
 

 
 

Impuls 
 

 
 

 

LICEUL ENERGETIC 
T   Â   R   G   U     J   I   U 

 

 
  



 

mai 2016 4 

Redacţia   

impuls nr. 12 / mai 2016 / ISSN 1841–3757 
 
» Redactori 

» redactor-coordonator 
– DANIEL MURĂRIŢA (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 

» cultură şi spiritualitate 
– LAURA DIŢOIU (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– MARINELA PÎRVULESCU (CN „ECATERINA TEODOROIU”/TÂRGU JIU) 
– DANA ŞTEFANIA BRAŞOAVĂ (FACULTATEA DE LITERE/BUCUREŞTI) 
– VALERIA ROŞCA (COLEGIUL GHEORGHE TĂTĂRESCU/ROVINARI) 
– ROBERT GEICĂ (12A /LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– GABRIELA MILITARU (LICEUL TEHN. DE TRANSP. AUTO/CRAIOVA) 
– ELENA BĂRBULESCU (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 

» ştiinţă şi tehnică  
– ALIN SULEA (LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– ELENA CIOBANU (CN „TUDOR VLADIMIRESCU”/TÂRGU JIU) 
– MARIA ŞCHIOPU (COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”/PETROŞANI) 

» tineri şi faze  
– LAVINIA BULEAC (9G/CN „SPIRU HARET”/TÂRGU JIU) 
– ANDREI VLĂDUŢU (12A /LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– ŞTEFAN BILAN (10A /LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU) 
– GABRIEL CROICU (10B /LICEUL ENERGETIC/TÂRGU JIU 

» concepţie grafică 
– DANIEL MURĂRIŢA 

» editare 
  

 
 
 
 

 
 

Potrivit art. 206 CP,  
responsabilitatea  pentru textele publicate  

revine în exclusivitate autorilor. 



 

impuls   5 

Negru pe alb 
 

 
 
 

» Robert Geică, 12A 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Clasa a IX-a am făcut-o la Liceul Tehnologic din Turceni, 
mi-am dat seama după primul semestru că locul meu nu este 
acolo iar în anul următor mă vedeam elev al Liceului Energetic. 
Putea fi oricare altul, dar a fost să fie liceul din Fundătura 23 
August. 

 
 

“Dacă ai reușit continuă, dacă n-ai reușit continuă!” 
 

 
Dacă mă uit în spate la ultimii patru ani, nu-mi este greu să 

realizez cât de repede au trecut dar mai ales cât de multe, și 
puține în același timp, am făcut. Ce-i drept, nu voi uita niciodată 
diminețile la cafea cu Vlăduțu și Baltă, doi dintre cei pe care îi voi 
asocia mereu cu perioada aceasta. Acum, la final de liceu, sunt 
recunoscător pentru toate clipele petrecute alături de toți colegii 
și sunt conștient de faptul că niciodată nu vom putea aprecia un 
episod din viață până nu se va apropia de final. Mă bucură și 
faptul că am întâlnit oameni minunați care, înainte de a ne fi 
profesori, au încercat și au reușit să ne fie prieteni. Lucruri simple 
în aparență tind să devină, în anii următori, povești spuse iar, și 
iar, și iar. 
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Cred că vorbesc în numele majorității când spun că tot în 
anii de liceu am fumat prima țigară, ne-am îndrăgostit prima 
dată, am avut parte de primul moment în care ne-am întrebat “ce 
fac cu viața mea?”, și lista poate continua la nesfârșit cu lucruri pe 
care, oricât am încerca, nu le putem uita pentru că vor fi mereu 
acel “prima dată când..”. 

Tot spre sfârșitul acestor ani de ploi calde mi-am dat seama 
că nu știu cine sunt, dar că pot fi oricine. Mi-am dat seama că cel 
mai bine mă pot cunoaște cunoscându-mi apropiații și nu numai, 
că nimic nu este la voia întâmplării și că tot ce îți dorești se poate 
transforma în realitate dacă ești destul de îndrăzneț să visezi, să 
crezi, să ai curajul să fii cel mai „orb” dintre „orbi”. Totul depinde 
și a depins de modul în care privești lucrurile, orice pahar are o 
parte plină și una goală, ești liber să ți-o alegi pe care vrei. 

Prima rundă în meciul vieții pot spune, mândru, că am 
câștigat-o. N-am avut nimic de pierdut, cele mai mari greșeli s-au 
transformat în cele mai bune lecții. Îmi place să cred că voi păstra 
legătura cu foștii mei colegi de liceu, dacă nu, vom rămâne 
imortalizați în propriile amintiri ca un film ce tocmai s-a sfârșit, 
ca o carte ce tocmai s-a terminat.. 
  Va rămâne scris negru pe alb că undeva, cândva, a existat 
o anume clasa XII A, promoția 2015-2016, Liceul Energetic, 
Târgu-Jiu, Gorj, România.  

 
 

XIIA: Fometescu Camelia, Grădinaru Octavian, Mihuțescu 
Marian, Belgiu Bogdan, Belgiu Laurențiu, Rață Dragoș, Gorun 
Bogdan, Ilea Octavian, Voloacă Mihai, Antonie Robert, 
Paraschiva Răzvan, Ardereanu Dragoș, Vladuț Petre, Popescu 
Răzvan, Drugea Mihai, Motoi Mădălin, Madocescu Andrei, 
Borhoată Cristi, Vlăduțu Andrei Cătălin, Baltă Ionuț Alexandru, 
Geică Grigore Robert și Doamnele Diriginte Ciobanu Elena (IX-
XI) și Anghelache Maria (XII). 
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CERUL ÎNSTELAT ŞI SUFLETUL  
 
 
 

» Maria-Lavinia Buleac, 9G  
Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

                                
De ce în fiecare noapte devenim mai filosofi, mai sinceri, mai gânditori? 

De ce ne antrenăm sufletul sub lumina lunii și stelelor mai mult ca oricând? 
Oare de ce în fiecare noapte ne înecăm în stele, ne îmbătăm cu praf stelar și 
speranțe numai privind cerul? Sufletul strigă et in Arcadia ego1 după prima 
secundă de admirare a bolții înstelate. 

Poate că atunci ne recăutăm vechiul ego și căminul din care venim, 
poate că încă sperăm să redevenim una cu infinitul din care provenim căci 
suntem totul făcut din nimic, întregul făcut din zero.  

Stelele ne înțeleg, sunt acolo tot timpul precum prietenii veritabili, nu ne 
judecă și sunt pregătite să ne ia în brațele lor de foc, să ne aline și să ne 
șoptească iar că sunt mândre de noi. Sunt poate singurele figuri materne 
percepute de suflet care nu ne repetă memento mori2. 
  Sau poate că ne doar căutăm originile și strămoșii, le comunicăm și de 
aceea avem instinctul de a vorbi atât de mult noaptea: de dor, de frică, de 
teama de a nu dezamăgi, de a căuta divinitatea în cer căci susținem cu tărie 
aegroto dum anima est, spes est3, dar mai suflăm spiritual, oare?  

                                                 
1 Lat. Am fost în Arcadia! 
2 Lat. Nu uita că ești muritor! 
3 Lat. Cât timp bolnavul suflă, mai este speranță 
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Căutăm divinitatea pentru că tindem spre absolut, căutăm perfecțiunea 
pământeană toată viața, dar când o vedem dăm cu piciorul la tot, rămânând să 
o căutăm doar pe cea celestă. Ne promitem din nou Nihil sine deo4, dar suntem 

siguri că ne ținem cuvântul? Căci Dumnezeu este cuvântul. Animalele oare nu 
comunică și ele? Dar nu în cuvinte, căci numai omul poate, omul este corona 
creației. 
  Dum spiro, spero5 pare să fie deviza umană atunci când bolta 
cerească expune toate podoabele nocturne care inspiră poftă de viață, de 
infinit, de longevitate. Și cel mai important de cugetare căci dubito, ergo cogito; 
cogito ergo sum6, și de iubire, atributele prime ale umanității, ceea ce ne 
deosebește de animale: vocea rațiunii ce se războiește cu cea a inimii. Până 
murim suntem câmpul de bătălie dintre rațiune și sentiment, doi concurenți 
ageri. Dintre cei doi lupi însă câștigător este cel pe care îl hrănim mai mult.  
 Revenind la ideea inițială (de ce oare noaptea ne deschidem mai larg 
ca niciodată sufletul?) se mai poate aduce un argument:  singurătatea din timpul 
zilei devine toxică dacă rămâne păstrată în sulfet. Am mai auzit în ultima vreme 
că „Noaptea e un sfeșnic bun când vorbești cu pereții”. Simțim sufletele plecate 
la stele mai aproape și ne putem elibera mai ușor. Ne gândim mai mult la 
idealurile noastre și nu uităm că unde visul se termină moartea respiră, de 
aceea din frica de moarte ne mobilizăm și ne promitem ca dimineața să fie 
altfel: să incepem procesul de realizare a dorinței de a ne afirma, a ne clădi un 
viitor dar ce este acest viitor pământeam? „Să învățăm ca să fim cineva în viață” 
dar dacă acestă „devenire cineva” presupune să ne călcăm orgoliile sălbatice 
batem în retragere căci în afară de dragoste ura rămâne cel mai puternic 
sentiment al umanității. 
 Poate că niciodată nu vom descoperi de ce percepția noastră asupra 
universului și a vieții se schimbă noaptea, sau poate că atunci când vom afla 
toată emoția momentului se va șterge din sufletele moi și luna își va intoarce 
fața, iși va lua stelele si va pleca definitiv, nu doar doisprezece ore pentru a lăsa 
Soarele să respire. Știm acest detaliu din legendele bătrânilor căci și ei credeau 
în puterea nopții de a mângâia sufletele si puterea Lunii de a vedea sufletul, 
precum Soarele vede doar trupul. Poate că ar trebui să credem și să incetăm să 
mai punem atâtea întrebări, să ne bucurăm de frumusețea multitudinii de culori 
si lumini din cerul nopții și să îi rămânem fideli.  
  

                                                 
4 Lat. Nimic fără Dumnezeu 
5 Lat. Cât timp respir, sper 
6 Lat. Mă îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist 
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»Ruxandra Roşca, VIII 

Şcoala Gimnazială nr. 3 Rovinari                         

 
Viața este un scurt drum spre veșnicie, un dar de 

nerefuzat, o sumă de momente unice.  Pentru unii dintre noi, ea 
devine însă o continuă și lipsită de sens sindrofie.  

Mario Vargas Llosa analizează, în lucrarea sa „Civilizația 
spectacolului”, această cultură a divertismentului, promovată 
intens prin toate mijloacele. Oamenii își doresc să evite orice i-ar 
putea întrista, refuză orice manifestare culturală serioasă, 
profundă, catalogând-o drept „plictisitoare”. Oamenii caută 
insistent, obsesiv aproape, entertainment-ul. Își doresc să fie 
amuzați, distrați, să evite întâlnirea cu propriul lor suflet. Refuză 
realitatea crudă, refuză să înțeleagă că viața înseamnă și dramă... 
Llosa afirmă că atât jurnalismul de scandal, cât și arta de proastă 
calitate își datorează existența  dorinței nestăpânite a publicului 
de a se distra, de a-și ocupa timpul într-un mod care să nu solicite 
energie sau efort intelectual. Asistăm la o promovare a unei 
culturi care a murit înainte de a se naște, a unor valori fără 
temelie și a unor personaje al căror unic atuu este aspectul fizic, 
aparența. Această situație în care ne aflăm pare una fără 
precedent. Pare că suntem martorii unui demers complex de 
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prostire și de manipulare a populației, demers care va sfârși 
tragic. Pare că nu avem nicio cale de ieșire. 

De fapt, această stare de lucruri datează de acum mii de 
ani. Expresia latină „Panem et circenses” este cunoscută pe tot 
mapamondul. Dintotdeauna, poporul își dorește pâine și circ. 
Cetățenii romani ai primelor secole erau avizi de sânge, doreau să 
vadă lupte, crime, tragedii. Dorința lor trebuia respectată pentru 
că în orice societate civilizată, majoritatea are ultimul cuvânt. 
Pentru a distra mulțimile, împărații romani organizau cu 
regularitate serbări sângeroase în arena Colosseum-ului. 
Gladiatorii se confruntau în prezența a sute de oameni, iar viața 
învinsului depindea de degetul împăratului. Un joc sângeros care 
îi oferea publicului plăcere și care a devedit o tradiție, o emblemă 
a Marelui Imperiu. Aparent, în societatea noastră, oamenii nu își 
sorb seva din moartea altora, nu fac un sens al vieții din dramele 
celorlalți, nu sacrifică viețile altora pentru un simplu moft. În 
esență, însă, moartea rămâne cea care animă publicul. Mulțimile 
sunt în căutarea senzaționalului. Ce poate fi mai senzațional decât 
moartea ? Presa, în căutarea rating-ului, așteaptă cu nerăbdare 
drama sau moartea unei persoane publice, pentru a o mediatiza. 
Iar publicul, chiar dacă adeseori mimează compasiunea sau 
tristețea, simte în ființa lui un fior de mulțumire. A dobândit 
senzaționalul. Timp de trei zile, are un eveniment care să îi umple 
existența.  

Liderii mondiali au observat și observă această nevoie 
acută a publicului de amuzament, nevoie ce reprezintă un 
important avantaj pentru ei. Mulțimile sunt dispuse la orice 
compromis pentru a scăpa de plictiseala amenințătoare. Marii 
investitori au profitat și au deschis afaceri ample, au lansat pe 
piață produse complexe, ce le-au adus venituri exorbitante. Astfel 
au apărut gadget-urile. De fiecare dată când se lansează un nou 
model de telefon, în fața centrelor comerciale așteaptă sute și mii 
de oameni, nerăbdători să-și achiziționeze noul aparat. Iar când, 
într-un final, intră în posesia telefonului care are două-trei funcții 
în plus față de predecesorul său, omul este fericit. A descoperit 
sensul vieții. Până anul următor, când apare următorul model… 
Acest om a intrat cu bună știință în cursa spre nicăieri. Unicul său 
scop este acela de a cumpăra. Muncește pentru bani și banii îi 
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cheltuie pentru distracție, îmbogățind oamenii inteligenți care au 
știut să profite de naivitatea lui. 

Adeseori, bunurile pentru care am face orice sacrificiu, 
moral sau financiar, ne fac rău, ne ucid încet. Spre exemplu, cine 
nu recunoaște faptul că sucul Coca-Cola (în care se dizolvă rapid o 
bucată de carne, experiment verificat!) cartofii prăjiți, sau 
produsele fast-food conțin substanțe ce reduc media de viață și 
contribuie la creșterea drastică a numărului de bolnavi de cancer? 
De asemenea, Steve Jobs, creatorul produselor iPhone, a declarat 
în numeroase interviuri că nu le-a permis niciodată copiilor săi să 
utilizeze aceste gadget-uri, conștient fiind de pericolele la care 
aceștia ar fi expuși. Medicii neurologi au demonstrat că vorbitul 
excesiv la telefon poate provoca afecțiuni la nivelul sistemului 
nervos central, în special în cazul copiilor și adolescenților. 
Utilizarea celularului crește nivelul unei proteine din lichidul 
cefalorahidian, creștere ce poate avea urmări grave. În ecuație 
intră și efectele gadget-urilor de care suntem dependenți asupra 
vieții sociale. Din ce în ce mai mulți copii mici au probleme de 
adaptare și de dezvoltare din cauza faptului că tableta a devenit 
axa centrală a vieții lor. Nu putem contesta însă utilitatea acestor 
device-uri și darurile neprețuite pe care ni le-au oferit (accesul la 
cunoaștere, posibilitatea de a comunica etc.), dar atunci când nu 
știm să le gestionăm, acestea se întorc împotriva noastră. 

Civilizația spectacolului nu își alege victimele. Ne cuprinde 
pe toți. Fiecare dintre noi, simte nevoia, într-un anumit moment, 
să se plimbe printr-un mall, să își înnoiască garderoba sau să 
urmărească seriale americane pentru că fiecare dintre noi vrea să 
fugă de propria conștiință, vrea să se retragă într-un colț unde să 
fie în siguranță. Mintea noastră e imprevizibilă și ne ucide atunci 
când rămânem în singurătate. Căutăm distracția ca să uităm de 
drame, de boală, de moarte… Ne uităm la televizor, dansăm, 
vorbim. Pentru a uita tragismul existenței… Nicolae Steinhardt 
suprinde admirabil această idee în cartea sa, „Jurnalul Fericirii”, 
el însuși fiind deținut al închisorii comuniste, unde omul, lipsit de 
ocupație, era forțat să stea față în față cu propriul lui suflet : ” 
Dincolo, verbul A FACE piere, e ca și cum nici n-ar fi fost 
vreodată. Rămâne însă, în toată groaznica lui plinătate și 
semnificație, verbul A FI - el și nimic altceva. Atunci să te văd, 
omule! Atunci când ai rămas doar cu ființa ta, orice devenire fiind 
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exclusă (...) Fără prieteni, fără televizor, fără zgomotul 
vecinilor...Atunci se va vedea și ce ți-ai clădit...”.  

Civilizația spectacolului ne creează iluzia că suntem 
fericiți. Suntem îndemnați prin toate mijloacele să gândim 
pozitiv. Să nu vedem jumătatea goală a paharului. Să fim 
optimiști. Atât de optimiști încât la primul dezechilibru ce ne va 
surprinde să ne prăbușim în abis. Dacă ni s-ar aminti că sindrofia 
pe care o adorăm nu conduce nicăieri, că promenadele prin mall 
nu ne ajută să devenim mai nobili, că doar ne amăgim dacă 
gândim pozitiv și dacă ne preocupă doar aspectul exterior, am 
răspunde că important este „să trăim clipa”. Acest ”carpe diem” 
este argumentul tuturor celor care sunt manipulați de societatea 
de consum. În opinia mea, a trăi clipa este un principiu 
fundamental al existenței. Nu înseamnă să risipești, să cheltuiești 
fără limite, nu înseamnă destrăbălare sau inconștiență, nu 
înseamnă indiferență și nepăsare față de consecințele propriilor 
acțiuni. Înseamnă să transformăm fiecare clipă într-un aliat, să ne 
bucurăm cu chibzuință de tot ceea ce ni s-a oferit. Înseamnă să 
convingem timpul să ne ajute în lupta pe care  o purtăm până la 
finalul vieții noastre. „Carpe diem” înseamnă bucurie, înseamnă 
să privim spre viitor fără a ne fi teamă de el și fără a cădea pradă 
anxietății.  

În civilizația spectacolului, oamenii sunt fericiți. Fericire 
de carton, din care îi trezește brusc o dramă personală. Atunci, 
oamenii nu știu cum să facă față prăbușirii pentru că nu au acest 
exercițiu, pentru că nu sunt pregătiți. Își pierd echilibrul și se lasă 
zdrobiți. Nu mai au șansa să uite, să fugă de propria ființă. Sunt 
obligați să-și cunoască propriile temeri și propriile suferințe și să 
le suporte în adevărata lor formă. Civilizația spectacolului nu ne 
pregătește pentru suferința care nu ocolește pe nimeni. Din acest 
motiv nu trebuie să avem încredere în ea...  
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DIALOG 
î n t r e r u p t 

 
» C. T. 

Târgu Jiu 

 
Viaţa e un cumul de poveşti. Unele frumoase, altele mai 

puţin plăcute. Mulţi spun că de fiecare dată contează doar finalul. 
Eu fac parte dintre cei care susţin că drumul până acolo încântă. 
Puţini îndrăznesc să le scrie sau să le spună. De frică să nu fie 
blamaţi, condamnaţi, de teama de a nu li se vedea adevărata faţă.  

Fiecare trăieşte o perioadă pe care o vrea doar a sa, dar cu 
care, la un moment dat, nu mai poate să trăiască. Cred că din 
necesitatea asta s-a inventat şi spovedania. Se vrea exorcizat, dar 
fără să ştie alţii, fără să doară. De aceea unii merg la biserică, iar 
alţii se apucă de scris.  
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Personal nu m-am spovedit niciodată, dar am considerat 
aşternerea gândurilor pe hârtie o dulce despovărare. Încerci astfel 
să găseşti printre rânduri albe şi negre, echilibrul. După ceva timp 
privirea îţi joacă, coala albă se transformă-n cenuşiu, iar în final 
totul se estompează. Pentru moment cel puţin, nu mai ştii ce vezi, 
ce vrei, ce crezi.  

Uneori mă gândesc că poate asta mi-am dorit întotdeauna 
inconştient, să scriu, dar nu am simţit imboldul până când nu am 
găsit personajele potrivite, până când nu am crescut suficient, 
încât să realizez ce şi cum simt, prin ce ochi îi pot vedea pe alţii. E 
adevărat că această transformare s-a produs relativ târziu, dar de 
atunci nu am vrut să mă mai opresc decât pentru a obloji rănile 
celor pe care-i atingeam involuntar. Renunţam la mine şi mă 
retrăgeam doar pentru a nu le mai zgândăra cicatricile, dar starea 
asta nu dura prea mult. Aveam nevoie de noi experienţe care să-
mi facă sufletul să vibreze, pentru că în lipsa lor nu aş fi avut ce să 
scriu. Nu orice stare mă inspiră, aşa că am tot căutat. De fapt, 
cred că am atras exact acei oameni care-mi puteau dărui aceste 
experienţe, şi chiar dacă uneori au fost cei pe care mi-am vărsat 
năduful, acum nu pot decât să le mulţumesc. 

Vrei să te iubesc? Ieşi în afara jocului şi îndrăgosteşte-mă 
de tine, fă-mă să te doresc, dar nu o să mă ai niciodată. 

Cam aşa s-ar putea rezuma, pe scurt, poveştile mele de 
iubire. Deşi pare ermetic la prima vedere, e simplu: îmi place 
imposibilul, ce nu pot avea, ce nu pot atinge. Generic aş putea 
spune că mă îndrăgostesc, statistic vorbind, din 3 în 3 ani. Nu mi-
am dat seama până acum dacă asta e de bine sau nu. Pur şi 
simplu se întâmplă, iar eu mi-am lăsat sufletul tăvălit prin noroi 
la fiecare îndrăgosteală ca o nătăfleaţă. Voiam să văd ce o să iasă 
în final din lupta cu colbul înmuiat, cât sunt în stare să încasez, 
dacă experienţele avute o să mă schimbe la un moment dat, dacă 
o să ies mai murdară sau mai curată. Ce paradox! O să vedeţi în 
continuare că asta mă caracterizează.  

Uimesc în continuare prin toleranţa de care dau dovadă, de 
parcă am făcut un pact cu Dumnezeu să le arăt muritorilor de 
rând cât poate un om să îndure. Am crezut la un moment dat că 
starea asta s-ar putea defini simplu, ghinion, dar în timp am văzut 
că are mai multe valenţe. Bine, s-ar putea numi şi prostie, numai 
că eu vreau să-i dau o altă relevanţă. Nu ştiu cine-i de vină pentru 
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produsul obţinut, dar asta sunt şi n-am ce face, dacă aş putea, aş 
fi poate altcineva, mai fascinant. 

 
*** 

 
El se ştia incapabil să mai iubească, iar ea neputincioasă în 

a mai simţi. Pierduseră, pe rând, în împrejurări bolnăvicioase, 
bucăţi din suflet, până când ajunseseră să nu şi-l mai găsească. 
Păreau doi orfani cu inimile schilodite, călcate în picioare de alţii. 
Niciunul nu mai putea sau nu mai avea ce să dăruiască celuilalt. 
Erau inerţi şi reci ca două statui de piatră. Doi singuratici crescuţi 
în medii diferite. Dar din tăcerea lor s-a născut un gând, care 
umbla netrebnic dintr-un cap în altul. Voia să le unească mai întâi 
minţile pentru a-i face să-şi conştientizeze solitudinea, apoi să le 
ia la rând toate măruntaiele parcă pentru a le arăta că încă mai 
sunt intacte. 

 Din două singurătăţi nu se poate naşte decât o singurătate 
mai mare strigau minţile la unison, încercând să acopere gândul 
care parcă luase amploare. A fost însă suficient un singur gând 
pentru ca cele două suflete să se-mpletească, nici nu mai ştiu 
exact care a fost acela. Poate de a îndepărta temporar izolarea şi 
teama celuilalt, de a-i face în vreun fel viaţa mai uşoară. O banală 
milă pentru semenul tău, un gest creştinesc până la urmă. Gândul 
a instrumentat şi alimentat însă periodic grija care te face să ţii 
aproape, să nu-ţi laşi prietenul să moară pe de-a-ntregul.  
  Poate e greu să conştientizăm uneori, dar unele lucruri 
sunt mai presus de noi. Nu, nu ni le impune nimeni, dar viaţa este 
incapabilă să le stăpânească. Nu noi decidem de fiecare dată cine 
intră şi cine iese pe aceeaşi poartă, a sufletului nostru. Sunt o 
mulţime de alţi factori. Nu poţi spune ieşi şi ai scăpat, nu poţi 
implora.... mai stai, că încă mai e timpul nostru, pur şi simplu nu 
poţi. Nu! Oamenii vin şi pleacă asemeni unor marionete mânuite 
abil de altcineva. De aceea e bine să ne bucurăm de fiecare în 
parte, să vedem partea bună din întâlnirea cu divinitatea care 
există în oricare.  
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ÎNDEMN LA PLICTIS 
 

» Prof. consilier Daniel Pătrăşincă  
CMBRAE 

 

Călătorind cu fața spre sine şi nu neapărat în orizontul 
valorilor unanim acceptate, m-am oprit la un concept sau mai 
degrabă la o stare pe care mulți o investesc cu prea puțină 
consistență – plictisul.  

Definit în umbra unor atribute comune, rareori s-a 
întâmplat să capete străluciri deosebite, sub condeiul unor spirite 
dispuse să caute chiar şi acolo unde s-a mai căutat. Emil Cioran, 
spre exemplu, făcea distincția între două tipuri de căderi posibile 
şi succesive ale omului; anume căderea în timp ca participare la 
istorie şi ca autoproiectare, pe de altă parte căderea din timp în 
calitate de condamnare prin plictis a existenței (viața repetitiv-
monotonă).  

Pe tărâmul filosofiei se oferă o dimensiune temporală şi 
oarecum nefastă, cel puțin în viziunea lui Cioran, însă acest lucru 
nu înseamnă că noțiunea şi-a epuizat definitiv esența. 
Istoricizarea ca încremenire a timpului raportat la propria-mi 
ființă nu mi-a oferit însă o asumare a acestei condiții care se 
regăseşte în diferite grade la nivelul fiecărei ființe umane. 
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Procedând la extinderea dinspre individual spre general-social 
am putea spune că o parte din istoria noastră ca timp este suma 
plictiselilor tuturor, argument evident nesatisfăcător. Nu se 
potrivea defel cu nevoia înțelegerii propriului sentiment de plictis.  

Mergând pe urmele psihanalizei, am găsit întemeiată 
constatarea că la nivelul conștiinței se produce o diminuare care 
echivalează cu starea de somn. În fond aceasta înseamnă trezirea 
la viață a inconştientului care face tot posibilul pentru a pătrunde 
în conștientă.  

Utilizând termenii lui Schopenhauer starea de veghe nu 
poate fi permanentă deoarece ar duce la distrugerea vitalității 
organismului, ceea ce presupune ca ea trebuie suspendată. 
Rezumativ am conchis că somnul înseamnă odihnă iar științific 
implică limitarea energiei conştiente.  

Să fie oare odihna, m-am întrebat,doar de un singur tip, 
anume echivalentă cu somnul prin încremenirea stării de 
conștientă? Răspunsul a fost în mod aşteptat negativ. Mi-am spus 
că dacă există o odihnă în stare de somn trebuie să existe şi una în 
stare de veghe iar pe aceasta di urmă am identificat-o drept 
plictis. Să fie psihicul constrâns a aştepta odihna până la 
retragerea energiei conştiente? Şi ce se întâmplă dacă starea de 
oboseală intervine mult mai repede decât declanşarea somnului? 
Urmarea firească ar fi odihna prin plictis.  

Psihicul se odihneşte refuzând să fie activ dar rămânând 
conştient. Există aşadar odihnă în afara conștientei care se 
cheamă somn şi odihnă în conștientă care se cheamă plictis. 
Refuzul de a fi activ chiar şi în cazul desfăşurării unor acțiuni 
poate fi o reacție subtilă a psihicului care descrie mascat repaosul 
conştient. În acest caz nu întâmpinați cu ostilitate acest 
sentiment… 
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DESPRE TINEREȚE ȘI PERFECȚIUNE 
 

» Dorel Şchiopu,  
Vulcan, HD 

 

„Tinerețea e o trufie, rareori o valoare.” Aşa crede M. 
Preda în romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” şi nu cred că a 
citit cineva cartea fără să fi simțit nevoia unei pauze de lectură, de 
cugetare, după această expresie. Se poate spune că tinerețea 
conferă nişte condiții favorizante în drumul omului, al tânărului, 
pentru dezvoltarea ca persoană şi ca personalitate. Care ar fi 
forma supremă a acestei dezvoltări, ultimul stadiu al acestui 
drum? Perfecțiunea, desigur. Care tânăr nu visează la perfecțiune, 
măcar într-un anumit domeniu? Care tânăr nu trăieşte cu 
convingerea că, de perfecțiune, îl despart mici chestiuni 
conjuncturale sau eventual de timp? Şi asta, bineînțeles, în urma 
celor mai serioase analize. Aveți grijă, însă, că această preocupare 
pentru perfecțiune poate fi periculoasă ca o bombă cu efect 
întârziat. De fapt, nu de perfecțiune trebuie să ne ferim, ci de 
obsesia perfecțiunii. Aparent paradoxal, procentajul elevilor, 
studenților care nu sunt mulțumiți de propria persoană este mult 
mai mare în rândul celor cu rezultate foarte bune decât în rândul 
celor mediocri. Secretul? 

Este o chestiune ce ține de stabilirea corectă, rațională, a 
obiectivelor. Vă propun un exercițiu de imaginație: se analizează 
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doi tineri, unul mediocru şi unul foarte bun. Fiecare vrea să 
înainteze, în drumul lor spre devenire, dar în intervalul de timp în 
care primul tânăr vrea să facă un pas, cel de-al doilea vrea să facă 
trei paşi. Dacă primul tânăr va reuşi să facă pasul, iar colegul său 
va face doi paşi, consecința este uşor de dedus. În timp ce elevul 
mediocru este foarte mulțumit de sine, şi-a îndeplinit obiectivul, 
în cazul elevului cotat mai bine, cel mai probabil sentiment este 
cel de insatisfacție, de dezamăgire. Extrapolând, unii tineri îşi 
distrug viața tocmai stabilindu-şi Ținte foarte înalte, greu de 
atins. Dar credeți că mi-am propus să lansez aici o invitație la 
blazare? Doamne fereşte! Noi trebuie să ne ferim de obsesia 
perfecțiunii, nu de dorința de autodepăşire, fără de care nu am 
putea să înaintăm nici un pas pe acel drum al devenirii. Trebuie 
să construim pas cu pas, să ne ferim de salturi riscante. Sau, după 
cum ne sfătuia Galilei: „Pauca sed matura” – puțin, dar temeinic. 
Până la urmă, fericirea nu e decât o sumă de mici bucurii. Să nu 
ne sfiim a le căuta şi mai ales a le vedea în lucrurile şi ființele ce 
ne înconjoară. Iar despre perfecțiune, vă spun un secret, din 
propria-mi experiență: e   p l i c t i s i t o a r e !  
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Sunt adolescent. 

E vreo problemă? 
 

» Prof. Cristina Murăriţa,  
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu  

 
Cu câteva zile în urmă, vreme indecisă, cu temperaturi 

fluctuante și miros de primăvară capricioasă. Mă îndreptam spre şcoală 

şi privirea mi-a fost atrasă de un grup de tineri ce treceau pe lângă nişte 

fete, în curtea școlii. Am urmărit cu încântare şi nostalgie schimbul de 

priviri complice şi zâmbetele. Gândeam „ce frumos te poți îndrăgosti la 

vârsta asta!”. Gândeam, de asemenea, ce repede ne plictisim de a fi 

tineri, ne grăbim „să creştem”, apoi tânjim iarăşi să fim adolescenți.  

Toate se leagă în perioada asta, într-un sublim şi nebănuit 

subînțeles, căci e vârsta intensității, vârsta iubirilor fulgurante, vârsta 

viselor grăbite şi a nostalgiilor abisale. Acum, fiecare zi e o mică viață 

începând cu rutina minunată de a fi om şi continuând cu ireversibile 

trăiri tumultoase. E timpul asumării curajului, libertății de „a fi tu”… 

sau poate timpul dezamăgirii, aşteptării, frustrării. Poate că eşti la vârsta 

când sfaturile nu te învață, când erorile te conving… când pentru a fi ca 

ceilalți crezi că e necesar să le imiți gesturile. Nu te lăsa umbrit de 

gândul că eşti altfel, că nu eşti acceptat, că nu te adaptezi regulilor lor… 

în fond, nu contează decât supraviețuirea cu tine însuți.  

E bine să ştii că prietenii nu sunt cei ce te ajută să fii diferit, ci 

aceia ce te acceptă aşa cum eşti. Lucrurile sunt accentuate, acutizate în 
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această perioadă debusolantă, când totul se rezumă la cum eşti tu în 

ochii celorlalți.  

Este timpul verbului contează. Contează cum te-ai îmbrăcat azi, 

cum îți stă părul, dacă el/ea ți-a zâmbit sau te-a ignorat. Contează să laşi 

timpul să curgă în ritmul lui, să nu grăbeşti, să nu forțezi schimbarea. 

Contează încrederea ce se câştigă greu şi se pierde repede. Contează 

enorm dacă prietenii îți sunt aproape, dacă ai prieteni sau te „închizi” 

afişând indiferența, una teatrală. Contează să te dăruieşti, să ştii cum şi 

cui să te dăruieşti. Contează să ai părinți, care, dincolo de încrâncenarea 

zilei, văd copilul de lângă ei… Contează începuturile: măsura cu care te 

arunci în viață sau lipsa acestei măsuri; alcoolul, dragostea, suferința, 

sexul sunt experiențe limită ale omului.  

Cunoaşterea frontierelor face diferența între aventura libertății şi 

regresul către o viață mizeră închisă sub lacătele vulgarității. “O 

libertate fără limite, ucide libertatea” spunea H. Balzac. Adolescența 

este o treaptă a existenței, la a cărei amintire te vei întoarce mereu. 

Depinde de tine cum vrei să o vezi peste ani: o cameră închisă în care 

intri rareori, din greşeală, sau portul tău în caz de furtună.  
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AMBIVALENȚA IUBIRII 
» Prof. Caterina Popescu,  

Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova  

 
  A iubi înseamnă atâtea şi e un verb pe care îl folosim în atât de 

multe situații încât se pare că, uneori, ne îndepărtăm de sensul lui de 

bază. Ne iubim copiii, părinții, frații şi surorile, partenerul de viață. 

Dacă suntem întrebați ce simțim răspundem: “E copilul meu, îl iubesc!” 

sau “Sunt părinții mei, nu-i pot schimba, îi iubesc aşa cum sunt” sau: 

“Simt ceea ce simte orice femeie pentru bărbatul iubit”. Nu e totul însă 

aşa simplu precum pare. N-am de gând să fac o clasificare a formelor 

iubirii. Grecii au distins foarte bine dragostea fizică – erosul, de 

dragostea frățească – phileos şi de dragostea spirituală – agape. Adesea 

iubirea se suprapune cu plăcerea şi bucuria. Spunem că iubim cutare gen 

de muzică fiind de fapt vorba despre plăcerea noastră de a asculta 

muzica aceea. Sau iubirea e confundată cu dorința erotică sau 

emoțională. Iubirea e ambivalentă. ambivalența reprezintă conflictul 

esențial al naturii umane. Această ambivalență înseamnă că în aceeaşi 

persoană pot coexista atitudini afective opuse. Iubirea nu e tot timpul 

resimțită ca fiind iubire. Adesea, pe oamenii pe care-i iubim îi şi urâm 

uneori, le suntem ostili, suntem geloşi sau suntem agresivi cu ei. Cu 

toate astea îi iubim. Cu siguranță am auzit copii reproşându-le părinților 
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că nu au făcut mai multe pentru ei, că nu au avut urechi să-i audă atunci 

când a trebuit, că au fost prea severi sau prea indulgenți. Am auzit 

părinți care le spun copiilor: “Dacă faci asta, nu te mai iubesc”. Există 

persoane care au anumite avantaje afective, beneficii de pe urma 

şantajului. L-am întâlnit des şi în cupluri ca expresie a neputinței, 

dependenței şi lipsei de siguranță a partenerilor. Mie, şantajul afectiv mi 

se pare detestabil. Apoi, cu toții cunoaştem situația mamelor care îşi 

mențin copiii într-o dependență şi servitute totală până la moartea lor. 

Care, pe căi nebănuite, culpabilizante le inoculează ideea că fără ea nu 

ar putea face nimic. Oricum, nimic la fel de bine ca ea. Mame care le 

readuc tot timpul aminte copiilor câte sacrificii au îndurat pentru a-i 

creşte. Toate din dragoste pentru ei. Sau, un alt exemplu, există tați care 

pândesc fiecare gest de afirmare a libertății fiicei lor adolescente, cărora 

orice activitate aducătoare de plăcere, bucurie, orice relație de prietenie 

pe care el n-o poate controla i se par nepotrivite pentru ea. Şi de ce să nu 

vorbim şi de situația părinților vitregi, adoptivi care, deşi spun că-şi 

iubesc copiii suferă şi se simt îngrozitor. Şi nu numai ei, ci şi copiii lor 

care, prin diferite simptome, devin portavoce grupului familial, a 

suferinței nespuse. Există întotdeauna o sumedenie de istorii ale acestor 

părinți şi ale acestor copii, multe dintre ele nesondate suficient şi toate 

aceste istorii contează. Aceşti părinți s-ar simți poate mai bine, mai 

liniștiți, dacă cineva le-ar spune că iubirea nu e o trăire ce apare 

automat, că nu e nevoie să simuleze afectivitatea care va veni probabil 

cu timpul, în ritmul ei propriu. Avem, se pare, cu toții dificultăți în a 

pune împreună iubirea cu ura, agresivitatea, ostilitatea. Am văzut în 

copilăria timpurie că lucrurile erau albe sau negre, bune sau rele, de 

temut sau liniştitoare. Am acceptat fără rezerve ceea ce era bun 

respingând ceea ce era rău, de temut. Cu timpul, pe măsura ce am 

crescut, am început să tolerăm faptul că avem idei distructive 

amestecate cu iubirea pe care nu o punem sub semnul îndoielii. Sunt atât 

de multe conflicte adânci, necunoscute, atâtea suspiciuni, deprimări, 

unele ascunse în spatele viselor sau chiar al coşmarurilor, altele 

conştientizate, elaborate şi toate astea aparțin nouă, tuturora, ca ființe 

umane, încât, personal, nu aş prefera să fiu fiica, iubita cuiva care nu s-a 

îndoit niciodată de nimic şi care cunoaşte toate lucrurile, căruia toate 

astea i se par lipsite de profunzime, fără asperități.  
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“
» Prof. Marinela Pîrvulescu 

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu 

 
 

„Am făcut un pact de coexistență pacifică cu timpul. Nici el nu mă 

urmăreşte, nici eu nu fug de el. Într-o zi ne vom întâlni”  
MARIO LAGO 

 

 

Mereu presați de problemele noastre cotidiene, nu de puține ori 

ni s-a întâmplat să cădem epuizați sufleteşte pe baricadele vieții care 

pare a ne copleşi. Ne dorim să facem o grămadă de alte lucruri, pe care 

ni le proiectasem în amănunt, dar ne pomenim ca le tărăgănăm la 

nesfârşit. Şi ne simțim frustrați şi neîmpliniți. Marele duşman rămâne 

timpul. Oare timpul nu mai este acelaşi ca odinioară? Se scurge mai 

repede fără ca noi să ştim? Suntem atât de mici în fața complexității 

modernității, încât sentimentul insignifianței noastre ne copleşeşte. 

Problema cu care ne confruntăm este de abordare. Modernitatea nu ar 
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avea substanțialitate fără noi. Fără mine. Sau fără tine. Ea nu este 

sustenabilă în absența umanității. Si atunci de unde sentimentul că ea ne 

copleşeşte, furându-ne timpul? Nu cumva mecanismul şubred nu este in 

afară, ci dimpotrivă e în noi? Aş spune că marele duşman nu este 

timpul, ci singurătatea. Singurătatea , ar spune unii, te fereşte de unele 

deziluzii, nu naşte duşmani. Dar nici prieteni, aş completa. Singurătatea 

ne face să ne refugiem în tot felul de activități (şcoală, teme, treburi 

casnice). Comunicăm din ce în ce mai puțin cu cei din jurul nostru, şi 

daca o facem , o facem prin internet, sms-uri sau telefon. Lipsa 

contactului vizual şi afectiv ne înstrăinează şi debusolează. Am învățat 

să fim asemenea tehnologiei ce ne înconjoară: punctuali, eficienți, 

capabili, dar reci. Si atunci când simțim că nu avem timp, alegem să 

facem ce este urgent mai întâi. Cel mai probabil o sarcină lucrativă. V-

ați gândit, de exemplu, că o relație de prietenie poate fi întreținută numai 

în măsura în care îi acordați timp? În fond, nu faceți decât să vă acordați 

vouă timp. Echilibrul şi puterea de muncă vine din interior. Dacă 

sufletul nostru nu îşi mai găseşte însă resursele pentru a se ridica în 

momentele dificile, clacăm. Mulți dintre noi pierd micile bucurii ale 

vieții încăpățânându-se să aştepte marea fericire. Marea fericire e un 

mit. Clipele frumoase de zi cu zi compun fresca fericirii. Suntem fericiți 

atunci când reuşim. Şi când avem cu cine împărtăşi bucuria fericirii. 

Putem să ne ridicăm după o deziluzie, dacă avem prieteni alături. 

Împărtăşind din frumusețea sufletului tău, vei primi infinit mai mult 

înapoi. Învață să-l iubeşti pe cel de lângă tine când o merită mai puțin. 

Pentru că atunci are nevoie. Timpul şi Singurătatea nu sunt decât 

personaje, ființe de hârtie, care există în măsura în care noi le permitem 

acest lucru. Probabil frumusețea vieții nu presupune altceva decât a 

reînvăța să vedem lumea, în toată splendoarea ei.  
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DESPRE ALEGERI ÎN VIAȚA TA SEXUALĂ 
» Ioana Ulmeanu,  

Bucureşti 

 

Dacă eşti la liceu, probabil că ți-ai început deja viața sexuală. 

Aşa zic statisticile. Şi nu e rău. Ştiu că, probabil, mama ta nu ştie încă. 

Şi mai ştiu că nici nu te-ai dus până acum la medicul ginecolog. Ar cam 

fi cazul să te duci. Citeşte în continuare ca să vezi de ce. Momentul în 

care îți începi viața sexuală este alegerea ta. Nu există o vârsta mai bună 

sau mai puțin bună pentru asta. Există, însă, momente prielnice să afli 

mai multe despre lucrurile care se pot întâmpla atunci când faci sex. 

Ăsta e unul dintre ele. Un prieten al meu spunea că sexul, chiar şi atunci 

când e rău, tot bun este. Pentru că e sex. Eu am să îți spun că sexul nu e 

bun decât atunci când e sigur. Cred că ştii deja ce înseamnă «safe sex»: 

să foloseşti întotdeauna prezervativul. Da, chiar de fiecare dată când faci 

sex. De la început. Chiar şi cu prietenul tău cu care ai o relație de durată. 

Ştiu că teama ta cea mai mare este să nu rămâi însărcinată. Dar mai sunt 

şi alte lucruri de care ar trebui să te fereşti. Infecțiile cu transmitere 

sexuală sunt toate acele boli pe care le poți contacta în timp ce faci sex. 

Şi sunt multe. Dacă ți se pare că nu ți se poate întâmpla tocmai ție să 

contactezi o astfel de boală, te sfătuiesc să te gândeşti de doua ori. După 

ultimele calcule, în România sunt cu vreo 20% mai multe cazuri de 

sifilis decât în restul țărilor din Uniunea Europeană. Suntem singura 
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Țară europeană în care se mai nasc, încă, copii cu sifilis congenital. În 

ultimii doi ani, cele mai multe cazuri de noi infecții cu HIV s-au 

înregistrat în segmentul de vârsta 15-19 ani. Adică la oamenii de vârsta 

ta. Atât sifilisul, cât şi HIV sunt mortale. Şi nici una dintre ele nu se 

vede. Cel puțin la început. Atunci când vei vedea deja simptomele, s-ar 

putea sa fie cam târziu să le tratezi. 

Pe lângă astea, mai sunt o mulțime de infecții de care ar trebui 

sa te temi: hepatitele B şi C, chlamidia, herpesul genital, gonoreea, 

candidoza, HPV. Nu trebuie neapărat să te sperie toată înşiruirea asta de 

nume şi nici nu e nevoie să faci cine ştie ce ca să nu le capeți. E de ajuns 

sa foloseşti un prezervativ la fiecare contact sexual. Şi când spun 

fiecare, vorbesc serios. Dacă foloseşti prezervativul doar de 4 ori din 5 

este ca şi când nu l-ai folosi deloc. Şi nu trebuie să uiți sa îl utilizezi 

corect. Crezi, desigur, că ştii tu mai bine cum se foloseşte corect un 

prezervativ. Dar eu nu cred că te uiți de fiecare dată la termenul de 

expirare scris pe ambalaj. Cred că uneori îl desfaci cu unghiile sau cu 

dinții şi asta e de ajuns ca să îl înțepi puțin. Mai cred că nu ai tot timpul 

un prezervativ la tine. Te înțeleg, nu ai vrea sa afle toată lumea. Dar 

gândeşte-te: ce te interesează mai mult? O ceartă cu mama sau o boala 

care îți va afecta întreaga viață? E decizia ta. Ultimul lucru pe care vreau 

sa ți-l spun e să nu renunți prea uşor la prezervativ. Chiar dacă ai un 

prieten stabil, asta nu înseamnă că nu poți lua o infecție cu transmitere 

sexuală. Ştiu că el te iubeşte şi nu te-ar înşela niciodată, dar este foarte 

posibil să aibă o infecție şi să nici nu ştie. Ți-am mai spus că cele mai 

multe şi mai grave boli nu au nici un fel de simptome la început. Aşa că 

ar fi bine să foloseşti prezervativul... ca un semn de respect față de tine 

şi față de celălalt. Dacă, însă, te hotărăşti că nu mai ai nevoie de 

prezervativ, ia-ți prietenul de mână şi duceți-vă să vă testați împreună. 

Faceți asta la fiecare 6 luni. Ştiu că testele astea costă ceva, dar este 

vorba, iarăşi, despre o alegere: o rochiță nouă sau liniştea şi sănătatea 

ta? Viața sexuală este o chestiune care Ține de maturitate. Alegerile şi 

responsabilitatea sunt, şi ele, semne ale maturității. Ai grijă ce alegeri 

faci.  
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DE MESERIE DUMNEZEU 
 

» Prof. Gabriela Militaru,  
Liceul Tehnic de Transporturi Auto Craiova  

 

Ce meserie ar fi avut Dumnezeu dacă s-ar fi întrupat în 
om? Asta mă întreb mereu când vorbesc sau doar observ oamenii 
pe stradă, ori când mă lovesc, în rezolvarea problemelor 
cotidiene, de aceşti oameni şi de meseriile lor… care mai de care 
cu pretenții de mijlocitoare între omenesc şi divin. Mă gândeam 
că cel mai potrivit pentru Dumnezeu ar fi să fie preot. Dar cu ce 
portavoce, neinventată încă, i-ar putea El readuce pe enoriaşi la o 
meschină prelegere, în timp ce rândul la plata impozitelor începe 
o dată cu vecernia? Sau Dumnezeu ar putea fi medic. Codul lui 
Hypocrates ar juca rolul Decalogului. Însă devine din ce în ce mai 
greu azi ca poruncile să fie respectate când buzunarul ți-e ispitit, 
iar relația dintre cel care cere fără cuvinte şi cel care oferă supus 
se transformă într-un cerc vicios. Iar aceia care dau, o fac din 
speranța de a aluneca mai repede către rezolvarea problemelor, 
iar cei care primesc, din credința că fiecare surplus le certifică mai 
bine efortul. M-am mai gândit că-l putem găsi pe Dumnezeu în 
aceia care, din diferite motive, scriu. Ei slujesc foarte bine 
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poruncii Domnului de a le fi aproape celorlalți. Iar rândurile lor 
reuşesc să capteze un oarecare segment de oameni care se 
bazează pe ei, îi urmăresc, le aşteaptă creația. Este un fel de 
dependență a celor care se identifică cu ce scriu alții şi a celor care 
scriu care se regăsesc în plăcerea celorlalți de a citi. Dar când 
toana inspirației îşi pune basmaua cenuşie a goliciunii 
imaginației, cum îi mai putem considera pe aceşti căutători de 
sensuri, apți de „masca” divinului? Ar ajunge până într-acolo 
încât să nu mai ştie ce înseamnă să fii Dumnezeu! Deci, de buna 
seamă, Dumnezeu nu poate fi DOAR asistenta medicală sau 
polițaiul care ți-a luat permisul şi care aşteaptă să le 
„binecuvântezi” buzunarele. Înseamnă că El e partea bună a 
noastră, conștiința spre care ne întoarcem mai rar, dar… cea care 
ne-ar permite de fapt să facem bine orice… meserie.  
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Fetița cu lalele roșii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Dana Ştefania Braşoavă, Anul I 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 
…Şi iarăşi o uitasem aruncată în colţul unei camere 

străine, doar un biet maldăr prăfuit din oase şi păreri de rău. Îşi 
plângea articulaţiile zdrobite sub greutatea cuvintelor mele, cu 
lacrimi uşoare ce i se prelingeau roşiatic din aortă, doar-doar s-ar 
mai putea lipi viaţa de ele.  

În camera cu pereţi albaştri, totul rămăsese neschimbat. 
Ca ultima dată când fusesem aici, laptopul stătea aşezat pe 
podea, zugrăveala era căzută în acelaşi loc, iar în aer plutea 
veşnicul miros de portocale. Şi cu toate că cei patru pereţi aveau o 
proprietară, locul arăta ca şi cum nu mai fusese locuit de o bună 
bucată de vreme. Pesemne, în camera cu un singur pat nu mai 
intrase nimeni, demult. Chiar şi ceasul de pe perete rămăsese fără 
baterie aşteptând lumina soarelui care nu mai venea. Nu mai 
avusese cine să tragă draperiile. 

Ca de fiecare dată, eu intrasem fără să bat, folosindu-mă 
de cheia ascunsă sub ghiveciul cu muşcate de lângă uşă. Oare cât 
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fusesem plecat? Chiar şi cheia începuse să ruginească la 
extermități...  

De cum am păşit înăuntru, o răceală înspăimântătoare m-
a izbit. Dacă n-aş fi ştiut numele străzii, probabil m-aş fi speriat. 
Îmi părea că îmi visez sfârşitul, dar era prea frig să fie doar un 
vis. 

Pe ea o găsisem în acelaşi loc. Stătea cuminte, într-un colț 
al camerei, pe scaunul fără spătar de la birou, cu picioarele 
spânzurate în aer. Rezemată de perete ca și cum ar fi stat spate în 
spate cu Dumnezeu, era la fel de sfidătoare și mândră ca 
întotdeauna, deși avea ochii umezi și buzele uscate. Se vedea că 
plânsese. Rochia îi era plină de praf, la fel și palmele, dar ei nu 
părea să-i pese. 

M-a văzut intrând, dar nu s-a clintit. În faţa sa, printre 
hârtii rupte şi creioane colorate, o vază mică părea să-i fi acaparat 
întreaga atenţie. La fel de roşii ca atunci când le cumpărasem de 
la metrou, lalelele erau singurele care se mai bucurau de 
zâmbetele ei mecanice. Din când în când, în momentele în care se 
apleca asupra lor pentru a le mirosi, îşi deschidea larg ochii și își 
ridica privirea în sus, în căutarea unui cer care o părăsise. 
Avusesem eu grijă să îi torn beton în loc de albastru cu nori. Să 
nu-i mai rămână nici un strop de speranță. Să fie mereu obligată 
să mă aștepte. 

Fusesem egoist. Egoist și crud, însă, cu toate astea, nu 
reuşeam să înţeleg de ce mai păstra, de fapt, florile. Părea că vede 
în acel buchet ceva ascuns mie. Lalelele erau ofilite demult. La fel 
de roșii ca în miercurea aceea, dar totuși ofilite. Fusesem plecat o 
vreme îndelungată, dar ele îşi păstraseră locul pe birou. Deşi se 
obliga să le adulmece parfumul, timpul le secase. Ce mai 
rămăsese de văzut la ele? 

- Să le aruncăm, am spus. O să îţi iau altele. 
Nici măcar nu m-a privit. S-a ridicat grăbită, ocolindu-mă 

în drumul ei spre bucătărie. A scos lalelele, s-a grăbit să arunce 
apă ce acum prinsese un miros înţepător şi le-a rearanjat 
nonşalantă una câte una, înapoi în vază.  
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Deja era ridicol. Frigul începuse să îmi pună stăpânire pe 
oase. M-am îndreptat spre fereastră şi am început să trag 
draperiile. M-a admonestat printr-o strâmbătură. Soarele 
inundase camera cu o lumină călduță ce făcea bietele lalele să 
pară demne de milă. 

- Schimbi apa unor flori ofilite. Nu înţeleg de ce te 
încăpăţânezi să le păstrezi. 

- Fiindcă tu pleci mereu. Mă laşi singură, fără să ştiu dacă 
ai să te mai întorci vreodată şi cu toate astea, cheia de rezervă 
rămâne ascunsă sub acelaşi ghiveci, la aceeaşi uşă, pe aceeaşi 
stradă, la aceeaşi fetiţă cu lalele roşii. Și mi-e teamă că dacă 
renunț la ele, voi fi nevoită să arunc vaza cu totul. Mi-e teamă să 
descopăr că, renunțând la tine, nu voi mai găsi motive să mă 
păstrez pe mine însămi. ■ 
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Metaforă și răzvrătire 
 

» Prof. Elena-Laura Diţoiu, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 Cu Brâncuși s-au întâlnit mulți dintre noi, unii nu l-au 
recunoscut, pe alții nu i-a remarcat el, dar pentru cei mai mulți 
dintre noi întâlnirea… continuă încă. Am început acest text cu 
teamă, cum să poți descrie un întreg univers! Șterg, reiau frază 
după frază, nu reușesc să surprind temeiuri, mă agăț de forme, 
cuvintele sunt fade, iar coerența e insipidă. Despre ce să scriu? 
Cum? Complexitatea spirituală subjugă, personalitatea domină, 
simbolistica e incomensurabilă, viziunea filosofică persiflează 
comunul. Da, aș putea să scriu despre origini, despre leagănul 
copilăriei ca forme ale inspirației, uneltiri ale dorurilor, tipare ce 
îi amprentează personalitatea. E oare suficientă această 
perspectivă, satisface deplin miza geniului? Atât merită? Atât pot 
/ putem? 
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Muzee din toată lumea expun operele brâncușiene7,  și fac 
din ele cap de afiș, încercând  să îi surprindă zborul / devenirea / 
aspirația, să înțeleagă esența. Prin puterea destinului, sau a 
întâmplării (!), m-am aflat, în câteva rânduri, în fața operelor 
sale. Ce senzație, ce fior! O bucurie îmi încălzea ființa, un melanj 
între mândria apartenenței, uimirea perfecțiunii și lumina ce 
atrage privirile, gândurile, tot. Mărturisirile sale profetice se 
adevereau: „eu vreau să sculptez forme care pot da bucurie 
oamenilor”. „Profeția” sa demiurgică se împlinea, de această dată, 
și prin mine. Observam că esența sculpturilor stabilește o legătură 
puternică între sens, sensibilitate și spiritualitate, acest triplu „s” 
reprezentând fundamentul creației. 

Destinul său nu este legat doar de daltă, ci și de România, 
din instrumentarul său magic făcând parte spiritul național ce se 
observă cu ochiul liber, în forme, în atitudini, în materiale, în 
Dumnezeul nostru. Semnificativ în prefacerea artistului de geniu 
rămâne un fel sublim al neuitării. Pașii formării sale sunt 
călăuzitori, el nu uită, nu se poate uita pe sine. Se întoarce, 
constant, la copilăria plină de nevoi, la adolescența plină de 
frământările definirii, perioade relevante evocate și în aforismele 
sale. 

 Atât în viață, cât și în artă, două trăsături îl conturează ca 
om și spirit creator deopotrivă și îi aduc unicitatea: apartenența 
națională și deschiderea eliberatoare în viziunea artistică. Și 
totuși, aparent contradictoriu, inspirația sa vine din cele mai pure 
forme: un covor oltenesc, cei 12 Apostoli, un cocoș, o masă, o 
femeie etc. Păstrându-și graiul oltenesc, tonalitatea rigidă, severă, 
folosind, adesea, regionalisme, sculptorul părea o bizarerie 
exotică în spațiul cosmopolit și ipocrit al Parisului. Trăgând din 
pipa confecționată de el, mărturisea: „Eu sunt de la țară. Acum că 
sunt cineva, asta o datorez tot satului meu şi țăranilor de la 
Hobița. Toată arta mea îşi are începuturile în nesecatul izvor, în 
bunul simţ şi gust al țăranului… dascălii mei cei mai iscusiţi au 
fost meşterii țărani, neîntrecuți în crestarea lemnului, ţărăncile 
maestre în țesături şi cusături”. 

                                                 
7 Muzeul de Artă Modernă Centre Georges Pompidou – Paris; Muzeul Guggenheim – Bilbao; Muzeul de Artă 
Modernă – New York; Muzeul  Guggenheim – New York; Galeriile Tate – Londra; Oxford Museum – Londra; 
Muzeul Kunsthalle – Zurich; Muzeul Naţional de Artă – Bucureşti; Muzeul de Artă – Craiova 
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Pentru a combate manipulările grosolane, criticile inutile, 

motivele nejustificate, atunci când vine vorba de implicarea 
autorităților8, trebuie să înțelegem că un spirit viu, aflat în zodia 
evoluției novatoare, nu își putea perfecționa arta, nu putea crea 
noi orizonturi în sculptură, nu își putea potoli setea de cunoaștere 
ce îl măcina decât într-o națiune avansată în acest domeniu, într-
un context ideologic permisiv, deschis spre libertatea de expresie 
în creație. Însă, forța şi determinarea, finalmente, sunt calitățile 
semeției țăranului român, desculț în lumea provocărilor 
interioare și liber sub albastrul celest. Între figurativ și non-
figurativ, asta i-am dăruit noi lui Brâncuși, simplitatea completă, 
și așa a cucerit o lume, esențializând ceea ce spiritul uman 
năzuiește. Poate acesta e și motivul pentru care nu vrea să uităm, 
căci dăruirea nu este o axă cu un singur sens, și cu atât mai puțin 
nu se rezumă la o precară linie bidimensională, ci la punctele 
cardinale ce ne cuprind pe toți. Și, deși se definește ca artist în 
Franța, lasă României, mai presus de operele sale, un trecut, un 
nume, un viitor. Profesând indiferența, am putea uita toate 
acestea?   

                                                 
8 Vezi refuzul Statului român de a primi donația artistului și procesul Brâncuși vs. U.S.A. 
(http://www.moma.org/explore/inside_out/2014/07/24/but-is-it-art-constantin-brancusi-vs-the-united-states) 
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Părerea lor contează 
 

»Prof.  Cornelia Gheorghe  
Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 
“De ce nu studiem și noi asemenea opere? De ce în proza 

autorilor canonici personajele principale mor la sfârșit? Nici măcar în 
romanele de dragoste protagoniștii nu sunt fericiți.” 

Aceste întrebări mi-au fost adresate de către elevii mei la o oră 
de literatură când mi-am permis să fac o paranteză și să le citesc câteva 
pasaje din “Jurnalul Annei Frank” apărut la Editura Humanitas. 

Am încercat să însăilez un răspuns care să-i lămurească și să-i 
mulțumească în același timp și am apelat, cum era firesc, la noțiunile 
literare, precum și la exemple cunoscute de ei. Suntem înconjurați de 
antinomii, totul se bazează pe dualism, aproape nimic nu e linear, 
personajele sunt pozitive și negative, iar scriitorul omniscient, 
omniprezent și ubicuu are posibilitatea să pedepsească prin moarte 
personajele care au comis răul, să restabilească dreptatea, să-și 
imagineze o lume a lui. Moartea a fost subiect de meditație pentru 
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oameni,  în general, care au încercat să descopere piatra filosofală și 
pentru scriitori, poeți, în special, transpunând-o sub diverse forme, prin 
metafore și simboluri. În ce privește iubirea, ei bine, iubirea din cărți nu 
seamănă cu cea din realitate, ea reprezintă idealul spre care au tins 
scriitorii prin intermediul personajelor. Cititori, noi nu putem schimba 
viziunea autorilor despre viață și lume, ci trebuie doar să luăm aminte 
la ce au spus ei, să tragem foloase. 

Erau vizibil dezamăgiți de pledoaria mea... clar se așteptau la 
altceva. Înainte de a părăsi sala de curs, am avut pe moment inspirația 
să-i provoc să pună pe hârtie ce gândesc ei despre literatura predată în 
liceu și obligatorie pentru examenul de bacalaureat și ce fel de cărți ar 
propune ei în locul actualelor. 

Alexandra S. “Mi-ar plăcea să studiem cărți apărute în vremea 
noastră, nu doar cele de acum 50-100 de ani. Nu mă atrage în niciun fel 
și nu-mi trezește deloc interesul să citesc despre cum erau țăranii 
înainte”. 

Roberta B. “Din punctul meu de vedere operele care se studiază 
în sistemul actual la clasele IX-XII,  nu sunt deloc potrivite. După părerea 
mea, cărțile ar trebui să ne reprezinte pe noi ca oameni și să ne învețe 
cum să trecem prin viață și cum să acționăm în anumite situații.” 

Cristi M.”Nu mi-au plăcut operele din liceu. O excepție a fost 
nuvela” Catastrofa”, am citit-o de două ori. Mi-a plăcut că acțiunea se 
petrece în război, iar autorul a pus accentul pe trăirile interioare ale lui 
David Pop. Sunt interesat de misterele lumii, de lucrurile care sunt greu 
de descoperit. Am citit pe sfântul internet (cum preferă d-na dirigintă să 
spună) că niște cercetători au descoperit o nouă planetă, s-au dezbătut 
multe idei despre formarea galaxiei, au fost cca.200 de teorii.” 

Alexandra P. “Părerea mea este că în literatura studiată de noi 
sunt opere triste care ne lasă cu sufletul rece,  ne întristează. «Moara cu 
noroc» nu este deloc cu noroc, se destramă o familie, apare 
infidelitatea. În schimb,  romanul «Maitreyi» mi-a încântat sufletul, 
pentru că este un roman de dragoste,  un roman al experienței”. 
    Marina A. “Am observat că operele autorilor străini sunt mult 
mai captivante”. 

Alisa M. “Nu-mi plac operele studiate până acum. Naturalismul 
este un curent literar care mă înlemnește”. 
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Marina S. “Cred că ar trebui să studiem opere cu final fericit, 
cărți cu personaje mai apropiate de vârsta noastră, romane mai 
moderne.” 

Loredana C. “Cărțile pe care eu aș vrea să le studiem sunt cărți 
care ar trebui să ne capteze,  să ne facă curioși, încât să nu ne putem 
despărți de ele până nu le terminăm,  să ne regăsim în trăirile 
personajelor și să ne imaginăm pe noi personaje principale”. 

Am spicuit o parte din gândurile lor. În linii mari, aș avea 
motive să mă declar mulțumită că și-au spus punctul de vedere 
folosindu-se de ce au învățat la ore și au respectat structura atât de 
necesară eseului argumentativ. În legătură cu cărțile preferate,  au citat 
o serie de titluri: Invitație la vals,  Greșeli din dragoste,  Jocurile 
copilăriei,  Memoriile unui tânăr țicnit,  Sub aceeași stea,  Orașe de 
hârtie,  Amintiri din viitor,  Fluturi etc. Mărturisesc că n-am deschis 
paginile niciunei cărți din această listă, excepție fiind totuși prima carte 
citită la vârsta pe care o au ei acum. 

Cum frumosul se cuvine a fi împărtășit cu ceilalți, le-am 
recomandat să-și diversifice lectura cu alte două cărți. “Oscar și tanti 
Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt – o carte care se citește în două ore și 
se ține minte toată viața. “Eleganța ariciului” de Muriel Barbery 
figurează în top trei cele mai furate cărți din librării. 

Am omis să le spun că are 350 de pagini și la sfârșit se 
moare… 
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» Elena Katamira,  

Ploieşti 
 

 
pentru că 
 
pentru că eu sunt cea care nu vine  
pentru că eu sunt cea care nu mai așteaptă  
te țin în palma mea și te privesc în mirare  
moartea ta mă declină moartea ta e un truc  
tu ești un gol care nu se mai umple  
tu ești un preaplin de sintagmele tale  
repet, ești în palma mea doar un fluture  
dacă vrei îți înfig un ac între umeri  
dacă vrei te ador într-un vers  
însă timpul iată mi se tot scurtează  
și un soare uscat 
mă umple cu nisipul  
din el 
 
tablouri cu apă 
 
ei trec din sală în sală 
plutitori cu chei uriașe la gât 
electrocutându-se scurt 
la interferența dintre culoare și cuvânt 
nimic nu are legătură cu tine 
nu exiști nu exist nu existăm 
suntem fracțiuni umane 
dedublate mistificate abrogate 
de propriile legi  
un elefant e un elefant 
noi putem fi orice 
paharul care se bea până la capăt 
duhul estetic care bântuie 
din aproape în aproape 
până la  
deflorarea maximă a nimicului 
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punctuația 
mă declar nevinovată 
melcii mei îmi rod trupul cu încetinirea unei torturi 
la final voi fi o hârtie albă albă 
peste care singurul adevăr despre care s-ar fi putut citi 
rămâne nescris 
 
 
să fie oare  
 
să fie oare perfecțiune 
felul în care te desprinzi  
și cazi și te ridici și iar cazi  
să fie oare perfecțiune 
felul în care  
cuvintele îți trec prin trup  
ca niște cuțite  
ca niște fluturi  
și iar ca niște cuțite  
să fie oare perfecțiune 
preaplinul și preagolul  
la un loc  
împreună  
uimirea continuă  
în fața nimicului  
fascinantul nimic  
din care ne hrănim  
până nu mai  
înțelegem nimic  
să fie oare perfecțiune 
această sumă de lucruri imperfecte  
pe care nu știm să le mințim 

 
 

 
își spuseseră tot dinainte, știau cu precizie fiecare 
detaliu al prăbușirii. nu erau speriați, nici măcar triști. 
trăiau chiar și această deteriorare cu pasiune. până la 
urmă au avut tot ce căutaseră, își satisfăcuseră toate 
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întrebările, erau plini de răspunsuri, multe din ele 
proaste, e drept. acum contemplau cu ochii în gol toată 
acea construcție în plină năruire. soarele apunea peste 
lume auriu, cald, banal, iar ei tăceau gândindu-se că ce 
frumos a fost...atât de frumos încât orice încercare de a 
o lua de la capăt ar fi anulat tagul unicității. 
nimeni nu trebuie pus la zid, nimeni nu trebuie să 
moară într-un război. războaiele nu ar trebui să fie 
despre înfrângeri, ci despre victorii mutuale. armele ar 
trebui expuse în muzee, declarate enigme. jocul nu este 
despre alegeri, ci despre cunoaștere. 

 
 

 
înțeleg că lucrurile nu există. existența presupune 
atemporalitate, există e veșnic. tot ceea ce este în timp 
este o iluzie cu tot cu timpul care îl măsoară. și nu știu 
cum pot eu neexistând să am conștiența inexistenței 
mele, dar probabil așa funcționează această ecuație a 
nimicului fragmentat în tot 
după ce debită fraza asta, îl privi cu ochi mari și 
întrebători. o scurtă pauză și amândoi bufniră în râs. 
era unul din acele momente dulci profunde proaste la 
capătul căruia rămâneai cu palmele goale, ca și cum ai 
fi vrut cumva să cuibărești aerul sau apa. el îi săruta 
degetele și îi șopti continuând să zâmbească 
n-am înțeles nimic. nici tu, nu-i așa? 
nu i-a răspuns căci nu mai conta, de acum degetele se 
pierduseră undeva, prin nimicurile cele mai de aproape 
și o tăcere ascendentă o iluzionă că, a exista ar putea 
încăpea totuși într-o astfel de clipă 
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» Liviu Nanu, 
Roşiorii de Vede 

 

 

Mi s-a dat o scară 

 

Ah, mi s-a dat o scară de cuvinte 

şi nu pot urca toate treptele ei 

sînt prizonier între cîteva epitete 

din care mă ceartă mai mulţi dumnezei 

 

Căci fiecare treaptă pe care pun piciorul 

un pic mă apropie şi un pic mă desparte 

de MAREA PROSTIE şi MAREA SCOFALĂ 

un yo-yo suspendat între viaţă şi moarte 

 

La cererea mea exprimată-n ferpare 

destinul mi-aruncă rîgîind o gargară 

şi încă înot în lichid amniotic 

 

Trăiesc prin osmoză, mă schimb la culoare 

cuvinte banale se-agaţă de scară 

sîngerez într-un mod anecdotic 
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antipoem la 40 de grade 
 
respir aerul oraşului sub un cer de culoarea scorţişoarei 
în locul acesta din care căţelul pămîntului îşi urlă singurătatea la 
stele  
mă simt ca piatra cubică peste care iapa statuii ecvestre  
se uşurează într-o zgomotoasă indiferenţă 
 
la orele amiezii privesc în geamurile autobuzelor  
şi mă văd pe mine multiplicat de zeci 
de sute de ori 
eu scheunînd de durere 
eu care nu mă pot privi în oglindă nici cînd mă bărbieresc 
 
deja e suficient să închid ochii şi văd coli de hîrtie A4 
pe care scrie certificat de deces 
zburînd peste oraş ca un stol de porumbei 
din care curg penele pregum fulgii de zăpadă 
 
mă văd jucînd copcica cu tata şi el cîştigînd de fiecare dată  
pînă într-o zi cînd a refuzat să mai joace şi a zis piua 
la fel o văd pe mama cerîndu-mi compot de ananas 
şi ceai de fluturi 
atunci deschid ochii pentru a mă lovi de realitatea proximă 
întruchipată într-un chelner care-mi umple paharul 
deja plin 
 
dar eu suport de-acum orice întîmplare 
eu sînt piatra cubică pe care cade în sunete de fanfară 
baliga zemoasă a iepei de bronz din care apar viermi inelaţi 
ca ale copacilor din care le poţi afla vîrsta 
 
şi joc dansul acesta al vieţii dar mai ales al morţii 
ca un urs cu belciugul în nas şi ursarul e Dumnezeu 
dar muzica nu e cîntată de îngeri ci de jan de la craiova 
chestie care mă determină să mai dau pe gît două pahare de votcă 
apoi să mă înscriu în partidul iluziilor moderate 
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ratări 
 
sînt retrageri degeaba şi retrageri cu sens 
sînt ieşiri în decor sau pe uşa din spate 
pe bocancul din dos scrie clar: no offence  
plăteşti filmul întreg dar îl vezi jumătate 
 
şi constaţi cu năduf 
sînt prea multe ratări 
care-n spatele tău 
vin de-a dura pe scări 
 
iar la şcoli dacă mergi înveți numai prostii  
an de an tot mai mult şi mai grav te tîmpeşti 
cînd iubita-ţi dă flit ce contează că ştii  
cîte fabrici mai sînt la Bîrlad sau Piteşti 
 
şi constaţi cu năduf 
sînt prea multe ratări 
care-n spatele tău 
vin de-a dura pe scări 
 
dacă mergi pe trotuar poa' să-ţi pice în cap 
un ghiveci cu bonsai sau un simplu chiştoc  
dimineaţa încalţi doar un singur ciorap 
cînd iei liftul se-opreşte curentul în bloc 
 
și rămîi copleşit 
de atîtea ratări 
care vin zdrăngănind 
ca pianul pe scări 
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Poem naiv și indiferent 
 
Mai veni o primăvară 
Cîntă cucu-n țintirim 
Morții-ascultă unanim 
N-am un loc să nu mă doară 
 
Și-am zis verde fir de ceapă 
Umblă buburuzele 
Eu mă cert cu muzele 
Cine fuge, ăla scapă 
 
Am doi pești într-un acvariu 
Unul e puțin miop 
Altul de-o aripă șchiop 
Fără niciun comentariu 
 
Și-am zis verde fir de băț 
Dacă n-ai de lucru, fă-ț 
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» Robert Geică, 

Valea-Viei, Gorj 
 
 
 

 
Dacă vă e dor 
 
Dacă vă e dor de munți, câmpii, dealuri și podișuri 
De o fată într-o ie și de alte “mărunțișuri”, 
Faceți bine și veniți înapoi în România 
Unde chiar pe toți ne leagă, aici, numai veșnicia. 
 
Dacă vă e dor de mare, Dunăre, de Jiu sau Olt, 
Înseamnă că fericirea n-o găsiți pe-aeroport. 
Așa că veniți în țară, fiți români la voi acasă 
Mai bine puțin în plasă decât locul gol la masă. 
 
Dacă-n suflet știi prea bine, că nimic nu e mai sfânt 
Decât tricolorul nostru și-o bucată de pământ, 
Hai, române, acas' la tine, nu mai sta peste hotare, 
Familia nu poți s-o cumperi, oricât ai în buzunare. 
 
Dacă vă e dor de frați, de surori sau de neveste, 
De păduri și-aer curat, dimineți ca de poveste, 
Dacă vă lipsesc prea multe, mai ales copilăria, 
Române, respectă-ți țara, numai una-i... România! 
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Vis 
 
Departe sunt de tine și timpul mă omoară 
Că-n sărăcia asta, tu ești a mea comoară. 
De câte ori, iubito, îmi smulgi un gând năuc, 
Aud cum bat în geam și frunzele de nuc. 
 
Draga mea regină, tu ești o floare rară 
Ca un trandafir albastru-n început de primăvară, 
Ce dor dulce-amar, îl simt ca pe-un venin, 
Mai vino, și rămâi să bem un ceai-pelin. 
 
Aproape-mi ești cu gândul, zeița primăverii 
Dar inima-i pustie și plină de mizerii. 
Mi-ești dogmă, de-ai ști cât te iubesc de mult 
În fața iubirii noastre și Dumnezeu e mut. 
 
Ai fi aici tu oare, de-ai ști ce dragă-mi ești? 
De-ai știi că trece timpul și riști să-mbătrânești? 
Așteptarea mă omoară ca pe un vechi actor, 
Tu-mi ești rolul pereche, hai, cruță al meu dor. 
 
 

Antiprimăvară 
 
Florile n-au încolțit, 
În suflet e noapte polară, 
Parcă am încărunțit, 
Suntem antiprimăvară. 
 
Soarele nu mai e-n geam 
Așternuți în streșini norii, 
Fac ca și în acest an 
Să ne bântuie cocorii. 
 
O mână de lut puhavă 
Mângâie capul plecat, 
Și prin vocea ei suavă 
Spune că totu-i păcat.  
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Angela Pătraşcu, clasa a XII-a  

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu 

 

Egocentrism 

 

Mai mult eu şi mai puţin tu 

în fiecare clipă suspendată de clepsidra timpului albastru 

în fiecare zâmbet furat de zorii dimineţii 

în fiecare cuvânt nerostit aruncat 

violent 

în tăcerile insinuante. 

Mai mult eu şi din ce în ce mai puţin tu 

în tot ceea ce odată era … noi. 
 

Maria Predescu, clasa a XII-a,  

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu 

 

Sfârşit de martie 

 

Mă caut dincolo de miresme 

dincolo de fruntea plecată a ghioceilor 

dincolo de începuturi timide 

… şi mă regăsesc. În lacrimile  

ce au brăzdat urme adânci 

în căuşul palmelor tale. 

Închise. 
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» Maria-Lavinia Buleac, grade 9th G 

Colegiul Naţional "Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
Dark times 

 

 
We live in the society of fear 

The last sign of emotion is a damned tear 

When the love is too rare 

Only to hate we still dare! 

Where our dreams end 

The death and unspoken words perfectly blend, 

Sadness is love’s newest friend. 

We stop believing in miracles 

We only want liricals, 

Where angels used to lay  

There is no more light of midday, 

In today’s money chase 

We lost before the start of  this race 

We forgot to respect the Holly Cross 

We even think not everything we loose is a loss, 

To gain fame we even step over graves 

We became money’s slaves! 
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Doină cerească 

 

Târziu în noapte 

Ne uităm, vorbind în șoapte, 

Spre altă galaxie 

Sperând a găsi o nebuloasă  mai vie, 

Ne agățăm de zâne, 

Sperăm la minuni 

Dar nu știm că de mâine 

Or să fie doar minciuni. 

Căci ce visele par seara 

Lumini din stele desprinse 

Ne par vii doar vara 

Și niciodată în iarna sufletului aprinse. 

În sfera mea de om 

Viu îmi pari,dar nu ești 

Căci de mărul blestemat tu te ferești   

Dar numai șarpele-i rămas în pom.  

Mă strigă îngerii din ceruri 

Căci nu mai cred în Edenuri, 

Mă strigă în neînchipuite feluri 

Căci nu mai cred în ceruri…   
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» Marius Robu, 
Craiova 

 
 
 
 
 
CALMUL PRUNILOR BĂTRÂNI 
 
Ne taie!!! Strigau în cor 
Toți pomii dintr-o livadă, 
Văzând un pomicultor 
Înarmat, parcă să-i radă, 
 
Cu tot felul de unelte 
Și de scule tăietoare, 
Scări pentru coroane zvelte, 
Foarfece de pomi, topoare… 
 
Ne curăță!!! Se plângeau 
Pomii, uzi la tăietură; 
Lacrimile le curgeau 
Până jos pe arătură. 
 
Bă, le-au spus doi pruni mai groși, 
Vorbind pe rând, fiecare, 
Calm, să fim noi sănătoși, 
Că din asta nu se moare! 
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TREI ÎN UNA 
 
Doamne, Te bănuiesc de multe nefăcute, 
Atoatefăcătorule al celor care sunt, 
Nu și al celor care ar fi putut să fie. 
Mai fă și Tu și altceva, 
Mai fă și Tu ceva nou, 
Că de-aia ne pari bătrân. 
Fii măcar o zi copil 
Și fă niște nefăcute; 
Fericirea mea, de pildă, 
Sau, Doamne, fă-mă bogat, 
Atât de bogat, încât, când mă duc la doctori 
Să nu-mi mai spună fiecare 
Că nu am nimic 
Să-i dau. 
Fă și dă-mi ceva să dau la schimb, 
În afară de iubire, 
Ca să fiu băgat în seamă și tratat de-această boală 
Incurabilă, de care numai o minune mă mai poate 
Lecui. 
Știu că nu ai mai făcut o minune ca aceasta, 
Fă, așadar, a treia nefăcută în aceeași zi, 
Să fie trei în una, 
Să fie ca Voi. 
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NUNTA,  
de la rangul de sfântă taină a bisericii, la eveniment laic.  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE NUNTĂ ÎN LOCALITATEA TISMANA-GORJ 

 
Prof. Elena Bărbulescu,  

Liceul Energetic Târgu Jiu  
Prof. Anamaria Lelia Ularu,  

Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Târgu Jiu 
 

 

A şasea Taină a Bisericii este Sfânta Taină a Nuntii, prin care, după 
făgăduința mirelui şi a miresei dată în mod liber în faţa preotului, li se împărtăşeşte 
acestora harul dumnezeiesc, care sfinţeşte însoţirea lor după fire, prefăcând-o într-o 
desăvârșită şi curată legătură duhovnicească, într-o unire pe viață, după chipul 
legăturii dintre Mântuitorul Iisus Hristos şi Sfânta Sa Biserică. 

Căsătoria a fost rânduită de Însuși Dumnezeu încă în Vechiul Testament. 
Astfel, în cartea Facerii ni se arată că Ziditorul a toate a așezat căsătoria chiar de la 
început, prin cuvintele : «Nu e bine să fie omul singur; sa-i facem ajutor potrivit 
pentru. el» (Facere II, 18). El a binecuvântat însoţirea bărbatului cu femeia, zicând : 
«Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleți pământul şi-l stăpâniţi (Facere I, 28). 

Dar în Noul Testament, căsătoria este înălțată şi așezată de Mântuitorul 
Iisus Hristos în rândul Sfintelor Taine. El a cinstit-o prin aceea că a luat parte la 
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Nunta din Cana Galileii (Ioan II, 1—11). Iar de câte ori a găsit bun prilej să grăiască 
despre căsătorie, El a privit-o ca Sfântă Taină, subliniind importanţa ei prin 
cuvintele: «Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 
femeia sa şi vor fi amândoi un trup, aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Așadar, ce 
a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă» (Matei XIX, 5—6). 

Asemenea celorlalte Sfinte Taine, şi Taina Nunţii se săvârşeşte în 
biserică, mai potrivit în zi de duminică, după Sfânta Liturghie, când obștea 
credincioşilor se află în casa lui Dumnezeu. Potrivit poruncii a noua a Bisericii, nu 
se fac nunţi însă în timpul posturilor şi în anumite sărbători ale anului. Excepţia de 
la această regulă o poate încuviinţa numai episcopul. 

Cununia se încheie pentru întreaga viaţă a celor ce o primesc ; o poate 
desface numai moartea (Matei XIX, 6 ; 1 Cor. VII, 10). Doar necredincioşia unuia 
din soţi faţă de celălalt, o poate desface, căci ea înseamnă nimicirea iubirii curate 
dintre soţi. Soţul nevinovat poate încheia o nouă căsătorie, după desfacerea celei 
dintâi, așa cum poate face şi soţul rămas văduv prin deces. 

Soţii uniţi prin Sfânta Taină a Nunţii sunt îndatoraţi la păstrarea dragostei 
curate şi a respectului unuia către altul, la creşterea fiilor lor în temerea de 
Dumnezeu, la cinstirea Sfintei Biserici şi la iubirea Patriei în care viețuiesc şi care 
lucrează spre binele lor şi al semenilor. 

Deşi rolul naşilor de la Cununie este mai mic decât al naşului de Botez, 
totuşi, Biserica recomandă ca mirii să-şi aleagă ca naşi o familie de buni creştini 
ortodocşi, mai mari ca vârstă decât ei, care ar putea să-i ajute pe tinerii căsătoriţi nu 
doar în problemele lor materiale, ci în primul rând cele duhovniceşti şi familiale, fără 
să se substituie în felul acesta duhovnicului. Însăşi instituţia „naşilor de cununie” 
provine de la obiceiul vechi de a alege nişte „martori de onoare” (de obicei, din 
partea mirelui) care să-i ajute pe tineri în viaţă, alături de părinţii lor trupeşti şi 
duhovniceşti. 

Din punct de vedere laic, nunta,este evenimentul plin de emoţii speciale 
unde două inimi se unesc pentru a forma o familie. 

Şi în zona Olteniei ca şi în celelalte regiuni ale ţării există numeroase 
obiceiuri de nuntă. Obiceiurile şi tradiţiile de nuntă sunt făcute pentru a apăra mirii 
de blesteme. Urmând aceste obiceiuri ei vor avea parte de o viaţă fericită şi 
prosperă 

Mireasa la nuntă se îmbracă în alb, purtând o rochie lungă până la 
pământ cu voal, pe cap are coroniţă de flori şi în picioare încălţăminte tot de culoare 
albă. Mirele îmbrăcat la costum cu pantof asortat, alese pe plac de diferite culori. 

Între o fată şi un băiat care doresc să închege nişte relaţii de prietenie (de 
căsătorie), exista un intermediar, aşa numitul peţitor. După ce are loc înţelegerea 
între cei doi (băiat şi fată) şi între părinţii acestora (cuscri), se planifică logodna. La 
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logodnă se adună rude, prietenii şed la masă, se distrează, iar celor doi tineri l-i se 
oferă cadouri. 

Din acele clipe cei doi logodiţi poartă verighete pe deget. În trecut fetele 
primeau ca zestre de la părinţi, pământ, vaci, oi, porci, ţesături, plapumă, perne şi 
lada de zestre. Actualmente,  drept zestre se primeşte cu totul altceva; ceva 
deosebit, case, apartamente, maşini, mobilier şi sume de bani. La nunţile de la ţară 
nuntaşii erau invitaţi de socrii mari, socrii mici şi naşi, cu ajutorul vorniceilor, care 
erau trimişi prin tot satul cu sticla cu vin de-i poftea la nuntă, astăzi însă, au apărut 
invitaţiile. 

Sâmbăta dinaintea nunţii se organizează fedeleșul. Acesta este sărbătorit 
printr-o petrecere pentru mire şi mireasă unde participă prietenii apropiaţi ai 
acestora. Spre seară, la casa mirelui se împodobeşte bradul de nuntă, la 
împodobirea lui participând fetele şi flăcăii chemaţi de către aceştia. 

Bradul de nuntă, simbolizează tinereţe veşnică. Faptul că este împodobit 
cu mere şi colaci reprezintă belşug. După împodobirea bradului, se joacă o horă 
apoi fetele şi feciorii pornesc cu el prin sat. La terminarea nunţii se aşează bradul în 
faţa casei proaspeţilor căsătoriţi pentru a-i proteja de rău. Acesta este lăsat acolo 
până se uscă. 

De duminică dimineaţă când începe nunta, vorniceii „flăcăi din 
sat” împreună cu muzica pleacă de la socrii mari la naşi. Aici lăutarii cântă până 
aproape de orele 11, după care se merge la mireasă (socrii mici). În drum spre 
mireasă naşii şi invitaţii lor se întâlnesc într-un loc bine stabilit cu mirele însoţit de 
fete,rude şi prieteni. 

Pe tot parcursul drumului întreg alaiul însoţit de lăutari, dansează şi se 
aud chiote şi strigături. Odată ajunşi la mireasă (la socrii mici) are loc gătitul miresei 
a mirelui, naşilor şi socrilor mici, pe mireasă o găteşte naşa,pe mire naşul apoi se 
întorc rolurile ;mireasa îi aranjează naşei floarea în piept şi mirele naşului apoi sunt 
presăraţi pe cap cu peteală. 

Naşa îi aranjează miresei coroniţa şi voalul iar naşul îi aşează mirelui o 
floare distinctă de a nuntaşilor pe reverul hainei. După ce se termină gătitul se 
scoate dansul cu ajutorul flăcăilor şi fetelor(în trecut se juca zestrea de către flăcăii 
satului). Se încinge o horă mare unde se prind cu mic cu mare. 
Apoi mirele şi mireasa aşezaţi în genunchi în faţa părinţilor, „socrilor mici” le cer 
iertare (se spune iertăciunea de către unul din nuntaşi). 
 

Bună ziua, cinstiţi socri mici şi naşi 
Şi dumneavoastră nuntaşi, 
Ce sunteţi aici adunaţi. 
Cuşmele de pe cap vă ridicaţi 
Şi două, trei cuvinte ascultaţi. 
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Că şi aceşti fii ai dumneavoastră, 
Ce stau în genunchi 
Cu capetele plecate, 
Cu feţele ruşinate 
Şi se roagă să-i binecuvântaţi, precum a binecuvântat Dumnezeu cele 

şase zile, căci: luni ziua întâi, a făcut cerul şi pământul. Marţi ziua a doua a făcut 
luna, soarele şi stelele. Miercuri ziua a treia, a despărţit apele de uscat. Joi ziua a 
patra, a făcut tot felul de păsări şi peşti. Vineri ziua a cincea, a făcut cele văzute şi 
nevăzute. Sâmbătă ziua a şasea, a făcut pe strămoşul nostru Adam. Cu trupul din 
lut cu oasele din piatră după chipul şi asemănarea Sa. Şi văzând Dumnezeu că nu 
este bine ca omul să trăiască singur pe pământ i-a dat un somn greu lui Adam. A 
rupt o coastă din stânga lui Adam şi a făcut-o pe strămoaşa noastră Eva. Atunci 
trezindu-se din somn Adam zice cu glas tare: 
- Ce este aceasta Doamne? 
- Nu te înspăimânta Adame, este trup din trupul tău, oase din oasele tale şi ţi se va 
chema ţie soţie. Mulţi crescură se înmulțiră, până ce a venit şi rândul acestor doi 
tineri ce stau în faţa dumneavoastră, 

Şi se roagă cu smerenie 
Să le daţi blagoslovenie. 
Se roagă cu plecăciune 
Să le daţi iertăciune, 
Că binecuvântarea părinţilor 
Da blestemul părinţilor 
Risipeşte casele fiilor. 
Că nu-i fiu pe lume, să se nască 
Şi părinţilor să nu greşească. 
Că pe aceşti fii ai dumneavoastră 
Faceţi bine şi-i iertaţi 
Şi-i binecuvântați. 
Amin, amin, 
Un pahar cu vin, 
Să fie voia deplin. 

   
De la mireasă se merge la biserică unde are loc cununia religioasă, dar nu 

înainte de a se servi masa de cununie de către toţi participanţii la acest alai 
Drumul parcurs de la biserică la socrii mari; pe tot parcursul nuntaşii încing 

hore, mirii sunt întâmpinați de flăcăi cu găleţi pline cu apă cărora le cere ceva 
bacşiş de vor să treacă. Ajunşi la socrii mari în faţa uşii la intrare în casă pe mireasă 
o aşteaptă mătura „se zice că dacă mireasa pune mâna pe mătură va fi o bună 
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gospodină” apoi soacra mare îi ia de gât cu un prosop pe amândoi şi-i trage în casă 
„semn ca cei doi tineri să fie uniţi toată viaţa”. 

Din aceste clipe mirii însoţiţi de cavalerul şi domnişoara de onoare 
stau   în casă în faţa mesei pe care este aşezat dulceaţa vinul şi ţuica şi aşteaptă 
rudele, prietenii, flăcăii şi fetele de la care primesc felicitări şi cadouri. 

Lăutarii cântă şi veselesc toată suflarea, se încing horele „hora flăcăilor” 
până seara într-un târziu când apar naşii, socrii mici şi invitaţii lor. 
Toţi nuntaşii sunt primiţi şi cinstiţi de socrul mare, se ciocnesc paharele şi toată 
lumea se află într-o bucurie de nedescris. Se iese cu dansul; vorniceii flăcăii şi 
fetele scot mirii din casă, această horă se încinge în toată curtea socrului mare şi-i 
mai zice hora miresei. 

Urmează masa mare; la masa din mijloc naşii şi mirii în capul mesei cu 
invitaţii lor, în partea stângă a naşilor invitaţii rudele şi prietenii socrului mare iar de 
cealaltă parte socrii mici cu invitaţii săi. Se servesc bucatele pregătite care mai de 
care mai gustoase, vin şi ţuică din belşug, până în zorii zilei când începe darea „se 
închină”. Dar nu înainte de a se juca găina. La rândul lor naşii primesc cadouri de la 
socrii mici şi să nu uităm prosoapele lungi până în pământ prin care se disting cel 
mai bine naşii de nuntaşi. Primul care începe darea este naşul apoi socrii după care 
nuntaşii. După ce se face darea şi se anunţă de către naş suma şi mireasa luându-i 
coroniţa de pe cap şi punându-I o domnişoarei de onoare, în tot acest timp îi cântă 
MELODIA 

„ia-ţi mireasă ziua bună, 
de la tată de la mumă 
de la fraţi de la surori 
de la grădina cu flori, 
până ieri cu fetele 
de azi cu nevestele” 
Mireasa primeşte pe cap de la naşă un batic,iar mirele după ce i se ia 

floarea din piept îi este pusă cavalerului de onoare. Se întâlnesc tot felul de 
strigături la adresa naşilor:    „coane nune cu asta să te învecheşti cu alta să te-
noieşti” sau i se cântă fel de fel de melodii, naşule măria ta, etc. 

Mesenii ce au petrecut alături de naşi îi conduc pe aceştia acasă dar într-
un mod cu totul şi cu totul mai aparte, îi urcă pe naşi pe o scară, pe grapă, într-un 
căruţ şi nu în ultimul caz mai fericit într-un car sau căruţă afirmându-le fel de fel de 
glume. 

Nunta include în complicatul său scenariu vânzarea simbolică cu substrat 
mitic. Această secvenţă ritualică se desfăşoară la plecarea miresei de la casa ei, 
când se desparte de mediul familial formativ şi va intra în altul, de întemeiere a 
propriei existenţe, într-un alt univers familial, de obicei cel al viitorilor socri, a căror 
familie o va perpetua. Familia fetei, care cedează un membru din comunitatea sa, 
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împreună cu bunurile aferente (zestrea) pretinde reprezentanţilor celeilalte familii să 
"plătească" zestrea. Uneori plata se face chiar de către rudele miresei. Aceasta 
plată are scopul de a restabili echilibrul de forţe, reprezentând o recuperare în plan 
material a ceea ce familia sau comunitatea pierde prin plecarea unui membru al ei. 
Echilibrul plăţilor şi cheltuielilor se realizează pe parcursul întregului ceremonial al 
nunţii, pentru că ambele colectivităţi, care participă, să-şi distribuie, cât de cât egal, 
contribuţia. De exemplu, furatul miresei, al papucului miresei şi vânzarea găinii 
naşului, sunt toate momente prin care se asigură răscumpărarea, adică 
contaminarea tuturor nuntaşilor cu belşug şi bunăstare.  

În concluzie, credinţele şi superstiţiile populare formează nu numai 
pârghia nenumăratelor obiceiuri şi tradiţii, dar în acelaşi timp şi dogmele misterioase 
ale unui îndreptar de viaţă pe care poporul român îl respectă cu sfinţenia unor legi 
străbune. Cu ajutorul lor omul îşi modelează conduita în viaţă, interpretează 
anumite evenimente precum şi momentele mai însemnate din popasul existenţei 
sale pe acest pământ. Superstiţiile şi obiceiurile tradiţionale nu sunt şi nu trebuie 
privite ca o expresie a misticismului şi inculturii, cum au fost considerate atâta timp, 
ci mai degrabă ca fiind expresia, sau mai exact zis reflectarea, unei ştiinţe populare, 
constituită pe o bogată cazuistică de-a lungul timpului în istoria omenirii. Aceste 
reguli nu sunt altceva decât maxime pe care, în concepţia instinctivă, orice om 
înzestrat cu bun simţ trebuie să le respecte dacă vrea să trăiască mult pe pământ. 
Astfel de măsuri şi reguli de comportament sunt întemeiate pe temeri superstiţioase 
sau sunt dictate de o prudenţă raţională. Încă mai persistă concepţia potrivit căreia 
omul este răspunzător de soarta celorlalţi şi de aceea abaterea de la normele 
colective atrage consecinţe nefaste pentru întregul grup social. Iată de ce, tabuurile 
şi superstiţiile sunt încă respectate, ca să nu mai vorbim de minunatul spectacol al 
nunţii pe care acestea îl oferă.  
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DESPRE PRIETENIE  
ȘI SINGURĂTATE 

 
» Prof. Valeria Roşca 

Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

                                  

Prietenul... traduce? 
Nu înțelegem toți același lucru prin același cuvânt... Nu înțelegem toți 

același lucru privind aceeași imagine... Nu înțelegem toți același lucru privind 
același lucru pe care l-am numit cu același cuvânt având aceeași imagine... Și 
atunci, ca să ne înțelegem între noi, traducem. Într-un traducător bun este ceva 
dintr-un martir. El își vinde averea sa(priceperea, talentul, timpul, energia) și  dă 
banii săracilor (celor care n-au acces la traduceri căci nu sunt poligloți ca el). Nu 
poți petrece tot timpul traducând doar pentru că viața te-a așezat între 
oameni  atât de diferiți încât îi poți numi străini. Și atunci cauți oameni care să 
vorbească aceeași limbă cu tine, care să înțeleagă  același lucru prin același 
cuvânt, care să înțeleagă același lucru privind aceeași imagine. Cum astfel de 
oameni sunt greu de găsit, ești fericit dacă dai peste câțiva care să-și traducă ei 
ceea ce tu înțelegi și comunici și să asculte cum îți traduci tu ceea ce ei înțeleg 
și comunică... Aceasta e prietenia: stoparea defazajelor, așteptarea celui rămas 
în urmă, construirea unui parcurs împreună, schimb, dialog, așezare sub 
aceeași cupolă teoretică, practică, abstractă, concretă. N-o fi un abuz 
inacceptabil de ”același” în tot acest discurs care amenință să ucidă 
diversitatea, alteritatea, diferitul? 

http://latarabacunimicuri.blogspot.com/2015/08/nu-intelegem-toti-acelasi-lucru-prin.html
http://latarabacunimicuri.blogspot.com/2015/08/nu-intelegem-toti-acelasi-lucru-prin.html
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Modele culturale ale prieteniei 

 M-am întrebat până unde merge prietenia a doi oameni care se așază 
pe versanți diferiți ai weltanshaaungu-ului?... Unul crede că trăiește pentru a 
câștiga pariul lui Pascal, altul crede că trăiește pentru a câștiga întrecerea cu 
ceilalți competitori ai lui... Unul se livrează unei instanțe transmundane căreia îi 
cere înmulțirea credinței(Ajută, Doamne necredinței mele!), celălalt se livrează 
sieși (motiv pentru care e celebru pentru scufundările sale în apele interiorității), 
unul deplânge progresul care dă nas antropocentrismului, altul îl slăvește. Unul 
servește scrierea la persoana întâi, celălalt ceruiește cu imense straturi de 
rezervă scrierea despre eul actorial denunțând-o ca ipocrită și sulemenită. 
Amândoi se declară prieteni buni. E paradoxală această formă de prietenie, dar 
e totuși posibilă ca o conexiune a două pagini succesive ale aceleiași cărți: 
ceea ce le leagă trebuie să fie o dungă comună. Subțire dar trainică. Un 
maestru. Anca Manolescu a repus în circuit într-un studiu de-al său două 
modele de prietenie pe care căutătorul de sens le poate regăsi în cultura 
română recentă: modelul care a funcționat în jurul Păltinișului și cel din jurul 
Antimului. Vorbește despre cercul de studiu  unde împătimiți ai cunoașterii în 
diferitele ei variante se strâng și-și transferă întrebările și soluțiile sub bagheta 
unui maestru, unui părinte.  

Prietenia, o formă de cultură a inimii 
În natură funcționează coalițiile, ierarhiile, chiar convențiile, dar 

prieteniile nu. Doar omul poate avea un mers care să-i nege natura setată pe 
supraviețuire egoistă. El poate să-și amâne satisfacția de acum pentru bucuria 
de mâine, el poate renunța la feliuța lui de glorie pentru a i-o oferi celui pe care-l 
prețuiește, el poate împărți ceea ce are cu altul fără să-l sfâșie și având intuiția 
că nu va fi sfâșiat. El, omul, e singura ființă culturală. Ori cultura este profund 
artificială, nu se transmite genetic. Or fi trăsături care se imprimă ca urmare a 
practicării unor forme de cultură și e posibil ca acestea să se regăsească în 
zestrea  descendenților, dar nu știm cât sunt dobândite și cât învățate.  

Prietenia este o formă de cultură a inimii. Presari în Weltanschauung-
ul tău  răbdare, încredere, disponibilitate, și alte mii de cioburi de umanitate și 
aștepți. Poate se va coagula nu un homunculus, ci un complement uman care 
să-ți ofere o geană de înțelegere. 

Ce aștepți de la un prieten? Răspunsul meu e descumpănitor: nimic! 
De la un prieten nu aștepți nimic! Doar mersul împreună, traducerea gratuită a 
frazelor încurcate din gramatica lumii pe care unul o face pentru celălalt, 
acceptarea tacită. Prietenul trebuie să înțeleagă. Trebuie să aibă acele resorturi 
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care să garanteze că oricât de departe ar merge fără tine, oricând te poate 
tracta acolo ori poate reveni aici. 

Prietenia trebuie să aibă marea calitate a elasticității. Orice coeficient 
de rigiditate o compromite. Orice scamă de intenție de a-l lua pe celălalt în 
posesie, o destramă. Prietenul nu e un comandant așa cum nu e nici un 
subordonat. E egalul, e același-ul în altă variantă, e similarul. 

Prietenia testează gradul de libertate sub care poți conviețui. Nu-i 
simplu să-ți sugrumi geloziile, să-ți anulezi invidiile, să-ți dizolvi pretențiile. Nu-i 
simplu să tai toate frânele, lanțurile, proptele. Celor mai mulți dintre noi le e 
imposibil. Legată, prietenia se usucă și dispare. În locul ei rămâne bățul țanțoș 
al însingurării orgolioase. 

Prietenul e un complement care umple cavitatea cu care suntem trimiși 
în lume. De la el vine scânteia care aprinde în noi dorința de înnoire. În absența 
acestei alterități complementare, viața noastră ar rămâne știrbă și goală.  În 
prezența sa cresc dinți cu care se mușcă sănătos din fructul rotunjit al vieții. 
Prietenul este cel care rotește ecranul vederii spre frumos, uneori făcând 
scamatorii de negândit: înviază griurile, decolorează negrul, pune strălucire în 
alburi, aruncă pete de ocru în băltoaca stagnării...Ca să se întâmple toate 
aceste explozii de culoare, e nevoie ca mintea să ne fie întruna antrenată, e 
nevoie de un zilnic urcuș pe movilele singurătății. Să stai așa ca marmota pe 
labele din spate și să te uiți în zare. Să privești orizontul în deplină tăcere și 
nemișcare. Preț de câteva secunde limpezi. Apoi să te întorci la bâzâiala 
cotidiană.  

Singurătatea este o casă cu o mulțime de camere.  Poți intra în 
camera de la stradă. Prin geamurile acelei singurătăți rămâi cu insectele 
foșgăitoare ale resentimentelor. Dincoace de stradă, la etaj sau la parter, poate 
și la subsol, despărțit printr-un perete transparent de toate fericirile celor pe 
care-i vezi, guști singurătatea amară. Dacă intri în camera de sub pod, acolo 
găsești piese rare din trecutul tău sau al altora. Devii muzeograf al trecerii. Nu e 
cea mai veselă ocupație, dar gustul singurătății aici e proustian, că doar fiecare 
avem madelainele noastre. Se poate trăi bine la bibliotecă, ai mult de lucru, și 
rareori cu tine, în bucătărie e treabă destulă cât să-ți amorțească simțurile... 
Camera de lâncezit, asta da, e un pericol. De aici întotdeauna gusturile ies 
otrăvite. Sala de judecată a se evita. Nu se știe niciodată cine pe cine judecă. 
Ar rămâne pentru cunoscători altarul. Nu toți au în potir același conținut.  
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» Maria-Lavinia Buleac, grade 9th G 
Colegiul Naţional “Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 Do you know that feeling in the morning, when you wish you 

would better sleep more instead of living your tedious life? Well if you 

do the moment to change that is now! 

 Do you like biology, chemistry or physics and you wish to 

become a doctor? Well start researching, start learning well, start 

studying right now because the treatment may be stucked in your head! 

You may never know who will discover the right medicines for the 

worst diseases around the world, it may be you! 

 Do you like music or painting? Try it until you make it perfect 

because we only have one life, one opportunity! You may never know 

who listens/sees your little talent and remember that ,,bunnies” hop from 

where you can’t even believe! Start composing, play that sketch you 

saw, sing that verse or croon that beat you heard yesterday! Join a choir 

or a course today and wait for your big start! 

 Do you enjoy helping other people? Then why don’t you try to 

join a charity associtation? Always remember that people who are more 

miserable are waiting for a little bit of help from a sturdy person like 

you! Do your best for those in need!  
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 Are you a good writter? Then write down all you ideas, feelings 

and memories, try to tie them now in a masterpiece that will conquer the 

world! You don’t have to be the world’s best writter to start, every big 

author was once just a creative child who only needed a little drop of 

courage to start a new hobby! 

 Do you have a great sense of humour? Then why don’t you tell 

your jokes in public? If you like to entertain your friends why don’t you 

try entertaining a bigger audience?   

 And now the motivations that I promised to tell you. I think you 

already know that if you do it, you implicitly do it for your friends and 

family! We all know you can do it! You aren’t probably realizing how 

skilled you are! You are not seeing your true talent because of the fear 

of failure but I am really sure you can ! You can do it! Even if you are 

poor, shy, rich, different, misunderstood, well known, etc. be sure you 

are the winner! Try what you like now because remember that you have 

only one life and if you don’t do it now, you won’t have a second 

chance! 

 Listen to motivational songs, read motivational quotes and keep 

thinking you are the best! You have to do it for us, for the ones who 

believe in you! 

 I was once just a contender who refused to give up on 

informathics, started with four but now my last grades are ,,perfect” 

tens. I simply refused to accept I couldn’t do it and now my situation is 

great thanks to the quotes of the big champions and the songs that 

reminded me that in every of us there is a hidden champion who needs 

support, while I was toiling and moiling with that exercises ! Be the one 

who will do it! Never underestimate you and I assure you that you will 

make it! 

 Always remember to do what you like and do it often. Do more 

of what makes you happy. Do what you enjoy and do it well. For you, 

for us, for them. I believe in you, my unknown friend, and never but 

never underestimate the heart of a champion, like yours. If you make it, 

I would only want to think of me and my advices but never thank me, 

thank yourself, champion!  
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The story begins here 
 

»Dorina Baston,  
Toronto General Hospital  

Cardiovascular Surgery  

 

The annoying buzz of the alarm clock is off again. Doing its job. Again. 
I open my eyes reluctantly. It’s dark. It’s four thirty in the morning. The whole 
house is purring peacefully like an old, friendly cat. It’s early indeed, but I have a 
train to catch… It is getting colder these days. I can feel the winter in the 
morning air. The wind is blowing, scattering leaves as if separating the light from 
its candles. The car is cold too, but I’m hurrying inside. The radio invades the 
space with a classical piece. I know it by heart. It is my morning theme, it gets 
me started. A talk show spreads itself as I drive. The world is alive it seems, so 
many things happened while I was asleep. Another piece soothes the spirit. 
Everything feels festive. I love mornings… I did not always like mornings. I could 
only see my sleep interrupted and all my dreams prevented from providing the 
reality I liked best. I wasn’t very happy. My mom would not consider any of the 
long hours spent on the farm, none of the hard work on the field. Early mornings 
were to be lived at their fullest, according to her. “Just think of how much you 
can do, how much you can accomplish. Think of how many things are waiting 
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for you to change them…” Yes, waking up early was her thing. Still is… I 
wonder when did I start to like the early mornings; what made me change into a 
morning lover? Countless travels by the Lakeshore come quickly to mind. 
Seasons displaying their marvelous, continuously changing features, early 
summer sunrises, dawns sinking in the Lake and all that endless, luxurious spill 
of colors on the surface, at any time… this would suffice, I’m sure, but there is 
more. Much more than I can say right now. It is about living the morning at its 
fullest, as my mom used to say, making it the most desirable reality of which to 
be a part. But here’s the train… I know people from my coach. We know each 
other by name and by employment. I’m greeted, I greet. I get my share of 
smiles. Stations flow at the other side of the window in a blue-gray light carrying 
the thread of stories with bosses and employees, children, news, politics. 
Opinions are ready to be given, everybody agrees with everybody as if the 
whole world would count on the decisions made right here, right now… I look at 
the time nervously. I have to be at work on time. I have to be there for rounds. A 
gentleman makes way for me. “She needs to be at the hospital on time”, he 
readily explains to the others. I smile somehow embarrassed. As I fly out from 
the train, I hear behind his mandate for the day: “Go, save lives!” 

I smile again. It makes me think. I feel responsible. I’m running… 
Passing the train station at this time of the day could become a story on its own. 
There is simply no end to the people’s frantic flow, to their floating, I should say, 
feeling overpowered myself by the drive to get somewhere (the universal point 
named destination, yet so different for everybody). The “river” continues to flow. 
There is no hesitation; there is no resistance to the amalgam of freshness, of 
countless scents and flavors of the morning defined by coffee flavors, 
cinnamon, and toasted bagels. I promise myself a full stop someday. A hurry- 
free day, with no boundaries to it. Then I see myself sunk in the morning’s 
abundance and, perhaps, against the flow. I wonder how it must feel like. From 
where I am, from where I run, it must be fantastic… All this thinking happens 
while running. At the same time, the trivial wish to catch the earliest subway 
train persists with stubbornness. Right in front of me, the same young man I see 
every day, is hurrying with the same goal. I sense the same unspoken contest 
every time. Today he is gaining on me a couple of meters. His glance over the 
shoulder challenges my pride. I can’t let this happen. I will be the first once 
more. The train is gone. I’m sure we both feel ridiculous and embarrassed. A 
pacifist exchange of glances happens, and we’re “friends” again. I have decided 
never to speak to him. I prefer the story I have assigned to his figure. I further 
think he should consider himself lucky, being the hero of an alternative, 
believable story. “It is not a small gift”, I conclude… Every second counts. I’m 
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still three minutes early this morning, though. Outside the subway station is 
already day. It feels like entering the Kingdom of Light. The buildings, the crowd, 
the flags, the rush, the entire majesty of a new beginning, swallows me up with 
no hesitation, as if there is no turning back… This picture deserves full attention 
and full affection. My thoughts are rising toward the heights ahead. I feel 
empowered. I can see myself part of the mechanism, even though a weak part. 
To me, it is a remarkable Something. It is a call for More, for Better, for Higher. 
It is a call for a purpose greater than me, and, even though aware of my limits, I 
know I am needed. Somewhere, among these monuments of human 
determination and accomplishments, I have my own place. I am expected. I 
smile again. It makes me shiver. I feel responsible. I’m flying… The hospital’s 
tall doors open and close ahead. Every day, I must leave with them my entire 
story, my freedom. I must let them take it from me. As an offering, I feel 
sometimes. I must leave the day and its potential happenings right here, at the 
altar. Behind me, people continue their motions. They hurry in their stories, 
carrying them through their passages. I must stop. One last look back and 
before I know it, I’m already on the other side. But the story only begins here. 
The story begins now…  
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LE BILINGUISME, 
UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LE MONDE

 
» Prof.  Nicoleta Nica 

Liceul Energetic – Târgu Jiu 

 
Evidement, dans un premier temps le bilinguisme précoce peut mener 

à de tels savants mélanges linguistiquement incorrects… Mais les enfants du 
monde et de demain ont tout à gagner à devenir bilingues ! 

Arrivé à la caisse du supermarché un petit garçon focalise son regard 
et son envie sur une petite voiture de sport rouge. Eduqué au bilinguisme, dès 
sa plus petite enfance, il s’adresse à sa mère dans un jargon cosmopolite: “il 
veux en rouge auto, maman”… Le petit garçon se forge un outil de 
communication inédit en puisant indifféremment dans l’un ou l’autre des 
vocabulaires et grammaires appris, pour combler les vides de sa phrase. 
Comme il a le choix entre deux formulations, il donne sa préférence à celle qui 
lui paraît la plus simple sur le moment ou greffe le vocabulaire d’une langue sur 
la grammaire de l’autre (“Je suis quatre” au lieu de “J’ai quatre ans”). L’enfant 
bilingue alterne le plus souvent ces deux systèmes de communication, au plus 
grand étonnement  de ses parents. Il crée des néologismes, empruntant le 
début d’un mot à une langue, la fin à l’autre et déclare, par exemple, désirer 
manger une “apomme” (contraction de appel et de pomme) ou porter un 
“pantabroek” (pour pantalon et broek). Heurtée par ces mélanges linguistiques 
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de plus en plus fréquents, on s’interroge sur le bien-fondé de cette instruction 
franco-flamande. “Indispensable dans leur pays.” 

L’analphabète de demain sera celui qui ne parle qu’une seule langue, 
affirme le langage populaire. Alors que l’être humain possède un dispositif inné, 
appelé Language Acquisition Device (LAD), qui le prédisposerait au langage et 
lui donnerait accès à un nombre illimité de langues. “Le bébé qui gazouille 
dispose d’un éventail de son beaucoup plus large que celui qu’utilise la langue 
française. Il est d’emblée équipé pour toutes les prononciations, aussi difficiles 
soient-elle comme le «th» anglais, le «r» roulé à la russe…” 

Dès le troisième mois de vie, les nourrissons développent une 
sensibilité aux inflexions de la voix humaine: ils pleurent lorsqu’elle est grave et 
chargée de colère, ils rient lorsque les intonations sont tendres et complices. 
Une jeune femme s’étonnait d’entendre son enfant de trois ans, élevé dans son 
couple anglo-allemand, s’exprimer le plus volontiers en français, la langue 
usuelle de la puéricultrice à laquelle il s’était attaché à la crèche… Et les 
enfants d’en venir naturellement à choisir de préférence la langue d’un des 
parents, parce qu’ils le perçoivent comme plus proche. 

Les enfants de couple mixtes vivent spontanément dans une ambiance 
aux deux langues. Les familles polyglottes fabriquent souvent leurs propres 
règles du jeu; c’est ainsi qu’il peut y avoir la langue du dimanche, celle du 
deuxième étage ou encore celle du petit-déjeuner… Le principe “une personne, 
une langue”, dont fait état, dès 1913, le phonéticien français Ronjat, est désigné 
comme le texte fondateur des études sur le langage des enfants bilingues. Les 
parents sont ainsi chacun cantonnés dans un rôle linguistique. Dans l’absolu, le 
principe de Ronjat répond à une inspiration saine, mais il est parfois bien 
difficile à tenir et à appliquer. Dans certaines familles émigrées, la langue 
sociale du pays d’accueil peut prendre le dessus sur la langue d’origine, par 
souci d’insertion. A l’inverse, dans d’autres, la langue maternelle est rattachée à 
l’enracinement. 

“Rompu depuis l’enfance à cette gymnastique mentale élaborée, le 
petit bilingue ne fait jamais de traduction simultanée. Il pense dans la langue 
avec laquelle il s’exprime dans l’instant.” 

Et si a été exposé tout petit à  deux langues et puis, à l’école, s’oriente 
vers l’une d’elles, que garde-t-il de ses acquis précédents? “L’enfant garde des 
traces d’une langue apprise précocement en vertu du lien d’affection qui 
l’unissait aux personnes qui la parlaient”, affirme Marianne Klees. 

Une ouverture à l’autre culture: modes de vie, coutumes, réalités, 
revendique-t-elle. Maîtriser plusieurs langues; ce n’est pas seulement savoir 
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utiliser plusieurs systèmes linguistiques. “Car bien plus que construire des 
phrases et accumuler des mots, parler est d’abord parler à quelqu’un. L’envie 
de communiquer avec autrui prime sur l’acquisitions du vocabulaire et de la 
grammaire” explique la spécialiste. 

Dès sa naissance, l’enfant est confronté à deux codes linguistiques 
différents dans un même contexte, qu’il intègre simultanément. 

Entre 4 et 8 ans, l’enfant saisi qu’il y a des différences dans la 
construction des langues, et risque fort de s’embrouiller momentanément. 

Passé 8 ans, l’enfant a tout à fait inscrit la structure de sa langue 
maternelle, et l’acquisitions d’une seconde est réfléchie; dès lors, il traduit. 

 
 

10 conseils aux parents d’un enfant  “aux  deux langues” 
             

1. Otez-vous l’idée qu’il y a des langues plus simples et plus 
complexes à acquérir.  

2. Ne jouez pas au pédagogue. Le bilinguisme ne s’enseigne pas 
vraiment, il se vit. 

3. Accueillez les mélanges, créations de l’enfant qui traduisent une 
intense activité intellectuelle, avec le sourire. 

4. Suggérez-lui le mot qui manque pour compléter sa phrase dans la 
même langue, au lieu de le corriger à tout bout de champ. 

5. Reconnaissez-lui le droit à d’éventuels retours en arrière: à chacun 
son rythme! 

6. Evitez vous-même de sauter d’une langue à l’autre dans le même 
discours. 

7. Parlez chacun une langue différente, au moins jusqu’à ce enfant ait 
atteint l’âge de 4 ans. 

8. Abordez avec lui, les sujets les plus divers dans l’autre langue que 
celle de l’enseignement. 

9. Procurez-lui des livres dans la langue qui n’est pas celle de 
l’enseignement, pour compléter sa documentation scolaire. 

10. Inscrivez-le dans un club de loisir dont les activités se déroulent 
dans l’autre langue. 
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» Ştefan Octavian Bilan, 10A 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
Boxul9 este un sport marțial cu origini preistorice, în care 

doi concurenți, cu greutăți similare, luptă cu ajutorul pumnilor, 
într-o serie de reprize, numite runde. Victoria este obținută  în 
urma punctelor date pentru lovituri de către  juriu, sau atunci 
când adversarul este doborât la pământ şi  nu reușește  să  se 
ridice înainte ca arbitrul să termine de numărat  până  la 10, 
(engleză  Knockout sau KO) sau când adversarul este prea 
rănit  pentru a continua (engleză  Technical Knockout sau TKO10). 

                                                 
9 (gr. pygmachia) Pugilismul, «arta de a lovi un adversar, fără ca tu să primești loviturite acestuia». Originea 
boxului se pierde undeva în negura vremii, când era o luptă de forță, o confruntare violentă, brutală, care 
dădea câștig de cauză celui mai puternic. Așa au apărut învingătorii Olimpiadelor antice grecești și, ulterior, în 
arenele romane, unde gladiatorii se băteau între ei până la epuizare pentru a culege aplauzele publicului și 
indurarea imperatorului. 
10 DIN VOCABULAR SPECIFIC ACESTUI SPORT 
Break (engl., a se desface) - comanda dată de arbitri unor boxeri care rămân agățați unul de celalalt și trebuie 
să se despartă pentru a continua meciul; 
Clinci (engl., a înota) - ținerea reciprocă între doi boxeri, în timpul meciului; 
Corp la corp - schimb de lovituri între doi boxeri aflați foarte aproape unul de celălalt; 
Croșeu (fr. crochet) - lovituri prin ducerea energică a brațului ușor îndoit, prin plan orizontal; 
Directa - lovitura dată direct, prin față, cu brațul drept sau stâng;  
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Vârsta unui boxer se stabilește pe baza anului său de 
naștere: 
  - Boxeri între 17 şi  34 de ani, în categoria „Elite” (Seniori) 

- Boxeri de 17–18 ani, în categoria „Tineret”  
- Boxeri de 15–16 ani, în categoria „Juniori”. 
 
Lovirea sub centură, ținerea, împiedicarea, lovire cu 

piciorul sau genunchiul. Lovituri cu capul, umărul, antebrațul, 
cotul, strangularea adversarului şi apăsarea cu brațul sau cotul a 
feței adversarului. Apăsarea capului adversarului înapoi peste 
corzi. Lovirea cu mănușa deschisă, cu partea interioară  a 
mănuşii, cu încheietura sau latul mâinii. Loviturile pe spatele 
adversarului şi în special orice lovitură  pe ceafa sau pe spatele 
capului sau în zona rinichilor. Boxerul care omite regulamentul 
de box (loviturile enumerate) sau cel care nu respectă 
instrucțiunile arbitrului pot duce la scăderi de puncte sau cel mai 
grav la descalificare. 

Acordarea punctelor se va face pe baza următorului 
principiu: un punct pentru fiecare lovitură corectă. Punctele sunt 
înregistrate când cel puțin 3 din cei 5 judecători înregistrează 
simultan o lovitură care după părerea lor a ajuns corect pe 
„suprafața corpului”. Nu se vor acorda puncte în plus pentru 
doborârea adversarului.  

                                                                                                            
Gala - competiție de box care cuprinde mai multe întâlniri ce se succed conform unei programări stabilite; 
Garda - Poziția boxerului în timpul unui meci; 
Groghi (engl. «groggy» - amețit) - momentul în care un boxer, în urma uneia sau a unor lovituri primite, este 
într-o stare de amețeală generală, nu-și mai poate controla mișcările și, deci, nu mai poate continua meciul, 
fără a-și periclita sănătatea; 
Jab (engl., a lovi) - lovituri repetate date adversarului în față, în zona nasului; 
Knock-Down (K.D.) (engl., a izbi - knock si a trânti - down) - situație într-un meci de box, când unul dintre 
combatanți cade din cauza loviturilor primite; 
Knock-Out (K.O.) (engl., scoatere din luptă) - situația unui boxer care, în timpul meciului, în urma unei sau a 
unor lovituri primite, cade la podea și nu se poate ridica în timp ce arbitrul numără trecerea a 10 secunde; 
Knock-Out tehnic - decizie într-un meci de box, când arbitrul apreciază ca unul dintre boxeri, în urma loviturilor 
primite, deși nu a căzut, nu mai poate continua să boxeze; 
Sparing-partener (engl., partener de antrenament) - termen folosit în box mai ales când unui boxer care se 
pregătește pentru un meci, i se asigură un partener cu care poate boxa la antrenamente, pentru a se obișnui 
cu condițiile de meci, pentru a încerca diferite acțiuni tactice de atac sau apărare, pentru a se obișnui cu 
dozarea efortului etc.; 
Sving (engl. «swing» - pendulare) - lovitura în box, dată prin lateral, cu brațul ușor îndoit; 
Upercut (engl. «uppercut» - lovitura de jos în sus) - lovitura în box, care constaă din lovirea adversarului prin 
ducerea rapidă a brațului de jos în sus, în dreptul bărbiei 
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Cel mai bun boxer în prezent este nimeni altul decât Floyd 
Joy Mayweather (Floyd Mayweather, Jr. este un fost pugilist 
profesionist american. Este campion la cinci divizii, unde a 
câștigat opt titluri mondiale şi este campionul en-titre la trei 
categorii de greutate diferite.), acesta a atins limita maximă prin 
uimitoarea serie de 49 de lupte dintre care 26 au fost victorii prin 
Knockout, fără ca acesta sa piardă nici măcar o luptă. Mayweather 
are o avere estimată la peste 400 milioane de euro fiind cel mai 
bine plătit  boxer la vremea actuală. 

Cele mai importante organizații recunoscute de IBHOF 
sunt WBA, WBCIBF și WBO. Printre alte organizații care 
organizează meciuri pentru titlul mondial se numără IBC, IBA, 
WBF, WBU, UBF, IBO. În România, Federația Româna de Box 
este organismul care coordonează  activitățile  de box. 

În ring, ca şi în viață, trebuie să lupți. Indiferent de 
categorie, de recompensă sau de adversar, luptă cu pasiune!  
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Nadia Comăneci după retragerea din sportul de performanţă 

» Prof. Alin Sulea, 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

Nadia Elena Comăneci (n. 12 noiembrie 1961, Oneşti, judeţul 

Bacău) este o gimnastă română, prima gimnastă din lume care a primit 

nota zece într-un concurs olimpic de gimnastică. Este câştigătoare a 

cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai 

bune sportive ale secolului XX şi una dintre cele mai bune gimnaste ale 

lumii, din toate timpurile, „Zeiţa de la Montreal”, prima gimnastă a 

epocii moderne care a luat 10 absolut. Este primul sportiv român inclus 

în memorialul International Gymnastics Hall of Fame. 

Nadia Comăneci a fost una din cele mai bune gimnaste din lume. 

Ea s-a retras din activitatea competiţională după Jocurile Olimpice din 

1980 de la Moscova. Între 1984 şi 1989 a fost membră a Federaţiei 

Române de Gimnastică şi a ajutat la antrenarea gimnaştilor juniori 

români. În noaptea de 27/28 noiembrie 1989 a trecut ilegal graniţa 

româno-maghiară, în cele din urmă solicitând azil politic guvernului 

Statelor Unite. Acest gest dramatic a avut un efect major asupra opiniei 

publice, chiar asupra familiei conducătoare a României. Nadia şi-a 

petrecut următorii ani promovând linii vestimentare pentru gimnastică, 

lenjerie Jockey, echipament de aerobic şi rochii de mireasă. În 1994, s-a 

logodit cu gimnastul american Bart Conner şi s-a întors în România 

pentru prima dată de la plecare. Comăneci şi Conner s-au căsătorit în 

România în luna aprilie a anului 1996. 
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În 1999, Comăneci a devenit primul sportiv invitat să vorbească 

la Naţiunile Unite, pentru a lansa Anul 2000, Anul Internaţional al 

Voluntariatului. Nadia este în prezent ocupată cu gimnastică şi muncă 

de caritate în întreaga lume. Ea şi soţul său sunt proprietarii Academiei 

de Gimnastică Bart Conner Gymnastics Academy, Perfect 10 

Production Company şi ai câtorva magazine de echipamente sportive, 

precum şi editori ai Magazinului de Gimnastică Internaţională. 

Nadia Comăneci este vicepreşedinte al Consiliului Director 

al Special Olympics, Preşedinte Onorific al Federaţiei Române de 

Gimnastică, Preşedinte Onorific al Comitetului Olimpic Român, 

Ambasadorul Sporturilor Româneşti, Vicepreşedinte în Consiliul 

Director al Asociaţiei Distrofiei Musculare, şi membră a Fundaţiei 

Federaţiei Internaţionale de Gimnastică. A fost distinsă de două ori 

cu Ordinul Olimpic, acordat de CIO. 

În decembrie 2003, i s-a publicat prima sa carte, Scrisori către o 

tânără gimnastă (în engleză: Letters to a Young Gymnast). Nadia a creat 

o clinică de caritate în Bucureşti pentru a ajuta copiii orfani din 

România.  
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POLUAREA AERULUI 
ŞI SĂNĂTATEA 

 
» Prof. Elena Ciobanu 

Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu 

 
În acțiunea poluării aerului asupra sănătății distingem acțiunea 

directă, caracterizată prin efectul patogen al poluanților în funcție de 

natura, concentrația şi timpul de acțiune a acestora, şi acțiunea indirectă 

rezultată din efectul dăunător asupra mediului. În cadrul acestei acțiuni 

se disting efectele imediate (acute) şi efectele tardive (cronice) sau de 

lungă durată. Din punctul de vedere al efectului agenții poluanți pot fi 

clasificați în mai multe grupe.  

POLUANȚI IRITANȚI  

Aceşti poluanți sunt reprezentați de gaze iritante cum ar fi SO2, 

NO2, Cl2, NH3, substanțe oxidante şi de suspensii. Ei sunt agenții 

poluanți cei mai răspândiți, rezultând atât din procese de combustie, cât 

şi din circulația autovehiculelor sau din procese tehnologice. Efectul lor 

dominant se realizează la nivelul aparatului respirator putând produce la 
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concentrații ridicate intoxicații acute accidentale cu leziuni grave ale 

mucoasei căilor respiratorii şi edem pulmonar toxic. Oxizii de sulf. 

Poluarea cu oxizi de sulf se referă în special la dioxidul de sulf şi 

trioxidul de sulf, reprezentați împreună prin SOx. Ambii oxizi ai sulfului 

se formează prin combustia oricărui material care conține sulf. Oxizii de 

azot. Deoarece azotul are mai mulți oxizi, ei se notează global cu NOx. 

Din punctul de vedere al protecției mediului înconjurător, doi dintre 

oxizii azotului prezintă o importanță mai mare: monoxidul de azot şi 

dioxidul de azot. Monoxidul de azot se formează în condiții de 

temperatură înaltă, la arderea combustibililor fosili, cum ar fi gaze, 

păcură şi cărbuni, în aer. Clorul. Cea mai importantă sursă de clor o 

constituie procesele industriale, în primul rând electroliza clorurii de 

sodiu când se formează clor gazos. Cele mai mari cantități de clor se 

utilizează la fabricarea compuşilor organici clorurați. El se utilizează la 

obținerea unor compuşi organici cum ar fi etilen glicolul, glicerina, 

celofanul, aditivi cu plumb, produse farmaceutice şi detergenți. Clorul 

se mai utilizează pentru albiri în gospodărie, pentru albiri şi finisări 

textile, pentru tratarea apelor etc. 

POLUANȚI ASFIXIANȚI  

Poluanții asfixianți cuprind acele substanțe a căror efect patogen 

predominant îl reprezintă hipoxia sau anoxia prin blocarea aportului, 

transportului sau utilizării oxigenului în procesele metabolice, numărul 

substanțelor din acest grup fiind destul de mare: CO, H2S, HCN, 

cianuri, etc. Dintre acestea cel mai răspândit poluant atmosferic este 

monoxidul de carbon, în timp ce ceilalți poluanți menționați apar doar în 

anumite procese industriale, constituind riscuri importante pentru 

sănătate numai în condiții accidentale. Monoxidul de carbon are ca sursă 

principală de proveniență procesele de combustie incomplete. Cea mai 

mare parte a monoxidului de carbon din atmosferă rezultă din 

activitățile oamenilor, principalele surse artificiale fiind fumul rezultat 

din arderea cărbunilor, gazele de eşapament ale autovehiculelor precum 

şi unele procese industriale cum ar fi industria fierului şi oțelului, 

industria petrochimică, industria hârtiei, etc. Din punctul de vedere al 

expunerii omului la CO trebuie menționat şi fumatul, fumul de Țigară 

putând conține până la 4% CO, realizând în aerul din plămâni 

concentrații de până la 400÷500 ppm în momentul inhalării fumului. 

Efectele asupra organismului uman sunt determinate de capacitatea de a 

forma cu hemoglobina din sânge (Hb) un complex, carboxihemoglobina 
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(COHb), prin înlocuirea O2 fixat pe hemoglobină, realizând o blocare a 

capacității de fixare a oxigenului de către sânge. Cele mai importante 

efecte le are monoxidul de carbon asupra aparatului cardiovascular.  

POLUANȚI FIBROZANȚI  

Poluanții fibrozanți cuprind un grup de substanțe care pătrunse 

în plămân determină o reacție fibroasă prin mecanisme complexe, 

specifice fiecărei substanțe. Poluanții fibrozanți sunt formați în general 

din suspensii care se depozitează în plămân declanşând reacțiile fibroase 

caracteristice. Dioxidul de siliciu liber cristalin şi silicații intră în 

constituția scoarței terestre în care se întâlnesc peste 500 compuşi 

silicatici care se pot asocia cu peste 3000 de alte minerale. În ordinea 

frecvenței îmbolnăvirilor, industria minieră a metalelor neferoase se 

situează pe primul loc, urmată de minele de cărbuni unde silicoza apare 

la lucrările în steril. Cărbunele. Praful de cărbune cauzează o 

îmbolnăvire specifică denumită pneumoconioza la cărbune. Sunt expuşi 

riscului de îmbolnăvire minerii din minele de cărbune şi muncitorii care 

manipulează cărbune venind un timp îndelungat în contact cu praful de 

cărbune. Faptul că praful de cărbune este asociat cu dioxidul de siliciu 

duce la agravarea efectului acestuia. Factorul declanşator principal al 

bolii îl constituie praful de cărbune depozitat în plămâni, ca urmare a 

insuficienței mecanismelor de autoepurare. Particulele de cărbune cu 

dimensiuni mai mici de 5 µm care ajung în bronhiolele respiratorii şi 

alveole sunt nocive. Particulele de cărbune din praful minier au 

dimensiunea medie de sub 1 µm. Dintre diferitele tipuri de cărbune, cel 

mai nociv este antracitul, urmat de huilă şi de lignit. În medii cu 

concentrații mari de pulberi carbonifere, durata de expunere necesară 

pentru apariția pneumoconiozei la cărbune este relativ largă, situându-se 

între 15 şi 30 de ani.  

POLUANȚI CANCERIGENI 

Numărul substanțelor cu efect cancerigen cert sau potențial este 

în permanentă creştere, un număr important din aceste substanțe putând 

fi găsite în rândul poluanților atmosferici. substanțele cancerigene 

prezente în atmosferă se pot clasifica în cancerigeni organici şi 

cancerigeni anorganici. Printre cancerigenii organici pe primul loc se 

găsesc hidrocarburile aromatice policiclice, în primul rând 3-4 

benzpirenul, considerat a contribui la apariția cancerului pulmonar. De 

asemenea, mai sunt considerate ca fiind agenți cancerigeni o serie de 

substanțe organice cum ar fi aminele aromatice, în principal β-
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naftilamina, responsabilă de apariția cancerului vezical. Aceste 

substanțe apar în special în industria coloranților pe bază de anilină. O 

altă substanță cancerigenă este clorura de vinil care poate produce după 

un număr mare de ani de la expunere angiosarcom hepatic. Boala a fost 

observată în special la muncitorii din fabricile de policlorură de vinil, 

dar există şi riscul îmbolnăvirilor neprofesionale în cazul utilizării 

substanței ca atare. S-a constatat că această substanță se formează şi la 

incinerarea deşeurilor de mase plastice cu conținut de policlorură de 

vinil. De asemenea un efect cancerigen demonstrat mai au şi 

insecticidele organo-clorurate. Dintre substanțele anorganice care au un 

efect cancerigen menționăm As, Cr, Be, Se, Co, substanțe care provin în 

special din polurile industriale. Un aspect particular îl prezintă efectul 

cancerigen al azbestului.  

POLUANȚI ALERGIZANȚI  

Sunt responsabili de creşterea frecvenței bolilor alergice, şi în 

mod deosebit a alergiilor respiratorii. Principalii factori alergizați din 

atmosferă sunt reprezentați de produşi naturali ca polenul, fungii sau 

produşi volatili rezultați din anumite vegetale. Deşi aceştia se găsesc pe 

primul loc în producerea alergiilor respiratorii, nu pot fi considerați 

propriu-zis poluanți. De asemenea, praful de casă, cu conținut ridicat 

organic provenit din rufării, covoare, mobilă, cadavre de insecte, 

constituie de asemenea alergen frecvent responsabile apariția bolilor 

alergice.  

  



 

mai 2016 80 

 

MAI . IUNIE 

Repere 
 

MAI. ►1 MAI ● 1359: Recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti, cu sediul la 
Curtea de Argeş, de către Patriarhia din Constantinopol ● 1831: Se înfiinţează, la 
Bucureşti, Arhivele Statului din Ţara Românească ● 1865: Intră în vigoare Codul 
Penal (aprobat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 21 aprilie/3 mai 1864) ● 
1899: Bayer introduce aspirina în Germania ● Ziua Muncii ►2 MAI ● 1772: se 
naşte Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg), poet german (d. 1801) ● 1519: 
moare Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer şi arhitect renascentist italian (n. 
1452) ● România: Ziua Naţională a Tineretului ►3 MAI ● 1975: La vârsta de 13 
ani şi jumătate, Nadia Comăneci devine campioană mondială absolută a Europei la 
gimnastică şi campioană continentală la sărituri, paralele şi bârnă ● 1469: se naşte 
Niccolò Machiavelli, scriitor, om politic şi istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei 
renascentiste (d. 1527) ►4 MAI ● 1955: moare George Enescu, compozitor, 
violonist, pianist şi dirijor român (n. 1881) ● România: Ziua naţională a inimii ►5 
MAI ● 1813: se naşte Sören Aabye Kierkegaard, teolog şi filosof danez, precursor 
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al existenţialismului (d. 1855) ● 1818: se naşte Karl Marx, filosof şi economist 
german (d. 1883) ● 1821: moare Napoleon Bonaparte, împărat al Franţei (1804–
1814 şi 1815) (n. 1769) ►6 MAI ● 1885: A fost emis un decret regal privind 
aprobarea Tomos–ului, prin care Patriarhia din Constantinopol recunoştea Biserica 
Regatului României ca autocefală ● 1888: Victor Babeş face primele vaccinări 
antirabice la Bucureşti ● 1889: Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare 
publicului în cadrul expoziţiei universale din Paris ● 1954: Atletul britanic Roger 
Banister a devenit primul om din lume care a alergat o milă (1.601 metri) în mai 
puţin de patru minute ● 2003: A fost inaugurată, la Moscova, prima staţie de metrou 
din lume aflată la cea mai mare adâncime. Staţia Park Pobedi (Piaţa Victoriei) este 
construită la 90 de metri sub pământ ● 1856: se naşte Sigmund Freud, medic 
neuropsihiatru austriac, fondator al şcolii psihologice de psihanaliză (d. 1939) ● 
1861: se naşte Rabindranath Tagore (Thakur Rabindranath), scriitor, poet indian, 
laureat al Premiului Nobel (d. 1941) ● 1952: moare Maria Montessori, medic şi 
pedagog italian (n. 1870) ● 1992: moare Marlene Dietrich, actriţă şi cântăreaţă 
germană (n. 1900) ►7 MAI ● 1833: se naşte Johannes Brahms, compozitor, 
pianist şi dirijor german (d. 1897) ● 1840: se naşte Piotr Ilici Ceaikovski, compozitor 
rus (d. 1893) ● 1892: se naşte Iosip Broz Tito, om politic şi de stat, preşedintele 
Iugoslaviei în perioada 1953–1980 (d. 1980) ● 399 î.Hr.: moare Socrate, filosof 
grec ►8 MAI ● 1886: A fost lansată pe piaţă băutura răcoritoare cea mai 
cunoscută din lume: Coca–Cola ● 1794: moare Antoine Lavoisier, chimist francez 
(n. 1743) ● 1873: moare John Stuart Mill, filosof englez (n. 1806) ● 1903: moare 
Paul Gauguin, pictor francez (n. 1848) ● Ziua mondială a Crucii Roşii ►9 MAI ● 
1994: Nelson Mandela este ales drept primul preşedinte de culoare al Africii de Sud 
● 2003: A avut loc o premieră mondială medicală la Clinica de Urologie şi 
Transplant Renal din Cluj: un bărbat a fost operat concomitent în partea stângă şi în 
partea dreaptă a corpului, folosindu–se o singură cale de acces. Cei doi medici care 
au condus operaţiile sunt profesorul Mihai Lucan şi profesorul Ralph Senner, însoţit 
de robotul Aesop ● 1805: moare Friedrich von Schiller, dramaturg, poet, prozator, 
estetician şi istoric literar german (n. 1759) ● Ziua Europei ►10 MAI ● 1499: este 
publicată prima hartă geografică a lui Amerigo Vespucci. ● 1881: Carol I de 
Hohenzollern–Sigmaringen este încoronat Rege al României (1881–1914), după ce 
anterior fusese Principe al României (1866-1881) ● Ziua naţională a României între 
1866-1948 ►11 MAI ● 330 : Inaugurarea solemnă a oraşului Constantinopol 
(astăzi Istanbul); ridicat de împaratul Constantin pe locul vechii colonii greceşti 
Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit (în 1453 a căzut sub 
stăpânire turcească). ● 1784 : Limba germană este declarată limbă oficială în 
Transilvania ● 1904: se naşte Salvador Dalí, pictor, grafician şi eseist spaniol (d. 
1989) ►12 MAI ● 113: A fost inaugurată, la Roma, în forumul nou construit, 
„Columna lui Traian”, operă atribuită lui Apollodor din Damasc ● 1884: moare 
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Bedřich Smetana, compozitor şi dirijor ceh (n. 1824) ● România: Ziua 
Adolescenţilor ►13 mai ● 1917: La Fatima, important loc de pelerinaj din 
Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 şi 10 ani, au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 
1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-
a ridicat o biserică ● 1904: se naşte Elvira Godeanu, actriţă româncă de teatru şi 
film (d. 1991) ►14 MAI ● 1643: În vârstă de aproape cinci ani Ludovic al XIV-lea 
devine rege al Franţei după moartea tatălui său, Ludovic al XIII-lea ● 1796 : 
Doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei ● 1900 : 
Se deschid Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima oară au participat şi 
femei ● 1939 : Fetiţa peruană Lina Medina, în vârstă de cinci ani devine cea mai 
tânără mamă din lume ● 1981 : Primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, 
Dumitru Prunariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore şi 42 de 
minute, activitatea spaţială desfăşurându–se la bordul staţiei orbitale „Saliut 6” ● 
1265: se naşte Dante Alighieri, poet italian (d. 1321) ►15 MAI ● 1252 : Papa 
Inocenţiu al IV-lea emite bula papală ad exstirpanda, prin care autorizează tortura 
ereticilor ● 1718 : A fost patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, 
un avocat din Londra ● 1861 : S-a înfiinţat, la Bucureşti, prima şcoală românească 
de medicină veterinară ● 1940 : Ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puşi în 
vânzare, în SUA ● 2004 : Josh Findley a descoperit cel mai mare număr prim 
cunoscut până la această dată, 224036583 − 1. Numărul conţine şapte milioane de 
cifre. ● 1567: se naşte Claudio Monteverdi, compozitor italian (d. 1643) ● 1891: se 
naşte Mihail Bulgakov, romancier şi dramaturg rus (d. 1940) ● Ziua internaţională a 
familiei ● Ziua latinităţii ►17 MAI ● 1792: Înfiinţarea bursei de pe Wall Street, cel 
mai important sediu al bursei mondiale ● 1995: Pentru prima dată, un român, 
Constantin Lăcătuşu a reuşit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest (8.848 
m) ● 1510: moare Sandro Botticelli, pictor al Renaşterii florentine (n. 1445) ● 1838: 
moare Charles Maurice de Talleyrand, diplomat francez (b. 1754) ►18 MAI ● 1910 
: Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat contact din istorie 
dintre Pământ şi o cometă ● 1974 : În deşertul Rajahstan din provincia Pokhran, 
India detonează cu succes prima sa arma nucleară; devine a şasea ţară care 
posedă arma nucleară ● 1045: se naşte Omar Khayyam, poet persan (d. 1123) ● 
1872: se naşte Bertrand Russell, filosof englez, laurat al Premiului Nobel (d. 1970) 
● 1891: se naşte Rudolf Carnap, filosof german (d. 1970) ● 1920: se naşte Karol 
Józef Wojtyła (Papa Ioan Paul al II-lea) (d. 2005) ● 1911 : moare Gustav Mahler, 
compozitor austriac (n. 1860) ● Ziua internaţională a muzeelor ►19 MAI ● 1922 : 
Este înfiinţată „Organizaţia de Pionieri” a Uniunii Sovietice ● 1762: se naşte Johann 
Gottlieb Fichte, filosof german, părintele idealismului german (d. 1814) ● 1925: se 
naşte Pol Pot, dictator cambodgian (d. 1998) ►20 MAI ● 325: Are loc primul Sinod 
ecumenic de la Niceea ● 1875: A fost semnată, la Paris, Convenţia Metrului, tratat 
prin care s-a promovat Sistemul Internaţional de Unităţi de Măsură (tratat la care 
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România va adera la 10/22 martie 1883) ● 1799: se naşte Honoré de Balzac, 
scriitor francez (d. 1850) ● 1806: se naşte John Stuart Mill, filosof englez (d. 1873) 
● 1506: moare Cristofor Columb, explorator italian, descoperitorul Americii (n. 
1451) ● 1988: moare Ana Aslan, medic specialist în gerontologie (n. 1897) ►21 
MAI ● 1904 : A fost înfiinţată Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) ● 1965 : 
Debutează la Televiziunea Română, emisiunea „Teleenciclopedia” – record de 
audienţă până în anul 1990 ● 1471: se naşte Albrecht Dürer, pictor şi gravor 
german (d. 1528) ● Ziua Mondială a Culturii şi Diversităţii Culturale, stabilită de 
UNESCO ● 2006: Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse ► 22 MAI ● 1813: se 
naşte Richard Wagner, compozitor, dramaturg şi teoretician al artei germane, unul 
din cei mai de seamă reprezentanţi ai romantismului muzical (d. 1883) ● 337: 
moare Constantin cel Mare, împărat roman (n. 272) ►23 MAI ● 1858: se naşte 
Max Planck, fizician german (d. 1947) ● 1906: moare Henrik Ibsen, dramaturg 
norvegian (n. 1828) ● Ziua mondială a broaştelor ţestoase ►24 MAI ● 1844: 
Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic ● 1875: A fost constituit 
Partidul Naţional Liberal, printre membrii fondatori fiind : Ion C. Brătianu, M. 
Kogălniceanu, M.C. Epureanu ● 1686: se naşte Gabriel Fahrenheit, fizician german 
(d. 1736) ● 1543: moare Nicolaus Copernicus, astronom, a elaborat şi fundamentat 
teoria heliocentrică (n. 1473) ►25 MAI ● 1803: se naşte Ralph Waldo Emerson, 
scriitor şi filosof american, fondatorul transcendentalismului (d. 1882) ● Ziua 
Internaţională a Copiilor Dispăruţi ►26 MAI ● 1920: Constantin Brâncuşi a 
participat, la Paris, la „Festivalul Dada” împreună cu André Gide, Paul Valéry, F. 
Léger etc. fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre 
Dadaisme” ● 1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european. ● 1976: 
moare Martin Heidegger, filosof german, reprezentant al existenţialismului (n. 1889) 
►27 MAI ● 1600 : Mihai Viteazul devine „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului 
şi a toată Ţara Moldovei”, realizând prima unire politică a celor trei ţări române ● 
1984 : Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre–Marea Neagră, considerat al treilea 
canal de navigaţie, ca importantă, după Suez şi Canalul Panama; lucrările de 
construcţie au început în 1973 ● 1564 : moare Jean Calvin, reformator religios 
francez (n. 1509) ● 1821: moare Tudor Vladimirescu, lider revoluţionar (n. 1780) ● 
1840: moare Niccolo Paganini, violonist şi compozitor italian (n. 1782) ►28 MAI ● 
1961 : A fost fondată organizaţia „Amnesty International”, preocupările acesteia fiind 
axate strict pe problemele persoanelor din penitenciare. ● 1805: moare Luigi 
Boccherini, violoncelist şi compozitor italian (n. 1743) ● 1937: moare Alfred Adler, 
doctor şi psiholog austriac, fondator al şcolii de psihologie individuală; a doua 
şcoală vieneză de psihoterapie (după psihanaliza lui Sigmund Freud şi înainte de 
logoterapia lui Viktor Frankl). (n. 1870) ►29 MAI ● 1453: A fost cucerit 
Constantinopolul de către Sultanul Mahomed al II–lea, fapt ce însemna sfârşitul 
Imperiului Bizantin ● 1880: se naşte Oswald Spengler, filosof şi istoric german (d. 
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1936) ►30 MAI ● 1945: Începe procesul ziariştilor „criminali de război şi vinovaţi 
de dezastrul ţării”. Printre acuzaţi: Pamfil Şeicaru, Radu Gyr, Nichifor Crainic. 
Sentinţa va fi pronunţată la 4 iunie 1945 ● 1778: moare Voltaire, filosof şi scriitor 
iluminist francez (n. 1694) ● 1960: moare Boris L. Pasternak, poet, prozator şi 

traducător rus, laureat al Premiul Nobel (n. 1890)■ 
 

IUNIE. ►1 IUNIE ● 1475: Prima menţiune documentară a oraşului Craiova ● 

1980: Postul de televiziune american „Cable News Network” (CNN) a efectuat prima 
transmisie ● 1946: moare executat Ion Antonescu, conducător al statului român în 
perioada 1940-1944 (executat) (n. 1882) ● Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului 
►2 IUNIE ● 1945: Poetul Radu Gyr rosteşte memorabilul „ultim cuvant” în faţa 
Tribunalului Poporului. În el arată, printre altele, şi inconsistenţa acuzaţiilor de 
antisemitism aduse Mişcării Legionare, el însuşi fiind fondatorul teatrului Evreiesc 
de Stat ● 1740: se naşte Marchizul de Sade, scriitor francez (d. 1814) ● 1882: se 
naşte Ion Antonescu, conducător al statului român în perioada 1940 – 1944 (d. 
1946) ● 1882: moare Giuseppe Garibaldi, revoluţionar italian (n. 1807) ►3 IUNIE 
● 2007: Craiova se inaugurează piaţa socio-umana din centrul civic al oraşului, in 
mijlocul căreia se află prima fântână muzicală din România, şi una din puţinele din 
întreaga lume. ● 1875: moare Georges Bizet, compozitor francez (n. 1838) ● 1924: 
moare Franz Kafka, scriitor ceh de limbă germană (n. 1883) ►4 IUNIE ● 1876: S-a 
înfiinţat, la Bucureşti, „Societatea naţională de Cruce Roşie a României” ● 1920: Se 
încheie Tratatul de la Trianon între Puterile Aliate şi Ungaria. Recunoaşterea pe 
plan internaţional a unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu 
România (a intrat în vigoare la 26 iulie 1921) ● 1937: Au fost folosite pentru prima 
oară cărucioarele de supermarket, în Oklahoma City; inventatorul lor a fost Sylvan 
Goldman ● 1989: În Polonia au loc alegeri câştigate de celebrul sindicat 
„Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, singura mişcare muncitorească 
independenţa întâlnită vreodată într-un stat comunist din estul continentului 
european ; la 19 august 1989, s-a format primul guvern necomunist ● 1798: moare 
Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt, celebru aventurier italian (n. 1725) ►5 
IUNIE ● 1973: Ilie Năstase a câştigat turneul de tenis de la Roland Garros ● 1723: 
se naşte Adam Smith, scoţian, părintele economiei (d. 1790) ● 1898: se naşte 
Federico Garcia Lorca, poet şi dramaturg spaniol (d. 1936) ● Ziua Mondială a 
Mediului ►6 IUNIE ● 1960 : Bucureşti: Atleta Iolanda Balaş a stabilit un nou record 
mondial la săritura în înălţime: 1,85 m ● 1961 : Primul titlu de campion mondial al 
lumii cucerit de un luptător român este obţinut de Valeriu Bularca la Campionatul 
mondial de lupte greco-romane de la Yokohama ● 1799: se naşte Alexandr Puşkin, 
poet rus (d. 1837) ● 1875: se naşte Thomas Mann, scriitor german, laureat al 
Premiului Nobel (d. 1955) ● 1843: moare Friedrich Hölderlin, poet german (n. 1770) 
►7 IUNIE ● 1929: Vaticanul devine stat suveran ● 1947: A luat fiinţă, prin ordinul 
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Ministrului Armatei, Mihail Lascăr, echipa de fotbal Steaua Bucureşti ● 1848: se 
naşte Paul Gauguin, pictor francez (d. 1903) ● 1886: se naşte Henri Coandă, 
inginer, pionier al aviaţiei mondiale (d. 1972) ►8 IUNIE ● 1838: A fost deschisă, în 
Bucureşti, prima bibliotecă publică, la Colegiul Sf. Sava ● 1810: se naşte Robert 
Schumann, compozitor german (d. 1856) ►10 IUNIE ● 1860: se naşte Hariclea 
Hartulari Darclée, soprană lirică română (d. 1939) ● 1910: se naşte Jacques-Yves 
Cousteau, oceanolog francez (d. 1997) ►11 IUNIE ● 1934: La Londra au fost 
inaugurate trecerile de pietoni ►13 IUNIE ● 1456 : A fost menţionat pentru prima 
dată în documentele din Moldova „slugerul” , dregător din secolul al XV-lea ce avea 
în grijă aprovizionarea cu alimente a curţii domneşti. ● 1932 : Înfiinţarea Institutului 
de Biooceanografie din Constanţa ● 1941 : În noaptea de 12 spre 13 iunie au fost 
deportaţi din Basarabia şi Bucovina de Nord în Siberia peste 31 000 de oameni. ● 
1952 : Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din ţara noastră pe o 
distanţă de 300 km (Cluj-Siliştea-Buzău) ►14 IUNIE ● 1736: se naşte Charles 
Augustin Coulomb, fizician francez (d. 1806) ● 1929: se naşte Che Guevara, 
revoluţionar sud-american de origine argentiniană (d. 1967) ● 1920: moare Max 
Weber, filosof şi sociolog german (n. 1864) ● 1920: moare Max Weber, filosof şi 
sociolog german (n. 1864) ● Ziua Mondială a Donatorului de Sânge ►15 IUNIE ● 
1839: Charles Goodyear (1800-1860), inventator, a descoperit vulcanizarea 
cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variaţiile de temperatură 
● 1848: A fost sfinţit drapelul naţional tricolor a cărui înfiinţare a fost decretată la 
14/26 iunie de către Guvernul revoluţionar de la Bucureşti ; drapelul avea culorile 
albastru, galben, roşu şi avea înscrisă deviza „Dreptate, Frăţie” (15/27) ● 1843: se 
naşte Bergen Edvard Hagerup Grieg, compozitor, pianist şi dirijor norvegian (d. 
1907) ● 1889: moare Mihai Eminescu, poet român (n. 1850) ● 1929: moare Traian 
Lalescu, matematician, unul dintre creatorii şcolii matematice româneşti (n. 1882) 
►16 IUNIE ● 1313: se naşte Giovanni Boccaccio, scriitor italian (d. 1375) ● Ziua 
Mondială a Limbii Rromani, stabilită de UNESCO ►17 IUNIE ● 1473 : Călugărul 
Nicodim de la mânăstirea Neamţ a terminat „Tetraevangheliarul de la Humor”, 
lucrare vestită pentru miniaturile sale şi pentru că în el se află portretul lui Ştefan cel 
Mare. ● 1910 : Primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe Dealul Cotrocenilor ● 1818: se 
naşte Charles Gounod, compozitor şi dirijor francez (d. 1893) ● 1882: se naşte Igor 
Stravinsky, compozitor, pianist şi dirijor rus (d. 1971) ►19 IUNIE ● 1623: se naşte 
Blaise Pascal, matematician, fizician şi filosof francez (d. 1662) ● 1922: se naşte 
Aage Niels Bohr, fizician danez ►20 IUNIE ● 451: A avut loc Bătălia de pe 
Câmpiile Catalaunice, ultima mare bătălie a antichităţii, în care o coaliţie romano-
vizigotă a oprit expansiunea hunilor în Europa Vestică. ● 1940: A fost inaugurat, la 
Bucureşti, Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Josef 
Francisc Rainer (astăzi Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei 
Române) ● 1954: S-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre la Giurgiu, 
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numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat (de cale ferată şi rutier) 
din Europa, construit în doi ani şi jumatate, în colaborare cu alte ţări vecine ● 1955: 
Are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului: 7 minute şi 8 
secunde, observată în Filippine ● 1992: Sfântul Sinod al Bisericii ortodoxe Române 
a hotărât, în şedinţa din 20 iunie 1992, canonizarea ca sfinţi a voievodului 
Constantin Brâncoveanu şi a copiilor lui , precum si a „binecredinciosului voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt”, prăznuit la 2 iulie ● 1995: moare Emil Cioran, eseist şi 
filosof român (n. 1911) ►21 IUNIE ● 1633: Omul de ştiinţă italian Galileo Galilei 
este găsit vinovat de către Inchiziţie de „bănuită herezie“ pentru apărarea opiniei 
heliocentrice copernicane, în care se crede că Pământul şi alte planete orbitează în 
jurul Soarelui. Deşi a fost forţat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei 
sale i s-a adăugat şi o perioadă nelimitată de arest la domiciliu. ● 1905: se naşte 
Jean-Paul Sartre, romancier, dramaturg, filosof reprezentant al existenţialismului (d. 
1980) ● 1527: moare Niccolo Machiavelli, istoric, gânditor politic, scriitor (n. 1469) 
● Solstiţiul de vară ►22 IUNIE ● 1963: moare Maria Tănase, una dintre cele mai 
cunoscute interprete ale cântecului popular românesc. (n. 1913) ►23 IUNIE ● 
1879: David Emmanuel îşi ia doctoratul la Sorbona cu teza „Etude des intégrales 
abeliennes de troisieme espace”, devenind astfel al doilea român doctor în 
matematici la Sorbona ►24 IUNIE ● 1711: Petru I, ţarul Rusiei, soseşte la Iaşi, 
unde se întâlneşte cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir ● 1400: se naşte Johann 
Gutenberg, inventator german al tiparului cu litere mobile din metal (d. 1468) ● 
Sânzienele (Drăgaica) – este una dintre cele mai cunoscute serbări câmpeneşti, 
Drăgaica fiind o zeiţă agrară, protectoare a holdelor semănate şi a femeilor măritate 
(România) ►25 IUNIE ● 1923: S-a înfiinţat Clubul Rapid Bucureşti (atunci CFR 
Bucureşti) ● 1903: se naşte George Orwell, jurnalist, eseist politic şi romancier 
englez (d. 1950) ►26 IUNIE ● 1819: Este patentată bicicleta ● 1824: se naşte 
Lord Kelvin, fizician britanic (d. 1907) ● Ziua Tricolorului. ►27 IUNIE ● 1954: 
Prima centrală nucleară a fost inaugurată la Obninsk, în apropiere de Moscova, 
Rusia ● 1967: Primul ATM (bancomat) din lume e instalat în Enfield, Londra ►28 
IUNIE ● 1577: se naşte Peter Paul Rubens, pictor flamand (d. 1640) ● 1712: se 
naşte Jean-Jacques Rousseau, filosof, scriitor elveţian – francez (d. 1778) ►29 
IUNIE ● 1866: Parlamentul României adoptă prima constituţie a ţării, una dintre 
cele mai avansate a acelor timpuri. ● 1819: se naşte Nicolae Bălcescu, istoric şi 
scriitor, fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Muntenia (d. 1852) ● 1900: se naşte 
Antoine de Saint-Exupéry, scriitor francez (d. 1944) ● Ziua Dunării ● Târgul de fete 
de pe muntele Găina ►30 IUNIE ● 1905: Albert Einstein publică lucrarea „Asupra 
electrodinamicii corpurilor în mişcare” -avea să fie cunoscută mai târziu ca teoria 

relativităţii. ■ 
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  curiozităţi. ƒ   

STIAȚI CĂ… 
 

»Andrei Vlăduţu, 12A  
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 
 Cel mai hrănitor fruct din lume este avocado. El asigură 

2500 de calorii la 1kg.  

 Unica plantă magnetică din lume trăieşte în Nicaragua. Ea 

este ocolită de păsări şi insecte, iar la om produce prin atingere, 

furnicături şi amețeli.  

 Bambusul are cea mai mare viteză de a creşte dintre plante: 

0,40m în 24h. Dacă ar creşte constant în acelaşi ritm, după 60 de ani, 

vârful său ar întrece în înălțime Everestul.  

 Dacă albinele ar dispărea, circa 100.000 de vegetale a căror 

polenizare este realizată de albine ar fi în pericol de dispariție.  

 Trandafirii conțin mai multă vitamina C decât majoritatea 

legumelor şi fructelor.  

 În Africa de Nord creşte un copac numit “arborele 

necuratului”. Scoarța lui conține un procent mare de fosfor, ceea ce îl 

face să lumineze noaptea.  

 În Mexic trăieşte o plantă cu floarea cameleon. Aceasta îşi 

schimbă culoarea de câteva ori pe zi: dimineața este albă, apoi devine 

roz, la amiază este roşie, iar seara devine violetă. Aceasta floare miroase 

doar atunci când este albă.  

 În anul 1966, în Anglia s-a găsit trifoiul cu cele mai multe 

frunze: 10.  

 La căluții de mare, masculii sunt cei care “nasc” puii.  



 

mai 2016 88 

 Ciocănitoarea are muşchii gâtului foarte puternici, ceea ce-i 

permite să lovească lemnul de circa 13 ori pe secundă. 

 Cea mai somnoroasă pasăre este pițigoiul 

 Elefantul este singurul animal cu 4 genunchi.  

 Toţi urşii polari sunt stângaci.  

 Pe o chiflă de Big Mac sunt în jur de 178 seminţe de susan. 

 Dacă miroşi banane şi mere verzi (fără să le mănânci), 

slăbeşti mai uşor. 
 De fiecare dată când lingi un timbru, consumi o zecime de 

calorie. 

 Dacă pui boabe de struguri în cuptorul cu microunde, acestea 

vor exploda. 

 Cea mai veche gumă de mestecat datează de acum 9000 de 

ani. 

 Pe parcursul vieţii, un om înghite în timpul somnului în jur 

de opt păianjeni. 

 Cea mai întrebuinţată legumă din lume este ceapa. 

 Alunele constituie unul dintre ingredientele dinamitei. 

 Un pahar cu apă fierbinte îngheaţă mai repede în frigider 

decât unul cu apă rece. 

 În 1987, American Airlines a economisit 40.000$ eliminând 

câte o măslină din fiecare salată servită celor care stăteau la business 

class. 

 Mel Blanc, "vocea" lui Bugs Bunny, este alergic la morcovi. 

 Măcăitul raţei nu produce ecou. 

 Un gândac de bucătărie poate trăi câteva săptămâni 

decapitat, murind însă de foame. ƒ   

 Mai mult de 10.000 de păsări mor în fiecare an strivindu-se 

de geamurile clădirilor.ƒ   

 Limba Balenei Albastre cântăreşte mai mult decât un elefant. 

 Găinaţul produs de o găină pe parcursul vieţii poate genera 

suficientă energie pentru ca un bec de 100W să lumineze timp de 5 ore. 

 A existat o specie de cal care avea mărimea unei pisici de 

casă. 

 La naştere, crevetele este mascul, apoi, pe măsură ce creşte, 

devine femelă. 

 Un cameleon orb, este perfect capabil să-şi schimbe culoarea 

în concordanţă cu mediul înconjurător. 
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 În Florida, este interzis să arunci ceva, dintr-o maşină în 

mişcare, exceptând apa şi găinile vii. 

 Leul este singura felină mare care poate toarce. 

 Peştii de apă sărată beau apă, iar cei de apă dulce nu. 

 Durata de viaţă a unei papile gustative este de 10 zile. 

 Bărbaţii au de şase ori mai multe “şanse” să fie loviţi de 

fulger decât femeile. 

 Este anatomic imposibil să-ţi lingi cotul. Cu toate acestea, 

75% din cei ce află încearcă să atingă cotul cu limba.  

 În topul obiectelor cu care se îneacă americanii, scobitoarea 

este pe primul loc. 

 Sângele homarului este albastru deschis. 

 Porcii nu pot să se uite în sus, spre cer. 

 Inima unui crevete este în cap. 

 Şobolanii şi câinii nu pot vomita. 

 Dihorii dorm 20 de ore pe zi. 

 Melcii pot dormi 3 ani. 
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vox discipulus:) 
 
 
 
- Te văd cam plictisit, Robert Geică, ce ați făcut azi la scoală de te-a blazat 
așa?  
- Am avut o oră de chimie, şi am făcut o bombă.  
- Şi mâine ce o să faceți?  
- Unde?  

* * * 
La extemporal:  
- Sper, Gambino, că de data asta nu te mai prind copiind.  
- Şi eu sper, domnu’ !  

* * * 
- Mădălin Căldărușe, poţi să-mi spui ce înseamnă abstract? - întreabă 
profesorul.  
- Da, domnule profesor. Ceea ce nu se poate atinge.  
- Hm, aproximativ bine, domnule Mădălin. Poţi să-mi dai şi un exemplu?  
- Nota de trecere la matematică...  

* * * 
Cum recunoşti un prost în sala de clasă?  
E unicul care şterge în caietul lui când profesorul şterge tabla. 
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Arsenie la teză:  
- D-nule profesor, dvs. comiteţi o fraudă dacă nu mă promovaţi!  
- Cum aşa?!  
- Cineva care se foloseşte de ignoranţa cuiva ca să-i cauzeze un prejudiciu, 
comite o fraudă!!!  

* * * 
Elevul Mogoșanu la Dispensarul şcolar…  
- Doamnă doctor... Sunt bolnav...  
- Dar ce te supără? 
- Cred că am un sindrom de reacţii inverse!...  
- Reacţii inverse? De 30 de ani profesez, dar nu am auzit de un astfel de 
sindrom! Cum se manifestă?  
- Păi să vedeţi, doamnă doctor, la şcoală diriga mă bate la cap toată ziua să 
învăţ şi pe mine mă doare în fund...  

* * * 
Prof. Modroiu, la 10B: - Deci, rezolvând ecuația, aflăm că X este egal cu… zero!  
Elevul Răzvan Guran: - Uite pentru ce atâta efort! 

* * * 
La ora de istorie, la lucrare, dl. prof. Șorop cere elevilor să numească 
unsprezece mari personalități.  
La sfârşitul orei profesorul:  
- Dragoș Cărăgui, tu de ce nu ai predat încă lucrarea?  
- Domnule profesor, nu ştiu pe cine sa pun pe post de mijlocaş central...  

* * * 
- Robert Muja, câte porunci există? - întreabă profesoara E. Bărbulescu.  
- Zece, doamna profesor.  
- Şi ce se întâmplă, dacă nu respecți una dintre ele?  
- Ăăăă… Rămân nouă, doamna...  

* * * 
I : Cum merg pe holurile liceului elefanții mioritici?  
R : Tropa-tropa.  
I : Cum coboară/urcă elefanții mioritici scările?  
R : Tropa-tropa cosinus de alfa.  

* * * 
- Flavius Roșca, ce înseamnă să fii diplomat ?  
- Să te gândeşti de două ori înainte să nu spui nimic...  

* * * 
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Prof. Monica Cochină, biologie, 10B: 
- Ce animal poate sări mai sus decât casa, Bogdane?  
- Toate, pentru că o casă nu poate sări.  

* * * 
Prof. Aurel Vîlceanu, ora de fizică, 12F: 
- Cum se obține, dragi elevi, lumina cu ajutorul apei?  
- Spălând geamurile, domnu’.  

* * * 
Laura Dițoiu la ora de limba română: 
- Spune, Alexandru Ologu, care a fost primul bărbat care a zis : “este nevoie de 
o femeie în casă ’’  
- Meşterul Manole, doamna! 

* * * 
Evaluare la Economie aplicată, clasa 12F. Profesorul Murărița propune: - 
Întrebare de "nota zece": Cum mă numesc? Toți tac. - Întrebare de "nota opt": 
La ce obiect aveți lucrare? Toți tac. - Întrebare de "nota cinci": Ce culoare are 
manualul? Din ultimele rânduri se aude Vasi Mogoșanu: - Băi, ăsta vrea să ne 
lase corigenți…  

* * * 
Evaluare la electrotehnică.  
Răspunsul lui Arsenie este bunicel. Doamna profesoară, emoționată, îi pune o 
notă mare, după care îl întreabă: - În realitate, ai înțeles tot materialul atât de 
bine?  
- Nu prea, răspunde elevul, - am o întrebare nelămurită. Curentul alternativ este 
astfel – trasează cu degetul o sinusoidă în aer. Aşadar cum curge curentul ăsta 
prin conductoare drepte, doamna!?  
 
La economie aplicată, 12A, toți elevii scriu cu asiduitate la lucrarea Ce aş face 
dacă aş fi patron?. Unul singur stă cu mâinile la piept şi meditează.  
- Gambino, tu nu scrii mă?  
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara.  

* * * 
Logică, profesorul: – Măi, Achime, ți-am evaluat testul pe care vi l-am dat 
săptămâna trecută. Sunt surprins, foarte bine ai punctat la toate problemele, ai 
o lucrare foarte bună. Dar e identică cu cea a lui Avram, colegul tău de bancă. 
Ce concluzie să trag de aici? Achim: – Ăăăă, că şi al lui e foarte bună, domnu’! 
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Distincții între  

PSIHOLOG și PSIHIATRU 
» Gabriel Croicu, 10B 

Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

  Profesia de psiholog este în mod diferit percepută în funcție de 

țările despre care vorbim. Astfel, se pot contura trei situații tipice: - țări 

în care profesia de psiholog este recunoscută prin reglementări locale şi 

nu prin legi adoptate de forurile legiuitoare naționale (S.U.A., 

Australia); - țări cu reglementări naționale (Brazilia, Argentina, 

Columbia, Franța, România – prin legea nr. 213 din 27.05.2004 etc.); - 

țări care nu dispun de o bază legală fermă (Finlanda, Germania) ceea ce 

nu împiedică exercitarea acestei profesii.   

  Psihologul studiază comportamentul uman, procesele mintale şi 

investighează, recomandând căi de soluționare, probleme psihologice 

din domeniul medicinii, educației şi a industriei, concepe şi efectuează 

experimente şi observații asupra oamenilor şi animalelor pentru a 

măsura caracteristici mintale şi fizice; analizează efectele eredității, 

mediului şi a altor factori asupra gândirii şi comportamentului; 
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desfăşoară o activitate de diagnoză, terapie şi prevenire a tulburărilor 

emoționale şi de personalitate; elaborează şi aplică teste pentru 

măsurarea inteligenței, abilităților, aptitudinilor etc.; interpretează datele 

obținute şi face recomandările pe care le consideră necesare.  

  Psihologul se poate specializa şi poate profesa în multe 

domenii: psiholog în spitale, clinici; psiholog în domeniul industrial şi 

organizațional (unde realizează selecții de personal, interviuri de 

angajări, cursuri de formare, analiza organizației), psiholog şcolar 

(orientarea şcolară şi profesională a elevilor, adaptarea elevilor la 

sarcinile didactice, depistează elevii cu diverse tulburări), psihoterapeut, 

psiholog în cadrul poliției (lucrul cu poligraful, realizarea portretelor 

psihologice ale infractorilor), psiholog în transporturi (examinarea 

psihologică în vederea obținerii permisului de conducere). După cum se 

poate observa, psihologul poate alege dintr-o gamă foarte variată de 

specializări.  

  Psihiatrul este în primul rând medic (ceea ce se presupune 

absolvirea facultății de medicină, deci nu de psihologie), care a optat 

pentru această specializare (în loc de ortoped, dermatolog etc.). Din 

acest motiv, psihiatrul îşi va găsi locul numai în cadrul unui spital, unde 

îşi va desfăşura activitatea. Chiar dacă şi psihologul clinician lucrează 

tot într-un spital, există diferențe foarte mari. Diferența principală constă 

în faptul că psihiatrul lucrează cu oameni bolnavi psihic (nebuni), în 

timp ce psihologul lucrează cu oameni sănătoşi (normali). În cadrul unui 

spital, de exemplu, psihologul clinician va pregăti pacientul 

preoperatoriu, dar va face şi consilieri postoperatori, va face terapie 

pentru reducerea anxietății. Psihiatrul este cel care pune diagnosticul şi 

eliberează rețete.  
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OMUL invizibil,  

o realitate? 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Marilena Georgescu,  
Bucureşti  

 

O soluție ideală pentru ca orice bătălie să fie câştigată este, cu 

siguranță, utilizarea unei armate invizibile. Deşi pare de domeniul 

fantasticului, un cercetător american a declarat recent că este pe punctul 

de a demonstra în public realitatea luptătorului de tip Predator. 

Preocuparea cercetătorilor pentru realizarea efectului de invizibilitate 

datează din anul 1940, când, în Statele Unite, se lansau proiectul Yehudi 

şi experimentul Philadelphia. Primul, se baza pe principiul conform 

căruia un obiect „dispărea” prin proiecția asupra lui a unei luminozități 

egale cu cea din imediata vecinătate, distingerea obiectului de mediul 

înconjurător devenind astfel practic imposibilă. Cel de al doilea, utiliza 

un câmp electromagnetic intens, care refracta lumina până la obținerea 

aceleiaşi dispariții, de această dată nu virtuale, ci reale, obiectul 

dobândind o altă locație. O variantă îmbunătățită a tehnicii Yehudi a fost 

folosită de specialiştii americani pentru mascarea avioanelor de 

supraveghere. Aceasta utiliza mii de senzori de mici dimensiuni, dispuşi 

pe aparatul de zbor, de fapt, micro-camere video, care preluau 24 

imagini din mediul înconjurător şi le transmiteau instantaneu altor 

senzori amplasați pe acelaşi aparat, care emiteau imaginile recepționate, 
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astfel încât avionul „devenea transparent”, dând impresia că, de fapt, nu 

există. Reducerea amprentei echipamentelor militare în domeniile 

vizibil şi infraroşu (IR) a fost urmărită şi de cercetătorii britanici, în 

cadrul proiectului Camelon, prin utilizarea unor sisteme de iluminare pe 

bază de fibre optice şi diode de mare putere. În Japonia, este în derulare 

un program de „camuflare optică”, similar cu cel condus la Centrul 

Natick, unde specialiştii americani în colaborare cu Institutul pentru 

Nanotehnologie în domeniul apărării şi cu alte companii din domeniul 

aerospațial, dezvoltă un „camuflaj electrooptic adaptabil”, destinat 

infanteriştilor. Dacă toate aceste studii sunt încă în fază de cercetare, se 

pare că, în curând vom asista la primul experiment reuşit, după cum 

declară Rashid Zeineh, autorul unei noi invenții. Pusă în aplicare de 

compania Advanced American Enterprise, din Fullerton, California, prin 

tehnologia STS (Stealth Technology System), invenția face ca orice 

obiect să devină invizibil în proporție de 85%, dar numai de la o distanță 

mai mare de 60 de centimetri. Avantajul acestei tehnologii, în 

comparație cu celelalte aflate în studiu, constă în aplicarea ei atât la 

nivelul individului, sub formă de cremă sau gel, cât şi al echipamentelor 

militare (vehicule terestre, ambarcațiuni, avioane, roboți tereştri), ca 

soluție de camuflare.  

  



 

impuls   97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiu de specialitate: 

Aspecte metodice privind rezolvarea 
unor probleme de examen 

            
                                                        »Prof. Iulieta Poaţă, 

Liceul Tehnologic Tismana 
 

 

 Examinarea candidaţilor la admiterea în învăţământul 
superior, prin sistemul de teste grilă, îl pune pe acesta în faţa 
unui registru tematic larg, divers, cu variate grade de dificultate. 
 Poate candidatul să puncteze fără să rezolve sarcinile 
date !? Iată o posibilitate la care se gândesc şi cei care alcătuiesc 
testele, cât şi cei care le rezolvă. 
 Şansa este de partea candidatului cu o atitudine activă, 
capabil să facă rapid conexiuni. Rezultatul depinde, în mare 
măsură, de acumulările sale teoretice, de antrenamentul în 
rezolvarea problemelor, de starea de spirit, de imaginaţia, de 
inspiraţia şi mobilitatea tematică, de inventivitatea, de şansa, de 
capacitatea de a gestiona eficient timpul de examen. 
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 Rezolvarea sarcinilor de lucru este laborioasă, necesită 
rigoare deosebită şi timp bine proporţionat. 
 Însă, în unele situaţii, răspunsul corect se poate selecta 
prin valorificarea în mod abil a unei părţi din premisele problemei, 
prin particularizări convenabile sau testări punctuale. 
 Expunem, în continuare, două variante de rezolvare a 
unor probleme. 

 Varianta 1 se referă la rezolvarea matematică, în 
totalitate, completă, şi apoi selectarea răspunsului 
corect. 

 Varianta 2 are în vedere evaluarea alternativelor de 
răspuns, din listă, prin comparare cu cerinţele problemei, 
fără rezolvare propriu-zisă. 

    Exemplele sunt alese din portofoliul de probleme utilizat la 
selectarea şi redactarea celor pentru problemele de concurs. 
 

1. Exemplul 1 
Dacă  
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Inegalitatea (1) devine 0
)1)(1(
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21 SSB   ,  răspunsul corest este c) 

V2: Stabilim varianta corectă prin eliminare 

a) Pentru Bx  6  , nu se verifică condiţia (2), 

b) Pentru Bx 1  , nu se verifică condiţia (3), 

d) Pentru Bx  2  , nu se verifică condiţia (2), 

e) Pentru Bx  2  , nu se verifică condiţia (2). 

    Deci, răspunsul corect este c) 
Obs. Răspunsul corect se stabileşte doar din condiţiie (2) şi (3), de 
existanţă, fără a rezolva inecuaţia logaritmică. 
 

2. Exemplul 2 

Să se calculeze 
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Dar,  
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V2: Pentru 3n  răspunsurile din listă sunt distincte. Obţinem 
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răspunsul corect este d). 
 

Obs. S-a constatat că elevii care au avut astfel de alternative în 
abordarea problemelor de  examen au avut randament mai 
ridicat. . ■ 

 
 

Bibiliografie: 
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» Prof. Maria Şchiopu,  
Colegiul Economic “Hermes” Petroşani 

 

Banii, de-a lungul timpului, au cunoscut forme variate, de 
la cele comune până la cele mai bizare. Surprinzând prin modul în 
care au fost concepuți, banii pot constitui adesea imaginea 
societății căreia îi aparțin, dezvăluind astfel trăsături importante 
ale spiritualității locului. Forma banilor actuali este cea mai 
comodă şi cea mai utilă în procesul de schimb, dar, în vechime, 
formele banilor erau însă din cele mai neaşteptate, folosindu-se 
drept monede: colți de câine (în insula Solomon din Pacific), 
brățări (în Coasta de Fildeş), clopoței de bronz (în Zimbabwe), 
cuțite (în China), în câteva Țări orientale monedele turnându-se 
sub formă de pomi cu frunze discoidale perforate (posesorul 
rupându-şi câte frunze îi trebuiau), dar cea mai stranie şi în 
acelaşi timp interesantă formă a monedelor, se găseşte pe insula 
Yap, din arhipelagul Carolinelor (Pacificul Occidental). Pe aceste 
insule banii nu cresc în copaci şi nici străzile nu sunt poleite cu 
aur. Totuşi, oamenii îşi lasă banii pe stradă în văzul tuturor. 
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Acestea sunt de fapt nişte mari discuri de piatră (aragonit - un 
mineral alcătuit din carbonat de calciu cristalizat având cristale 
mari de cuarț, mineral care nu se găseşte pe insulă), ce pot avea 
un diametru de până la 4 m şi o greutate de peste 5t. Banii din 
insula Yap se numesc Rai şi sunt găuriți la mijloc asemenea 
pietrelor de moară, pentru a putea fi cărați cu nişte prăjini. Aceşti 
bani se realizau cu unelte rudimentare, primitive, confecționate 
din cochilii de scoici. Valoarea monedei Rai nu era dată doar de 
mărimea pietrei, ci şi de aspectul, calitatea şi textura acesteia. 
Astfel că o monedă cu dimensiuni reduse poate fi mai valoroasă 
decât una cu dimensiuni mari. În 1910, o monedă cu diametrul de 
3 palme (unitate de măsură utilizată pe insula Yap) valora 1000 
nuci de cocos sau un purcel de 40-50 kg, ori 50 coşuri de 
mâncare. Când se schimbă proprietarul monedelor, acestea nu se 
deplasează din loc, ci doar se consemnează noul proprietar. Nici o 
moneda de piatră nu sa mai făurit din anul 1931, cu toate acestea 
ele constituie încă mijloace legale de plată în Yap, guvernul 
considerând aceşti bani de piatră obiecte ce aparțin patrimoniului 
cultural şi prin urmare aceşti gigantici bani sunt ocrotiți de lege. 
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DISCIPLINELE TEHNICE   

                     
 
 

» Prof. Monica Suciu 
CCD Gorj 

  
Dezvoltarea accentuată a cunoaşterii şi tehnologiei a determinat 

sistemele de învăţământ să-şi reorienteze poziţia faţă de modalităţile în care 
contribuie la formarea uneia dintre competenţele considerate ,,cheie” în lumea 
în care trăim, anume aceea de a înţelege, utiliza şi evalua tehnologia.  

Abordarea modulară presupune eficientizarea mecanismului de 
integrare a cunoştinţelor în structuri operaţionale adaptate societăţii cunoaşterii, 
este centrată pe elev, pe nevoile şi interesele sale, acordând o mai mare 
libertate de acţiune celui care învaţă. 

Învăţământul tehnic în sistem modular are la baza şapte competenţe 
generale: 

1. Comunicare în limba română, în limba maternă şi în cel puţin o limba de 
circulaţie internaţională; 

2. Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice noilor educaţii şi a instrumentelor 
tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare 
şi profesionale; 

3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială; 
4. Utilizarea eficientă a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii; 
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5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi 
comportamentele; 

6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator; 
7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră. 

Pornind de la aceste competenţe, cadrele didactice din învăţământul 
preuniversitar tehnic şi-au adaptat sistemul de predare, utilizând, cu precădere, 
metode activ-participative, în care accentul este pus pe dezvoltarea 
personalităţii elevilor. Astfel, se urmăreşte performarea abilităţilor de 
comunicare, dezvoltarea gândirii critice, flexibile şi logice, precum şi munca în 
echipa. Toate aceste abilităţi vin să completeze sistemul informaţional transmis 
de către profesori ducând la dezvoltarea complexă a elevului care-i permite 
integrarea cu succes în mediul socio-profesional. 

S-a optat pentru organizarea modulară din mai multe motive: 

 permite focalizarea programului de formare pe competenţe predefinite; 

 asigura o mai buna organizare şi conducere a învăţării; 

 include toate componentele structurale şi funcţionale ale curriculumului; 

 decelează mai bine reuşitele şi dificultăţile de învăţare ale elevilor în relaţie cu 
un modul sau altul; 

 facilitează personalizarea traseelor de învăţare; 

 parcurgerea modulelor se poate realiza în ritmuri diferite în funcţie de 
particularităţile clasei. 

În elaborarea structurii modulare a disciplinelor tehnice se pleacă de la 
nevoile de învăţare ale elevilor, nevoile profesorilor, nevoile instituţiei şcolare şi 
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nevoile profesionale. 
Modularizarea curriculumului din învăţământul tehnic constă în proiectarea 

parcursului de educaţie şi formare profesională pe baza unităţilor de 
competenţe din standardele de pregătire profesională. Unităţile de competenţe 
cheie sunt cuprinse în module de sine stătătoare sau sunt integrate în diferite 
module alături de celelalte unităţi de competenţe tehnice. 

Disciplină modulară este alcătuită din mai multe blocuri ca module 
curriculare relative autonome, care au o funcţie distinctă: 

a. Modulul iniţial - oferă o viziune de ansamblu asupra domeniului şi îndeplineşte 
funcţia de diagnosticare şi prognoză. 

b. Modulele integrate (2-6 module) - au funcţia de promovare pluri-, inter- şi 
transdisciplinare şi de dezvoltare a competenţelor transversale. 

c. Modulul deschis - are funcţia de remediere, consolidare, simulare şi sinteză fiind 
rezervat pentru activităţi specifice. 
Organizarea modulară a disciplinelor tehnice aduce astfel schimbări în 
concepţia privind  proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculumului 
şcolar, oferind cadrelor didactice şi mai apoi elevilor să aprofundeze 
conţinuturile în aşa fel încât să se asigure dezvoltarea competenţelor în 
confruntarea cu situaţii concrete de rezolvare de probleme şi cu cerinţele pieţei 
muncii, pentru adaptare la o lume dinamică. ■ 
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6. C..Bârzea, M. Jigău, L. Căpiţă,  I.  Horga şi  S.  Velea  (2010), Restructurarea curriculumului naţional. Analiza 
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locul 3, secțiunea Electric, Electrotehnic, Electromecanic,  

faza națională a Olimpiadei Disciplinelor Tehnice, aprilie 2016 
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» Prof. Elena Găvan, 

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 
 
„În prezent provocarea este de a transforma sistemele de educaţie în ceva 

mult mai potrivit pentru nevoile secolului XXI. În centrul acestei transformări trebuie să 
se afle o abordare diferită a inteligenţei şi creativităţii umane.”  

Sir Ken Robinson 

 
 
Curriculumul şcolar din învăţămâtul preuniversitar nu cuprinde între 

disciplinele obligatorii creativitatea. Nu există ore destinate exclusiv creativităţii 
şi nici profesori specializaţi în predarea acestei discipline. Dar există cu 
siguranţă din ce în ce mai mulţi „specialişti” în zdrobirea creativităţii. 

Sistemul educaţional pare conceput pentru a răsplăti pasivitatea şi 
conformismul şi pentru a descuraja unicitatea, gândirea inovatoare şi spiritul 
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critic. Procesul de instruire neglijează nevoia de diferenţiere şi accentuează 
uniformizare prin raportarea educaţiei la performanţe cuantificate cu ajutorul 
testelor standardizate.  

Abordarea conţinuturilor este unidirecţională. Profesorul este cel care 
propune temele de studiu în conformitate cu programa şcolară şi le dezvoltă pe 
parcursul orelor de curs. Sunt limitate astfel căutarea, curiozitatea şi 
creativitatea elevului.  

Dar fiecare elev are propriul său ritm de învăţare. Învăţarea activă 
stimulează crearea de conexiuni neuronale mai puternice şi mai complexe 
decât învăţarea bazată pe înregistrarea pasivă a infomaţiilor şi reproducerea lor 
condiţionaţă de procesul de evaluare..  

Conceptul de „ore răsturnate” propune o abordare care să îi ofere 
elevului posibilitatea de a iniţia studiul unei anumite tematici. Elevii descoperă şi 
studiază pe cont propriu teme care le trezesc interesul şi au apoi posibilitatea 
de a le propune şi de a le dezvolta în cadrul orelor de curs. În această  
reconfigurare a procesului de învăţare lecţia e învăţată acasă iar temele sunt 
rezolvate  la şcoală. A învăţa pe cont propriu, în propriul ritm reprezintă un 
proces mult mai activ decât modelul tradiţional de învăţare în clasă. 

Profesorul are rolul de a facilita procesul de învătare. El trebuie să îşi 
îndrume elevii, să-i implice, să le trezască dorinţa să înveţe. 

„Orele răsturnate” sunt o modalitatea de a transforma ora de curs 
într-un proces mai activ şi mai interesant pentru toţi participanţii. Pe termen 
lung, stimularea creşterii gradului de implicare a elevilor în toate cele trei etape 
ale procesului educativ (predare, învăţare şi evaluare) poate avea ca efect 
creşterea nivelului competivităţii şi al performanţei.. 

Alinierea metodelor de predare şi învăţare cu realitatea pe care o 
trăim şi cu nevoia de formare, informare şi transformare a individului ar 
reprezenta o schimbare reală în educaţie. 

Ce spuneţi, dragi elevi, „răsturnăm” orele?  
 

Khan, Salman- O singura şcoală pentru toată lumea, Bucureşti: Ed.Publica, 2013 
Robinson,K.; Arnica, Lou - Şcoli creative, Bucureşti: Ed. Publica, 2015 
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„În aerul rarefiat”11 

ADNOTARE LA O ASPIRAŢIE ULTIMĂ 
 

» Prof. Daniel Murăriţa 
Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

 
 

„Munţii se urcă nu doar cu pioleţi şi colţari,  

ceea ce putem avea cu toţii, ci mai ales cu smerenie.” 
ALEX GĂVAN, alpinist 

 

 
Alex Găvan recurge la un limbaj sensibil, frumos, 

aforistic, nu revendică prin asta detaliul definitiv şi salvator în 
aventura alpinistă. Accentul pus pe smerenie nu e, cred, 

                                                 
11 Jon Krakauer – În aerul rarefiat, editura Humanitas, București 
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ultimativ. Smerenia e doar un ingredient „util” (în anumite 
condiţii, poate obligatoriu), în ascensiunea fizică, în ascensiunea 
spirituală, în devenirea sinelui. Absolut orice gest este însă o 
ascensiune, de vrei să te raportezi cu tâlc la tot ce atingi. Poţi rupe 
o floare fără smerenie şi să nu îi zdrobeşti aura? Poți privi cerul, 
făcând abstracție de propriul cer interior, fără să rişti să vezi 
banale noiane de compuşi chimici şi reflexii fizice sau aglomerări 
gazoase/apoase în forma norilor? Poţi recepta inima ca pe un 
oarecare organ (fie chiar şi cu un rol cardinal) fără pericolul de a 
o vedea finalmente ca pe o simplă pompă mecanică? Chiar 
receptate hiperbolic şi animist, muntele, floarea, norul, ploaia 
sunt simple trepte. Smerenia este un ingredient care le poate da 
un alt/nou sens, sau, la fel ca alte multe ingrediente ale vieţii, le 
poate sări. Este aşadar reflexul firii în faţa oglinzii mișcătoare a 
realităţii când „a fi” e truismul ce, paradoxal, e dat bir planurilor 
secunde. Smerenia e tot piolet şi colţar şi se învaţă pe drum, toţi o 
au, ţine de sublimare şi evadare din actul mecanic, ţine de trăirea 
valorică, ţine de reflexul fiinţei celui ce vrea să urce, să escaladeze 
şi să se escaladeze. Iar dacă nu e aşa, nu înseamnă că, dacă nu a 
existat smerenie, munţii nu au mai fost cuceriţi, florile nu au mai 
fost rupte, cerul nu a mai fost privit, inima nu a mai fost invocată. 
A diferit doar perspectiva, unghiul interior, trăirea… 

 

 
 
Poate că viaţa este despre a visa. Poate că viaţa asta nu 

este o patetică şi continuă competiţie a alterităţii. Poate că 
provocările ce ne cuprind vin de undeva din adâncurile 
neliniștite ale ființei noastre şi ne împing spre înălțimile unde, 
sperăm, ne este locul. Poate că toate rănile îndurate nu sunt 
sacrificii obscure impuse de te-miri-cine și venite de te-miri-unde, 
constrângeri ce subminează implacabil firescul. Poate că acest tot 
pe care îndrăznim să îl rotunjim cu aşteptările noastre e un crez, 
un crez fără de care nu se… poate, fără de care nu am mai fi noi 
înşine, nu ne-am putea distinge pe axa verticală a devenirii. Poate 
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că, în ochii celor nepregătiți să vadă dincolo de stratul divagant al 
aparenţei, e absurd. Un absurd ce trebuie interzis. Dar poate că 
trăirea nu îşi are limitele în convenţiile aproximative ale 
socialului şi poate că viaţa este doar despre a visa. Poate că viaţa 
este doar despre a-ţi urma idealul, călăuzit onest chiar de vis. E 
un conflict între natură şi propria natură, între cer şi cerul 
interior. Dar este un conflict care atrage, leagă, uneşte. Iar de 
propria singurătate, de propria spaimă nu te salvează decât 
experiența personală. Doza de cutezanță, în acest caz, e ceva între 
divin şi letal, între sublim şi cinic. Peste toate, în zodia 
omniprezentă a îndoielii, răzbate curajul de a îndrăzni, dar, mai 
presus, curajul de a renunța la timp. Pentru că fiecare dintre noi 
are în sine o culme, un vârf ce trebuie cândva cucerit. E o formă 
de cunoaștere. Fie că asta presupune cădere, fie că asta presupune 
înălțare, culmea trebuie cucerită. Aerul, desigur, nu poate fi altfel 
decât rarefiat, vârful nu poate fi decât unul îndepărtat. Ca o iluzie 
ce ne ţine continuu în sevraj. Plămânii, ochii, oasele, tot trupul, 
tot ce suntem sunt expresii ale năzuinţei. Doar năzuința 
limpezește totul. Între aspiraţie şi orgoliu, între sublim și 
vulgaritate, destinul omului e o avalanșă ce ia pradă și domoleşte 
toate clocotirile sângelui. Globulele roşii mai cară sisific oxigenul, 
acolo unde e nevoie, în cerul necuprins de albastru. Împlinirea? 
Nu se ştie. Există pericolul să nu apară, să nu se consume 
nicicând. Căci, ajuns în vârf, nu mai ai unde să te duci. Dar, 
spunea odinioară un bătrân, nu atingerea visului e sensul, ci 
drumul. Doar drumul… ■ 
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