roxana Holingher  

Liceul Energetic Târgu Jiu 
Profesor coordonator: Gheorghiţa Clipicioiu  

 

                    

 
(O zi liniștită în cartea prăfuită, uitată de mult într-un colț 

întunecat al bibliotecii. Cei trei frați, Puncti, Punctus și Punctulus 
discută. Cel mai mic dintre frați, Puncti, este tare supărat pe o 
virgulă mai mare, care îi spusese că ea stă în față pentru că e 

mai curajoasă și că el stă la sfârșit cu toți lașii, cărora le e frică 
să înfrunte cuvinte grele.) 

 

 
 Puncti (pe jumătate plângând, caută alinare la frații 
lui): De ce e așa de rea? 
 Punctus (încercâd să-și aline fratele) : Nu o asculta, 
frățioare! Neamul nostru este de viță regală, iar ea este doar o 
formă pe care o vom lua când vom muri. 
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 Puncti (cu o față mirată) : Cum adică? 
 Punctulus : Ai auzit legenda despre strămoșul Barta, 
căpitanul armatei Ojuami? 
 Puncti : Nu. Cine a fost? 
 Punctulus : Barta era un brav soldat, care a condus 
armata Ojuami în Războiul de 50 de ani cu neamul Zorgo al 
cratimelor, numite pe atunci Hypen. Când războiul a ajuns la al 
50-lea an, Barta avea deja o vârstă care nu îi mai permitea să se 
lupte prea mult. Avea... 
 Punctus (își întrerupe fratele) : 87 de ani. 
 Punctulus (se strâmbă puțin la Punctus) : Mersi de 
completare, frate. Deci, el și cu generalul armatei adverse au avut 
o ultimă confruntare, din care Barta ieșise învingător, însă rănile 
pe care le avea și vârsta l-au pus la pat. Înainte să moară, Barta a 
avut o singură dorință : el voia să renască din nimic într-o altă 
formă. 
 Punctus (continuă „discursul” lui Punctulus, înainte ca 
acesta să-și poată continua ideea) : Următoarea zi, la 
înmormântarea lui, în loc de un cadavru, au găsit o micuță ființă 
necunoscută lor până atunci. Numele de „Virgulă” vine de la o 
altă legendă. 
 Puncti (din ce în ce mai curios) : Care? 
 Punctus : Păi, când a împlinit vârsta de 15 ani, ființa 
străină și fără nume, s-a retras în biblioteca „Ghost Book” din 
centrul capitalei pentru a scăpa de toate acele șoapte ce începeau 
să-l doboare. Acolo, tot citind despre „facerea” punctelor a dat 
peste o carte în care scria viața și moartea unui erou pe nume 
Barta. După ce a terminat de citit uriașa carte, a picat într-un 
somn adânc de... 
 Punctulus (își ia revanșa pentru mai devreme cu un 
surâs pe față) : Aproximativ o săptămână din câte îmi amintesc. 
 Punctus (începe și el să râdă puțin când îi vede fața 
„victorioasă” a lui Punctulus) : Exact, frate. Să continuăm... În 
acea săptămână, toți credeau că el e pe moarte, însă el s-a întâlnit 
cu Barta și au discutat fără oprire. Când s-a trezit, din gura lui a 
ieșit „Pe mine mă cheamă Virgula, cenușa lui Barta și fiul lui.”. 
 Puncti : Deci, virgula a fost și ea un punct? 
 Punctulus : Da, frățioare. 
 Puncti : Atunci, acea virgulă nesăbuită, ar trebui să îmi 
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ceară ea prima scuze. 
 Punctus : Nu, frate. Tu trebuie să faci primul pas spre 
împăcare. Trebuie să arăți că poți spune un „Îmi pare rău” din 
inimă, chiar dacă stai la final. 
 Puncti : Dar... Înțeleg. Atunci, urați-mi „noroc”, pentru 
că o să am mare nevoie de el! 
 Punctulus & Punctus : Noroc, frățioare! 
 (Toate acestea fiind spuse, Puncti, a plecat spre virgulă 
ca să își ceară scuze.) 
 Puncti (fâstâcindu-se puțin) : Îmi pare rău că ți-am spus 
cuvinte rele, nu am vrut. Însă mintea mea era întunecată de furie 
când te-am auzit spunând ce ai spus. 
 Virgula (puțin cam rușinată) : Și mie îmi pare rău pentru 
ce ți-am zis. Chiar îmi pare. Acum îmi dau seama că ești mult mai 
curajos decât mine... 
 

 
(Între cei doi s-a născut o nouă prietenie, care va dura până 

când moartea îi va despărți.) 
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Iubirea… 
(o etapă din viața adolescentului, și nu numai...) 

 

                                                      » Dragoş Cărăgui, 11F 
                                                       Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Ai observat, atunci când ești îndrăgostit îți apar fluturi în stomac! 

Din câte am văzut eu, acest subiect a devenit foarte popular pe 

site-urile sociale (Facebook, Instagram, YouTube etc). M-am decis să 

scriu în câteva rânduri părerea mea despre  acest curent ce ne frământă  

pe toți și ne agită nopțile.  

Iubirea există de la începutul și până la sfârșitul vieții, evident 

dacă suntem norocoși. Nu contează profunzimea ei, ci că există. Uneori, 

ne chinuim să o clasificăm. De ce? Iubirea e un sentiment intens și pur, 

deci nu poate să fie despărțit în categorii. 

Indiferent de vârsta  la care apare, prima dragoste rămâne unică. 

Nici una dintre relațiile care apar, pe parcurs, nu va mai fi asemănătoare. 
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Aceasta nu înseamnă că nu vei mai iubi intens, ci doar că lipsa de 

experiență, care însoțește  prima dragoste are un farmec aparte. Când 

apar primele experiențe sentimentale, vei afla  ceva nou despre tine și  

vei învăța să te vezi în ochii celuilalt. Cum este când  iubești? Cum este 

să fii iubit? Lipsa de experiență  creează și problemele, în prima relație 

de iubire. Nu știi cum să reacționezi, nu știi cum să interpretezi gesturile 

celuilalt. Dacă  prima dragoste este și prima experiență   sexuală, cu 

siguranță, va rămâne  o etapă de neuitat și își va pune amprenta pe 

evoluția ta ulterioară. 

Iubirea de adolescent este văpaie, te învață multe, într-un  timp 

scurt, te maturizează, te ajută să  înțelegi  că iubirea adevărată nu este 

egoistă, nici nu abundă de gelozie. 

O iubire adevărată e sinceră, nu trebuie căutată cu lupa, ci pur și 

simplu apare pe neașteptate; și încă ceva, când iubești pentru prima data 

ai impresia că ai dat tot ce ai putut, când de fapt nu ai pus în  „joc”  nici 

măcar 10% din sentimentele pe care ești capabil să le oferi.  

De aceea multora li se pare că se sfârșește lumea când se despart 

de etapa esențială a iubirii, de prima dragoste. 

 La şcoală, eşti distras de gândurile care apar în mintea ta, legate 

de lucrurile pe care le faci împreună cu persoana pe care o iubesti şi 

căreia îi acorzi toată atenţia, trimiţi sms-uri peste sms-uri, aştepţi să se 

termine mai repede orele, pentru a te îndrepta într-un loc retras ca să-ți 

petreci restul zilei cu ea, doar cu ea. 

Sunt sigur că toți ați simțit la un moment că sunteți sufocați de 

dor, de neputință.  

Pentru mine,  iubirea e esențială!  
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» Marius Robu 
Craiova 

 
De pe vremea studenției, am început să mă simt foarte atras de 

universul fascinant al filosofiei limbajului. În această noapte, de exemplu, n-am 
putut să dorm, analizând concepte fundamentale ale raportului dintre 
structurile limbajului și minte. Mai exact, cum poate fi determinat sau 
influențat modul în care gândim de felul în care vorbim. De pildă, noi spunem 
că vine primăvara. De fapt, vine primăvara de undeva? Pleacă un anotimp și 
vine altul? Nu cumva există doar un anotimp, de fapt un timp, care devine pe 
rând când un anotimp, când altul? Aparent nu are nicio importanță dacă în 
limba noastră sau în altă limbă se spune că vine primăvara, în loc să se spună 
că primăvara nu vine, ci devine, că iarna devine primăvară sau că timpul 
devine un anotimp nou. Semnificativ este că noi transferăm calapoadele 
structurilor lingvistice asupra minții noastre, a perspectivelor noastre, chiar 
cunoașterii îi transferăm un orizont circumscris limbii, cuvintelor și ordonării 
lor gramaticale. Dacă spunem că vine primăvara, spunem că vine și ziua, seara, 
noaptea, că vine, pleacă sau trece luna ori anul, dar și viața. Însă nu cumva și 
viața este tot ca primăvara? Nu cumva nici ea nu trece, devenind numai ceva 
diferit, dar similar la un anumit nivel, precum verile devin toamne, iar 
toamnele devin ierni? Eu aș traduce moartea prin cuvinte cum ar fi Revenire, 
Devenire sau Trezire. Cred c-ar fi privită altfel. Din cauza felului în care 
înțelegem cuvântul moarte, ne trăim viața cu o frică de final. Este ca și cum am 
visa cu frica trezirii din vis. Bine că sfârșitului viselor nu-i spunem tot 
moarte,ci trezire, căci ne-ar fi și visele tot ca viața de fricoase.  06.02.2016 
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Bendeac 
îi răspunde 

Roxanei Vancea… 
 

[  I  N  T  E  R  V  I  U  ] 

 
Toată lumea îl vede azi pe Mihai Bendeac – actorul, dar cred că 
foarte puțini știu cum ai reușit să ajungi la acest nivel. 
Recunosc că și eu sunt curioasă. Pentru început vorbim despre 
tine, iar apoi ne ocupăm și de marea și poate singura ta 
dragoste – Actoria. 
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Roxana Vancea: Cum ai ajuns actor? Este profesia la care 
ai visat dintotdeauna?  

 
Mihai Bendeac: Am ajuns pentru că așa trebuia. 

Evenimentele și semnalele m-au dus pe această cale. Până să 
realizez că asta m-am născut să fac aici, am vrut sa fiu 
antrenor, gazetar sportiv sau avocat. 
 

R: De unde această plăcere față de actorie? Ai avut 
vreun mentor? 

M.B.: Cred că din partea tatălui meu. Avea o voce foarte 
frumoasă tata. Cânta la chitară, iar străbunicul meu făcea 
poezii patriotice, era menestrel și a murit călcat de tren, dar eu 
cred ca s-a sinucis. 
 

R.: Știu că tu ești cel care iti scrii scenariile. Este dificil 
să dai viață unui personaj? 

M.B.: Foarte dificil. Eu, când scriu, încerc să trăiesc 
personajul. Actoria este un mod de a gândi. 
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R: S-a întâmplat să uiți vreodată replicile și să fie 

nevoie să improvizezi? 
M.B.: În teatru, cred că o singură dată. Am avut un gol, 

un moment de negru. A durat 10/15 secunde. Dar pe scenă, ai 
senzația că sunt ore. Am umplut, totuși, secundele, cu niște 
acțiuni. În televiziune mi se întâmplă să improvizez la cadru, 
dar nu pentru că uit textul, ci pentru că așa îmi mai vine uneori. 
 

R: Ținând cont că cea mai mare parte din timp ți-o 
petreci muncind, spune-mi ce faci în timpul liber care îți mai 
rămâne. 

M.B.: Ma documentez, citesc, urmăresc secvențe cu mari 
actori, mă joc cu cățelul, ies la câte o băiețeală, mă văd cu o 
peroană de sex feminin și alte lucruri pe care nu le pot 
menționa.  
 

R.: Un sfat pentru tinerii actori? 
M.B.: Nu există „tânăr actor”. Un actor bun este mereu 

tânăr. 
 

R.: Descrie-te în 3 cuvinte. 
M.B.: Visător. Imposibil. Infinit. 

 
R.: Infinit? 
M.B.: Da. Eu cred că infinitul este de fapt singura 

constantă. Infinitul este lucrul pe care poți să-l demonstrezi cel 
mai simplu. E mai mult decât clar. Dacă stai să te gândești când 
a început timpul, oricând a început timpul, înainte să înceapă 
timpul înseamnă că nu a fost timp. Cât timp nu a fost timp? 

R.: M-ai băgat în ceață. 
 

R.: Unde te vezi peste 10 ani? 
M.B.: 70% din timp în țară, 30% undeva în Africa. 
R.:De ce Africa? 
M.B.: Pentru că Africa este un spațiu care dă senzația că 

într-adevăr poți să te retragi. Este un loc în care chiar poți să te 
retragi. 
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R.: Dacă ai face o campanie, cum ar suna? 
M.B.: Aș face o campanie electorală. 
R.: A cui? 
M.B.: A mea. 
R.: Te vezi Președintele României? 
M.B.: Da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.: Ce ai schimba daca ai ajunge Președintele țării? 
M.B.: Mi se pare că pentru un Președinte, în ziua de azi, 

a-și propune niște ținte locale este mult prea puțin. Într-o 
epocă în care poți să spui acum un cuvânt și să-l împachetezi 
atâta de bine încât să devină viral pe tot Globul, cred că trebuie 
să-ți pui niște ținte mult diferite. Mesajul pe care umanitatea ar 
trebui să-l înțeleagă este faptul că ideea de patriotism este o 
idee criminală. Nu a ucis nimic mai mulți semeni decât ideea de 
patriotism. Nu e nimic pozitiv în ideea de patriotism. 
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R.: Care ar fi sloganul tău în campanie? 
M.B.: Bună întrebare. Uite, mi-a venit acum: „Mihai 

Bendeac – Președintele fără slogan”. 
 

R.: Ești dependent de ceva? Altceva decât meseria ta? 
M.B.: De filosofie. Filosofia aplicată, cu științe exacte. 

Deși în școală nu mi-au plăcut niciodată științele exacte. 
 

R.: Cum erai in liceu? 
M.B.: Din punct de vedere al notelor, eram mediocru și 

asta nu pentru că eram un „pierde-vară”. Îmi plăcea să citesc 
alte lucruri decât să învăț ce era în programă. Și am făcut 
foarte bine. Eram foarte creativ. Eram o explozie de 
creativitate. În momentul în care aveam o temă de făcut (și aici 
mă refer la Limba Română) și zicea profesorul: „Bendeac, 
citește ce ai scris”, se făcea liniște și toată lumea se întorcea 
spre mine pentru că erau toți siguri că acolo o să audă ceva 
interesant. 
 

R.: Te vezi scriind o carte? 
M.B.: Da. Scriu o carte. 
R.: Despre tine? 
M.B.: Este despre o vedetă de televiziune care duce o 

viață dublă. 
 

R.: Spune-mi o personalitate care te inspiră. 
M.B.: Jose Mujica. Este fostul președinte al Uruguayului. 

Dar ar fi avut nevoie de ceva mai puțină fermitate. Era cel mai 
sărac președinte, umbla în papuci și avea un mesaj foarte 
pacifist și antimaterialist. 
 

R.: Ai vicii? 
M.B.: Da. 
R.: Care sunt? 
M.B.: Profesia și guma de mestecat. Mestec multă gumă. 
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R.: Ce te inspiră atunci când lucrezi? 
M.B.: Acum 5 ani aș fi dat alt răspuns. Acum mi-am dat 

seama că e doar starea pe care o am la momentul respectiv. 
 

R.: Mă iubești? 
M.B.: Asta face parte din 
interviu? 
R.: Da. 
M.B.: Pe bune? 
R.: Da. 
M.B.: Te iubesc. Eu iubesc 
copacii, florile, natura. 
R.: Adică mă iubești atât cât 
iubești o floare? 
M.B.: Nici chiar atât... de 
mult.  

 
R.: Care e mâncarea preferată? 
M.B.: Friptura de vită în sos de vin cu garnitura de 

macaroane. 
R.: Acum un an mi-ai spus că mâncarea ta preferată e 

cea de urzici. După ce ți-am gătit, acum ce faci? 
M.B.: Stai, mă! Am zis să zic și eu ceva mai sofisticat. 

 
R.: Dacă ți-ai schimba profesia, ce domeniu ai alege? 
M.B.: Cred că aș fi cercetător. 
R.: Ai accepta să pleci în spațiu? 
M.B.: Definitiv? 
R.: Nu știu. 20/30 de ani, cam atât cred că o să 

călătorești. 
M.B.: DA. 
R.: Deci m-ai părăsi pentru o ofertă venită așa… și ai 

pleca în spațiu? 
M.B.: Roxana, te-aș părăsi și dacă mi-ar spune cineva: 

„Hai cu mine până în Militari” (2 km). 
 

R.: Ce personaj ți-a fost cel mai greu să-l joci? 
M.B.: Proteus din „Cei doi tineri din Verona”. 

http://m.b.pe/
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R.: Și din personajele pe care le parodiezi? 
M.B.: Cel mai greu îmi e cu personajele care au un 

machiaj dificil. Trebuie să fiu mult mai atent. 
 

R.: Dintre personajele pe care le parodiezi, care e 
personajul pe care îl iubești cel mai mult? 

M.B.: Mi-e drag Robi Roberto pentru că fondul lui 
sufletesc este absolut minunat. 

R.: Tu ești un om cu suflet bun? 
M.B.: Da. Sunt un om cu suflet bun. 
R.: Iubești animalele și, din când în când, mă iubești pe 

mine. 
M.B.: Nu. Iubesc animalele.  

 
R.: Ce nu ai face niciodată? 
M.B.: Nu aș promova religia. 

 
R.: Ce ai făcut greșit, dar ai mai repeta? 
M.B.: Sexul mi se pare întotdeauna greșit. 

 
R.: Mulțumesc. 
M.B. Cu mare drag! 
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impuls   51 

 
» Elena Katamira  

Ploieşti 
 

 
 

dă-mi un cuvânt de încheiere 
 
 
 
prin ce cumințenie am așezat fiecare lucru într-o formă  

am separat greierii de cântecul lor, oasele de carnea lor  

am dezactivat potențele roșului, l-am făcut un simplu fular  

înfășurat pe gâturi lungi lebădoase înghețate pe lacuri 

rusești  

ți se pare că ai în umbra ta o umbră și-n umbra umbrei tale 

altă umbră 

îmbrățișate ca într-un tango frivol ce rupe liniștea  

în sine fiecare bucățica de om e o enigmă  

dă-mi un cuvânt de încheiere cu el să începem azi 

dezrăstignirea  

să ne întoarcem de unde nici nu am plecat și nu am fost și n-

am fi vrut să fim 
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când am fost la paris ploua 
 
 
când am fost la paris ploua  

era spre seară ne-am refugiat în muzeul armelor dar și acolo ploua  

am luat pistoalele vechi le-am umplut cu apă și ne-am jucat  

până ce muzeul s-a închis în urma noastră  

dezumflându-se ca o chestie gonflabilă  

peste turnul E ploua de asemenea  

turiști în costume de scafandru se aruncau de sus entuziaști  

cine nu avea costum avea umbrelă  

cine nu avea umbrelă avea o iubită sau un iubit 

cine nu avea o iubită sau un iubit  

improviza repede ceva și noi ne-am scufundat  

în apa de peste oraș pluteau heruvimic lei auriți desprinși de pe poduri  

ce rost mai avem acolo spuneau ei ce rost au podurile în ploaia asta 

mare  

și în cor se alăturau cerșetorii care locuiau în barăci de cartoane pe 

marginea senei  

ce rost mai au barăcile noastre spuneau ei ce rost mai au barăcile în 

ploaia asta mare  

noi în urma lor ne întrebam ce rost are să facem turul orașului  

nas în nas cu peștii cu pizzeriile cu pictorii romantici ținându-și la piept 

luna  

ca și cum asta ar putea să ne salveze cumva de la înec  

speram ca la hotel să nu plouă dar camera noastră mică era deja un 

acvariu 

ne-am întins pe saltelele acoperite cu pături grele murdare  

ne-am scos picioarele pe fereastră ne-am gândit că suntem morți  

de foame și totuși fericiți  am adormit așa până în zori  

când  

și acum mă întreb sincer  

dacă am fost vreodată la parís  
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» Rada Marin 

Medford, Massachusetts, SUA 
 
 
 

despre lili 
 
lili se trezește cu aromele zilei de ieri pe pleoape 
mănâncă răsăritul sunny side up 
lili ascultă chopin cu urechea la partitură și plânge 
încremenește timpul în reflexia oglinzii lili își piaptănă 
tristețile șuvițe ce-i curg pe umeri a nervuri de fluture 
lili se machiază cu pistrui de ouă de curcă 
își țuguie buzele aplicând un strat dificil de smochine 
lili se îmbracă cu gust de fanta portocaliu 
apoi iese în lume 
și suferă 

 
de dor 

 
şi 
te ştiam călăuză printre răsadurile de curcubee arcuite în spatele ploii 
te ştiam călătorind cu condori de ocazie rătăcind între două vânturi  
te ştiam din dimineţile de ieri de azi de mâine chiar 
dacă 
eu nu pot să-ţi cânt baladele de capă şi spadă ale piraţilor 
pierduţi cu tot cu ape cu corăbii cu ochii de sticlă 
şi penele de păsări negre vorbitoare poate 
aş încerca 
să-ţi plimb un deget prin păr să-ţi modelez cursul vorbelor 
să mă ascult cu urechea pe pieptul tău aproape 
încă 
aşteptând un semn să mă opresc din goana după comori 
însemnate pe hărţile palmelor tale doar 
o dată 
aş mai încerca măcar o dată 
să mă întorc 
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» Dorina Baston 
Toronto, Ontario, Canada 

 
 
One man’s dream 
 
Sfârşitul e un adevăr de flaşnetă 
cu memorii trezite în torsul invers 
al mersului 
naşterii pe rug 
 
înălţarea cifrei unu- o religie 
a suflării peste poli 
şi veşnicia lor 
 
valorile absolute cântărite în palmă- 
exerciţii ale întoarcerilor aproximative 
către închipuita axă-  
scară în sus şi în jos a lumilor  
bobului de muştar 
............................... 
 
Înşir pe întuneric durutul gând 
al privirii pierdute de faţa ascunsă a lunii 
căreia bătătorite erele 
îi netezesc calea Luminii 
fiecare lacrimă să primească 
un nume 

  



 

impuls   55 

Raport 
 
Te ţineam de mână 
tavanele se dădeau solemn la o parte 
alunecau, alunecam 
Mi-as fi agăţat de ceva privirea 
Lungea ca un elastic dinspre mine 
dealul 
cerul mut, stelele-făclii 
primul, prima 
laviţa, dorul 
mâna cu care-ţi scoteai nemurirea 
să mi-o arunci din mers 
 
(În cinci secunde îţi va adormi răsuflarea) 
 
Au ajuns la capăt tavanele 
am ajuns şi noi 
oboseşte inima legată în sârme 
copacul îşi leapădă ultima frunză 
Niciun sărut nu îi va mai atinge trunchiul 
 
(Mereu- singurul cuvânt ştiut intre noi) 
 
 
Nu-ţi fie teamă suflete, 
 
Mai e un oftat.. 
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» Dana Ştefania Braşoavă 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 

 
 

Alter ego 
 

pe sora mea geamănă 
nu am cunoscut-o niciodată 

 
dar are în mine 

o străduţă îngustă cu numele ei 
pe care mă mai plimb uneori 

desculţă 
prin cioburile unei sticle de vin 

ce trebuia băută în doi 
 

mama mi-a povestit că singurele lucruri care ne distingeau 
era că ea dormea mereu cu un ochi 

deschis iar 
eu tresăream când auzeam lătrând 

câinii din Abator 
 

şi ştiu că mai devreme sau mai 
târziu uităm 

aşa că folosesc verbe la plural 
şi o oblig pe mama să mă ţină de mână 

când ieşim în strada  
principală 
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Eu şi ei 
 
începusem să îmi fac griji  
pentru ceilalţi 

 
erau fericiţi deşi după fiecare pas înainte 
se uitau în urmă 
şi îşi coregrafiau bătăile inimii 
să fie siguri că trăiesc 
corect 

 
dusă perpendicular pe Paralela 45 
între 2 umeri 
simulam o viaţă 
ce mi-o făcuseră cadou la naştere 
 
purtându-mi dimineţile 
ca pe un junghi în capul pieptului 
fără să mă lamentez la vecini 
sau Dumnezeu 

 
şi m-aş opri din mecanizare dar 
ceva nu mă lasă probabil 

mi-au legat lesa prea strâns 
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» Bogdan Ghirău, 11C 
Colegiul „Mihai Viteazul”, Vulcan, HD 

 
 

Atelophob 
 

Soarele mă forțează să-mi las sentimentele să se prelingă 
Luna-mi dă timp, așezată, mă ascultă. 
Vreau o mască străvezie care să-mi ascundă lacrimile, 
Vreau o pensetă, cu care să-mi pensez gândurile. 
Am ajuns să meditez fericirea, 
Când sunt fericit mă simt ciudat, abracadabrant 
Și așa, tainica pleacă mută și flegmatică 
Și mă lasă cum m-a găsit: îngândurat și înfundat.... 
 
Cu ochii-mi înnorați, de soare alintați 
Mă-nvelesc, mă otrăvesc. 
Cu ochii-mi aburiți, de frig sunt încălziți 
Cei încălziți vor fi sorbiți. 
 
În surdină-nvolburând, gândurile-mi curg 
Tremurând, falsând. 
Încerc să mă salvez, încerc 
Să evadez, dar în final mă rătăcesc. 
 
Atelophob, stau în viitor 
Nestrăbătut, simt în trecut. 
Atelophob, stau în viitor 
Sunt claustrat, gândurile nu tac. 
 
Indolent în a simți, nefast în a iubi 
E un zid în vid. 
Încerc necruțător, încerc 
Cer ajutor, dar sunt în astralul inferior. 
 
Atelophob, stau în viitor 
Nestrăbătut, simt în trecut. 
Atelophob, sunt în viitor 
Sunt claustrat, fericirea a plecat. 
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» Marius Robu 
Craiova 

 
 
 
Zâmbind cu of 
 
Vântule, șoptește-mi tu, 
Mă iubește, da sau nu, 
Însă vântul nu șoptește, 
Suflă doar și hoinărește... 
 
Soare, spune-mi dumneata, 
Unde-o mai pot căuta, 
Dar soarele nu vorbește, 
Luminează, încălzește... 
 
Florilor, spuneți-mi voi 
Dacă vom fi amândoi, 
Dar florile nu grăiesc, 
Înfloresc, se ofilesc... 
 
Munților, strigați la mine, 
Să știu de-a plecat sau vine, 
Însă munții sau nu vor, 
Sau mă strigă-n limba lor... 
 
Te mai rog pe tine, mare, 
Ca pe ultima scăpare, 
Jură-mi c-a mea o să fie. 
Marea să jure nu știe... 
 
Voi știți totul sau nimic, 
Le spun, supărat un pic 
Și nu mă mai adresez 
Lor, un timp. Tac și oftez... 
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Dacă stau mut ca voi, oare, 
Le pun ultima-ntrebare, 
Voi puteți ofta ca mine? 
Cred că nu, că nu vă vine... 
 
Și le spun ceva cu haz, 
Ca să uite de necaz, 
Frunțile să-și descrețească, 
Dar, vai, nu știu să zâmbească!... 
 
07.02.2016 
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Clepsidra 
» Ionuţ Alexandru Ciobanu, 12F 

Liceul Energetic Târgu Jiu 
 

Întoarce încet clepsidra,  
Să mă mai bucur o dată.  
Înainte să văd cotitura 
Și să privesc în ceață  
 
Hai, mai întoarce-o o dată  
Să privesc albastrul cerului  
Să-mi sărut a mea fată  
Hai, întoarce-o dracului  
 
O dată de-ai putea s-o mai întorci  
Să-i văd nisipul cum se scurge  
Aș mai coboră o dată-n beci  
Să văd vinul în pahar cum curge  
 
Dacă ai vrea și tu să bei  
Doar s-o mai întorci o dată  
Să-i spun c-o iubesc, mamei  
Ți-aș umple paharu' îndată  
 
Ochii încet se-afundă-n ceață  
Tot nisipul s-a scurs jos  
Eu încep să crap ca gheața  
Și la față-s albicios  
 
Încă o mie de clepisdre  
De-ai întoarce chiar acum  
Aș rămâne aici, mi-e bine  
Între pustiu, foc și fum 
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» Maria-Lavinia Buleac, grade 9th G 

Colegiul Naţional “Spiru Haret” Târgu Jiu 

When I’m sad 
 

When I’m sad  
I listen to music 
When I’m sad  
I listen to music again 
‘Are you sad again?’ 
‘Yes’. 

 
 
When I’m  
I read sad stories 
When I’m sad  
I listen sad stories 
‘Are you sad again?’ 
‘Yes’. 
 

 
When I’m sad 
I try to fall asleep 
When I’m sad 
I hug all my old fluffy toys 
‘Are you sad again?’ 
‘Yes’. 

 
 
When I’m sad 
I kill in mind people  
When I’m sad 
I cry a lot 
‘Are you sad again?’ 
‘Yes’.  
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When I’m sad 
I try to forgive people 
When I’m sad 
I watch sad movies 
‘Are you sad again?’ 
‘Yes’. 
 
 

When I’m happy  
I smile bright 
When I’m happy 
I make people laugh 
‘Are you okay now?’ 
‘Of course! 
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Most important rules  

that chess  

teaches us 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Maria-Lavinia Buleac, class 9th G 
Colegiul Naţional “Spiru Haret” Târgu Jiu 

 

1. In chess, every move has a purpose. Life obviously 
cannot be lived with this much unceasing calculation, nor should we 
want to live it that way, but there are times when we must align our 
actions with a predetermined strategy, instead of bumbling through 
it. 

2. Play for the advantage. If you already have it, maintain it. 
If you don’t have it, seize it. 

3. Everyone’s playing. Sometimes it’s a friendly, often it is 
more serious. The problem is that not everyone knows they’re 
playing – even after they have made a move. 

4. Learn to spot patterns. There are often clearly defined 
lines of success that work well. Learn to see these when they repeat, 
and take advantage of them. 
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5. If you only play patzers, you never really improve – take 
on a few tough challenges, and even if you lose, try to learn 
something new 

6. Don’t target your responses at people, target what they 
say and do. There is a difference. 

7. Sometimes you get stuck in a position known in chess as 
zugzwang: where whichever move you make is a bad one. This is 
just the way it goes sometimes, in chess and in life. 

8. If you spend all of your time chasing lowly pawns, you 
may be on the receiving end of an opponent who cares less about 
small victories and more about winning the war. 

9. A threat is best met with a move that improves your own 
position. Don’t get trapped into mindlessly trading moves and 
material in anger. Sometimes the solution is more gentle and 
cerebral. 

10. You don’t have to be a devious swindler to win… you 
just have to be better. 

11. We all blunder from time to time. This does not mean 
we should give up and run away. Often when you’re sure there is no 
way out after a bad mistake, you will be given a lifeline. 

12. When someone makes a move that you cannot 
understand, don’t read more into it than you need to. Sometimes 
people just make silly moves – that’s all there is to it. 

13. Have a Plan B. And a Plan C. If none of those work, 
you’re probably doomed. 

14. How you start a game determines how you will finish it. 
Play wisely. 

15. Be flexible. It seldom goes the way you planned – adjust 
and continue. 

16. Accumulate small advantages. 
17. Ignore meaningless threats. Anticipate and deal with 

dangerous ones swiftly. 
18. Never rest on your laurels. Keep thinking, looking for 

new opportunities and trying to generate new ideas. 
19. Keep calm and move slowly. 
20. If you lose, do so graciously and try to learn at least one 

important lesson.  
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» Prof. Cornelia Gheorghe 

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

                                  

Dragă doamnă Renne, 

 

N-am avut niciodată curiozitatea să mă gândesc la arici ca la 

un simbol. De fapt, nu m-au interesat aricii. Dar nu despre asta e vorba. 

,,Eleganța ariciului” de Muriel Barbery este o carte apărută la Editura 

Nemira, structurată în mai multe părți pe capitole cu titlu propriu 

relatată la persoana I singular sub formă de monolog interior de către 

două personaje narator - Paloma - , fetița de 12 ani care își propune să 

se sinucidă pe 16 iulie, și Renne - prin care autoarea trage un semnal 

de alarmă că omul nu e ceea ce pare. Din cauza etichetelor pe care 

suntem dispuși cu atâta ușurință să le punem altora, uităm că suntem 

oameni și riscăm să degenerăm. Cartea e despre aparență, imprevizibil, 

prietenie și, mai ales, despre frumosul din viața noastră. O pledoarie 

despre relațiile umane. Personal am perceput romanul ca pe un îndemn 

la reflecție, de a cerne lucrurile importante de cele frivole și de a 

arunca peste bord surplusul pentru a rămâne cu esențialul. 

Dar cine este misterioasa doamnă Renee? 

Cu o naturalețe debordantă se prezintă în capitolul al doilea: 

54 de ani, văduvă, scundă,urâtă, dolofană, cu bătături la picioare, 

răsuflare de mamut, fără studii, săracă  discretă, insignifiantă.De 27 de 

ani prestează cu demnitate serviciul de portăreasă la nr.7 rue Grenelle. 

Nu are complexe, se acceptă așa cum este, deși o ușoară nostalgie 

răzbate din rândurile în care vorbește despre aspectul său 

fizic:,,Urâțenia mea avea cruzimea că-mi aparținea numai mie,mă făcea 
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deja să semăn la 15 ani cu cea care aveam să fiu la 50”,dar frumusețea 

ei interioară este mult mai evidentă pentru cine reușește să o vadă. 

Renee se cunoaște pe sine și, ce e mai important, pătrunde ca 

un laser prin epiderma oamenilor, percepându-i cum sunt în realitate. 

La vârsta de 5 ani capătă conștiința existenței sale când învățătoarea îi 

rostește pentru prima dată numele. La școală citește ca turbata, trăiește 

și respiră prin toți porii literatură și se salvează prin cărți. Buna 

doamnă Renee nu este o portăreasă obișnuită, iese din tipare prin 

inteligență, spirit liber, profunzimea cugetărilor, cultură, umor și 

dragostea pentru pisici. Are cultul priteniei și este uimitor cum singura 

ei prietenă, Manuela,r eușește prin simpla ei prezență și câteva 

prăjiturele, să transforme ghereta portăresei într-un palat, ele devenind, 

ca prin minune, regine. 

Aristocrata doamnă Renee ascultă Mozart, este pasionată de 

limba și cultura japoneză și o înfocată amatoare de naturi moarte, de 

pictura olandeză din sec.al XVII lea. A avut curiozitatea să pătrundă în 

Ideologia germană a lui Marx, Kant i se pare accesibil, iar cartea sa de 

suflet rămâne ,,Război și pace”. Geniala doamnă Renee e adorabilă în 

bucătăria sa în efortul ei de a înțelege pe Edmund Husserl și predă 

cititorului adevărate  lecții de filosofie la modul sublim, luând 

exemplele cele mai la îndemână, precum motanul Leon și nevoia 

imperioasă a omului de a se scărpina. 

Veritabila doamnă Renee este de o discreție incurabilă, ea își 

ascunde cu mare grijă erudiția, pozând atunci când e cazul, într-o 

persoană nătângă. Se uită speriată în jur de parcă ar fi comis o faptă 

reprobabilă când din plasa plină de legume, se rostogolește o carte de 

la Vrini, o ediție ultraspecializată în filosofia universală. 

Kakuro Ozu intuiește, pornind de la o replică, spiritul cultivat 

al adevăratei doamne Renee căreia îi dăruiește o ediție de lux a ,,Annei 

Karenina. ”Ozu spune:,,Cred că nu este ceea ce crede lumea. Exprimă 

inteligență. Și totuși se străduiește, se vede că face tot ce-i stă în putere 

ca să o facă pe portăreasa și să pară înapoiată”. Dar cea mai bună 

descriere  a lui Renee îi aparține micuței Paloma: ,,Are eleganța 

ariciului. Pe dinafară e plină de țepi, o adevărată fortăreață, dar pe 

dinăuntru este la fel de rafinată ca și aricii, care sunt niște făpturi în 

chip înșelător indolente, cumplit de singuratice și teribil de elegante”. 

De la originala doamnă Renee avem multe de aflat și învățat, 

inclusiv ce este o ploaie de vară și cum se bea o ceașcă de ceai.   
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» Mihail Popescu, 11B 
Liceul Energetic Târgu Jiu  

 
Dansul popular românesc este o manifestare artistică colectivă 

care se exprimă direct, în mod natural şi original. Instinctul pentru ritm 

generează cu toată forţa şi vitalitatea creaţiile multiforme ale dansului 

popular. El exprimă, în forme variate, variaţia socială şi imaginativă a 

poporului. Legătura dintre mişcările exterioare şi ritmul lăuntric, este 

topită într-o unitate desăvârşită. Poporul trăieşte fenomenul dansului 

fără să adopte o atitudine deliberată, căci trăirea dansului în toată 

spontaneitatea de exprimare, este justificarea şi satisfacţia interpreţilor. 

Dansul popular românesc se caracterizează printr-o bogăţie 

nesfârşită de mişcări izvorâte din miile de jocuri existente, într-o mare 

varietate a stilurilor proprii fiecărei regiuni şi prin vigoarea, veselia 

naturală, temperamental şi dinamismul interpretării. În construcţia 

dansului românesc se întâlnesc o mulţime de forme, o variaţie plăcută de 

tempouri, o ritmică bogată şi nuanţată. 
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Unele dansuri sunt simple şi line, fără a fi totuşi naive. În 

simplitatea lor aparentă există o profunzime de concepţie şi o 

expresivitate directă de mare valoare artistică. Unele dansuri sunt vii şi 

îndrăzneţe, viguroase şi trepidante. Multe dansuri au un pronunţat 

caracter social, în legătură cu anotimpurile sau cu muncile agricole. 

Varietatea dansurilor româneşti este aşa de nuanţată, încât repertoriul lor 

diferă de la sat la sat 

Dansul popular românesc este foarte variat în posibilităţi 

cinetice, cuprinzând o sumedenie de mişcări. La aceste mişcări 

predomină, în special, mişcările de picioare în atitudini şi situaţii foarte 

diferite. Mişcările braţelor, ale corpului se coordonează cu mişcările 

picioarelor. Mişcările picioarelor pot fi pe podea sau în aer. 

Mişcarea picioarelor pe podea. Picioarele în dansul popular românesc 

lucrează în diferite poziţii. Poziţiile din dansul de caracter sunt poziţiile 

întâlnite în mod normal în dansurile româneşti, căci picioarele se mişcă 

în general în atitudine dreaptă, adică cu genunchii si vârfurile paralele. 

Mobilitatea genunchilor este o trăsătură esenţială în dansurile româneşti, 

căci piciorul întins se întâlneşte numai la salturile în aer şi în bătăile 

ardeleneşti pe cizmă, iar la fete, în tehnica piruetelor pe călcâi.Aşezarea 

picioarelor pe podea se poate face cu: talpa, perniţa, vârful sau tocul. 

Talpa este ţinută în general în poziţia naturală. Întinderea vârfurilor nu 

se forţează niciodată. În unele mişcări vârful se desprinde de pe podea, 

dar piciorul rămâne sprijinit pe toc. În dansul de caracter românesc 

aşezarea picioarelor pe talpă se face în diferite poziţii, bine precizate. 
În dansurile de perechi există nenumărate poziţii de braţe. Unele sunt 

specifice unor mişcări, altele sunt de trecere de la o figură la alta. Ţinuta 

braţelor se deosebeşte după dans şi după stilul fiecărei regiuni. Astfel 

există foarte multe variaţii pentru aceeaşi ţinută a partenerilor la un joc 

întâlnit la aceeaşi regiune.   La dansurile solistice, mişcările braţelor 

sunt mai libere. Braţele pot fi lăsate liber în jos aşezate pe şold sau 

prinse la spate, ţinute in faţă la înălţimea umerilor, în timp ce degetele 

pocnesc. Ţinuta cu braţele aşezate pe şolduri, o întâlnim în jocurile de 

ansamblu şi este folosită în mai toate jocurile ţigăneşti şi în unele jocuri 

solistice.  
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» Ştefan Octavian Bilan, 10A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
După mai bine de 3-4 luni de când  mă  joc League of 

Legends am înțeles  că  nu e tocmai cel mai bun MOBA din lume. 
Dota 2 spre exemplu ma surprins, mi-a oferit ceva ce nu avea 
League of Legends în  gameplay-ul său. 

Am fost un împătimit jucător de League of Legends, dar 
iată că e și timpul unei schimbări ceva mai drastice, după  sute de 
ore pierdute în fața calculatorului și mii de nervi consumați 
numai pentru League of Legends m-am hotarât  să  renunț  și să 
încerc și Dota 2. League of Legends mi-a plăcut  și  îmi  mai place 
în continuare, dar sistemul de joc nu e foarte bine gândit. De 
multe ori e posibil să nimerești numai cu coechipieri de nivel 
scăzut, care nu au habar ce înseamnă un MOBA. 

Meciurile de rank sunt cele mai enervante, șansele ca 
echipa ta să fie bună sunt foarte mici, iar metodica prin care cei 
de la League of Legends oferă rank-urile jucătorilor este destul de 
ciudată. Cel puțin pentru mine, rămâne încă  un mister cum se 
poate ca un jucător ce a pierdut în provizionale 9 meciuri din 10 
să  ajunga în Silver 4, iar unul care le-a câștigat  pe toate să 
ajungă  în  Bronze 1. Nu e tocmai corect, asta a fost și  marea mea 
nemulțumire pentru care m-am lăsat de joc. În  schimb, la grafica 
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cu ultimul său update, stă mult mai bine, arată  într-adevar a 
MOBA așa cum și l-ar fi dorit orice jucător serios. Mecanica de joc 
este una foarte bună, te ține  întotdeauna în suspans și îți oferă o 
experiență unică. Sunetele sunt foarte bine gândite, încât să îți  
ofere ceva special la joc. Ceea ce mă bucură însă este că cei de la 
Riot au conceput jocul și pentru limba română, toate sunetele și  
toate textele din limba engleză sunt și în limba română, ceea ce pe 
mine mă face fericit că au oferit o altă perspectivă și românilor. 
Nu multe companii de gaming fac acest lucru, dar iată că cei de la 
Riot s-au gândit și la publicul român. 

Dota 2 pentru mine, în momentul de față, înseamnă un 
orizont necunoscut, am apucat să joc doar câteva  zile, să îmi fac o 
părere de metodica și grafica pe care o adoptă acesta. E mult mai 
bine gândit față de League of Legends, dar sunt două jocuri total 
diferite, așa că nu aș vrea să îi supăr pe gamerii noștri și să fac 
comparații nepotrivite între ele. Din punctul meu de vedere, 
grafica este mult mai bună, texturile și ambientul jocului se simt 
într-adevar la fiecare randare. Sunetul este de înaltă calitate, îmi  
plac linia melodică și sunetele personajelor. Chiar dacă cei de la 
Dota 2 nu au oferit românilor o versiune tradusă, jocul, din 
punctul meu de vedere, are un potențial mult mai mare. Din 
păcate, mulți dintre jucătorii români nu apreciază munca celor de 
la Valve (compania care a conceput Dota 2) și preferă mai 
degrabă să joace un alt MOBA. Adevărul  este că  Dota 2 consumă  
și mai multe resurse, dar pentru o calitate mai bună a imaginii și  
texturii de înaltă calitate nu ai nevoie și de un computer destul de 
potent.  
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Despre 

-
» Cristi Dascălu, 10B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 

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. Este 
vândută în magazine, restaurante și aparate în peste 200 de țări. Este 
denumită simplu, Coke (o marcă a The Coca-Cola Company în Statele 
Unite ale Americii din 27 martie, 1944) sau (în Europa și America) cola 
sau pop. Coca-Cola a 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, 
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Coca-Cola Corporation, este cel mai mare consumator de extract 
natural de vanilie din lume. 

În România, Sistemul este reprezentat de Coca-Cola România 
(filială a The Coca-Cola Company) și Coca-Cola HBC România, care 
asigură îmbutelierea, distribuția, vânzarea și marketing-ul operațional 
pentru produsele Coca-Cola. Coca-Cola HBC România este membră a 
Grupului Coca-Cola Hellenic, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori la 
nivel global din cadrul Sistemului. 

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, 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. 
 

Cum acționează Coca-Cola  
 în organismul unui om  

în 60 de minute: 
● La 10 de minute după ce ai băut un pahar de acest suc, în 

stomac ajung zece linguriţe de zahăr. Potrivit site-ului, această 
cantitate este doza maximă recomandată zilnic de zahăr. Organismul 
nu resimte nevoia de a respinge conţinutul ridicat de zahăr, deoarece 
gustul de dulce este ameliorat de acidul fosforic care taie din aromă, 
ajutându-te să nu simţi gustul la intensitate maximă. 
 

● După 20 de minute nivelul de zahăr din sânge creşte 
vertiginos, fapt ce determină o eliberare masivă de insulină în 
organism. În urma acestui dezechilibru, corpul reacţionează 
transfomând orice urmă de zahar în grăsime. 
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● La 40 de minute după ce ai băut un pahar de Coca-Cola 
organismul absoarbe întreaga cantitate de cafeină. În acest moment 
pupilele încep să se dilate, tensiunea arterială începe să crească. În 
plus, ficatul eliberează şi mai mult zahăr în sânge. Receptorii de 
adenozină din creier sunt blocaţi, prevenind starea de somnolenţă. 
 

● După 45 de minute corpul accelerează producţia de 
dopamină, stimulând centrii plăcerii din creier. Acesta este momentul 
în care organismul începe să reacţioneze ca şi cum ar fi luat substanţe 
stupefiante. Blisstre notează că acest tip de băutură carbogazoasă 
acţionează asemeni heroinei. 
 

● La 60 de minute după ce ai băut un pahar de Coca-Cola, 
acidul fosforic fixează calciul, magneziul şi zincul la nivelul intestinului 
subţire, ceea ce provoacă o accelerare a metabolismului. Doza de zahăr 
şi îndulcitori artificiali care sunt în corp vor creşte nevoia de a urina. De 
asemenea, tot în acest moment organismul începe să resimtă şi 
efectele diuretice ale cofeinei conţinută de acest tip de suc. 
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.   
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UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
» Eduard Sasu & Bogdan Mladin, 11B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 

Mișcarea este parte din natura corpului uman și buna sa 
funcționare, de la nivel celular și până la sistemele mari: muscular, 
osos, cardio-vascular sau articular. 

Organizația Mondială a Sănătății a identificat de altfel lipsa 
activității fizice drept al patrulea mare factor responsabil de 
mortalitate la nivel global.  

Ce înseamnă un nivel suficient de activitate fizică pentru 
sănătate? Recomandările internaționale sunt simple: 60 minute de 
mișcare zilnic sau 150 minute pe săptămână, distribuite de-a lungul 
mai multor zile.  

Evident, activitatea fizică trebuie adaptată vârstei, 
condițiilor fizice și preferințelor fiecăruia: plimbare vioaie, bicicletă, 
gimnastică, alt sport, grădinărit. 

Alimentația este celălalt mare pilon al formulei pentru 
sănătate, aducând combustibilul de care corpul nostru are nevoie 
pentru a funcționa bine.       

Pentru organism acest lucru înseamnă că primeşte zilnic toţi 
nutrienţii de care are nevoie pentru armonie şi energie.  
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Apoi, sănătatea din interior are efecte vizibile pentru 
aspectul exterior. Iar alimentaţia nu influenţează doar aspectul fizic, 
ci şi starea de spirit.  

Atunci când mănânci sănătos, te simţi „uşor”, activ, ai poftă 
de viaţă. Ce înseamnă însă a mânca sănătos?  

Nu este o noutate că nu toate alimentele au aceeași valoare 
pentru organism.     

Unele alimente sunt bogate în nutrienți, altele sunt așa-
numitele „calorii goale”, adică bogate în calorii, provenind din 
zaharuri și/sau grăsimi și sărace în alți nutrienți (de exemplu 
băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare îndulcite, dulciuri concentrate, 
grăsimi). 

Modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le 
facem zi de zi au un impact semnificativ asupra sănătăţii şi stării 
noastre de bine.  

Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii trebuie să 
înţeleagă că alimentaţia corectă şi sănătoasă nu trebuie să fie 
ocazională, ci trebuie să fie integrată într-un stil de viaţă care va 
asigura starea generală de sănătate şi longevitatea. 
  Nici un aliment nu poate aduce, singur, toate principiile 
nutritive de care are nevoie organismul, ci doar o alimentaţie 
variată, moderată şi echilibrată. ■ 

 

  



 

impuls   77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE L’ORTHOGRAPHE  

DANS LA CLASSE DE FLE 
»Prof. Nicoleta Patrascu 

  Liceul Tehnologic Turburea 

 

La question orthographique occupe une place singulière dans 

l'enseignement-apprentissage du français. Historiquement liée à la 

scolarisation des petits Français (Chervel 1977), elle semble reléguée 

aujourd'hui au rang de « sous-compétence dans le domaine de la langue 

», plus ou moins dépendante des activités de production écrite. La leçon 

d'orthographe occupait une place centrale. Véritable pivot de 

l'enseignement du français, elle drainait la plupart des apprentissages du 

français : de nombreuses activités de lecture, les exercices d'écriture, 

l'analyse grammaticale, étaient tout entiers orientés vers la maitrise des 

règles, conventions et exceptions orthographiques. A l'heure actuelle, les 

textes officiels, les discours avancés en formation, les pratiques elles-

mêmes, ont sensiblement évolué pour amoindrir cette position centrale 
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et pour, dans certaines propositions didactiques, ne lui accorder qu'une 

fonction secondaire ou connexe par rapport au lire-écrire. 

Il reste que cette composante orthographique reste souvent 

délicate à traiter, complexe à programmer et à inscrire dans des 

démarches d'apprentissage cohérentes. Au delà des prises de position 

plus ou moins tranchées, plusieurs problèmes se posent encore à 

l'enseignant de français: définir sa place et son importance dans la 

composition d'un texte ou la préparation d’une séquence ; prendre en 

compte la valeur de ses normes et de ses usages, essentiellement dans la 

circulation des écrits dans et hors l'école. 

Appliquée à l'orthographe, la question de l'apprentissage peut 

paraitre ou non pertinente, ou trop évidente. En fait, elle prend un sens 

particulier. Nous pouvons en effet nous demander si cet apprentissage 

peut et doit être pensé en tant que tel. Lorsqu'on étudie les manuels 

d'orthographe et les pratiques dominantes, on se rend compte que 

l'orthographe ne peut s'acquérir que par la mise en œuvre de deux types 

d'activité : a) la mémorisation de listes de mots plus ou moins réguliers, 

d'exceptions, ou de paradigmes de conjugaison... ou bien encore de 

règles plus ou moins complètes et b) l’application de ces connaissances 

en listes ou en règles dans des exercices prévus à cet effet et, dans le 

meilleur des cas, dans des productions écrites autonomes. Rarement, il 

est suggéré une étude réflexive qui mobilise l'intelligence, le 

raisonnement, la découverte des principes de fonctionnement; bref, des 

activités orthographiques qui fassent sens. Généralement, ces activités 

visent la connaissance du code et non la maitrise du fonctionnement ou 

des usages de l'écrit, dans leur dimension orthographique. L'enseigne-

ment de l'orthographe (et non l'apprentissage) résulte alors d'un travail 

d'appropriation passif. L'orthographe s'impose aux élèves, ils ne peuvent 

ni la comprendre ni à fortiori la construire. Dans ce contexte, élèves et 

enseignants ne parviennent pas à objectiver une orthographe qui repose 

avant tout sur l’aléatoire et l’arbitraire. Aléatoire parce que perçue 

comme non systématisable : les élèves ne parviennent que rarement à 

choisir et à justifier une marque : « Il faut mettre un s, non un x ou peut-

être nt ». Arbitraire parce que non explicable; les enseignants ne 

fournissent pas toujours d'explication satisfaisante : « C'est comme ça, il 

faut le savoir... » 

Dans les discours avancés sur la compétence orthographique des 

élèves , on s'aperçoit qu'ils sont soit « bons », soit « mauvais » ; il n’y a 
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pas de moyen terme. Seule la répétition d'exercices rectifiant les erreurs 

constatées peut les aider à passer de l'état de non ou de mauvais 

«orthographieur» à l'état de bon «orthographieur». Avec cette 

conception, on ne peut envisager une véritable progression des 

apprentissages. Il faut toujours et inlassablement reprendre les mêmes 

notions, corriger les mêmes erreurs, répéter les mêmes exercices d'une 

année à l'autre. Les manuels d'orthographe semblent d'ailleurs 

immuables et s'organisent en fonction de ces pratiques : on apprend une 

règle qu'on applique dans une série d'exercices. Si le transfert en 

situation d'écriture contrôlée (la dictée) ou autonome (la production 

d'écrits) n'est pas effectif, on reprend la leçon du manuel en augmentant 

le nombre d'exercices, en faisant répéter ou recopier l'énoncé de la règle. 

De fait, cette vision de l'enseignement de l'orthographe (et sans 

doute, aussi, de l'écrit et de la langue en général) détermine la plupart 

des recherches en portant l'attention plus sur les erreurs des apprenants 

que sur les processus cognitifs en jeu. Dans cette approche, l’objectif est 

généralement descriptif, c’est-à-dire non normatif, avec des visées 

souvent progressistes, montrant l’évolution des usages et la nécessité 

d'en tenir compte dans l’enseignement, par exemple en relativisant le 

poids de l'orthographe dans la correction des copies. Mais 

fondamentalement, le point de vue est le même, il s'agit d'étudier les 

résultats de l'activité orthographique. Les principes méthodologiques ne 

diffèrent guère sur le fond; ils visent avant tout le recueil de données 

dans des épreuves de dictée de mots ou de phrases isolées, dans des 

situations de production d'écrits plus ou moins contraints, dans un cadre 

psychologique ou sociologique plus ou moins prégnant : en fonction des 

lieux, des âges ou des milieux. 

La situation en France apparait dès lors très singulière, 

l'orthographe y est souvent mal traitée, à l'école certes, mais aussi dans 

l'ensemble des pratiques d'écriture socialement et historiquement 

instituées (Cerquiglini 1996). La résistance à l'innovation pédagogique 

va de pair avec les résistances exprimées aux tentatives de réforme ou 

de rectifications. 

Dans ce contexte, les recherches qui tentent d'objectiver 

l'apprentissage de l'orthographe ne peuvent s'abstraire de ces 

conceptions contradictoires.  Il leur faut résolument trancher avec des 

thèses et des méthodologies profondément déterminées par des prises de 

position souvent opposées.     
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LUNA FEBRUARIE. 

Repere 
 

♥ 1 februarie // 1914: Intră în funcţiune prima instalaţie centralizată feroviară 
din România, pe linia Bucureşti-Ploieşti ■ 1958: Primul satelit al Americii este lansat 
cu succes în Cosmos. Plasat pe o orbită terestră de o rachetă „Jupiter-C”, 
„Explorer” este destinat să transmită semnale pe Pământ, prin cele 2 emiţătoare, de 
la o distanţă variind între 340 şi 2900 km ■ 1974: Ilie Năstase este declarat cel mai 
bun tenismen al anului 1973 şi este distins, la New York, cu „Racheta de aur” ■ 
1990: Gabriel Liiceanu înfiinţează la Bucureşti editura Humanitas  
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♥  2 februarie // 1882: se naşte James Joyce, scriitor irlandez de limbă engleză 
(d. 1941).  

♥ 3 februarie // 1815: A fost fondată prima fabrică pentru producţia de brânză, 
în vederea comercializării (Elveţia) ■ 1966: Staţia rusească automată „Luna 9”, 
lansată la 31 ianuarie 1966, a realizat prima aselenizare şi a transmis imagini ale 
suprafeţei lunare ■ 1809: se naşte Felix Mendelssohn Bartholdy, compozitor, dirijor 
şi pianist german (d. 1847) ■ 1468: moare Johann Gutenberg, inventatorul tiparului 
(n. 1398)  

♥ 4 februarie // 1927 – În SUA se lansează filmul The jazz singer (Cântăreţul 
de jazz), de Warner Brothers, prima peliculă sonoră din istoria filmului.   

♥ 5 februarie // 1535: Apare prima lege specifică referitoare la săraci şi aparţine 
Parlamentului din Paris, Franţa ■ 1939: moare Gheorghe Ţiţeica, matematician, 
deschizător de drumuri în geometria diferenţială (n. 1873)   

♥ 6 februarie // 1868: A avut loc, la Paris, premiera „Poemei române” compusă 
de George Enescu. Este prima sa apariţie publică în calitate de compozitor (la 
vârsta de 16 ani) ■ 1793: moare Carlo Goldoni, dramaturg, supranumit de către 
Voltaire „Moliere al Italiei”. (n. 1707)   

♥ 7 februarie // 1935: Stroe şi Vasilache, celebrul cuplu de comici, prezintă în 
premieră „Bing Bang” – primul film sonor realizat la Bucureşti cu o aparatură 
construită de inginerul român Argani ■ 1992: În baza Tratatului de la Maastricht (- 
oraş olandez) s-a constituit Uniunea Europeană ■ 1478: se naşte Thomas Morus, 
savant umanist englez, unul dintre întemeietorii socialismului utopic, autor al lucrarii 
„Utopia” (d. 1535) ■ 1812: se naşte Charles Dickens, scriitor englez (d. 1870) ■ 
1870: se naşte Alfred Adler, psihiatru austriac al cărui sistem de psihologie 
individuală a introdus termenul de sentiment de inferioritate, numit mai târziu şi 
uneori inexact complex de inferioritate (d. 1937) ■ 1906: se naşte Oleg 
Konstantinovici Antonov, constructor rus de avioane (d. 1984).  

♥ 8 februarie // 1907: Răscoala ţăranilor din satul Flămânzi, judeţul Botoşani ■ 
1828: se naşte Jules Verne, scriitor francez, creator al romanului ştiinţific de 
anticipaţie (d. 1905)  

♥ 9 februarie // 1409: se naşte Constantin al XI-lea, ultimul împărat bizantin (d. 
1453) ■ 1881: moare Fiodor Mihailovici Dostoievski, scriitor rus („Fraţii Karamazov”, 
„Crimă şi pedeapsă”, „Idiotul”) (n. 11 noiembrie 1821) ■ 1957: moare Miklós Horthy, 
regent al regimului monarhic în Ungaria (1920 – 1945). În planul politicii externe, 
Horthy s-a apropiat de regimul fascist al Reichului german, în încercarea de a 
obţine revizuirea Tratatului de la Trianon (1920), un act care impusese Ungariei 
mari cedări teritoriale (n. 18 iunie 1868).   

♥ 10 februarie // 1755: moare Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, baron 
de la Brede) scriitor şi filosof iluminist francez (n. 1689) ■ 1837: moare A.S. Puşkin, 
scriitor rus (n. 1799)  
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♥ 11 februarie // 1929: Ia fiinţă statul Vatican prin acordurile italo-papale de la 
Lateran. Papa exercită puterea legislativă şi executivă, prin intermediul unui corp de 
cardinali. Papa Pius al XI-lea semnează cu Mussolini Tratatul de pace de la Lateran 
prin care statul italian acordă Vaticanului proprietatea exclusivă şi jurisdicţia 
suverană asupra unui cartier din N-V Romei, în schimbul recunoaşterii de către 
papă a guvernului fascist. ■ 1847: se naşte Thomas Alva Edison, inventator şi 
cercetator în domeniul electricităţii, a realizat telegraful, fonograful şi microtelefonul, 
lampa cu incandescenţă etc. (m. 18 oct. 1931) ■ 1650: moare René Descartes, 
filosof francez („Discurs asupra metodei”, „Meditaţii metafizice”) (n. 31 mar. 1596) ■ 
1868: moare Leon Foucault, fizician francez, cel ce a demonstrat, gratie pendulei, 
mişcarea de rotaţie a pământului (n. 18 sep. 1819).  

♥ 12 februarie // 1804: moare Immanuel Kant, filosof german (n. 1724).   
♥ 14 februarie // 1924: A fost fondată corporaţia IBM ■ 1946: A început să 

funcţioneze primul calculator electronic Eniac, conceput în 1943, la Universitatea 
din Pennsylvania ■ 1935: se naşte Grigore Vieru, poet român, membru de onoare 
al Academiei Române (d. 2009) ■ Ziua Sfântului Valentin, ziua darurilor şi a iubirii, 
sărbătorită mai ales în Europa Occidentală şi în SUA.   

♥ 15 februarie // 1564: se naşte Galileo Galilei, fizician şi astronom renascentist 
(d. 1642) ■ 1840: se naşte Titu Maiorescu, întemeietor al criticii româneşti 
moderne, fondatorul Junimii, membru fondator al Societăţii Academice Române, 
preşedinte al Consiliului de Miniştri (d. 1917).  

♥ 17 februarie // 1993 : Academia Română a hotărât revenirea la scrierea cu 
„â” în interiorul cuvântului şi a formei „sunt” în loc de „sînt” ■ 1600: moare Giordano 
Bruno, filosof renascentist italian, ars pe rug din ordinul Inchiziţiei (n. 1548) ■ 1673: 
moare Moliere (Jean Baptiste Poquelin), dramaturg francez (n. 1622) ■ 1827: 
moare Johann Heinrich Pestalozzi, pedagog elveţian ce a înnoit viziunea asupra 
metodelor de predare în învăţământul primar, promotor al învăţământului în mediul 
rural (n. 1746) ■ 1856: moare Heinrich Heine, poet, ultimul reprezentant al 
romantismului german (n. 1797).   

♥  18 februarie // 1546: moare Martin Luther, reformator religios, fondatorul 
bisericii luterano-protestante (n. 1483) ■ 1564: moare Michelangelo Buonarroti, 
sculptor, pictor, arhitect şi poet italian (n.1475).   

♥ 19 februarie // 1866: A apărut lucrarea cercetătorului Gregor Mendel 
Cercetări asupra plantelor hibride, în care sunt formulate legile fundamentale ale 
eredităţii (legile lui Mendel) ■ 1473: se naşte Nicolaus Copernicus, astronom 
polonez (d. 1543) ■ 1876: se naşte Constantin Brâncuşi, fost un sculptor român cu 
contribuţii covârşitoare la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptura 
contemporană (d. 1957)   

♥ 20 februarie // 2006: A fost inaugurată Low Racoviţă, prima staţie 
românească din Antartica.  
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♥ 21 februarie // 1848: A apărut, la Londra, Manifestul Partidului Comunist, 
redactat de Karl Marx şi Friedrich Engels ■ 1947: A fost inventat primul aparat de 
fotografiat la minut de către Edwin Herbert Land, în New York ■ 1677: moare 
Baruch Spinoza, filosof olandez (n. 1632).  

♥ 22 februarie // 1632: Galileo Galilei publică Dialog despre cele două mari 
sisteme ale lumii ■ 1788: se naşte Arthur Schopenhauer, filosof german (d. 1860) ■ 
1810: se naşte Frederic Chopin, pianist şi compozitor polonez (d. 1849)  

♥ 23 februarie // 1893 Patentarea motorului Diesel o descoperire a inginerului 
german Rudolf Diesel ■ 1918: A luat fiinţă Armata Roşie. Ziua apărătorilor patriei în 
Rusia. ■ 1929: Încep şi în România concursurile de frumuseţe, prin declararea 
Magdei Demetrescu drept „Miss România 1929”. ■ 1685: se naşte Georg Friedrich 
Händel, compozitor, organist, violonist german (d. 1759) ■ 1883: se naşte Karl 
Jaspers, filosof german (d. 1969) ■ 1855: moare Carl Friedrich Gauss, 
matematician, astronom, fizician german (n. 1777)   

♥ 24 februarie // Dragobetele (Cap de primăvară) – este o sărbătoare populară 
cu dată fixă, având semnificaţii apropiate de sărbătoarea occidentală a 
îndrăgostiţilor – Sf. Valentin (14 februarie)   

♥ 25 februarie // 1817: Deschiderea oficială a muzeului Naţional Bruckenthal 
din Sibiu, cel mai vechi muzeu din ţară ■ 1861: se naşte Rudolf Steiner, filosof 
austriac (d. 1925) ■ 1866: se naşte Benedetto Croce, filosof, istoric, politician italian 
(d. 1952)  

♥26 februarie // 1802: se naşte Victor Hugo, scriitor francez (d. 1885) ; 1829: 
Levi Strauss, creatorul jeans-ilor (d. 1902)   

♥ 27 februarie // 1882: Premiera, la Gimnaziul român din Braşov, a primei 
operete româneşti: „Crai nou”, de Ciprian Porumbescu. (27 februarie/11 martie) ■ 
1926: moare Elena Teodorini, născută Elena de Mortun (n. 25 martie 1857, Craiova 
– d. 27 februarie 1926, Bucureşti), a fost o mezzo-soprană, falcon şi soprană 
româncă. Elena Teodorini este prima cântăreaţă din România care a păşit pe scena 
teatrului Scala din Milano ■ 1936: moare Ivan Pavlov, fiziolog rus, a fost cunoscut 
foarte mult pentru că a descris primul fenomenul condiţionării clasice în 
experimentele pe care le-a făcut cu câini (n. 1849)  

♥ 28 februarie // 1907: se naşte Mircea Eliade, (n. 13 martie S.V. 28 februarie 
1907, Bucureşti – d. 22 aprilie 1986, Chicago) scriitor, filozof şi istoric al religiilor).   

♥ 29 februarie // 1792: se naşte Gioacchino Rossini, compozitor italian, autor al 

celebrei Bărbierul din Sevilia (d. 1868). ■  
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CERINȚELE ÎNVĂȚĂRII EFICIENTE 
 

» Prof. Maria Gridan  
Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

                                                                          

 

Studiul problematicii învăţării este unul complex şi dificil. 

Reprezintă o preocupare continuă pentru domeniul psihopedagogic, 

cunoscut fiind faptul că regăsim acest fenomen important, în tot ceea ce 

înseamnă dezvoltare umană, în toate formele educaţiei.  

Tema învăţării este una de interes, nu numai pentru domeniul 

educaţiei, dar şi pentru alte discipline. Iată de ce, abordarea acestui 

fenomen este complexă iar definiţiile sunt numeroase. Important de 

menţionat este faptul că, la modul fundamental, conceptul de învăţare 

poate fi analizat la nivel extins, social sau, dimpotrivă, restrictiv, 

îngustat, focalizându-ne doar pe lumea şcolii. 

În sensul ei larg, înţelegem învăţarea ca pe nevoia şi iniţiativa 

omului de a acumula cunoştinţe, valori, priceperi, pentru a putea trăi 

într-o lume în care dinamica schimbărilor e uimitoare. Vorbim - în acest 

caz - despre învăţare ca atitudine faţă de cunoaştere, faţă de viaţă, faţă 

de nou. 
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În sens restrâns, învăţarea -învăţarea şcolară mai precis - poate fi 

analizată din două puncte de vedere: pe de o parte este vorba despre 

învăţarea ca produs şi pe de altă parte, învăţarea ca proces. 

Invăţarea şcolară, se defineşte ca fiind “un set de acţiuni cu 

valoare informative formativă, proiectat, organizat, condus şi evaluat în 

mod direct sau indirect de educator, cu evoluţii progresive în planul 

eficienţei schimbărilor semnificative şi observabile la nivelul conduitei 

cognitive, acţionale, socio-relaţionale şi emoţional afective”. 

Condiţii ale învăţării 

Premisele de la care pornim în prezentarea acestui subiect legat de 

învăţarea şcolară sunt următoarele: 

- nicio activitate nu se poate desfăşura în afara unui context dat;  

- pentru o activitate eficientă, educatorul trebuie să cunoască şi să ia în 

calcul condiţiile prealabile, specifice învăţării; 

- cunoaşterea şi optimizarea condiţiilor învăţării elemente definitorii 

în/pentru organizarea şi conducerea instruirii.  

În literatura de specialitate întâlnim numeroase variante de clasificare a 

condiţiilor învăţării. Cea mai cunoscută este clasificarea psihologului R. 

Gagné. Acesta distinge două categorii: condiţii interne şi condiţii 

externe ale învăţării.  

Condiţiile interne ale învăţării sunt date de:  

- particularităţile şi disponibilităţile subiectului (potenţialul ereditar); 

- structura cognitivă a celui care învaţă;  

- motivaţia;  

- stilul de învăţare;  

- tehnici de muncă individuală; 

Condiţiile externe ale învăţării sunt date de:  

- personalitatea educatorului;  

- variabilele din care se construieşte situaţia de învăţare (sistemul de 

cerinţe şcolare, specificul materiei studiate etc.);  

- elemente ce ţin de calitatea instruirii (metode, strategii, stiluri); 

- climatul şcolar: tipul de relaţii ce se instiuie între profesor – elevi, în 

colectiv;  

- gestiunea timpului. 

   Pentru a se realiza învăţarea, este nevoie de prezenţa şi 

stimularea atât a factorilor interni, cât şi a celor externi. 

Activitatea de predare reprezintă consecinţa diferitelor niveluri 

ale proiectării, în mod direct a proiectării lecţiei. În conformitate cu The 
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International Encyclopedia of Education, „predarea denotă acţiunea 

întreprinsă cu intenţia de a produce învăţarea altei persoane” .  

În mod evident, pentru a putea fi considerate ca intrând în 

componenţa predării, activităţile desfăşurate trebuie să îndeplinească 

anumite criterii, dar nu există încă un consens printre autori care se 

ocupă de această problemă. 

Orice proces didactic are drept scop general explorarea şi 

exploatarea optimă a resurselor de învăţare ale elevilor. Una dintre cele 

mai importante astfel de resurse este stilul de învăţare. De el depinde 

modul în care este orientată şi însuşită cunoaşterea şi modul în care 

elevul stabileşte relaţii cu profesorii şi colegii.  

Problema diferenţelor de stil este o problemă a diferenţierii 

capacităţilor prin care oamenii caută în mod activ, organizează şi 

interpretează, imaginează şi ulterior refolosesc informaţia. În efortul lor 

de cunoaştere elevii angajează în moduri diferite şi în proporţii diferite 

aceste potenţialităţi. În opinia lui Kolb stilul de învăţare desemnează 

căile concrete prin care individul ajunge la schimbări în comportament 

prin intermediul experienţei trăite, al reflecţiei, experimentului şi 

conceptualizării . 

Stilul de învăţare este o „combinaţie de caracteristici cognitive, 

afective şi alţi factori psihici care servesc drept indicatori relativ stabili 

ai felului în care elevul percepe, interacţionează şi răspunde la mediul de 

învăţare (...). Bazele sale sunt legate de structura şi organizarea 

neuronală, de dezvoltarea personalităţii şi de experienţele de învăţare 

acasă, la şcoală şi în societate” .  

Învăţarea se face cel mai uşor şi este foarte eficientă când se 

petrece într-un context neameninţător (este recomandată toleranţă faţă 

de greşeli; greşeala este considerată o oportunitate de a învăţa; elevii 

trebuie motivaţi pentru a nu avea teamă de eşec, pentru a reuşi, pentru a 

se dezvolta). ■ 
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FORME GEOMETRICE  
ÎN ARTELE PLASTICE  

» Prof. Laurenţiu Gridan 
Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” Târgu Jiu 

 

Activitatea de creaţie plastică se desfăşoară pe baza observării 

lumii înconjurătoare, trebuie să ne obişnuim de timpuriu, să observăm 

natura, să studiem formele naturale. Studiul lor este necesar în vederea 

obţinerii formelor plastice, principalele elemente de limbaj. Imaginea 

creată de artist, cu ajutorul liniei şi culorii în pictură, sau prin volume în 

sculptură este forma plastică.  

    Fiecare perioadă istorică, de la începuturile omenirii şi până în 

prezent, a avut o contribuţie aparte la evoluţia formelor plastice. 

             Din punct de vedere artistic, forma are mai multe accepţii dar 

cele mai cunoscute sunt: forma spontană; forma elaborată. 
Forma spontană poate fi şi formă naturală (ex: norii învolburaţi 

pe cer, frunzişuri compacte frământate de vânt, crengi sau trunchiuri 

uscate de copaci, etc).  
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     Sunt şi forme spontane create de artişti prin diferite procedee tehnice 

ca şi forme spontane obţinute de elevi prin diferite procedee: procedeul 

monotipiei, procedeul dirijării culorii prin jetul de aer, procedeul 

curgerii libere a culorii sau procedeul stropirii. Aceste procedee conduc 

spre înţelegerea clară a noţiunii de formă şi dezvoltă deprinderea 

elevilor de a privi forma în ansamblu.  

Forma elaborată este obţinută prin actul de creaţie pe baza 

observării sau studiului formelor naturale. Ea are forţa de a comunica 

sentimente şi idei şi de a provoca anumite atitudini. În această ipostază 

ea este semn plastic.   

           Forma plastică elaborată ia naştere pe baza transfigurării unor 

forme naturale (studiul structurilor). Acestea sunt prelucrate, analizate şi 

asamblate în totalităţi noi astfel încât relaţionarea lor să comunice o 

idee, o semnificaţie, emoţie, devenind expresivă. Expresivitatea formei 

elaborate mai poate fi obţinută şi prin investirea ei cu anumite relaţii de 

mişcare, relaţii de lumină, de culoare, cu o anumită spontaneitate care să 

sugereze timpul.   

           Toate aceste operaţii au ca rezultat transfigurarea formei naturale 

considerată ca reper, start de plecare pentru a ajunge la o anumită 

semnificaţie. În acest fel se realizează imaginea artistică plastică a 

formei iniţiale. Ea atestă că nimic nu poate fi comunicat în activitatea de 

creaţie artistică decât prin formă care în mod obişnuit exprimă 

conţinutul ei.   

           Factorii care pot să determine înţelegerea şi reprezentarea grafică 

a formei plastice şi care pot fi influenţaţi prin educaţie sunt:  

- capacitatea elevilor de a vedea ansamblul imaginii ei (înfăţişarea 

formei);  

-  acuitatea vizuală a elevilor (ceea ce ochiul poate sesiza);  

-  capacitatea elevilor de a observa, percepe, analiza, selecta, combina, 

memora, inventa;  

-  dispoziţia, sensibilitatea lor artistică, anumite conflicte psihice, 

caracterul lor.   

           Capacităţile sunt strâns legate de cunoaşterea formelor plastice 

care au fost sistematizate în mai multe categorii: forme de tip 

fundamental – pătratul, triunghiul, cercul, formele plastice privite din 

punct de vedere al liniilor de forţă, al structurii şi expresivităţii lor care 

pot să aibă înfăţişări şi semnificaţii diferite. Ele pot fi asociate în diferite 

contexte sau compoziţii în scopul configurării unui anumit spaţiu 
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plastic. Astfel formele plastice pot fi ordonate în diferite ansambluri: 1. 

forme impresioniste fără linii de contur care apar prin fragmentarea şi 

juxtapunerea tuşelor cromatice, învăluite de lumini vibrante şi de umbre 

colorate; 2. formele expresioniste  au caracter sintetic redat prin linii 

expresive, tinzând spre iraţional, pentru a sublinia prin culori violente 

expresia emoţională; 3. forme manieriste alcătuite într-o nouă 

combinare a altor forme cunoscute şi repetate continuu; 4. forme 

simbolice  care se referă incomplet sau aluziv la o anumită realitate; 5. 

forme idealiste cu însuşiri ideale, selecţionând din realitate ceea ce este 

esenţial, pe care-l înfăţişează aşa cum ar putea fi; 6. forme constructive 

care prezintă construcţii spaţio-dinamice cu profiluri discontinue care 

subliniază direcţiile spaţiului dintr-un punct ales şi sub diferite unghiuri 

de vedere; 7. forme naive cu trăsături artizanale şi populare care descriu 

sincer şi intuitiv obiectele, fenomenele , fără selecţie voită; 8. forme 

succesive au un caracter serial dinamic cu reglări interioare ce tind spre 

unul sau mai multe centre de interes; 9. forme obiectuale prezintă 

caracterul material al obiectelor estetice dezvăluind aspecte 

impresionante ale unor macro sau microstructuri; 10. forme alegorice 

invocă o imagine cu ajutorul alteia pe baza unor relaţii pe care aceasta le 

are cu prima. Ele personifică fie anumite noţiuni fie anumite forme sau 

fenomene concrete; 11. forme fantastice înfăţişează născociri temerare 

ale imaginaţiei creatoare care comunică semnificaţii umane conturând 

fie un univers ce nu există în realitate, fie un univers rezultat din 

amestecul elementelor reale cu cele suprareale.  

     Artiştii, pictorii şi, în general, toţi aceia care au avut din plin trezită 

atât sensibilitatea faţă de frumos, cât şi spiritul viu al celui ce caută să 

dezlege tainele naturii profunde a fiinţei umane au descoperit că 

întotdeauna există o legatură directă între o anumită proporţionalitate a 

formelor şi impresia vizuală agreabilă ce apare ca urmare a contemplării 

acelor forme. ■ 
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12 SFATURI  
pentru rezolvarea de probleme 

             
                                                        »Prof. Iulieta Poaţă 

Liceul Tehnologic Tismana 
 

            Regina ştiinţelor oferă cu generozitate câmp de afirmare pentru un mare 
număr de iubitori de creaţie. Dar nenumăraţi copii inteligenţi evadează de pe 
terenul „minat” de „îngrozitoarele” probleme ale celei mai exacte ştiinţe, o 
părăsesc pentru totdeauna ireversibil, pentru că nu ştiu tacticile pe care trebuie 
să le aplice în rezolvarea problemelor. 
            Sunt destul de rare cazurile în care învăţătorii sau profesorii explică 
elevilor tacticile pe care aceştia trebuie să le aplice pentru rezolvarea unei 
probleme. Cel mai adesea aceste lucruri sunt lăsate pe seama intuiţiei 
şcolarului. Din acest motiv dau un set orientativ de reguli elastice care sper să-l 
ajute pe elev când se află în încurcătură. 
            1) Citeşte enunţul problemei de mai multe ori, pentru a înţelege pe 
deplin problema. Multe enunţuri sunt formulări complicate ale unor fapte 
matematice destul de simple. 
            2) Încadrează corect problema într-un domeniu matematic şi dacă este 
posibil, într-un capitol precizat. Majoritatea problemelor şcolare permit acest 
lucru. Trebuie evitate încadrările grăbite. 
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            3) Nu te repezi la prima rezolvare care îţi vine în minte. Cele mai multe 
probleme au mai multe rezolvări posibile şi nu întotdeauna cea mai vizibilă este 
şi cea mai simplă, economicoasă ori elegantă. Se ştie că cu cât ideea de la care 
pleci în rezolvare este mai ingenioasă cu atât rezolvarea este mai uşoară. 
            4) Bazează-te pe necesitatea tuturor ipotezelor. În majoritatea 
problemelor şcolare toate ipotezele sunt necesare. Când te afli în impas, fă 
inventarul celor utilizate, de multe ori vei obţine astfel ideea. 
            5) Dacă rezolvarea nu se întrevede în întregime, atunci foloseşte 
metoda „ramifică şi intersectează”: pleacă de la ipotezele problemei şi 
derivează consecinţe care par a se apropia de concluzie („ramifică”). Fă la fel 
plecând de la concluzie, şi care se apropie de ipoteze. Se obţin astfel doi arbori, 
unul cu rădăcina în ipoteze şi cu ramurile în concluzie şi unul cu rădăcina în 
concluzie, când cei doi arbori se întâlnesc („intersectează”), rezolvarea este 
terminată. 
            6) Ori de câte ori se poate, foloseşte construcţii grafice corecte. Foarte 
multe raţionamente pot fi construite plecând de la figuri. 
            7) Atenţie la operaţiile pe care le faci,  ”Abuzuri”  mici duc la consecinţe 
foarte mari. 
            8) Reaminteşte-ţi probleme asemănătoare sau idei de rezolvare folosite 
altădată. Nu toate problemele sunt complet noi. Anumite scheme de rezolvare 
au aplicabilitate largă. 
            9) Atenţie la şabloane, unele pot să limiteze fantezia în loc să-ţi ajute în 
rezolvare. Mai grav este că multe şabloane sunt inconştiente, le avem, ne 
îngrădesc, dar nu le simţim prezenţa. 
            10) Reciteşte şi rafinează rezolvarea problemei. Se elimină astfel erorile 
de diferite feluri şi se memorează eventual problema şi ”cheia” rezolvării. 
            11) Nu te baza prea mult pe „sfaturi pentru rezolvarea de probleme”, 
indiferent cine ţi le dă. Rezolvă singur probleme până ce eşti în stare să-ţi dai tu 
singur sfaturi. Sfaturile date de alţii sunt utile, cele care ţi le dai singur sunt 
necesare. 
            12) Rezolvă cât mai multe probleme şi astfel vei întâmpina dificultăţi din 
ce în ce mai puţine. ■ 
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CHIMIE DE CLASA a X-a  
SAU LINGVISTICA DE CLASA a VII-a 

 
» Prof. Daniela Peptan  

Colegiul Gheorghe Tătărescu, Rovinari 

 

Se dau structurile a zece hidrocarburi și denumirile lor în ordine 

aleatorie: 

 

 
a. butan b. 2-butenă c. 2,3-dimetilhexan d. 2,2-dimetil-3-pentină e. etan 

f. 2-etil-5-metilhexa-1,5-dien-3-ină g. 3-etilpentan h. 4-etil-2,2,4-

trimetilheptan 

 i. 2-metilpenta-1,4-dienă j. 4-propilhepta-3-en-1,5-diină  

1. Faceți corespondențele corecte între structurile hidrocarburilor și 

denumirile lor.  

2. Denumiți următoarele hidrocarburi:  
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3. Explicați cum ați rezolvat ! 

La prima vedere ați crede că sunt subiecte de chimie organică, 

studiată de voi, pentru prima dată  in clasa a X-a. Nici gând! V-ați 

inșelat! Sunt "doar"  subiecte date la OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ,  

etapa judeţeană, in decembrie 2015 la clasele a VII-a şi a VIII-a.  

     Chimia organică, chimia compușilor carbonului,  are reguli clare, 

algoritmi de rezolvare și un  astfel de exercițiu se rezolvă respectând 

pașii de denumire a hidrocarburilor saturate si  nesaturate: 

a) Se stabilește si se numerotează cu cifre arabe  catena cea mai 

lungă, iar in cazul în care există mai multe variante,  se consideră 

corectă cea cu mai multe ramificații. La hidrocarburile nesaturate catena 

de baza trebuie să conțină legatura multiplă, chiar dacă există  o catenă 

cu mai mulți atomi de carbon. 

Se ține cont ca suma pozițiilor ramificațiilor să fie minimă. 

b) Se denumesc ramificațiile, ca radicali , în ordine alfabetică, 

indicand prin cifre arabe pozițiile acestora în catena principală si prin 

prefixe di-, tri-, tetra-, etc multiplicitatea lor pe catena. Prefixele nu 

modifica ordinea alfabetică a ramificațiilor. 

c) Se denumește hidrocarbura din catena principală, specificând 

locul ocupat de legătura dublă sau triplă. Daca sunt mai multe legaturi 

multiple, se specifică acest lucru prin prefixe di-, tri-,si cuvântul -enă 

pentru alchena si -ină pentru alchină. 

d) Dacă sunt și legături duble și legături triple în aceeași 

moleculă, se citesc mai întâi legăturile duble si apoi cele triple, tinându-

se cont de numarul lor. 

Urmând acest algoritm al nomenclaturii hidrocarburilor , putem 

ușor să atribuim denumirile primelor zece structuri din exercițiu, ținând 

cont că la capetele fiecarei legaturi covalente există câte un atom de 

carbon și cunoscând  faptul că atomul de carbon este tetravalent. 

Astfel, aplicând algoritmul, raspunsurile sunt: 

1. 1-e, 2-a, 3-g, 4-c, 5-b, 6-h, 7-f, 8-i, 9-d, 10-j. 
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2.  a. 5-etil-2,2-dimetilhept-5-en-3-ină 

     b. hepta-3,4-dien-1,6-diină 

     c. 3,3-dietilpent-1-en-4-ină 

 

           Dar aceste subiecte se pot rezolva și într-o altă manieră, 

necunoscând nimic despre carbon și tetravalența sa, despre legăturile 

covalente simple, duble și triple și, nici atât, despre hidrocarburi. 

        Luați-le ca pe o provocare și încercați să descifrați problemele de 

nomenclatură și structură chimică dintr-o altă perspectivă decât cea 

chimică, plecând de la analogii, similitudini , intuiție , asa cum  marii 

lingvisti au descifrat hieroglifele si documentele criptate. 

      Deoarece petrolul este cea mai mare sursa de hidrocarburi iata, in 

continuare, cateva curiozitati despre " aurul negru": 

 Petrolul, sau titeiul, impreuna cu carbunii si gazele naturale fac 

parte din zacamintele de origine biogena care se gasesc in scoarta 

pamantului 

 Titeiul in stare bruta (nerafinat) contine peste 17 000 de 

substante organice complexe, motiv pentru care este materia prima cea 

mai importanta pentru industria chimica (vopsele, medicamente, 

materiale plastice, etc.) si producerea carburantilor 

 Ca o curiozitate, se poate mentiona ca unele varietati de titei 

devin fosforescente in prezenta luminii ultraviole 

 Petrolul a fost descoperit deja cu cativa mii de ani in urma, prin 

faptul ca are densitate mai redusa ca apa sarata, fiind gasita in caverne si 

zone cu straturi sedimentare calcaroase, argiloase, sau nisipoase, la 

suprafata ca de exemplu in jurul Hanovrei si Braunschweig din 

Germania 

 Straturile de petrol situate la suprafata prin oxidare se 

transforma in asfalt acesta fiind deja descoperit in orient in urma cu ca. 

12 000 de ani in Mesopotamia antica. Oamenii au invatat sa floseasca 

asfaltul, prin amestecare cu nisip si alte materiale ce etanseaza peretii 

corabiilor. 

 Din timpul Babilonului provine denumirea de naptu (nabatu = 

lumineaza) care ne indica faptul ca petrolul era utilizat la iluminat, 

acesta fiind amintit si in legile lui Hammurabi 1875 i.e.n. fiind prima 

dovada istorica scrisa pentru reglementarea folosirii petrolului. 

 

■  
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» Prof. Maria Anghelache 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Ne întrebăm adesea ce este fericirea, căutăm dragostea adevărată, ne 
străduim să realizăm mai multe (material și spiritual), încercăm să fim 
înconjurați de prieteni. Nu știm că toate aceste stări de bine, toate senzațiile 
care ne fac fericiți sunt determinate, în creier sub influența unor substanțe, prin 
procese chimice. Biochimiștii numesc aceste substanțe neurotransmițători 
deoarece ele sunt responsabile pentru transmiterea impulsurilor nervoase. 
Majoritatea acestor sentimente, de fericire, exaltare, încredere, tristețe, bucurie, 
teamă, nesiguranță, etc. sunt produse de prezența mai mică sau mai mare a 
acestor substanțe în organism. În principal, sunt 5 astfel de substanțe 
răspunzătoare de toate aceste sentimente pe care individul le resimte. Acestea 
sunt: Endorfinele (proteine complexe), Dopamina (4-(2-aminoetil) benzen-
1,2diol), Serotonina (5-hidroxitriptamina), Oxitocina (nonapeptidă), precum și 
Cortizolul, cunoscut și sub numele de hormonul stresului. 

Endorfinele sunt secretate de creier și sub influența emoțiilor pozitive, 
precum dragostea, recunoștința, râsul, veselia, iar prin cultivarea  emoțiilor 
pozitive se eliberează și mai multe endorfine, care la rândul lor contribuie la o 
stare generală de bine, care favorizează trăirea acestor emoții pozitive. Astfel 
ca într-un cerc fericirea se exprimă și este generată prin emoții pozitive, care 
determină producția de endorfine, ce potențează starea de bine și efectele 
emoțiilor pozitive. Endorfinele au în principal un singur rol: acela de a masca 
sau suprima durerile fizice. Efectul de calmare al durerii este deosebit de 
puternic, ceea ce produce o stare de bucurie și relaxare în organism. Este ceea 
ce simt – de exemplu – cei care practică atletismul de plăcere: își împing 
limitele fizice ale organismului declanșând producerea de către creier a acestor 
substanțe. Acestea acționează și după ce respectivul efort a încetat, iar starea 
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de euforie, relaxare și bucurie ce caracterizează organismul după practicarea 
acestui gen de efort li se datorează în totalitate.  

Dopamina este un neurotransmițător care este implicat în mod 
determinant în controlul activității locomotoare, în reglarea stărilor emotive și în 
procesele cognitive. Ca să înțelegem mai bine, secreția de dopamină în 
organism apare atunci când realizăm un lucru pe care ni-l dorim, când ne 
atingem un scop sau când primim o recompensă. Rolul ei în amplul plan 
evolutiv natural este acela de a ne asigura că facem ceea ce trebuie. Atunci 
când am terminat ceva de făcut, de pe lista cu acțiuni necesare de efectuat și 
tăiem respectiva activitate cu satisfacție de pe acea listă… resimțim de fapt, 
efectul dopaminei. Atunci când ne atingem un scop pentru care am muncit mult 
și suntem atât satisfăcuți, cât și fericiți și bucuroși… resimțim de fapt, efectul 
dopaminei. Dopamina are un rol hotărâtor și în procesul de învățare, în funcțiile 
cognitive și în funcționarea memoriei de lucru. Neuronii dopaminergici sunt, 
implicaţi în procesele psihologice legate de atenție și motivație. Pe plan 
funcțional, neuronii cu dopamină sunt deosebit de sensibili la condițiile 
ambientale, cum ar fi stresul. 
  Serotonina reprezintă hormonul liderului, al mândriei și stării de bine 
resimțite ca urmare a unui status social înalt, recunoscut ca atare de ceilalți 
membri ai grupului. Recunoașterea publică este foarte importantă. Omul este o 
ființă socială, iar recunoașterea statutului social este foarte importantă. Cu toții 
ne simțim bine atunci când suntem apreciați de către cei din jur, când reușim 
să-i facem mândri de noi pe cei dragi, atunci când ne bucurăm de un statut mai 
înalt în cadrul grupului/comunității. Studiile în domeniu au reliefat că există o 
legătură directă între nivelul de serotonină și această stare de bine resimțită ca 
urmare a unui statut social mai înalt. Aceleași studii au reliefat faptul că, acest 
nivel de serotonină este mai mult un indicator al acestei stări și mult mai puțin 
elementul cauzator al acesteia. Practic serotonina este cea care permite 
sistemului nervos central să trateze în mod eficient stresul și ambiguitățile în 
perioadele de criză, prin numărul de conexiuni neuronale stimulatoare care 
răspund la serotonină. 

De asemenea, fiind unul din principalii neuromodulatori ai sistemului 
nervos central, serotonina îndeplinește un rol cheie și în controlul emoțiilor și al 
agresivității în cadrul interacțiunilor sociale. Printre altele, cercetătorii de la 
Universitatea din Cambridge au descoperit de ce devenim mai conflictuali și mai 
agresivi atunci când ne este foame sau suntem stresați. Triptofanul, un 
aminoacid necesar în organism pentru sinteza serotoninei, nu poate fi obținut 
decât prin metabolismul alimentelor. Din această cauză, nivelul de serotonină 
din creier scade în mod natural atunci când nu mâncăm și astfel, “apare o stare 
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de nervozitate sau agresivitate, care probabil în trecut constituia unul dintre 
mecanismele de supraviețuire a speciei, având rolul de a-l pregăti pe om pentru 
competiția pentru hrană, cu celelalte specii din habitatul său”. 

Oxitocina este cea care se secretă atunci când ne întărim relațiile 
sociale, atunci când formăm legături trainice cu alți oameni, atunci când ne 
simțim în siguranță în cadrul grupului nostru, atunci când iubim, când ne 
manifestăm generozitatea sau spiritul de sacrificiu, când facem un lucru bun 
pentru cei din jur, fără a aștepta ceva în schimb. Ceea ce este însă și mai 
interesant este faptul că, oxitocina este secretată și de cei care beneficiază de 
generozitatea sau dragostea noastră, aceștia simțindu-se bine la rândul lor de 
pe urma întăririi acestei legături sociale. Și mai mult de-atât, ea se secretă chiar 
și în cei care sunt doar martori ai respectivului eveniment de manifestare a 
dragostei, generozității sau altruismului, nu participanți direct la acesta. Simplul 
fapt de a fi martor la un act de generozitate umană autentică are ca efect 
producerea de oxitocină. De aceea, astfel de comportamente sunt atât de 
dezirabile la nivel uman. De aceea, ne dorim atât de mult prezența lângă noi a 
unor oameni iubitori, altruiști, generoși, sinceri. Pentru că ne fac să ne simțim în 
siguranță și pentru că astfel de comportamente întăresc legăturile sociale pe 
care oamenii le au cu semenii lor. Și de aceea, prezența în jurul nostru a 
mincinoșilor, a trișorilor, a șmecherilor, a lașilor, a trădătorilor, a celor lipsiți de 
compasiune ne repugnă atât de mult. Comportamentul lor nu contribuie la 
întărirea relațiilor sociale, la coeziunea grupului sau la întărirea sentimentului 
personal de siguranță și apartenență la un grup care să ne ocrotească la 
nevoie. 

Și nu în ultimul rând, oxitocina are un efect deosebit asupra vitalității și 
stării de sănătate. Oamenii fericiți trăiesc mai mult. Cuplurile fericite trăiesc mai 
mult și sunt mai pline de vitalitate. Atunci când ne simțim în siguranță, când 
facem parte dintr-un grup unde domnește încrederea și relațiile puternice de 
atașament între indivizi, ne simțim mai împliniți, mai plini de viață, mai puțin 
stresați, mai fericiți. Și ca o  consecință ne crește imunitatea, abilitatea de a 
rezolva problemele, creativitatea, sentimentul de auto-împlinire. 

Din sinapsele creierului nostru putem extrage frumuseți și sensuri noi 
dacă ne asumăm povara libertății de a nu mai aștepta ca fericirea să ni se 

întâmple, ci să creăm premisele pentru ca ea să înflorească. ■ 
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MODIFICÃRI GLOBALE ALE MEDIULUI 
“DEŞERTIFICAREA  ÎN ZONA CÂMPIEI OLTENIEI” 

 
» Prof. Victoria Anca Trocan 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Deşertificarea este un hazard economic complex definit de Convenţia 
ONU pentru Combaterea Deşertificǎrii drept “degradarea terenurilor din zonele 
aride, semiaride şi subumid-uscate ca rezultat al acţiunii diferiţilor factori, 
inclusiv ai schimbǎrilor climatice, precum şi datoritǎ activitǎţilor umane”. 

Degradarea solului în zonele uscate este definitǎ ca o reducere sau 
diminuare a productivitǎţii biologice sau economice. Datorita adaptărilor 
specifice, speciile din deşerturi sunt foarte vulnerabile la modificarile condiţiilor 
de mediu. 

În mod surprinzator se cunosc foarte puţine lucruri despre deşerturi din 
punct de vedere al caracteristicilor biologice, ecologice şi culturale. Fiecare 
deşert de pe pamânt este unic din punct de vedere al originii, istoricului evoluţiei 
şi al specificului climatic. Pentru a le proteja sunt necesare politici şi strategii 
adecvate. 

Caracteristicile deşertificării: 
- Diminuarea suprafeţelor de sol acoperite cu vegetaţie (vegetaţia se 

reduce la pâlcuri izolate);      
- Creşterea albedoului suprafeţei active (solul nisipos sau argilos, fară 

vegetatie are culoarea mai deschisă şi reflectă radiaţia solară mai mult decâte 
plantele); 

- Dispariţia plantelor perene (arbori, arbusti); 
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- Erodarea şi săracirea extremă a solului (vântul antrenează particulele şi 
mineralele uşoare lăsând humusul şi carbonul care se oxideaza rapid, iar ploaia 
violentă determină şiroirea şi ravenarea care transportă şi acumulează material 
erodat în fundul văilor sau bazinelor. 

Factorii Deșertificarii : 
Factorii Naturali: 
1) Furtunile de Nisip si de Praf; 
2) Seceta si Incendiile; 
3) Salinizarea Solului; 
4) Erodarea si Eluvierea solului; 
5) Furtunile de Nisip si de Praf. 
  Conform datelor statistice, aproape 3,6 miliarde din cele 5,2 miliarde 

hectare de uscat arabil din lume au suferit de eroziune şi degradarea solului. 
Aceasta reprezintă un sfert din terenurile din întreaga lume – o suprafaţă de trei 
ori mai mare decât Europa. 
 În peste 100 de ţări, 1 miliard de oameni din populaţia lumii de 6 miliarde sunt 
afectaţi de deşertificare. Convenţia ONU privind Combaterea Deşertificării – 
UNCCD – lansată la Paris în anul 1994, a fost semnată de Guvernul României 
şi ratificată de Parlament prin Legea nr. 629/1997. 

În ceea ce priveste ţara noastră, deşertificarea a fost semnalată încă 
de la inceputul sec. XX, cauzele majore fiind de asemenea cele climatice şi cele 
induse de societate. În ultima sută de ani s-a inregistrat o scădere a cantităţilor 
de precipitaţii, creşterea temperaturii la nivel global şi intensificarea secetei.  
Chiar dacă schimbările au loc pe întreg teritoriul României, acestea se simt mai 
pronunţat în Dobrogea şi in sudul Câmpiei Romane şi Podişului Moldovei. 
Defrişările ocup primul loc între factorii de risc generaţi de om. De asemenea 
practicarea unei agriculturi fară respectarea normelor şi distrugerea solului prin 
eroziunea cauzată de vânt şi ploaie constituie premise ale instalării secetei şi 
deşertificării. 

Prevenirea acestor procese impune utilizarea durabilă a resurselor 
limitate, şi dintre ele mai ales a celor forestiere. Alături de măsurile impuse la 
nivelul instituţiilor competente este nevoie şi de sprijinul fiecăruia dintre noi 
pentru că şansele unui rezultat favorabil să fie mai mari. 

Deşertificarea în Câmpia Olteniei este un proces care a transformat 
peisajul natural al câmpiei modificându-l ireversibil. Pentru a preveni fenomenul 
de deşertificare, prefecţii judeţelor ar trebui să ia măsuri de împădurire, de 
refacere a habitatelor, irigarea terenurilor iar plantele să fie cultivate responsabil 
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astfel încat solurile să nu fie suprasolicitate. Daca nu se iau măsuri, 
consecinţele ar putea fi grave.  

Printre acestea enumerăm: reducerea rezistenţei ecosistemelor faţă de 
variabilitatea climatică; 
scăderea productivităţii solurilor şi sărăcirea covorului vegetal; scăderea 
producţiei alimentare şi favorizarea apariţiei foametei; abandonarea aşezărilor şi 
creşterea migraţiei (la oraşe). 

Deşertificarea Bărăganului şi Dobrogei are drept cauze un complex 
de factori şi este determinată de influenţa nefastă a omului. Împuţinarea 
pădurilor, transformarea unor terenuri agricole în parloaga şi lipsa acută de 
irigaţii sunt doar cateva cauze. In ceea ce priveşte irigaţiile, trebuie precizat că 
această problemă condiţionează o recoltă bună în Dobrogea, pentru că 
precipitaţiile nu acoperă necesarul de apă pentru dezvoltarea plantelor. 
Sistemul de irigatii construit inainte de 1989 a fost descompletat ulterior. 
Specialiştii arată că refacerea lui pe vechiul schelet ar fi prea costisitoare şi 
neprofitabilă. Ca alternativă, există o propunere a specialistilor francezi care au 
proiectat un sistem de irigaţii ce foloseste atât sistemul mecanic, dar şi curgerea 
naturală a apelor din Dobrogea, ceea ce ar duce la diminuarea costurilor. 
Aplicarea incorectă a ingrăşamintelor chimice, a pesticidelor şi erbicidelor este o 
altă cauză care duce la deşertificare. 

Directorul Oficiului Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice, 
arată ca toate aceste substanţe, ca şi tipul culturii trebuie să fie ]n acord cu tipul 
solului. Astfel, producatorii agricoli ar trebui să solicite o expertiză de 
specialitate, înainte de a se hotărî la o anumită cultură sau de a folosi un anumit 
îngrăşământ chimic. Incendierea miristilor după recoltare, de către agricultori, 
este foarte dăunatoare solului. Cu toate că exista un Ordin al Ministerului 
Agriculturii, mulţi agricultori folosesc încă această practică, pentru că este cea 
mai puţin costisitoare. ■ 
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Evoluţia geometriei  
în decursul timpului 

        
                    » Prof. Iulieta Poaţă 

                                            Liceul Tehnologic Tismana 

 
 Noţiunile geometrice s-au cristalizat de-a lungul veacurilor prin 

abstractizarea unor elemente din realitatea înconjurătoare. S-a convenit 

ca obiectele geometrice să nu se deosebească după masă, culoare, 

densitate şi eventualele neregularităţi. S-a ajuns astfel la forme spaţiale 

uşor de clarificat, care se întind în trei dimensiuni: lungime, lăţime şi 

înălţime. Astfel, un corp în spaţiu are trei dimensiuni, o suprafaţă plană 

numai două dimensiuni, iar o dreaptă o singură dimensiune. 

 Parcurgând în mod cronologic evoluţia geometriei în decursul 

dezvoltării umane, trecem în mod obligatoriu prin următoarele etape: 

1) Geometria empirică (2000 î. H. – 60 î. H.). Cei ce au avut 

preocupări practice au fost babilonienii şi apoi egiptenii. Cei dintâi 

cunoşteau modalităţile de calcul pentru ariile dreptunghiurilor 

precum şi suma măsurilor unui triunghi. Mai târziu egiptenii, 

obligaţi de nevoile practice impuse de agricultură şi construcţii de 

edificii au utilizat construcţii de unghiuri drepte cu ajutorul 

triunghiului cu laturile de 3,4,5 unităţi. Ca metodă, adevărul 



 

februarie 2016 102 

geometric rezultă din verificări experimentale. Ca interpretare 

filosofică, adevărul geometriei este prezentat ca un secret, dezvăluit 

de zei, păstrat şi transmis din generaţie în generaţie, în casta 

preoţilor. 

2) Geometria preeuclidiană (600 – 300 î. H.) se dezvoltă în 

Grecia antică în şcoli închise cum ar fi Thales, Pitagora şi Platon. 

Ca ştiinţă, geometria se desprinde de strânsa dependenţă de 

probleme practice şi se axează pe cercetarea „adevărului pur”. Ca 

metodă, adevărul se stabileşte prin raţionament, prin deducţia 

logică. Interpretarea filosofică diferă însă de la o şcoală la alta. 

Thales reprezintă puntea de legătură între geometria egipteană şi cea 

greacă; deşi este primul care foloseşte metoda deductivă, el are în 

vedere obiectul practic (pleacă de la probleme practice sau ajunge la 

ele). 

  A doua şcoală a lui Pitagora dezvoltă modalităţi de a 

construi teoreme în mod abstract cu ajutorul raţionamentelor. Aici 

se descoperă teoreme importante legate de geometria triunghiului şi 

a poliedrelor regulate.  

 Platon înfiinţează „Academia” care acordă o importanţă 

deosebită geometriei. Aici apare idee de construcţie geometrică cu 

ajutorul riglei şi a compasului. 

3) Geometria euclidiană (300 – 200 î. H.) s-a ocupat de 

sistematizarea cunoştinţelor acumulate în perioadele precedente 

într-un sistem logico – deductiv. De aceea, intervalul este acordat nu 

numai adevărurile neevidente; obiectul principal al cercetării este 

distincţia între adevăruri de bază „axiome” şi adevărurile deduse 

„teoreme”; se studiază şi demonstrează teoreme care prin conţinutul 

lor nu au stârnit până atunci interes. Un interes edificator este 

propoziţia: „o latură a unui triunghi este mai mică decât suma 

celorlalte 2 laturi”. Euclid încearcă să elucideze întrebarea dacă 

această propoziţie trebuie înscrisă printre axiome sau printre 

teoreme. Acest exemplu este edificator pentru rigoarea cu care 

Euclid studiază elementele geometriei. În cele 13 cărţi ale 

„Elementelor”, autorul pune bazele geometriei şi a raţionamentului 

deductiv.  

 În această perioadă se fac cercetări euristice care duc la 

descoperirea de noi adevăruri. Arhimede se ocupă de cercetări 

geometrice legate de mecanică, fizică, tehnică, reuşind să rezolve 
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probleme de calcul ariilor şi volumelor care prefigurează apariţia 

calculului integral. 

4) Etapa de declin şi stagnare (200 î. H. – 1500 d. H.). 

 Această perioadă nu are descoperiri importante, neapărând 

noi adevăruri în întreaga matematică. 

5) Etapa modernă (sec. al XVI-lea până în prezent) ridică o 

varietate considerabilă de probleme, metode, obiective şi legături 

între disciplinele matematice. Astfel René Descartes (1596-1650) 

creează în 1637 geometria analitică care propune metode de 

rezolvare a problemelor de geometrie prin reprezentarea punctelor 

în sistem de coordonate, realizând demonstraţii cu totul diferite 

decât cele ale lui Euclid. Independent unul de celălalt, K. F. Gauss 

(1777-1855), N. I. Lobacevsky (1792 – 1856) şi Janos Bolyai 

(1802-1850) construiesc geometrii neeuclidiane. În 1854 Bernhard 

Riemann construieşte modele pentru aceste geometrii, care în loc de 

plan folosesc sfera sau pseudosfera. 

 Mai târziu David Hillent (1862-1943) structurează noţiunile  

geometriei euclidiene într-un sistem axiomatic deductiv, 

necontradictoriu şi complet. 

 În paralel cu geometria se dezvoltă analiza, apărând metode 

noi de studiu (teoria curbelor şi suprafeţelor, geometria diferenţială). 

Felix Klein (1839-1952) include geometria euclidiană şi cea 

neeuclidiană în geometria proiectivă. 

 Anul 1915 este important pentru geometrie deoarece Albert 

Einstein a arătat că forţa gravitaţională poate fi explicată 

considerând spaţiul sub formă cvadri-dimensională a geometriei lui 

Riemann. Aceasta dovedeşte că spaţiul însuşi  este neeuclidian. 

Geometria euclidiană, descriind intuiţia  noastră, exprimă la scară 

redusă că Pământul este plan, dar la scară largă putem vorbi de 

spaţiu neeuclidian. ■ 

 
Bibliografie: 

Bazele geometriei sintetice plane – D. Brînzei – Editura Paralela 45, Pitești, 2005;  
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Rolul şcolii în dobândirea  
statutului social dezirabil de către elevi 

 
» Prof. Maria Şchiopu  

Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 
 

„În experienţa copilului şcoala este prima instituţie de socializare care 
instituţionalizează o diferenţă de statut ce nu are baze biologice. Mai departe, 
acesta nu este un statut moştenit, ci unul dobândit; este statutul „câştigat” prin 

performanţele diferite ale setului de sarcini stabilite de profesor, care acţionează 
ca un agent al comunităţii sistemului şcolar” 

(Parsons, 1964) 
 
 Şcoala reprezintă un spaţiu privilegiat al socializării 
deoarece: 
-  Şcoala reprezintă un spaţiu al învăţării, al experimentării, al 
dreptului la încercare şi eroare, al „creşterii” indivizilor, al 
posibilităţilor multiple oferite elevilor în condiţiile unui confort 
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social şi psihologic de către universul adulţilor. În timpul 
şcolarităţii copiii sau tinerii se bucură de un statut aparte: pe de o 
parte, acela al securizării lor din anumite puncte de vedere (de 
către adulţi care îi sprijină, le oferă consiliere, le formulează 
păreri, îi ghidează, îi supervizează etc.) şi pe de altă parte, acela al 
posibilităţii acţionării în scopul învăţării, al uceniciei (care 
presupune dreptul de a încerca şi dreptul de a greşi). Rezultatele 
bune sunt contabilizate de către actorii direct implicaţi (elevii 
evoluează), iar cele mai puţin bune pot fi analizate şi remediate cu 
ajutorul adulţilor profesionişti (profesorii, conducerea 
şcolii).Odată părăsit spaţiul şcolarităţii, indivizii acţionează pe 
cont propriu, fără asistenţa „profesioniştilor educaţiei” 
- În şcoală copilul întâlneşte un grup de covârstnici (egali) cu care 
are interacţiuni multiple, adeseori desfăşurate fără controlul 
adulţilor (în pauze, în activităţi de grup, în interacţiunile din 
activităţile extracurriculare etc.). Astfel în clasa de elevi copilul 
experimentează o societate în miniatură, guvernată după legi 
sociale general valabile, dar şi după legi proprii,   rezultate   din   
interacţiunile   membrilor   ce    ajung împreună la o 
normativitate considerată acceptabilă şi benefică din perspectiva 
valorilor grupului. 
- În şcoală copilul întâlneşte alţi adulţi decât cei al căror rol 
socializator a fost activ în perioada preşcolară (părinţi, rude, 
prieteni de familie, vecini, educatoare etc.). Cadrele didactice din 
şcoală sunt consideraţi profesionişti ai educaţiei, prin urmare 
acţiunile lor se desfăşoară în mod fundamentat ştiinţific, 
intenţionat, sistematic, conform unor scopuri determinate, 
folosind mijloace multiple, metode adecvate şi evaluând 
rezultatele obţinute pentru a îndruma şi asista copilul în procesul 
devenirii sale; 
- Şcoala reprezintă acum o resursă comunitară. Ea face parte 
dintr-o comunitate cu care are strânse legături de colaborare. 
Rezultă de aici că elevii unei şcoli pot fi implicaţi în multiple alte 
activităţi ce presupun interacţiuni sociale, formularea de iniţiative 
în plan social, asumarea unor responsabilităţi cu privire la acţiuni 
derulate în colaborare sau pentru comunitate. Câmpul social în 
care pot avea loc acţiuni cu efect socializator devine mai larg şi 
dispune de resurse de acţiune multiple. 
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Orice proces de schimbare atitudinală este posibil în 
contextul complex al relaţiilor interumane, mai precis al 
interacţiunilor sociale. Rămâne în sarcina psihologiei sociale 
încercarea de a arăta cum confruntarea credinţelor, valorilor, 
reprezentărilor sociale determină şi reglează interacţiunile 
sociale. Subiectul (individual sau colectiv) şi obiectul (social sau 
nu, real sau imaginar), prin interacţiunea lor, determină 
posibilitatea de a identifica trei câmpuri de analiză: subiectul 
individual (Ego), subiectul social (Alter) şi obiectul (fizic, social, 
imaginar sau real). 
În acest sens Adler ne oferă nişte repere pentru acţiunea 
educativă : 

 „Tactul pedagogic şi interpretarea printr-o intuiţie de tip 
artistic, cu care trebuie să cuprindem problemele, sunt funcţii 
sociale. Tactul pedagogic se aplică atitudinii unei fiinţe umane 
faţă de semenul său. Tactul este determinat de dorinţa de a 
ameliora starea psihică a semenului nostru prin prisma 
bunăvoinţei. Cum se explică o atare atitudine? Nu este greu de 
arătat: trebuie să producem  în noi înşine acea stare psihică şi s-o 
punem în raport cu semenul. Trebuie să putem vedea cu ochii 
altuia, să auzim cu urechile sale, să simţim cu inima sa, într-un 
cuvânt, să ne identificăm cu dânsul. Este un cu totul alt proces 
decât acela care corespunde concepţiei lui Freud. Este vorba mai 
degrabă de acela desemnat în psihologie cu termenul de 
identificare. Nu poate fi învăţat decât în societate, atunci când ne-
am dezvoltat într-un mod util raportul Eului cu anturajul şi când 
am urmărit idealul unei dezvoltări în sensul fiinţei sociale. 
Integrarea nu se realizează în vid, ci pe terenul raporturilor Eului 
nostru cu semenii. Trebuie să gustăm din toate formele de 
raporturi sociale, din camaraderie, din interesul faţă de ceilalţi. Ar 
trebui să ne cultivăm tendinţa de  a deveni ceea ce dorim să fie 
copiii noştri; nici mai mult, nici mai puţin”. ■ 
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Cât de familiar este printre „noi”  
John Maynard Keynes!? 

             
 
 
 
 

» Prof. Cercel Otilia  
Liceul Energetic Târgu Jiu / Liceul Bîrseşti Târgu Jiu 

                       

      John Maynard Keynes este o personalitate complexă a 
secolului al XX-lea. Este cunoscut pentru revoluționarea științei și 
practicii economice prin regândirea rolului guvernului în societate. 

Fiu al  economistului și logicianului John Neville Keynes, 
John Maynard Keynes a fost educat în școli britanice de elită 
inclusiv la Cambridge. Punctul de plecare al carierei sale de 
economist a constituit - o slujba ce a avut-o la trezoreria 
britanică(1914-1918). În acea perioadă problema ce-l preocupa a 
fost găsirea unei modalități de a finanța economia britanică pe 
timp de război. A însoțit delegația britanică la Conferința de Pace 
de la Versailles în 1918, opunându-se anumitor angajamente 
luate în urma acelui acord de pace și anume: nivelului ridicat al 
despăgubirilor de război ce urmau suportate de către Germania. 
S-a retras de la negocieri înainte de semnarea Tratatului de Pace 
după care a și publicat în semn de revoltă The Economic 
Consequences of the Peace (1920), accentuând lipsa temei 
Tratatului. În acest fel, devine o persoană publică de mare 
autoritate internă și internațională și implicată de-a lungul timpului 
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în diverse controverse pe teme economice. El s-a dedicat 
profesoratului, ocupând cu mândrie catedra de economie de la 
Cambridge. Convingerile sale exprimate  în cartea ”Teoria 
generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor”  au 
influențat gândirea economică a secolului al XX-lea . S-a format 
și o școală keynesiană în adevăratul înțeles al cuvântului, adică 
un grup care își afirma loialitatea față de ”un Maestru și o 
Doctrină”. Discipolii lui nu se uită la nuanțe-ei văd doar-” o 
acuzare lansată la adresa economisirii i cumpătării private și 
implicațiile pe care această acuzație le are în privința economiei 
dirijate și a inegalității venitului”. Aceasta însemnând că o 
economie fără șomaj are al bază principiile distribuției veniturilor 
și compromisurile dintre consum și economisire. Keynesienii sunt 
adepții că efectele politicilor de expansiune monetară sunt relativ 
mai puțin eficace și mai puțin importante decât cele ale politicii 
fiscale, astfel că ei pledează pentru cheltuielile publice ca mijloc 
de creștere directă a cererii efective. Keynes a formulat  în acest 
sens o” teorie generală” – una care ar putea modela economia, 
chiar și atunci când opera mult sub capacitate, cu „resurse 
neutilizate”. 

În general, în  operele sale, el susține că ideile 
microeconomice pot fi complet false în context macroeconomic. 
Din punct de vedere al conținutului, Keynes are o încredere 
specială în puterea de conducere a conjuncturii interne.  

Teoriile lui Keynes continuă să influențeze și azi anumite 
aspect ale vieții economice. El pleda în favoarea politicilor 
guvernamentale intervenționiste, prin care guvernul ar folosi 
măsuri fiscale și monetare în scopul temperării efectelor adverse 
ale recesiunilor economice, crizelor economice și boom-urilor 
economice. El considera că economia de piață nu poate garanta 
societății o dezvoltare stabilă .Aceasta este garantată doar printr-
o politică economică statală. A fost preocupat de a stabili o 
corelație între dezvoltarea economică a societății și nivelul 
ocupării resurselor de muncă disponibile, de a oferi soluții pentru 
înlăturarea șomajului. Spunea că : ”dacă populația nu găsește de 
lucru și nu este bine plătită, nu ne putem aștepta ca puterea de 
cumpărare să crească.” 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Recesiune&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Criza_economic%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Boom_economic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Boom_economic&action=edit&redlink=1
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Este unul dintre economiștii principali fondatori ai 
macroeconomiei teoretice moderne. Și în contextul actual, pe 
buzele economiștilor  se poate regăsi populara expresie a lui 
Keynes” „Pe termen foarte lung suntem toți morți”. 

 Keynes ”a dorit să-și asigure cele mai importante rezultate 
ale sale fără a recurge la elementul rigiditate, tot așa cum a 
nesocotit ajutorul pe care i l-ar fi putut acorda imperfecțiunile 
competiției” 

Ideile acestui economist britanic ce  au conturat așa numita 
economie keynesiană, au avut un impact major atât asupra 
teoriei politice și economice moderne, cât și asupra politicilor 
fiscale ale multor guverne. 

 Pronunțând John Maynard KEYNES, gândul nostru se 
oprește  în special la cartea  ”Teoria generală a ocupării forței de 
muncă, a dobânzii și a banilor” Această carte a declanșat 
dezbateri încă de la publicare și nu s-au sfârșit nici în prezent. 
Cert este că încă reprezintă punctul de cotitură către noua 
înțelegere a științei economiei. 

Putem concluziona că fiecare generație de economiști 
pornește în carieră având la bază cunoașterea riguroasă a teoriei 
keynesiene. ■ 
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„Cartea şoaptelor” 

 
» Prof. Daniel Murăriţa 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Cum a apărut scrisul / scrierea? De ce scriem? Pentru 

cine? Căror temeiuri se supune acest har care ne diferenţiază 
major de alte specii? Acest aspect axiologic chiar ne face 
superiori? Articularea este semnificativă pentru ceea ce numim 
generic l i m b a j ? Este limbajul şi comunicare? Face el legătura 
dintre eu şi tu, dintre (toate) pronumele cu conştiinţă, dintre ieri 
şi azi? Are vreo funcţie relevantă pentru mâine? Chiar 
tezaurizează lumina substanţial diferit de felul cum ochii, sau 
receptaculii, altor entităţi prin care viaţa se revelează? Mirările 
apar într-o recurenţă greu de stăpânit şi par insolvabile. 
Niciodată răspunsul la aceste întrebări nu a fost unul care să 
frizeze concretul, niciodată nu a fost explicit sau accesibil, 
mulţumitor. Poate că tocmai acest fapt a mişcat flamura, a ţinut 
aprinsă facla interioară şi a dat farmecul, a fascinat de milenii 
omul şi i-a alimentat pornirea de a lăsa… semne. O fi fost nevoia 
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speciei de a-şi păstra cumva memoria şi identitatea în contextul 
unui timp ce, adeseori, nivelează, şterge paşii aceia care au fost 
odinioară preţuiţi. Poate că astfel privesc doar eu lucrurile şi mă 
las lesne pradă cuvintelor obişnuite cu plânsul ca un reflex. Însă 
prin această lupă am privit, prin acest filtru sentimental am 
cernut Cartea şoaptelor, gândind că… 

Are şi moartea revelările sale iconice. Are şi viaşa temeiul 
ei nepătruns şi adesea absurd. În Cartea şoaptelor se întâlnesc 
ambele oglindiri punând sub tirul interogaţiei firea controversată 
a omului. Da, are şi tristeţea sublimul ei, are şi sublimul tristeţea 
lui. Adulmecând urmele acestor suferinţe istorice şi transistorice 
deopotrivă, la ce bun toate acestea? Ce folos sau ce fecunditate 
poate determina legitim suferinţa, umilinţa, uciderea, închiderea 
cerului?! Poate că noima este invariabilă, tranşantă, dezarmantă: 
n i m i c u l. Totuşi, amintirea are rolul său, dacă nu mântuitor, 
cel puţin mângâietor, chiar dacă aceasta circumscrie zodia 
nefericirii şi o umple cu plăgi, cu trupuri şi suflete căzând în… 
speranţă. Rol nu obligatoriu istoriografic, ci sufleteşte. Nu 
statistic, ci, aşa, ca o gură de aer dintr-un văzduh pe care nu am 
avut curajul să îl visăm. Sau poate că nu meritam să îl visăm. 
Cartea şoaptelor este strigătul firesc, memoria apăsătoare ce trebuie 
rostită şi care, astfel, încă poate suplini echilibrul unui prezent 
sub care se adâncesc teribile morminte. Nu, nu există moarte, 
doar o formă neînţeleasă a asumării propriilor culori şi umbre, a 
împăcării cu liniştea tentantă a celuilalt. Cartea şoaptelor e tocmai 
„chivotul răspunsurilor lămuritoare”, frântura aceea de lumină 
care edifică, sensul căutat nefiind „trecerea de la rău la bine, ci de 
la tulbure la limpede”. Da, privirea înapoi este  n e c e s i t a t e. 
În vremuri apăsătoare devine obligaţie. Şi da, poate că moartea e 
doar o părere. Dar una care contează şi care nu poate decât să 
doară. Altfel, amintirea ei ar fi un zid. Alb, nemăsurat, orbitor, 
nepătruns, fără temei… 

Aşadar, să scriem, este fundamental, însă fără a uita să… 
citim. S-ar pierde tocmai  r o s t u l… ■ 
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