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Există momente în fiinţarea noastră de retragere în
propriile-i limite. Sunt clipe de meditaţie, prilej de
reconsiderare a unor valori şi norme considerate odinioară
a fi infailibile. Revii mai apoi în spectacolul lumii cu o
nouă dorinţă de reprezentare a ceea ce se află în propriile
tale hotare spirituale şi dincolo de ele.
Prin analogie tot astfel a fost destinul revistei “Nota
Bene”; apărută în anii 2004-2006 a reflectat în paginile
sale o stare de spirit mai mult sau mai puţin elocventă a
celor ce au elaborat-o, elevi şi profesori de la Liceul
Teoretic “Emil Botta”. Au urmat mai apoi o perioadă de
tăcere în care cei ce au redactat-o s-au adunat sau risipit
întru desăvârşire, ori negare de sine.
Credem că a venit timpul ca revista să reapară; a
trăi la nesfârşit sub spectrul neîmplinirii, a neîncrederii în
propriul mod de a fi şi a rosti condamnă la o moarte ireversibilă şi certă, menirea unei
generaţii, căutările sale de găsire a acelor invarianţi care-i
conferă individualitate.
Revista îşi propune să fie deopotrivă un loc al
împlinirii şi al despărţirii; al împlinirii pentru cei ce cred
că prin scrisul lor pot să clarifice aspecte ce se lasă mai
greu de înţeles de simţul comun; al despărţirii de cei care
trăiesc într-un continuu prezent.
În fond care-i menirea acestei noi serii a revistei, se
poate întreba potenţialul cititor deopotrivă cu cei ce au
redactat-o? Mai întâi de toate menirea constă în a fi o
poartă spre noi înşine şi spre lume. Ambele se vor împlini
una în cealaltă pentru a arăta clipei cea iute trecătoare că
ne sustragem zădărniciei, spiritului de turmă, unei
existenţe gregare ce apoteozează pseudovalorile unei tern
şi etern aici şi acum.
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SCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI
LIVIU IOAN STOICIU
POETUL CANTONULUI 248 ŞI AL LUMII
VEDENIA DE SLAVĂ
În liniştea aparentă a serii, sufletele
părinţilor, abia întorşi de pe câmp, vara, la
ţară, împrăştiate prin
copaci, în ogradă, acasă, ciripind în legea
lor uitată: căţeii îi latră, copiii
aruncă şi ei cu o piatră…E o adiere prielnică
patimei. Traseului, cu diversiunile
lui, urmat în cursul dansului…Ah, actele de râvnă
şi credinţă ale părinţilor
noştri… În grajd, vaca. Vaca
tristă: fără lapte.

Scriitorul Liviu Ioan Stoiciu este
un nume atât de cunoscut şi o
personalitate atât de complexă,
încât, în doar câteva rânduri, este
imposibil să-i epuizezi biografia
şi, mai ales, opera. Să notăm
doar, cu justificată mândrie, că,
adjudean fiind, a fost elevul
liceului nostru, pe care l-a
absolvit în anul 1977.
Fire rebelă prin excelenţă şi timidă, în
acelaşi timp, se pare că poetul nu are amintiri peste
măsură de respectuoase despre viaţa de liceu, cu
excepţia câtorva, mai mult de natură sentimentală:
„În liceu m-am mulţumit cu sărutări platonice, cu
colege, la derută. În schimb, tot în liceu, n-am fost
băgat în seamă taman de cine eram eu îndrăgostit”.
Chiar şi acum, după mai bine de patruzeci
de ani, poetul poartă cu sine emblema unei nostalgii
fără cauză şi fără obiect. O nostalgie care se simte şi
în poezia sa.
Pentru cei care nu ştiu, să mai reţinem că
LIS, cum se semnează adesea şi cum îi spun
cunoscuţii şi prietenii, a fost unul dintre acei puţini
contestatari vehemenţi şi autentici ai regimului
totalitar ceauşist, pe care i-a dat judeţul Vrancea.
Neştiind să mintă, el a demascat pe faţă ororile
acelui regim, asumându-şi cu demnitate toate
consecinţele. Pentru aceasta, dar şi pentru multe
altele, din decembrie ’89 şi până în martie ’90, a fost
înscăunat în fruntea judeţului, în funcţia de
preşedinte al FSN/CPUN–Vrancea, membru al
Parlamentului Provizoriu. Dată după care, dezamăgit
de minciuni şi mai ales de adevărul faptelor, se va
retrage din orice funcţie politică, reîntorcându-se la
adevărata lui vocaţie –literatura.
A debutat editorial cu ciclurile de poeme
„BALANS” şi „CANTONUL 248”, publicate pe
rând, în anii 1978 şi 1979, în Caietul debutanţilor al
Editurii Albatros.
Este creatorul unei opere impresionante,
atât prin întindere, cât şi prin valoare, cuprinzând 13
volume de poezie, 3 de publicistică, 4 romane şi un
volum de teatru, opera sa fiind tradusă în nenumărate
limbi ale Pământului şi fiind răsplătită cu numeroase
premii şi distincţii.
În anul 2000, municipalitatea adjudeană i-a
conferit titlul de Cetăţean de onoare.
Asupra originalităţii şi valorii operei sale,
vom reveni!

O mişcare de rotaţie şi o
specie de şopârlă cu totul aparte…Ei, care gândesc
şi pentru noi: păroşi, nefericiţi, suiţi
pe movila din centru, în stup, în jurul lui Iisus,
mediator între cer şi pământ.
Fereastra dublă. Încadrând un
om, pictat
modern, în picioare: de vuietul văilor nu
am vânat, de nebunia ciocârliilor…În
spate i
se aprinde becul: închide, dispar atâtea lucruri…
la ce bun. Cutiile de scrisori, ruginite, îşi
pun singure plicurile. Pe
la colţuri, obstacole noi: magazinele, arogante. În
inventar, radioul la curent
electric pus pe labe…Rândunica. Fulgerătoare: de
oraş. Ea
mă sperie: îmi taie calea. Sunt superstiţios.
Rândunica
vine direct din cetatea
lui…Bagatelizări. Un personaj
pozitiv. Etajul doi: o femeie tânără dansează cu o
altă
femeie tânără. Fatale. Libertatea şi
Recluziunea: în contra atracţiunilor terestre. Pe
care
albinele le cântă după fiecare câştig. Licărind
în pahare o dată cu vinul de pe masa
săracului…
(din volumul CÂND MEMORIA VA REVENI)
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Lectura – un pas spre autocunoaștere
Personalitatea care marchează societatea și istoria țării ei nu
este providențial numai prin calitățile profesionale, ci și prin alte
două ingrediente: “o viziune” și “altruismul responsabil” care
trebuie să exceadă interesele de grup sau personale. Iscusința
fără orizont, fără ideal, rămâne un exercițiu sterp, care poate
crea o școală, dar nu va da demnitate, stabilitate și libertate.

În școală, cât și în viață, educația își propune și tinde spre un ideal pedagogic capabil
să faciliteze construcția unei personalități armonioase, perfect adaptabilă cerințelor vieții,
capabilă să respecte valori material și spiritual permanente dar să le creeze acum și în viitor.
Astăzi, un concept al omului ce ignoră dimensiunea comunicării nu mai face față cu
noile experiențe de cunoaștere și de viață.
Profesorul nu reprezintă doar îndrumătorul ci, mai ales formatorul ce oferă, în
special, exerciții ample de gândire.
Locuim într-o poveste. Prin ea, încercăm să dăm sens evenimentelor, lucrurilor care
ne înconjoară. Este povestea noastră, dar ea caută sens prin confruntarea cu poveștile altora.
Percepția noastră funcționează (și) pentru că acordăm încredere unei povestiri precedente.
Astfel spus, suntem la intersecția dintre memoria individuală și cea colectivă (neverificabilă,
dar în care credem).
Lectura poate fi parcursă în două moduri: pentru a afla ce se întâmplă mai departe,
dar și pentru ca cititorul să se construiască pe sine, să devină așa cum, probabil l-a visat
autorul.
Textul literar este o cale de a ieși din inerția, intranzitivitatea în care alunecăm
uneori. Astfel, literatura continuă să ofere tinerilor nebănuite bucurii intelectuale și rafinate.
Plăcere și, mai devreme sau mai târziu vor descoperi fiecare acest lucru.
Ideea de la care ar trebui să se pornească în analiza unei opere literare citite este că
structurarea cărții nu înseamnă că sensul ei este închis. Înseamnă doar că, aflată între cele
două limite, lumea ficțiunii se deschide unor interpretări diferite. Universul narativ nu stă sub
semnul limpezimii ci al ambiguității, al multiplelor posibilități de deschidere.
“Cartea noastră” ar trebui să fie una care se reînnoiește mereu sub ochii noștri, ai
cititorilor, în care nu există sensuri fixate ori forme definitive.
Una dintre cele mai frumoase “ispitiri” ar trebui să fie lectura, prin ea, adolescenții
reușind să pătrundă în spațiul vrăjit, și himeric al visului și al ficțiunii.

Prof. Ramona Chiper
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Universul mitologic al vechii civilizaţii europene.1
Consideraţii generale
În

procesul

antropogenezei,

spaţiul

carpato–

danubiano–pontic nu a fost unul periferic2. Descoperirile
arheologice3, coroborate cu scrierile antichităţii greco–
romane4 se instituie într-un argument plauzibil al tezei că,
aici a fiinţat una din oecumenele mitologiei universale, cu
rezonanţe nebănuite în veche Europă.
Primele manifestări de natură spirituală pot fi localizate în paleoliticul superior
când se formează o modalitate de gândire arhaică relativ unitară5. Referindu-se la
semnele şi figurile paleolitice, Mircea Eliade avansează teza referitoare la „funcţia
rituală a semnelor şi a figurilor”, precizând: „Reprezentările
paleolitice pot fi considerate un cod, semnificând atât
valoarea simbolică a imaginilor cât şi funcţia lor în
ceremoniile care se referă la anumite <<istorii>>”6.

Hommo sapiens fossilis, ce-şi face apariţia spre
sfârşitul Pleistocenului 7, nu a fost contemporanul ultimei
mari orogeneze (aprox. 65mil. ani î.e.n), însă mişcările
tectonice la care a „participat”, consecinţele ultimelor

1

Preluăm denumirea pentru plasticitatea sa de la Marija Gimbutas, care îl foloseşte în lucrarea

Civilizaţie şi cultură, cap. I şi II, trad. rom. de Sorin Paliga, prefaţă şi note de Radu Florescu, Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1989.
2
Vladimir Dumitrescu şi Alexandru Vulpe, op. cit., 1988, cap. I Epoca paleolitică şi epoca
epipaleolitică, pp. 7-21.
3
Ibidem cap. I şi II. pp. 7-21, 22-50. A se vedea şi bibliografia selectivă de la pag. 114-121, în
special pp. 114-118.
4
Vezi G. Popa Lisseanu, Dacia în autori clasici, vol. I şi II, Ed. Academiei Române, Studii şi Cercetări,
LXI, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1943.
5
Lorite Mena Jose, Du mythe a l’ ontologie, Tequi, Paris, 1979, pp 13-18
6
Mircea Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase, Vol. I, trad. rom. de Cezar Baltag, Bucureşti,
1981, pg. 23.
7
Erele geologice sunt: Terţiar (70.000.000 – 1.000.000 î.e.n.), Cuaternar (antropozoic) (1.000.000
î.e.n - zilele noastre). Cuaternarul cuprinde: Pleistocen (1.000.000-10.000 î.e.n) şi Holocen (10.000
î.e.n – zilele noastre).
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glaciaţiuni8şi-au pus amprenta asupra memoriei colective şi gândirii sale, care le-a
interpretat prin intermediul logicii mistice9. În tradiţiile populare întâlnim deseori
sintagmele: „când se băteau munţii în capete”, „ unde se băteau munţii în capete” 10.
În Teogonia11, Hesiod confirmă tradiţia că munţii sunt o formaţiune posterioară. În
multe surse aflăm că mare parte a pământului
românesc de astăzi se afla sub ape.12
Mărturiile arheologice13 relevă prezenţă unor
vieţuitoare

precum

ursul,

leul,

hiena,

cervideele, cabalinele, cu care omul vremurilor
arhaice s-a înfruntat14. Descoperirea unor
locuinţe mici15, ori a unora mai mari de tipul
şurei, cu vetre în mijloc, ne oferă prilejul să
emitem opinia că în viziunea omului arhaic ele
beneficiau de bunăvoinţa spiritelor.16
C.S.Nicolaescu–Plopşor

descrie

specificul

vieţii

spirituale

în

paleoliticul

superior17: „gândirea începe a se îmbogăţi cu noţiuni abstracte. Se dezvoltă o viaţă
8

Marile glaciaţiuni au fost Günz, Mindell, Riss şi Würm. Vezi în acest sens Mircea Petrescu –
Dâmboviţa (coord.), Istoria României de la începuturi până în sec. al VIII-lea, Ed. Didactică şi
Pedagogică, R.A Bucureşti, 1995, pp. 22-23: “Mai recent însă pe baza analizelor palinologice, s-au
stabilit şi pentru România (de către M. Cârciumaru) perioadele de oscilaţii climatice, care la rândul lor
au fost paralelizate cu acelea ale Europei Centrale…”
9
Gustave Le Bon, Opiniile şi credinţele, traducere, cuvânt înainte şi note de dr. Leonard Gavriliu,
cartea a III a, cap. IV Logica Mistică, pp. 66-69, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1995.
10
Vezi Marienescu, Colinde, Bucureşti 1884, pg. 136. Lupaşcu, Medicina Babelor, pg. 16, Teodorescu,
Poezii Populare, pg. 446.
11
Hesiod, Teogonia, în Hesiod. Orfeu. Poeme, tălmăcire, prefaţă, prezentări şi note de Ion Acsan, Ed.
Minerva, Colecţia B.P.T, Bucureşti, 1987, v. 129-130: “Din ea se trag şi munţii falnici, lăcaşul pururi
îndrăgit de / Nimfe ce întotdeauna au vecuit prin văi muntoase”. (Γαĩα δέ
ηοι πρωηον μέν έγεηναηο ηζον εασηη οσρανον αδ ηερόενο’ / Γειαηο δ’ ο’σρεα ματρα θεον ταρίενηας
ένασλοσς).
12
Cronica lui Gheorghe Brancovici (1688-1690), Aaron Densuşianu, Revista critică – literară, 1893, pg.
367. Mircea Petrescu Dâmboviţa, Scurtă istorie a Daciei preromane, Ed. Junimea, Iaşi, 1978; *** Istoria României , vol. I, Bucureşti, 1960; Mircea Petrescu Dâmboviţa (coord.), op. cit., 1995, pg. 22
13
Ibidem, pp. 23-25, Vladimir Dumitreascu şi Alexandru Vulpe, op. cit., pg. 38.
14
Despre bovinele mari (bos primigenius) în Herodot, Istorii, Ediţiie îngrijită de Liviu Onu şi Lucia
Şapcaliu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984, pg. 369; Caius Iulius Caesar, Comentarii de bello Gallico,
VI.28; Isidor din Sevilla, Etymologiae, XII.1.34.; Diodor din Sicilia, lib. XXX, c.12.
Despre cerbul gigantic (Cervus megaceros) în Homer, Odiseea, X, 215-218, în româneşte de
George Murnu, Ed de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956, pg. 229; Idem, Iliada, XVI, 158,
traducere de Sanda Diamandescu şi Radu Hâncu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, col. B.P.T, vol. II, pg.
44, Teodorescu, op. cit., pp. 65-66.
15
Vl. Dumitrescu, Al. Vulpe, op. cit., pg. 16, 25.
16
Vezi pentru detalii Georges Gusdorf, op. cit., partea I, cap. IV, “Mana” pp. 37-45.

5

NOTA

BENE

spirituală, oglindită în primele manifestări de artă : desene, gravuri şi picturi [
rupestre ], precum şi sculpturi în os, corn şi fildeş şi figurine modelate în lut nearse
sau arse. Unele din aceste manifestări stau în legătură cu magia vânătorească18:
figurinele reprezentând femei documentează şi ele începuturile gintei materne”. Din
perspectiva devenirii spiritului, neoliticul în omnivalenţa sa, constituie împlinirea şi
totodată deschiderea cu maximă amplitudine a evoluţiei
oarecum

obscure,

a

paleoliticului

superior

şi

mezoliticului.19
Considerăm că termenul de „revoluţie”neolitică
adoptat de unii cercetători devine dintr-o perspectivă
metodologică

un

simplu

nume

lipsit

de

sens

şi

semnificaţie deoarece nu există o ruptură ontologică şi
axiologică între cele două perioade.20 Din lucrările
studiate21 constatăm că neoliticul prezintă o uimitoare unitate preconceptuală,
simbolurile găsite pe relictele arheologice prezentând similitudini pe vaste arii istorico
– geografice. Ritmurile fiinţării fiind aceleaşi, credem că pentru comunităţile
anistorice orizontul existenţial se instituie într-o matrice a formării structurilor a –
categoriale onto – gnoseo – axiologice.
Valorificând într-o manieră personală contribuţiile filosofului din Ghindăoani22.
Lucian Blaga23 are convingerea că a reuşit să găsească „cheia” interpretării culturilor
istorice prin intermediul spaţiului, reducând omul la ancestralul homo– humus.

17

C. S. Nicolaescu-Plopşor, Archeologia austriaca, Wien, 31/ 1962, pp 74-85.
O opinie asemănătoare împărtăşeşte şi Victor Kernbach în Universul mitic al românilor, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1994, pg. 7 în legătură cu locul de cult de la Buda (Bacău).
19
Marija Gimbutas, op. cit., pp. 76-77 spune: “Religia vechii Europe îşi are rădăcinile în paleoliticul
superior.continuitatea din paleolitic până în neolitic este demonstrată de obiectele de cult
corespunzătoare care au rămas în linii mari aceleaşi.
20
Vezi în acest sens şi accepţiunile cuvântului “revoluţie “ în DEX, coordonator acad. Ion Coteanu şi
dr. Lucreţia Mareş, pg. 924, col. a II-a, art. 19.
21
Facem trimitere la lucrările istoricilor Ion Andrieşescu, Dumitru Berciu, Gheorghe Cantacuzino, J. C.
Chapman, Eugen Comşa, R. Dodd-Opriţescu, Hortensia Dumitrescu, Vlad Dumitraşcu, L. Ellis, Marija
Gimbutas, S. Haimovici, Kovács I., László A., S. Marinescu-Bâlcu, Sebastian Morintz, Olga Necrasov,
Ion Nestor, A. Niţu, Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Mihai Ursulescu, Nicolae Vlassa, Alexandru Vulpe,
Eugen Zaharia.
22
Vasile Conta, Teoria ondulaţiunii universale, Sfetea, Bucureşti, pp 232-245
23
Lucian Blaga, op. cit., 1985, Orizont şi Stil, cap. Cultură şi spaţiu, pp. 100-110, vezi şi cap. următor,
pp. 111-119.
18
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Frumos spus, dar filosoful din Lancrăm se situează în perspectiva unui determinism
îngust, raportând creaţia artistică şi nu numai24 la factorul loc.
Convinşi fiind că ştiinţele spiritului25 operează cu un alt sistem noologic, oferindune multiple disponibilităţi interpretative, în paginile următoare vom încerca să
conturăm notele definitorii ale paideii neolitice din spaţiul locuit astăzi de neamul
românesc. Încercăm o regresiune în timp pentru a individualiza “o entitate culturală
cuprinsă între 6500–3500 î.e.n., axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică,
iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo–europenizate26
patriarhale de luptători din epocile
bronzului şi fierului”27.
În

„Dacia

Preistorică”

28

,

lucrare pe nedrept uitată, dar prea
ades „citată în mod tacit29, autorul,
dovedind

o

intuiţie

pe

potriva

enciclopedismului său, susţine teza
referitoare la unitatea spirituală europeană în neolitic atribuind pelasgilor ceea ce
după alţi autori aparţinea „civilizaţiei kurganelor”.30 Neoliticul se prezintă ca un
univers animat în care conştiinţa mitică are tendinţa necontenită a refacerii unităţii
ontologice în planul valorilor.
24

Ibidem, pp. 189-202: Omul aflat sub semnul misterului, are un destin creator, stilul este expresia
comuniunii omului cu locul.
25
W. Dilthey, Ştiinţele spiritului îşi au fundamentul în înţelegere şi interpretare, Grundiβ der Logik und
des Systems der Wissenschaftslehre, 1865: Ştiinţele spiritului îşi au fundamentul în înţelegere şi
interpretare.
26
V. Kernbach în op. cit., 1993, pg. 26, susţine continuitatea neîntreruptă de la antropogeneză luând
ca reper părerea lui H. Krahe, Abhandlungen der Geistes und Sozial-Wissenschaftlichen
Klasse, 6 / 1968, pp. 241-258, care afirmă că hidronimele arhaice europene de la nord de Alpi ar
constitui cel mai vechi fond lexical.
27
Marija Gimbutas op. cit., pg. 49.
28
Nicolae Densusiau, Dacia preistorică, Ed. Meridiane, Bucurerşti, 1986, influenţează pe George
Călinescu în a sa Istorie a literaturii române de la origini până în prezent şi pe Gheorghe Muşu în
Mitologia Tracilor şi Din istoria formelor de cultură arhaică; George Niţu, Elemente mitologice în
creaţia populară românească.
29
Studii asupra pelasgilor au realizat G. Dottin, Les anciens peuples de l’Europe, pg. 114 şi urm.;
citând pe Herodot, Tucidide, Sofocle, Hellanicos din Lesbos, Plinius cel Bătrân, Dionisie din Halicarnas,
Strabon. Dionisie din Halicarnas, lib. 11 şi 17 pelasgii îşi au originea de la Pelasg, fiul lui Jupiter (Zeus)
şi al Niobei; Eschil, Suplices, pg. 250-251: “Eu sunt Pelasg, fiul lui Palaechton, născut din Geea,
domnul acestei ţări”; Pausanias – lib. VIII.1 – Pelasg, “cel asemenea zeilor” a fost născut în “ţara
neagră pe munţii cei cu culmile înalte”.
30
Marija Gimbutas op. cit., în special pg. 197-231 şi pg. 231-236 cu trimiteri bibliografice.
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Considerăm că termenii de „premituri totemice” şi „prerituri tabuistice” sunt adoptaţi
fără o prealabilă reflecţie critică de unii cercetători.31 Particula pre desemnează un
orizont anterior care-şi va găsi împlinirea în altele evoluate. Înaintea conştiinţei mitice
însă nu întâlnim altceva decât nedefinitul ritm al geologicului în care-şi găsesc rostul
vieţuitoarele negrăitoare.32
Termenii de totem şi tabu, utilizaţi fără un prealabil examen critic, sunt
„artificii scientiste” care reduc o modalitate arborescentă de raportare la lume, la
simple scheme şi ierarhii specifice discursivităţii. În loc să realizăm o comprehensiune
a fenomenului originar, îl fetişizăm din perspectiva mitului ştiinţei, fapt care va
genera ambiguităţi în plan etnologic, semantic şi logic.33 Dintr-o anumită anchilozare
spirituală la noi sunt folosiţi termenii amintiţi deşi pe plan european e recunoscut că
„ideile de totem şi totemism, de tabu şi tabuism sunt concepte corelate care

deocamdată (s.n.) definesc şi explică aproximativ unele activităţi spirituale, ce un pot
fi cugetate altfel34.
Apreciem că imaginile şi simbolurile grafice ale Vechii Europe reprezintă gramatica
unui metalimbaj prin care ni s-a transmis un întreg sistem de valori pe care din
motive ce ţin de latura discursivităţii, îl vom prezenta astfel:
 Creaţie şi reîntinerire;
 Topos – ul, temei al fertilităţii şi nemuririi;
 Reprezentări ale morţii.

31

Romulus Vulcănescu, op. cit., 1989, partea a II-a, “Mitologiile ancestrale”, cap. Mitologie predacă,
pp. 84-101, în special pg. 87.
32
Aristotel, Poitica, trad. rom. de Ştefan Bezdechi, Editura Antet 2000, Oradea, 1996, I, pg 6
argumentează că valorile morale, respectiv binele şi răul, dreptatea şi nedreptatea presupun prezenţa
limbajului articulat, motor al moralităţii. El exprimă ceea ce este drept şi nedrept.
33
Situăm în acest cadru lucrările lui Claude Lévi-Strauss, L’Anthropologie structurale, cap. La Structure
des mythesi, Paris, 1958, pg. 227-254; idem, Gândirea sălbatică, Bcureşti, 1978; Andre Leroy-Gourhan
– Gestul şi Cuvântul, Bucureşti, 1976.
34
Romulus Vulcănescu op. cit., 1985, pg. 87.
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O ISTORIE SUBIECTIVĂ
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ACTUALITATEA MODELELOR
P ă uş Ale xa ndr in a
- mo n o gra fi eNăscută pe 12 decembrie 1915, în oraşul

didactic; drept urmare, absolvenţii liceului s-au

Bucureşti, doamna Păuş Alexandrina este

remarcat

absolventă

învăţământul

a

Facultăţii

de

Biologie,

Universitatea Bucureşti. În anul 1960, devine

la

examenele
superior

de
în

admitere
toate

în

centrele

universitare din ţară. Universitatea din Iaşi i-a

director al Liceului de Cultură

acordat o scrisoare de apreciere

Generală, astăzi Liceul Teoretic

pentru

„Emil

obţinute de către absolvenţii

Botta”,

fiind

primul

rezultatele

director care-şi exercită funcţia în

liceului

clădirea actuală.

admitere.

Timp de 13 ani, a dovedit
pricepere

în

educaţional,

concursurile

de

Un merit deosebit îl are

managementul
prin

la

deosebite,

şi în formarea unei întregi

deciziile

generaţii de profesori, care i-au

pertinente, prin programul riguros

apreciat

şi prin obţinerea de rezultate

profesionalismul

meritorii, atât din partea elevilor,

rândul lor buni pedagogi şi

cât

continuând

şi

din

partea

cadrelor

rigurozitatea
devenind

astfel

şi
la

tradiţia

didactice. În perioada de directorat a domniei

începută de doamna Păuş Alexandrina. De altfel,

sale,

generaţia dascălilor de astăzi este produsul

datorită

atitudinii

sale

austere

şi

personalităţii puternice, liceul a cunoscut o

profesorilor formaţi în acea perioadă.

creştere treptată a prestigiului său, atât în

Se stinge din viaţă pe 28 martie 1994, la

localitate, cât şi în afara ei. Conduita exemplară,

Bucureşti, lăsând în urma domniei sale mărturii

susţinută de o bună pregătire profesională, a

ale cunoaşterii şi valorii sale.

determinat

asigurarea

calităţii

demersului
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Cenaclul literar din cadrul Liceului teoretic „Emil Botta”
Cenaclul a luat naștere la data de 17 februarie 2010, în urma dorinței de a aduce ceva de mult apus
într-o lumină nouă. În ciuda numărului modest de membri
care vin la cenaclu, suntem foarte mândri de ei, deoarece se
anunță a fi o prietenie durabilă și frumoasă. Astfel noi, cei
mari, ne vom aduce aminte de cei mici și nu vom uita acele
opere, care acum ceva timp ne-au dat, pe langă bătăi de cap,
și ore de discuție foarte interesante, pe diferite teme. Cei mici
vor învăța de la noi cei mari, din greșelile noastre, despre cum
să te împarți între cele două mari domenii, distracția și
școala, ce par a fi atât de diferite la o prima vedere.
Deja suntem la a 4-a ediție a cenaclului și suntem
cât de cât mulțumiți, deși în cele ce urmează vor fi expuse
micile probleme ale cenaclului ce sperăm să urmeze a fi
discutate pe larg.

Scopul acestui cenaclu?
Ați observat că majoritatea copiilor devin din ce în ce mai lipsiți de cultură generală, de un simț al
frumosului în artă? Noi nu vrem să ne asociem cu ei, știm că putem mai mult, știm că vom avea timp și de
alte distracții, dar acum ne ocupăm de altceva. Ne ocupăm de SUFLETUL și MINTEA noastră.
Ce altceva e mai important în viața noastră decât ceea ce avem și vom avea? Noi, spre deosebire de
animale, avem conștiința. Mereu învățăm, nu ne putem opri din asimilat informații. Vrem să devenim liderii
care vor primi gloria, dar și coșmarul ei de mai tarziu, vrem să fim cei care vă vor aduce cu adevărat un
viitor mai bun, mai primitor.
Acest cenaclu se vrea a fi un suport pentru tinerii care își doresc ceva de la viață și care cred că un
prim pas în acest lucru este însăși lectura.

Despre cenaclu
Această analiză asupra lucrurilor pe care noi le-am semnalat pe parcursul acelor patru ediții care sau desfășurat scoate în evidență, atât plusurile cât și minusurile.
În primul rând, îi mulțumim doamnei profesoare Chiper Ramona că ne-a oferit un pic din timpul și
din ideile ei, astfel luând naștere acest cenaclu.
În mod normal, o asemenea analiză ar începe cu plusurile dar aici nu este cazul, pentru că în lumea
de astăzi aceste lucruri devin din ce în ce mai rare, așa că cenaclul există, indiferent dacă contribuie sau nu
la dezvoltarea tinerilor.
Vom enumera minusurile și vom încerca să și explicăm în ce constă un minus și cum poate fi
rezolvat.
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Aceste minusuri sunt:
 Prezența slabă a elevilor. De ce?
Comunitatea liceului este formată din trei tipuri de oameni: oameni care au potențial, dar nu știu,
oameni care au potențial și știu, și oameni pe care nu-i interesează. Ținta noastră este, bineînțeles, prima
categorie: oamenii care au potențial, dar nu știu de existența cenaclului. Aceștia nu au la cunostință
informația.
Pentru a rezolva aceasta problema, propunem: confecționarea unor fluturași unde elevii vor fi
anunțați că în fiecare miercuri, la ora 16, cenaclul va avea loc în sala clasei a VI-a (parter, sala 1 ).
Anunțarea în următorul număr al revistei „Nota Bene” de existența acestui cenaclu și, bineînțeles o
invitație elevilor interesați.
 Plictisitor. De ce?
Uneori cenaclul are momente moarte în care, efectiv, lipsa unor subiecte concrete aduce ca atare
plictiseala și pierderea interesului. Sugestii pentru rezolvarea acestui impediment: pe lângă discuțiile pe
marginea diferiților scriitori/poeți trebuie incluse mici rubrici, care să destindă atmosfera. Poate mici povești
cu un tâlc anume sau o experiență trăită de acesta ar ajuta.
 Puțin antrenament. De ce?
Lipsește acea vlagă, nu există motivație.
Rezolvare? Pentru apariția acestui lucru este nevoie ca însuși cel care prezintă să stea la catedră
sau în picioare în fața întregului auditoriu, pentru că numai așa va fi cu adevărat motivat să facă o
prezentare cât mai bună.
Acestea au fost minusurile pe care noi le-am descoperit și ni s-au părut cele mai importante. Ar
trebui luată o decizie rapidă pentru a fi îndreptate și pentru a nu permite agravarea problemei.

Grafică realizată de eleva
SAMSON SORINA –clasa a X-a B
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ACEEAȘI TEMĂ… TREI VIZIUNI
Călătorie spre sufletul meu…
pornind drept înainte, am râs și am plâns,
mi-a fost teamă adeseori, dar am înfruntat
totul și am ajuns la ceea ce sunt…

O stare de melancolie ușor plutește
în aer. E o seară răcoroasă de toamnă, iar
ploaia își cântă imnul sub lumina
străvezie a lunii. Senzația ciudată de
plictis mă copleșește, iar gândurile se
amestecă repede, și mai repede, frământate
de stropii reci de ploaie. Genele se
îngreunează, însă pe sub ele încep a se
derula fragmente de suflet. O barcă… o
barcă de salvare în această furtună a
sentimentelor mă poartă înapoi pe firul
vieții.

Regrete? Nu, nu reușesc să simt
niciunul. Doar un zâmbet încrețește ușor
obrazul și îmi amintește că am ajuns la
final. Însă doar la ce sunt eu azi. Mâine
sigur voi porni din nou la drum. Cât de
ciudat… o viață presupusă a fi scurtă
însă îmbrăcată cu un noian de sentimente
și trăiri. Un suflet plin de amintiri și o
barcă… O barcă ce plutește lin pe o mare
într-o zi liniștită. Furtuna? Unde a
dispărut? Aaa… s-a potolit odată cu
furtuna din inima mea.

Un prim țipăt și am intrat fără
scăpare în această lume. Miraculos, însă
cât de înfricoșător… au trecut zile, luni,
ani, iar sentimentul a început treptat să se
schimbe. Gângureli, șoapte, cuvinte, apoi
păreri au dărâmat mitul unei lumi ciudate.
Primii pași mi-au arătat necunoscutul
însă cei hotărâți de mai târziu mi-au decis
soarta. Am învățat să simt, superficial,
profund, am văzut ce-i bine, apoi am fugit
de rău. Am plecat de la teamă și am ajuns
la curaj, mi-am vindecat tristețea cu
pastila fericirii, am experimentat agonia,
dar și extazul. Am vărsat mai târziu
lacrimi, ale căror amar au fost șterse de un
zâmbet sincer pentru că am greșit, însă am
găsit apoi calea de a merge înainte fără ami repeta greșeala. Am câștigat prieteni,
dar am și învățat că îi pot pierde. Am
iubit și am învățat că dragostea este
singura ce poate schimba negrul în alb.
Am greșit, am căzut, m-am ridicat

de Adam Ecaterina,
clasa a XI-a A

Lucrare realizată de eleva MARIN
ALINA, clasa a IX-a A
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Călătorie spre sufletul meu…

Călătorie spre sufletul meu? Hmm,
e un traseu cam greu de parcurs, plin de
urcușuri și coborâșuri, căi întortocheate ce
nu toată lumea poate să le treacă. Din
păcate nu există indicatoare ajutătoare
pentru că mai mult te-ar deruta datorită
imprevizibilității mele. Aici contează dacă
deții permisul ce atestă că mă cunoșto
măcar 10%, așa că puțini îl au.

întâmpla vreodată. Sunt genul de
persoană realistă, orgolioasă, ce nu arată
ce simte. E ca la lotto. E greu să găsești
combinația norocoasă, dar se zice că
“speranța moare ultima”.
E ușor să cataloghezi o persoană
doar după înfățișare, după câteva vorbe
schimbate sau după ce lasă să se vadă din
ea. Cred că i se întâmplă oricui, dar
întotdeauna va exista o parte ascunsă,
una pe care o știe numai ea și umbra ei,
bună sau rea, dar diferită de ceea ce vede
lumea din exterior. Cred că misterul face
farmecul unei persoane.

Cred că nici eu nu mă cunosc în
total pe mine, de aceea parcurg și eu de
mult timp această călătorie spre misterele
din sufletul meu, spre cheia ce poate
deschide poarta cunoașterii. În fiecare zi
descopăr câte ceva de care sunt în stare
sau nu, concepții și păreri față de anumite
lucruri, ce mă ajută să refac puzzle-ul
Mihaela.

Așa că nu afirma că mă cunoști
doar dacă mă știi de când eram doar un
copil sau dacă consideri că ai intuiția de „a
citi o persoană”. Vei avea o surpriză. Nici
eu nu mă cunosc destul de bine, nu știu de
ce sunt în stare sau nu. Încă mă aflu pe
drum spre sufletul meu. Am găsit și părți
bune dar și rele. Eu perseverez, chiar dacă
drumu-i greu. Când mai aflu ceva o să vă
anunț. Dar până atunci drum bun și vouă
spre sufletele voastre…

Nu e ușor nici pentru mine să-mi
accept defectele descoperite, de aceea e mai
comod să le ignor sau să le ascund. Totuși,
cred că defectele fac din fiecare persoană
una unică, așa că ele trebuie asumate
pentru a le putea îndrepta. Dar oare nu
greșelile și defectele fac viața mai
palpitantă? Altfel, viața ar fi perfectă și
cred că de aceea nu lipsesc din existența
nimănui. De multe ori, o greșeală mă
macină și nu-mi găsesc liniștea să trăiesc
prezentul, gândindu-mă la trecut. Dar am
realizat că pierd timp… timp prețios…
Viața-i scurtă și uneori regret că nu profit
de fiecare clipă datorită organizării ce a
dominat mereu în viața mea. Puțin haos ar
da culoare vieții mele, însă nu cred că se va

de Ailenei Mihaela-Cristina,
clasa a XI-a A

Lucrare realizată de eleva RADU
ROXANA, clasa a X-a G
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Călătorie spre sufletul meu…
Îmbrăcat? Da! Dar se potrivește? Hm, poate. Dar, totuși, trebuie să nu uit, căci nu
plec oriunde. Dar eu unde plec defapt? Ah, da! Sufletul! Dar, oare există? Spre care mă duc?
Am unul? Sau doar aveam? Sau am avut? Si ce e el? Nu e cam vagă noțiunea asta? Cel puțin
așa mi se pare. Oare pot afla? Am puterea asta? Nu mai bine aș sta eu așa, doar e destul de
frumos aici. Am cam de toate, defapt mai vorbesc unii de dragoste, sentimente. Povești. Alea
o fi doar prin scornirile vreunor oameni care se plictiseau, sau aveau un exces de memorie.
Baliverne. Da nu mă lași deloc, da deloc! Ori creierul ăsta e surescitat, ori nu știu ce am.
Totuși, oare aș putea? Da n-am bilet să plec, plus că-mi trebuie și multe arme sau cam așa
ceva știu eu. Adică știi tu măi, nu puști și mitraliere, altele: personalitate, caracter,
moralitate și chiar înțelepciune. Plec, plec sigur. Dar ce găsesc acolo? Ce găsesc eu? Spune!
Hai, răspunde! Dacă dau de balauri, dacă or fi monștri fioroși, cu multe capete și mă vor
mânca? Eh, cred că e bine, măcar se va îndeplini zicala aceea: "Curioșii mor repede". Sau să
mă gândesc. Poate, dacă se vorbește despre noțiunea asta abstractă denumită suflet, ca în
cărțile plictisiților ălora, știi, unii mureau, coborau prin Infern și apoi cică erau inițiați, sau
cel puțin cam asta pălăvrăgea o profesoară de literatură pe la ore. Ea vorbea și tot ea săraca
înțelegea, cum face și acum de altfel. Ok!
Gata! Sunt pregătit.
Am ieșit în stradă. Dar nu vă supărați,
vreun indicator cu un drum spre dânsul?
Niciunul. Mă duc înapoi în casă și ce să fac,
dacă nu am pe unde să mă duc mai bine mă culc,
poate până mă trezesc se va simți cineva și va
pune un indicator. Dar dacă nu știe nimeni
drumul? Știi, poate-l visez eu și am să fac o
hartă, pun și un indicator, și chiar o stradă cu
numele meu. Eh hai, somn ușor! Și așa vorbești
și mult, și singur, și întotdeauna am știut asta.
Ah! Nu! Nu! La naiba! Sau nu! Ce e asta? Știi,
Lucrare realizată de elevul
orice ești tu, materie, amalgam de spirite, nu mă
MUNTEANU GABRIEL, clasa a VI-a
sperii. Doamne, arată de parcă aș fi în Valea
Umbrei Morții! Știi psalmul acela: "Chiar dacar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, eu nu mă tem de nimic, căci Tu ești cu mine mereu.
Dar acum chiar că îs singur. Eu cu mine sau eu cu nimeni. Cine e “mine” si cine e
„nimeni”? „Mine” pare a fi ceva din eu, sau ceva din locul acesta, sau ce o fi el, iar
„nimeni” anti-teza la ceva-ul acela din eu și anti-teza la acest univers. Ce e drept, formele
acestea hibride de culori și elemente, vagi, ce aleargă cu viteză, parcă-s furtunile acelea din
lumea mea. Da! Lumea mea! Chiar! E altă lume. Măi prostule, oare nu ai ajuns tu pe
autostrada aia cu indicatorul spre suflet? I-auzi! Da! Uite-l. Da cât mucegai pe el! Și, urât
drum, sincer. Aici nu există serviciu de salubrizare? Ce întrebări stupide îmi pun, parcă mă și
aude cineva. Nici nu are cine! E pustiu de viață aici, e neant și goliciune, e un nimic, care,
totuși, are atât de multe nimicuri, ce-mpreună formează un nimic mai mare, ce, până la urmă
are multe ceva-uri în el. Știi, ceva-ul ăsta mă stresează! Și ”mine”, și eu, și el! Da, și cu ce să
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curăț? Nici haine nu am pe mine! Sunt gol. Un nud. Nu cred că se spală cu materie umană.
Tot profesoara aia, bat-o vina, tot ea zicea, de prin cărțile acelea, de apa vieții, de apele
sufletului. Dacă ăsta o fi sufletul meu, atunci, aici e tare sec și nu prea văd nici măcar urme
de apă. Băi, da’ băbălău mai ești! Sunt! Nu cred eu că zicea ea de apă, de apa aia udă. Cred
că am nevoie de una din armele alea. Caracter. Așa. Instrucțiuni de folosire nu are? Ce să
fac eu cu el? Hai să-l folosesc. Nici nu-l pot gusta, căci nu se vede, dar îl am. Nu sunt nebun,
fii sigur! Aici toate-s posibile. Uite, uite! Vezi și tu? Vezi, acolo, apare apa! Doamne, să nu
mă inunde. Dar e caldă, sau e rece? Nu am slip. Eh, dar nici nu-mi trebuie. Apa asta nu e
pentru scăldat. Se face o relativă curățenie. Uite, o poiană. Deci, ciudat suflet! Cu mucegai,
apoi ape și acum poieni. O poiană cu mulți copaci și e plin de verde, dar mai peste tot, multe
mere stricate și flori ofilite. Dacă nu mănâncă nimeni din ele, cred și eu că se strică, iar
florile, dacă nu au ploaie și ele, se usucă. APUN TOATE. Of! Oftează cineva pe aici?! Da,
gen de ființă! Sunt mine, sau eu, sau cum vrei tu. Dar unde ești? Păi mă calci în picioare!
Sunt sub tine, lângă tine, în fața ta, deasupra ta,
oriunde te întorci, e eu, sau mine, sau tu. Păi ce,
eu sunt o poiană? Din mine cresc copaci? Cu
mere stricate, de altfel și flori ofilite? Așa mă
îngrijești tu sau așa te îngrijesc eu, și cam asta
răsare pe aici. Nu, în tine sunt semințe, bulbi
buni, și toate cresc, totul e ploaie de miresme,
dar parcă uiți mereu de apa aia. Nu cea din
lumea ta, de prin mări sau de la robinete, ci
izvorul ăla din sufletul tău. Suflet! A zis suflet!
Asa, și? Ce ți se pare atât de ciudat și
nenatural? Păi, eu am suflet, deci! Dar mereu
ai avut prostuțule, dar tare urât l-ai mai
împodobit uneori! O ploaie tare rar, secetă mai
mereu. Ce vezi acum, nu a fost niciodată. Mereu
am fost mistuit de patimile, ura ta fierbinte, și
toate ardeau. Era Iad. Acum e bine, parcă-i
Rai. Parcă a dat răul la pace cu binele, parcă
și-au dat mâna. Însă, eu tot pe Bine l-aș vota.
Nu cu ștampile și campanii de convingere ca la
tine, acolo, ci cu ștampila rațiunii tale, cu
bunătatea ta. Taci! Stai! Bunătate? Aa, da! Văd
Lucrare realizată de SAMSON SORINA,
că tot ce e bun din tine, ție îți sună sec și vag.
clasa a X-a B
Omule, mai am multe să-ți zic, dar stai să
termin cu ștampilatul. Da, continuă! Pune ștampila asta cu ajutorul armelor tale și vei vedea
cine-ți va conduce sufletul. Eu stiu și cine! Cine? Păi ce? Tu nu știi? Nu! Tu ești bătut în cap!
Cred că da. Eu care sunt tu, sau tu care ești eu nu știi ce faci? Ce alegi? Păi, ce alegi?
Binele. Și tu l-ai ales. Of, greu cu tine. Tu ochelarii ăia ți-i mai ștergi din când în când? Sau,
te speli pe ochi? Da! Mereu. Nu, nu! Of! Nu borcanele alea de pe fața ta, ochii ăia tulburați
din tine. Mai nou am o pereche de ochi în mine. Cred că de aia mă strigă toți la scoală,
aragaz cu patru ochi. Bingo! Nu de aia! O mai știi pe profă? O, da! Ea e prezentă în fiecare
coșmar. Bine! Asta știu, și eu o visez cu tine mereu. Poezia aia cu "Piară-mi ochii turburători
din cale,/ Vino iar în sân, nepăsare tristă,/ Ca să pot muri liniștit, pe mine/ Mie redă-mă.".
Aa, da. Ăla de-i zic toți că-i geniu a scris-o. Ăla-i! Mai știi ce frumos vorbea ea, entuziasmată
de el? Da, cum aș putea uita, parcă dansa cu versurile lui. Și tu cu ele, uneori, nu fi mincinos.
Da, bine, recunosc! Dar, în fine, las-o baltă. Știi, au pierit din cale. Cine? Ochii! Da ce, ochii
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pe aici, merg? A, scuze, nu mă certa, ăia din mine. Da, chiar. Și de ce mă ridic? De ce se
umple cerul de nori violeți și flăcări purpurii, mistuitoare? Ești sus, te schimonosești, te
încolăcești, și te doare. Ce plăcere. Ce te bucuri, ce fericit ești tu și vorbești! Ah! Ce doare!
Sunt ca bogatul ajuns în Iad. Bun ar fi un Lazăr acum. Dar nu e! Tu trebuie să mori! Să te
duci în Infern! Acolo! Doamne, m-a blestemat! Nu, te-a binecuvântat! Ah! Nu te mai văita!
Vrei să-ți vezi sufletul fără să te doară puțin? Fără chin, vrei să-l întâmpini mizerabil,
netrecut prin foc? Tu ești aur și acum te purifici. Grea-i purificarea! Așa e! Arde! Arde! Știu
că arde, nu se vede? Și cât mai arde? Până-i pur! Și când îi pur? Când strălucește. Începi să
lucești. Nu prea mai arde, dar încă doare. Da, doare, dar ești împărat, nu mai ești rob.
Chiar! Ce frumos e aici! Acest aici, e sufletul tău! Ești în văzduhul vieții tale. Privește în jos:
acolo e toată mizeria care s-a scurs. Adică, eram o scursură? Cam așa ceva. Dar acum ești
rege! Nu mai am nevoie de indicatoare. Nici nu vreau să mă mai duc acolo. Am de toate aici.
Am auzit sau îmi amintesc ceva de lumea aia de jos. Cică acolo au plăceri, distracții, dar am
mai auzit că toate-s efemere, și culmea, toți mor și doar vreo două lopeți de pământ și o cruce
primesc cadou. Mie-mi place în al sufletu-mi regat, cu parfum de frumusețe, cu poieni, flori și
veșnici dimineți, niciodată nu-i amurg. Sufletul meu e o dimineață veșnică!
De Moisă Emanuel,
clasa a XI-a A

Lucrare realizată de ARITON GABRIELA, clasa a VIII-a
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Și încă plouă…
de Rodion Rotaru

Într-un sfârșit de început,
Un gong în zare a bătut,
Un soare s-a ascuns în crâng,
Și norii-au început să plângă
Cu lacrimi calde, ce alină,
Într-o liniște deplină.

Pădurea e într-un sicriu,
În jurul ei este pustiu,
Îngălbenit i-e chipul ud
Iar sufletul îi este crud,
Și lupii- urlete de jale,
Îi plâng de milă jos, din vale.

Și în contrastul de lumină
La care zeii se închină,
O pasăre s-a sinucis,
Crezând c-ajunge-n paradis,
Strângând în aripi picături,
Ce s-au prelins în lovituri.

Iar eu, pierdut în disperare,
Petrec clipe funerare
Vorbind cu picături de ploaie,
Și calc prin bălți și prin noroaie,
Și mă întreb în miez de noapte
Iluzii sau reale fapte?

Cartea
Cartea este o tainică grădină, plină de viață și aventură. Lumea miraculoasă a
cărții, atrage și impresionează pe micii cititori. Ei aseamănă cartea cu o floare ce vibrează
în mâinile cititorului atunci când o deschide.
Copiii au nevoie de cărți pentru că ele ne oferă darul de a ne îmbogăți vocabularul,
de a deschide uși secrete. Cuprinsul poveștii și personajele le oferă copiilor bucuria de a
învăța și de a trăi odată cu ei.
Dacă aș scrie o carte, mi-ar plăcea ca aceasta să le deschidă copiilor drumul
cunoașterii și al înțelegerii, să cuprindă înțelepciunea generațiilor trecute și să ofere
cunoștințe în toate domeniile.
Dar iată, cărțile nu ne vor ajuta mereu să găsim o soluție la cerințele date și unele
răspunsuri le găsim în sufletul și în cunoștințele dobândite de noi până acum. Totuși, voi
nu știți ceva: toate cărțile, personificate, se manifestă ca ființele umane, au suflet, transmit
un mesaj, iar prezența lor prietenoasă ne satisface. Cărțile părăsite, au ochii stinși, rămân
simple volume cu cotoare colorate, ce și-au pierdut strălucirea. Cărțile dintr-o bibliotecă
vizitată zilnic au o altă viață, fiecare volum pare treaz și în așteptare. Cărțile valoroase au
o răbdare infinită, nu se plictisesc așteptând cititorul, căci longevitatea lor străbate
veacuri.
Părerea mea despre carte este că ea e o făgăduință, o bucurie, o călătorie prin
suflete sau o trebuință de singurătate a omului neliniștit și curios.
Laura Gafton, clasa a VI-a
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Învierea și apoi Moartea
-poemul damnatuluiChinuite, ele se încolaceau și dus,
De-acolo de sus, în amurg, flămânde,
Patimile ca-n Iad, fugeau, muribunde
Și nu sunt un rege damnat
Și nu vreau Iad pe pământ,
Ci vreau Rai în Infern, și flatat,
Să nu fiu ca Akasha, ură-n vânt,
Înviată din setea lui Lestat.
Și cerul cu pământul nu reușesc,
Prin mine, să se unească…căci,
Între viață și moarte domnesc,
Ca Vergiliu în Purgatoriu ei rătăcesc.
Și câți după Poartă n-au ars pe veci?
Și din nou, trudit, secat,
Dinți dezveliți, sug din mine,
Și sângele-n apă transformat,
Cu apă în sânge, cristaline,
Viețile vin și fug și nu-s un damnat!

Am înviat din moartea-mi?
Sau mi-a murit învierea?
Și lumea, natura, prin piatră-mi,
De ură, în focuri, mistuirea,
Învierea lor, viața, nemurirea.

Zdrobita-m capul șarpelui,
Cu călcâiu-mi de ură-nveninat,
Moarte mie, moarte lui,
Și natura, pământul, înecat, sfâșiat,
A murit din păcatele unui damnat.

Sub pomul din iubire-nflorit,
O statuetă, o piatră schimonosită,
Din sămânță de ură și patimi sădit,
Pomul, din statueta de vieți hulită,
Cu lacrimile zeilor în mine zidit.

Emanuel Moisă,
clasa a XI-a A

Se scurge din el mireasma,
De spirite și-o iubire apusă,
A fructelor coapte, cu larmă,
Ce plâng pe ei, pe lumea dusă,
Pe mine, și eu, în el, aflatu-mă.
Și simt cum pe formele-mi reci,
Dinți iscoditori, pe mâna-mi, pe gâtu-mi,
Dansează dezveliți în semilune seci,
Și mușcă cu iubire și ură-n piatra-mi,
Pământul se mișcă și-n lumină te-neci.
Și-am înviat sub pomul, unde,
Murisem înainte ca rob, sus,
În văzduhul vieții mele, lăcrimânde,

Lucrare realizată de eleva Iancu Anca, clasa a
X-a B
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De mii de ani şi secole apuse,
Peste-mpăraţi şi chipuri ridate,
Din neant, de lumi şi vieţi ascunse,
Peste pietre şi atâtea ape secate,
Tu ţi le-ai supus pe toate!

Tu ai fost ca Lucifer şi Xerses,
Dar eu sunt orele şi toate momentele,
Din ziua ta de ieri şi tot mai des,
Voci de înger îţi cântă sonetele,
Te-ngenunchează, săruţi apele şi pietrele şi...
Numai moarte ai cules!

Şi câte primăveri şi flori au curs,
În atâtea ploi de dulci miresme,
Tu te uitai şi ca un osândit ai râs,
Cum raze de soare, pe ferestre,
Fugeau în ceruri, la ale sufletului zestre.

Eu sunt secolele trecute, şi-n mine,
Toate scânteiele de viaţă, din file de carte,
Sunt siluete de lumină, în voaluri fine,
Iar tu eşti întunericul în mantii negre, moarte,
Şi te supunem să apui, de lume te desparte!

Câte râsete şi chipuri inocente
Şi la fericiri mereu ai asistat,
La scâncetul şi plânsetul, pe trepte...
Ah! Râdeai şi soarta mi-ai cântat:
“Încă unul va muri, nevinovat!”

Şi-acum se-aude doar cântecul veşnic,
Al razelor de soare de la ferestre,
În cerurile-nalte răsună şi paşnic,
În eternitatea lumii perfecte, în zestre,
O nouă lume, fără tine, în lumină păşeşte.

Şi pe câţi i-ai păcălit şi ai trişat,
Că tu, de poveri îi vei scăpa, dar...
Demonic zâmbeai peste feţele şi flatat,
I-ai văzut îmbătrânind, cu trupurile lor de var,
Tu eşti nebunul de vieţi, al sufletelor avar!

Emanuel Moisă,
clasa a XI-a A

Şi ai apărut mereu în mantii albe,
În false chipuri de lumină.
În fiecare zori de zi din bolţi-nalte,
Scântei de viaţă, din pagina sublimă,
Tu ai încercat să le furi, vipera haină!
Şi în cântece funebre şi lugubre,
Prin bocete, fanfare şi feţele chinuite,
De despărţirea gingăşiei din acele umbre,
Din zilele pe când îmi cântai fierbinte,
Acele versuri în uitare topite.
Aici, te uiţi la tristeţea lor şi...
Ah! Numai tu râzi cum încă unul...
Ca şi alţii a pierdut şi...
Din nou, pe locul doi e omul...
De-aici, în chip de înger mi-a fost zborul.
Acum, sunt sus pe tronul, unde,
Tu nu mai exişti, şi-acum eu,
Eu râd de tine şi gândurile-ţi nude.
E timpul să-ţi cânt fără suflet greu,
Marşul morţii tale, căci eu îţi sunt zeu!

Lucrare realizată de Matei Mădălina,
clasa a IX-a F
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Moarte de lemn
de Rodion Rotaru

de Rodion Rotaru

Îmi pun nădejdea toată într-un pahar cu vin.
Să vină fericirea, ce nimeni nu mi-a dat-o!
Să râd o noapte-ntreagă de nesfârşitul chin
Ce-mi murdărise viaţa cu o albastră pată.

Copac uscat, născut din zbucium de pământ,
Uitat de propriile tale rădăcini,
Nu căuta salvare în nori purtaţi de vânt
Când trunchiul tău se zbate între mărăcini.

De dragul unui roşu, profund ca un abis,
Şi liniştit asemeni unui mormânt uitat,
Dulceag deopotrivă cu mărul interzis,
Înmiresmat ca macul spre soare avântat.

Posomorâtul asfinţit de primăvară,
S-a lepadat de lemnul tău neînsemnat.
Şi păsări nu-ţi mai cântă, zborul şi-l luară,
Cu dulce nostalgie, în triluri de oftat.

Renunţ la toată lumea, renunţ la tine, vis!
Renunţ la judecată, renunţ la răutate,
Mă lepăd de onoare, renunţ la egoism,
Şi-o-mbrăţişez pe Lethe, să nu mai am
păcate.

Acum şi viermii au uitat să te mai roadă,
S-au plictisit. Te-ai plictisit şi tu de tine.
Vântu-ţi risipeşte o ultimă spovadă,
Ce nimeni n-o-nţelege, şi înapoi îţi vine.
Ce să mai speri tu, fiinţă blestemată?
N-ai nicio frunza, nicio floare-nu ai nimic.
Şi n-ai să te mai vindeci niciodată.
Nu ai decât un început şi un sfârşit.

Sunt Crist în seara asta, şi crucea-mi este
vinul!
Cad pradă bucuriei şi cerul mi-e sub talpă.
Mai tristă-i înălţarea, decât este declinul…
Şi cerul e pământ doar pentru cei din groapă.

Mai bine taci şi lasă-te pe spate!
Vreun foc se va găsi să te-mpresoare
Din milă, altruism sau răutate.
Scânteile îţi vor muri în altă zare,
O zare fără lacrimi, cu umbra de mormânt,
Cu visuri inutile, cu zâmbete ce curg,
Cu timp fără secunde, cu urme pe pământ,
O zare sângerie, cu soare în amurg.

Lucrare realizată de Ichim Raluca, clasa a X-a
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Sub clar de lună…

Sub clar de lună, în flatare, noaptea să te plimbi, în uitare…
Totul e atât de schimbat…câteodată ai impresia că eşti doar tu şi gândurile tale, în
enorma catedrală a pădurii. Dar nu…mai e şi lacul, magnifica lui împărăţie de ape ce îţi înghite
lacrimile. Şi luna ce îşi înalţă în fiecare seară discul argintiu şi care îţi ascultă mâhnirile tale. Cele
două prietene te învăluie într-o mantie ţesută din atâta bucurie, presărată de miracole, ce te face să
uiţi de dulcea măsurare a curgerii timpului… Este o fericire, care cu siguranţă, n-ai vrea să se
termine vreodată. Dar ele sunt ca mestecenii ce ard asemenea unor lumânări albe. Clinchetul
talăngilor picură în auz. Timpul se scurge şi mantia a ajuns la sfârşit. Gândurile mele vor rămâne
împreună cu lacul şi luna… Iar eu, voi putea să mă întorc în lumea mea, în care o să pot să mă
trezesc în splendoarea dimineţii.
Laura Gafton, clasa a VI-a

Noaptea

În liniştea surdă a serii,
Pe cerul albastru deschis,
Pătrunse o mică lumină,
Venită parcă din vis.
Steaua s-a luminat
Luna s-a-nveselit.
Cerul s-a transformat,
Intr-un basm necitit.
Nimeni nu e întristat,
Totul e doar încântare,
Cerul nu e-ngândurat,
Gândul e doar stralucire.
Zorii zilei au sosit.
Soarele a strălucit.
Zâmbetul nu s-a zărit,
Ci a dispărut în infinit.
Lucrare realizată de Bucur Florina,
clasa a X-a

Roman Robert
clasa a VI-a
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“TRADIŢIE, TINEREŢE, VOIE BUNĂ”
PARTENER:
 Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Stăuceni, Republica Moldova
Semnificaţia “Bunei Vestiri” în spiritualitatea ortodoxă a fost titlul activităţii care s-a
desfăşurat la Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău. Elevii participanţi
au asistat la o prezentare a semnificaţiei sărbătorii în spiritualitatea ortodoxă. A urmat un
program literar artistic, vizitarea muzeelor din
Chişinău şi serata de odihnă a elevilor şi
profesorilor.
La Liceul Teoretic “Emil Botta” din Adjud a
avut loc a doua întâlnire din cadrul proiectului,
sub titlul “Incursiune în Vrancea arhaică”.
Elevilor li s-au prezentat locuri şi momente cu
semnificaţie istorică şi culturală din judeţul
Vrancea. Proiectul s-a finalizat cu o masă
rotundă, la Liceul Teoretic “Emil Botta” din
Adjud la care au fost prezentate impresiile şi
concluziile ce s-au desprins ca urmare a
desfăşurării proiectului.

“ROLUL MONARHIEI IN MODERNIZAREA SOCIETATII ROMÂNEŞTI”
PARTENERI:
 Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”
Târgu Mureş
 Casa Regală a României
Să ne cunoaştem trecutul.
Activitatea s-a desfăşurat la Palatul
Elisabeta şi la Castelul Peleş unde elevii au
fost întâmpinaţi de Majestatea sa, Regele
Mihai I.
În cadrul acestei initiaţive, în luna
octombrie a acestui an, grupuri de elevi ale
celor două licee au efectuat o vizită de
informare şi documentare la Castelul
Sigmaringen, leagănul dinastiei române, în
Germania.
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“MIT ȘI ADEVĂR ÎN ISTORIE”

PARTENER:
 Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureş
Pe 1 decembrie, 2007, la Liceul Teoretic “Emil Botta” Adjud, a avut loc prima întâlnire
dintre elevii şi profesorii celor două licee care au sărbătorit împreună Ziua Națională a
României. Activitatea s-a desfășurat la Casa de Cultură, constând într-un concurs între cele
două licee pe teme de istorie și prezentarea unui eseu cu tema „1 Decembrie în conștiința
națională”. Întâlnirea a inclus și vizita la Mausoleul de la Mărășești și la Muzeul de istorie
Focșani
Următoarea întâlnire s-a desfășurat la Târgu Mureș şi a avut ca temă prezentarea unor
elemente de istorie locală și zonală din cele două provincii istorice –Moldova și Ardealul.
Delegația din Adjud a vizitat orașul Târgu Mureș, printre obiective aflându-se: Palatul
Culturii, Cetatea Medievală, Catedrala Ortodoxă, Muzeul de Istorie Naturală.
„Drumul la şi de la Auschwitz”. În intervalul 5-8 iunie elevii au fost în vizită la Auschwitz,
în Polonia, unde au intrat în contact cu ororile Holocaustului încercând să răspundă la
întrebarea „Nu unde era Dumnezeu la Aschwitz, ci unde era omul”. După această experienţă
elevii au vizitat obiectivele turistice ale orașului Cracovia: centrul istoric, cartierul evreiesc,
Catedrala unde se încoronau regii Poloniei și a slujit și Papa Ioan Paul al II-lea.
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Este o tradiţie ca în fiecare an, elevii conştiincioşi, încrezători în puterile lor, dornici
să-şi testeze capacităţile dobândite şi dezvoltate cu ajutorul profesorilor, să participe la
olimpiadele şcolare, obţinând rezultate dintre cele mai bune. Şi anul acesta prin efortul
conjugat al elevilor şi profesorilor s-au obţinut rezultate notabile.
La etapa judeţeană a Olimpiadelor şcolare pe discipline rodul muncii lor s-a
concretizat în următoarele:
LIMBA ROMÂNĂ
Îndrumător, prof. Zoltan Alina
Premiul I
- Vasiliu Alina, clasa a X-a F
Îndrumător, prof. Chiper Ramona
Premiul al II-lea
- Gafton Laura, clasa a VI-a
Premiul al III-lea
- Dima Cristiana, clasa a V-a
- Sandu Daniela, clasa a V-a
- Sîrbu Eduard, clasa a VI-a
- Moisă Emanuel, clasa a XI-a A
- Moraru Larisa, clasa a XI-a A
Menţiune
- Purluca Narcis, clasa a VI-a
- Roman Robert, clasa a VI-a
- Ailenei Mihaela, clasa a XI-a A
- Dobre Corina, clasa a XI-a H
Îndrumător, prof. Ana Pîslaru
Premiul al II-lea
- Simion Irina, clasa a VIII-a
- Tudorii Denisa, clasa a VIII-a
Premiul al III-lea
- Iordan Diana, clasa a VII-a
- Roşu Ana Maria, clasa a VII-a
- Adeaconiţei Alexandru, clasa a
VIII-a
Menţiune
- Milea Mara, clasa a VII-a
- Stoian Andreea, clasa a VII-a
- Vlad Miruna, clasa a VII-a

LIMBA FRANCEZĂ
Îndrumător, prof. Radu Daniela
Premiul al III-lea
- Barbu Antoanela, clasa a X-a F
- Vasiliu Alina, clasa a X-a F
Îndrumător, prof. Bădură Iulia
Premiul al II-lea
- Zglimbea Roxana, clasa a IX-a F
- Andronic Andreea, clasa a IX-a F
LIMBA ITALIANĂ
Îndrumător, prof. Bădură Iulia
Menţiune
- Ignat Alina, clasa a XI-a C
- Novac Georgian, clasa a XI-a D
LIMBA ENGLEZĂ
Îndrumător, prof. Gruber Mariana
Premiul I
- Cîmpeanu Oana, clasa a X-a B
Premiul al III-lea
- Samson Sorina, clasa a X-a B
- Ursache Cătălin, clasa a X-a B
- Chiper George, clasa a X-a A
- Tăbăcaru Gabriela, clasa a X-a G
- Bîtcă Teodor, clasa a XI-a A
Menţiune
- Rusu Marius, clasa a IX-a A
Îndrumător, prof. Boncea Izabela
Premiul al II-lea
- Renţa Simona, clasa a XII-a A
Premiul al III-lea
- Alexă Andra, clasa a XI-a B
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Menţiune
- Roman Mihai, clasa a VII-a
- Bîtcă Dragoş, clasa a VIII-a
LB. LATINĂ
Îndrumător, prof. Anghelina Ionela
Premiul al III-lea
- Andronic Andreea, clasa a IX-a F
- Nicu Ana Maria, clasa a IX-a F
- Mirea Gabriela, clasa a X-a F
Menţiune
- Iotu Ingrid, clasa a X-a F
ISTORIE
Îndrumător, prof. Avram Adrian
Premiul I
- Ifrim Mădălina, clasa a X-a B
Premiul al II-lea
- Dănăilă Claudia, clasa a XII-a G
- Vasiliu Alina, clasa a X-a F
- Bibic Diana, clasa a X-a A
- Iancu Anca, clasa a X-a B
Menţiune
- Barbu Antoanela, clasa a X-a F
FILOSOFIE
Îndrumător, prof. Dogaru Valentin
Menţiune
- Balla Laura, clasa a X-a F
- Butnaru Paul, clasa a XI-a F
SOCIOLOGIE
Îndrumător, prof. Dogaru Valentin
Menţiune
- Paharnicu Alexandra, clasa XII A
- Constantin Denisa, clasa a XI-a F
PSIHOLOGIE
Îndrumător, prof. Spirescu Paul
Menţiune
- Carata Eugenia, clasa a XII-a G
RELIGIE
Îndrumător, prof. Buchidău Cătălin
Premiul al III-lea
- Barbăsură Teodora, clasa IX G
- Barbu Antoanela, clasa a X-a F

Îndrumător, prof. Stoleru Cristian
Menţiune
- Ilade Mădălina, clasa a X-a B
Îndrumător, prof. Munteanu Daniel
Menţiune
- Roman Robert, clasa a VI-a
BIOLOGIE
Îndrumător, prof. Rusu Aurel
Premiul al II-lea
- Iancu Anca, clasa a X-a B
- Ifrim Mădălina, clasa a X-a B
Menţiune
- Ciocan Roxana, clasa a X-a B
- Bibic Diana, clasa a X-a A
- Cenuşă Claudia, clasa a X-a A
Concursul naţional „Descoperă o
lume sănătoasă”
BIOLOGIE
Îndrumător, prof. Negru Constantin
Premiul al III-lea
- Diaconu Ştefania, clasa a IX-a A
Concursul „Evaluare în educaţie”
LIMBA ENGLEZĂ
Diplomă de merit
Îndrumător, prof. Gruber Mariana
- Dorneanu Ana Maria, clasa a V-a
- Dima Cristiana, clasa a V-a
- Milea Mălina, clasa a V-a
- Zanfir Andreea, clasa a XI-a
Îndrumător, prof. Albiş Anca
- Vlad Iuliana, clasa a IX-a G
- Moisă Florina, clasa a IX-a B
Concursul
„Do
you
speak
European”
Menţiune
- Căluian Andreea, clasa a IX-a A
- Rusu Marius, clasa a IX-a A
- Lungu Vasile, clasa a IX-a A
- Postovaru Carla, clasa a IX-a A
- Şerban Alexandra, clasa a IX-a A

MATEMATICĂ
Îndrumător, prof. Dorneanu Angela
Menţiune
- Dorneanu Ana Maria, clasa a V-a
- Popa Cristina, clasa a V-a
- Sandu Daniela, clasa a V-a
- Matei George, clasa a IX-a B

Eleva Ifrim Mădălina, clasa a X-a
B, s-a remarcat în mod deosebit prin
participarea
la
faza
naţională
a
olimpiadei de istorie obţinând menţiune îndrumător, prof. Adrian Avram.
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Pe lângă filologi, matematicieni, biologi, filosofi avem şi sportivi care au făcut
cunoscut numele liceului nostru prin ocuparea unor locuri demne de toată lauda şi admiraţia
tuturor, ei fiind îndrumaţi de domnii profesori: Dumitru Emil, Toma Eugenia şi Botez Nelu.
HANDBAL –liceu
- locul I –masculin –etapa de judeţ ONSS
- locul I - masculin –etapa de judeţ Cupa liceelor
- locul III - masculin –etapa de zonă ONSS-Constanţa
- locul II - masculin –etapa de zonă Cupa liceelor
- Petrea Alin George -golgheter la Cupa liceelor- etapa de zonă
-79 goluri
- locul II –feminin –etapa de judeţ ONSS
- locul I - feminin –etapa de judeţ Cupa liceelor
- locul VI - feminin –etapa de zonă Cupa liceelor –Brăila
FOTBAL –liceu
- locul I –etapa de judeţ Cupa liceelor
- locul II –etapa de judeţ ONSS
CROS
-

locul I –ONSS –etapă judeţ –Bucur George
locul I –ONSS –etapă judeţ –Dumitraşcu Ionela
locul I –Cupa liceelor –etapă judeţ –masculin –echipă
locul I –Cupa liceelor –etapă judeţ –feminin –echipă
locul 17 –etapă naţională –Bucur George
locul 29 –etapă naţională –Dumitraşcu Ionela

TENIS DE MASĂ
Gimnaziu
- locul II –etapă judeţeană –ONSS –Vrânceanu Dragoş
- locul III –etapă judeţeană –ONSS –Marcu Cătălina
Liceu
- locul I - etapă judeţeană –ONSS –Grama Andrei care va participa la finala pe ţară ce
va avea loc la OD. SECUIESC (7-9.05.2010)
Elevii liceului nostru sunt componenţi ai ehipelor de handbal, judo, atletism de la CSS
–Adjud, unde au obţinut rezultate valoroase la etapele finale fiind evidenţiaţi la Gala Sportului
Vrâncean.
Elevul Apostu Teodor este multiplu campion naţional la tenis de câmp.
Ailenei George este component al lotului naţional de handbal juniori.
Stoian Bogdan şi Ionică Mădălin sunt componenţi ai echipei de fotbal a oraşului
Panciu–divizia C, iar alţi elevi sunt în componenţa echipelor judeţene din Adjud, Homocea,
Ploscuţeni, Pufeşti, Rugineşti, Păuneşti.
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CU EI NE MÂNDRIM!

ANA DORNEANU

POPA CRISTINA

DIMA CRISTIANA

SANDU DANIELA

clasa a V-a
Menţiune matematică
Olimpiada judeţeană
Premiul I –„Poveştile
cangurului”

clasa a V-a
Menţiune -matematică
Olimpiada judeţeană

clasa a V-a
Premiul III limba română
Olimpiada judeţeană
Diplomă de merit –Concursul
„EVALUARE ÎN EDUCAŢIE

clasa a V-a
Premiul III limba română
Menţiune -matematică
Olimpiada judeţeană

PURLUCA NARCIS

ROMAN ROBERT

GAFTON LAURA

NOVAC GEORGIAN

clasa a VI-a
Menţiune -lb. română
Olimpiada judeţeană
Premiul I –„Poveştile
cangurului”

clasa a VI-a
Menţiune -lb. română
Menţiune -matematică
Olimpiada judeţeană
Premiul I –„Poveştile
cangurului”

clasa a VI-a
Premiul II -lb. română
Olimpiada judeţeană

clasa a XI-a D
Menţiune –lb. italiană
Olimpiada judeţeană

BARBU ANTOANELA

MIREA GABRIELA

BALLA LAURA

IOTU INGRID

clasa a X-a F
Premiul III –religie
Premiul III –lb. franceză
Olimpiada judeţeană

clasa a X-a F
Premiul III -lb. latină
Olimpiada judeţeană

clasa a X-a F
Menţiune -filosofie
Olimpiada judeţeană

clasa a X –a F
Menţiune -lb. latină
Olimpiada judeţeană

VASILIU ALINA

CARATA VALENTINA

DĂNĂILĂ CLAUDIA

DOBRE CORINA

clasa a X-a F
Premiul I lb. română
Premiul III –lb. franceză
Premiul III -istorie
Olimpiada judeţeană

clasa a X-a G
Premiul
Olimpiada judeţeană

clasa a XII-a G
Premiul II -lb. română
Olimpiada judeţeană

clasa a XI-a H
Menţiune lb. română
Olimpiada judeţeană
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IFRIM MĂDĂLINA

IANCU ANCA

CÎMPEANU OANA

clasa a X-a B
Premiul I istorie
Premiul II biologie
Olimpiada judeţeană
Menţiune –Olimpiada
naţională

clasa a X-a B
Premiul II -biologie
Olimpiada judeţeană

clasa a X-a B
Premiul I –lb. engleză
Olimpiada judeţeană

NICU ANA MARIA

CARATA EUGENIA

clasa a IX-a F
Premiul III –lb. latină
Premiul III –lb. franceză
Olimpiada judeţeană

clasa a XII-a G
Menţiune –psihologie
Olimpiada judeţeană

BARBĂSURĂ
TEODORA

BIBIC DIANA

CENUŞĂ CLAUDIA

DIACONU ŞTEFANIA

CĂLUIAN ANDREEA

clasa a X-a A
Menţiune -biologie
Olimpiada judeţeană

clasa a X-a A
Menţiune –biologie
Olimpiada judeţeană

clasa a IX-a A
Premiul III
Concursul naţional „Descoperă
o lume sănătoasă”

clasa a IX-a A
Menţiune –lb. engleză
Concursul judeţean „Do you
speak European”

CONSTANTIN
DENISA

BUTNARU PAUL

MOISĂ EMANUEL

clasa a XI-a F
Menţiune –filozofie
Olimpiada judeţeană

clasa a XI-a A
Premiul III –lb. română
Olimpiada judeţeană

PAHARNICU
ALEXANDRA

clasa a XI-a F
Premiul III –sociologie
Olimpiada judeţeană

clasa a IX-a G
Premiul III –religie
Olimpiada judeţeană
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ANDRONIC
ANDREEA
clasa a IX-a F
Premiul III –lb. latină
Premiul III –lb. franceză
Olimpiada judeţeană

IGNAT ALINA
clasa a XI-a C
Menţiune –lb. italiană
Olimpiada judeţeană

clasa a XII-a A
Menţiune –sociologie
Olimpiada judeţeană

NOTA

POSTOVARU CARLA
Clasa a IX-a A
Menţiune –lb. engleză
Concursul judeţean „Do you
speak European”

BENE

ŞERBAN
ALEXANDRA
Clasa a IX-a A
Menţiune –lb. engleză
Concursul judeţean „Do you
speak European”

RUSU MARIUS

LUNGU VASILE

Clasa a IX-a A
Menţiune –lb. engleză
Olimpiada judeţeană

Clasa a IX-a A
Menţiune –lb. engleză
Concursul judeţean „Do you
speak European”

AILENEI MIHAELA

SÎRBU EDUARD

clasa a XI-a A
Menţiune –lb. română
Olimpiada judeţeană

clasa a VI-a
Premiul III –lb. română
Olimpiada judeţeană

ECHIPA HANDBAL FETE

ECHIPA HANDBAL FETE

ECHIPA HANDBAL BĂIEŢI

ECHIPA FOTBAL BĂIEŢI
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AVENTURA CUNOAŞTERII
De ce "Aventura cunoaşterii"? Pentru că din cele mai
vechi timpuri şi până în prezent oamenii care au căutat şi
descoperit adevărul ştiinţific, nu au făcut altceva decât să lupte cu
mult curaj şi îndrăzneală (uneori şi nebunie!) asemenea unui
aventurier, împotriva ignoranţei şi scepticismului specific
vremurilor traversate.
Domeniul ştiinţelor naturii este vast, astfel încât nu este
deloc ușoară prezentarea, calificarea și recomandarea într-un
spațiu limitat a volumului de informații dar, mai ales, a avalanșei
de noutăți datorate descoperirilor de ultim moment.
GALILEO GALILEI

(1564-1642)
În cadrul acestei rubrici ne-am propus:
 să prezentăm materialul pe problematici, pe centre de interes în concordanţă cu
realitatea obiectivă;
 să tratăm inter şi transdisciplinar ştiinţele, considerând că, în etapa actuală,
frontierele dintre discipline dispar, interconexiunile devenind din ce în ce mai
evidente;
 să popularizăm contribuţiile oamenilor de ştiinţă şi ale ştiinţei în observarea şi
interpretarea corectă a fenomenelor naturii.

Noi, profesorii, alături de elevi, vom încerca şi sperăm să reuşim împreună, să adunăm
şi să selectăm materiale care să reprezinte atât o sursă de cunoaştere cât şi o provocare la a
cunoaşte mai mult.
Vom manifesta deschidere şi vom trata cu respectul cuvenit, propunerile şi sugestiile
tuturor celor interesaţi în îmbunătăţirea calităţii acestei noi rubrici.
Aşadar, vă aşteptăm! Aveţi toate calităţile necesare pentru a purta "corabia" ştiinţei
peste "valurile" ignoranţei.
Prof. Florina Croitoru
Sunteţi tineri, inteligenţi, creativi, perseverenţi şi dornici de a găsi
ADEVĂRUL ȘTIINȚIFIC!
ÎNDRĂZNIȚI!
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Aspecte din istoria ştiinţelor naturii
-Albert Einstein-

Albert Einstein (14 martie 1879, Ulm-18 aprilie 1955, Princeton) a fost
fizician german, apoi apatrid (1896), elveţian (1899), emigrat în 1933 în
SUA, naturalizat elveţiano-american în 1940, profesor universitar la
Berlin şi Princeton. Celebritatea sa se datorează în special formulării
teoriei relativităţii. În anul 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru
Fizică, cu motivaţia: ”Pentru serviciul oferit Fizicii teoretice şi în special
pentru descoperirea Legii efectului fotoelectric”.
Cele mai multe dintre contribuţiile sale în fizică sunt legate de
Teoria relativităţii restrânse (1905), care unesc mecanica cu
electromagnetismul, şi de Teoria relativităţii generalizate (1915), care extinde Principiul
relativităţii mişcării neuniforme, elaborând o nouă teorie a gravitaţiei. Una dintre formulele
sale celebre este E = mc2, care cuantifică energia disponibilă a materiei. Cercetările sale au
contribuit, nu în mod direct, aşa cum se crede, la realizarea bombei atomice şi la evoluţia
studiului energiei nucleare. Einstein nu s-a manifestat doar în domeniul ştiinţei. A fost un
activ militant al păcii şi susţinător al cauzei etniei evreieşti, căreia îi aparţinea. Albert Einstein
a publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în fizică şi peste 150 în alte domenii.
Încă de mic, Einstein a avut probleme de adaptare în mediul în care trăia. A avut
probleme de vorbire, până la o vârstă înaintată, iar la şcoală niciodată nu s-a integrat,
preferând să studieze separat. În cadrul facultăţii profesorii universitari i-au recomandat să
renunţe la aceasta. Acesta a studiat, singur, retras, în special în domeniul fizicii unde s-a
remarcat prin descoperirea următoarelor: „Teoria relativităţii restrânse”, „Teoria
relativităţii generalizate”, Laserul, „Ipoteza fotonică”.
Creierul lui Einstein era într-adevăr diferit? Toţi oamenii de ştiinţă s-au întrebat
dacă el avea creierul diferit. Chiar el a declarat că după moartea sa doreşte să îi fie preluat
creierul pentru a fi studiat. Patologul Thomas Harvey a declarat că nu a găsit nimic neobişnuit
în structura creierului său, dar în anul 1999 după o studiere amănunţită a mostrelor prelevate
de Thomas Harvey, Sandra F. Witelson a descoperit prezenţa unei cute mici pe care nu mulţi
oameni o au. Din această cauză lobii inferiori parietali erau cu puţin mai lărgiţi, aceştia fiind
lobii în care se dezvoltă aptitudinile pentru artă şi matematică. Se ştie că Einstein avea o
pasiune pentru vioară şi avea un real talent în a cânta. Astfel, Einstein a fost un geniu ce s-a
departajat prin excelenţă faţă de toţi ceilalţi oameni de ştiinţă. Ziarul „Time”, în anul 1999 îl
declară „personalitatea secolului”.
Einstein afirma: „ Nu e obligatoriu să fii de acord cu mine. Dar ar fi mai rapid aşa.”
Moisă Emanuel, clasa a XI-a A
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EXPERIMENT

VIOLETE…COLORATE

POMUL LUI SATURN
DANSUL BOBIŢELOR

Într-un pahar Berzelius mai mare,
Luaţi un pahar Erlenmayer şi îl umpleţi
umplut cu o soluţie de acetat de plumb,
cu apă de la robinet 2/3 din volum. Pregătiţi un
foarte
diluată,
scufundă
tablă deîn zinc,
dop perforat
dinseplută
sau dino cauciuc
care
tăiată
sub
formă
de
brăduţ.
Pe
acest
se
introduceţi tija unei pâlnii din sticlă. brăduţ
În pâlnie
va depune
plumbul
dezlocuit
dindar
combinaţie
puneţi
4-5 bobiţe
de diferite
mărimi
care să nu
de zinc,
cu
treacă
prin formând
golul tijei lamele
pâlniei, strălucitoare
confecţionate din
soc,
plutăsteluţelor
sau, polistiren.
Introduceţi în vasul cu
aspectul
de gheaţă.
apă câte 5-10 g de bicarbonat de sodiu alimentar
şi(CH
sare3COO)
de lămâie.
Fixaţi în gâtul paharului dopul
2Pb + Zn → (CH3COO)2Zn + Pb
cu pâlnia şi bobiţele. Pe masură ce aceste
,,prafuri” se dizolvă în lichid se observă o
,,fierbere”; este efervescenţa datorată degajării
dioxidului de carbon. Acest gaz căutând să iasă
din vas, provoacă ,,dansul bobitelor’’ din pâlnie.
Este necesară însă multă atenţie la montarea
pâlniei în pahar, capătul pâlniei nu trebuie să
ajungă în apă.

Violetele pot avea şi alte culori decât
culoarea…violetã! Violetele roşii sau
verzi se preparã tratând florile naturale
cu o soluţie de acid clorhidric sau de
amoniac. Violetele roşii se obţin
introducând florile într-o soluţie diluatã
de acid clorhidric. Violetele verzi se
preparã supunând florile acţiunii
amoniacului. Pentru aceasta, aşezãm
violetele pe o farfurie, turnãm puţinã
soluţie de amoniac peste ele şi le
acoperim cu o altã farfurie, ca sã
acţioneze asupra lor gazul degajat.
Explicaţia acestor schimbãri este simplã:
colorantul din flori reacţioneazã cu
chimicalele folosite şi suferã o serie de
transformãri. Trebuie ştiut cã şi
stânjeneii(irişii), trandafirii, gladiolele,
garoafele îşi schimbã de asemenea
culoarea sub influenţa acestor substanţe
chimice.
AMPRENTE INVIZIBILE

Pe locul unde sunt amprente,
se presară câteva cristale de iod şi se
acoperă cu o sticlă de ceas. După
câteva ore, amprentele, chiar şi cele
mai vechi, apar colorate în maroniu.

EXERCIŢII ŞI PROBLEME PROPUSE
SPRE REZOLVARE
OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU
JUNIORI ~ Etapa judeţeanã 2008
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CHIMIE
10 g de amestec format din piliturã de fier, şpan de cupru şi pulbere de cãrbune
conţine 56% fier şi 32% cupru. Amestecul se trateazã cu HCl de concentraţie 18,25%.
Dupã încetarea reacţiei reziduul obţinut se filtreazã şi apoi se trateazã cu o soluţie de
H2SO4 de concentraţie 90% pânã la reacţia totalã. Din soluţia astfel obţinutã cristalizeazã o
substanţã de culoare albastrã care se dizolvã ulterior în 500 g apã. Se cere:
a) scrierea ecuaţiilor reacţiilor care au loc;
b) masa soluţiei de HCl consumatã;
c) volumul gazelor rezultate din reacţia cu H2SO4;
d) masa de cristale albastre obţinutã;
e) concentraţia procentualã a soluţiei obţinutã prin dizolvarea în apã a cristalelor albastre.
R: a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
C + 2H2SO4 → CO2 + 2SO2 + 2H2O
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O
b)ms= 40 g soluţie HCl; c) Vgaze= 7,84 L; d) m=12,5 g CuSO4·5H2O; e) c = 1,56%.

BIOLOGIE
Matei a aflat cã lentilele de la ochelarii bunicii lui sunt diferite de ale sale. Ştiind
cã,în cazul bunicii, razele focalizeazã înaintea retinei, în cazul bunicului în spatele retinei,
iar la Matei cristalinul nu are suprafaţa perfect sfericã, stabiliţi urmãtoarele :
a) defectul de vedere de care suferã Matei;
b) defectul de vedere de care suferã bunicii;
c) lentilele pe care le poartã Matei precum şi lentilele pe care le poartã fiecare dintre
bunicii sãi pentru a-şi
corecta defectele de vedere.
R: a) Matei are astigmatism; b) bunica are miopie / bunicul are hipermetropie; c) Matei-lentile
cilindrice;bunicalentile biconcave/divergente;bunicul-lentile biconvexe/convergente.

FIZICĂ
Pentru a folosi o veiozã, ai nevoie de un bec, pe care trebuie sã-l cumperi de la un
magazin de specialitate. Pe veiozã sunt înscrise urmãtoarele date : UN = 220-230V, Pmax =
60W. Alege fraza corectã pe care trebuie sã o spui vânzãtorului pentru a obţine becul de
care ai nevoie.
a) Vreau un bec de 40W pentru 220V;
b) Vreau un bec de 220V;
c) Vreau un bec de 75W pentru 230V;
d) Vreau un bec de 60W pentru 120V;
R: a)

Din lumea legendelor
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Se spune că în 1747, un tânăr chimist italian, a vrut să lege această ştiinţă,
de dragostea lui pentru o fată căreia îi promisese să-i facă o verighetă de căsătorie cum nu
avea nimeni pe lume o verighetă făcută din fierul pe care-l va scoate din propriul său
sânge.
Chimistul romantic, nu ştia că fierul conţinut în sângele unui om era aşa de puţin,
aproximativ 4 g, dacă ar fi reuşit să-şi scoată tot sângele şi apoi tot fierul conţinut în sânge,
abia ar fi fost suficient pentru o verighetă sărăcăcioasă. Şi astfel, verigheta promisă nu se
putea face cu toate sângerările pe care tânărul italian şi le făcea mereu, slăbind zi de zi.
Iubita acestuia s-a plictisit de aşteptat şi a acceptat un alt logodnic care i-a oferit o banală
verighetă din aur masiv.

Şi la urmă, să ne amuzăm!

Alcoolmetru = un metru de alcool
Anod = nod pozitiv
Antialcoolic = înainte de a ajunge
alcoolic
Atomic = discipol al lui Toma
Necredinciosul
Decan = alcan şef
Decantare = alegere de decan
Gazeificare = divinizarea gazului

Ion = român cu plusuri şi minusuri
Izoton = într-un glas
Izotop = pe acelaşi loc în clasament
Lihnit = cărbune plăpând
Piramidon = medicament împotriva
răului de piramidă
Radioactivitate = activitate intensă a
personalului de la Radio
Umiditate = timiditate atmosferică
Wolfram = lup înrămat
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Frământările elevilor

Vârsta adolescenţei este una
specială ce face trecerea de la pubertate
spre maturitate. În acestă perioadă,
personalitatea copiilor suferă transformari
majore, ce îşi vor pune amprenta pe
viitorul acestuia. Gândind cum să aflăm
multitudinea de probleme cu care se
confruntă colegii noştri mi-a venit ideea
unui sondaj mai amplu prin intermediul

programa prea încarcată, comportamentul
necorespunzator
al
colegilor,
comportamentul
profesorilor,
lipsa
activităţilor extraşcolare însă, de departe,
cea mai mare problema este stresul.
La clasele a XI-a şi a XII-a,
predomină probleme de ordin social şi
personal. Trei din cinci elevi s-au arătat
nehotărâţi în privinţa facultăţii potrivite şi
a traseului profesional pe care o vor urma,
exprimându-şi nemulţumirea asupra lipsei
de consiliere în acest domeniu.
Pe lângă acestea există şi o
categorie, aparte de elevi, care întâmpină
dificultăţi în socializare, comunicare şi
relaţionare cu cei din jur, acuzând faptul că
sunt batjocoriţi, luaţi în râs şi incapabili de
a depăşi momentele de cumpănă.
Educaţia socială
În opinia noastră, cea mai mare
problemă este timiditatea, cu care poate
individul s-a născut sau poate pe parcursul
timpului a căpătat-o din diverse motive.
Observăm un prim pas în a scăpa de acest
lucru ca fiind motivaţia, care întotdeauna
va bate talentul şi cred că timizii au toate
motivele să scape de acest lucru. Un al
doilea pas ar fi să începi să îţi analizezi
foarte bine anturajul pentru că, dacă te uiţi
foarte bine la ei, şi după, la tine, o să vezi
că tu eşti media aritmetică a prietenilor tăi,
mai precis a tuturor defectelor şi calităţilor.
Cu toţii ne dorim să fim apreciaţi,
să vedem cum în ochii celor cu care ne
întâlnim se aprinde o luminiţă, în
momentul în care ne facem apariţia. Dar nu
e suficient să fim inteligenţi, culţi sau
fermecători dacă nu ştim să le arătăm şi
celorlalţi că dispunem de aceste calităţi.

căruia am sperat să putem pune în evidenţă
o gamă mai largă din preocupările pe care
le au elevii liceului nostru. Sondajul a fost
realizat pe un eşantion de 200 de elevi cu
un procent de respondenţi de 77, 5 %, care
au enunţat 5 probleme ce-i preocupă în
mod deosebit. Acestea se pot împărţi în 2
categorii: de ordin material şi social.
La clasele a IX-a şi a X-a, cele mai
multe nemulţumiri s-au arătat a fi în
domeniul şcolar. Este acuzată organizarea
defectuoasă
a sistemului
educativ,
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Zâmbeşte
Zâmbeşte mult! Expresia senină a feţei noastre induce involuntar în cel cu care
vorbim, o stare de bine, de confort.
Fii atent
Întoarce-te cu faţa la cel care vorbeşte, adoptă o
atitudine relaxată, nu te muta de pe un picior pe altul şi nu
încrucişa braţele în semn de lehamite sau de agresivitate.
Laudă
Ori de câte ori vorbeşti de bine pe altcineva, o mică
parte din laudele aduse se reflectă şi asupra ta.
Glumeşte
Fă glume pe seama ta! Nu te teme să îţi arăţi
vulnerabilităţile.
Radiază
Fii energic şi plin de viaţă! Este contagios, să ştii !
Te invităm să citeşti şi acest fragment dintr-un film celebru:
“...undeva, de-a lungul timpului, te-ai schimbat, ai încetat să mai fii tu. Ai lăsat
oamenii să arate cu degetul spre tine şi să-ţi spună că nu eşti bun. Şi când lucrurile au
început să meargă prost, ai început să te uiţi după ceva sau cineva pe care să-l învinuieşti...
Lumea nu este tot timpul însorită şi plină de curcubee. Lumea e un moment dificil şi plin de
răutate... şi nu mă interesează cât de dur eşti, te va lovi şi te va pune în genunchi şi te va ţine
acolo permanent dacă o laşi. Nici eu, nici tu şi nimeni din lumea asta nu poate lovi aşa tare
cum loveşte viaţa. Dar nu e vorba de cât de tare poţi să loveşti şi despre cât de tare poţi să fii
lovit. Şi nu ai voie să arăţi cu degetul şi să spui că nu eşti ceea ce vrei să fii din cauza altora.
Laşii fac asta şi tu nu eşti un laş! Eşti mai bun de atât! Te voi iubi orice ar fi. Dar până nu
începi să crezi în tine nu ai o viaţă.“
( Silvester Stallone/ Rocky Balboa)
Educaţia financiară- “era pinguinului”
Stilul de viaţă poate fi definitoriu în ceea ce priveşte situaţia ta financiară şi trebuie
mereu privit ca atare. Se spune că haina nu face pe om şi aşa şi este, pentru că până la urmă,
cel mai important lucru este personalitatea, felul tău de a fi.
La fel putem vorbi şi despre mania hainelor de firmă şi nu numai. Rezultatul oricum e
unul singur: degeaba ai un stil de viaţă scump dacă nu îl trăieşti decât în exterior şi se redă
doar în stilul hainelor pe care le porţi. Stilul de viaţă e mult mai
mult de atât şi se vede cel mai bine în felul cum gândeşti şi nu
numai.
Articol realizat de Alexa Andra –clasa a XI-a B
Marin Cosmin –clasa a XI-a G
Dacă doriţi informaţii detaliate referitoare la sondajul efectuat
puteţi trimite un e-mail la adresa: marin.cosmiin@yahoo.com
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În urmă cu nouă ani, un grup de profesori talentaţi, pasionaţi de meseria de dascăl
au avut iniţiativa de a elabora revista liceului. În acest demers, au fost antrenaţi şi elevii,
care prin creaţiile lor au adus un suflu tineresc şi mult, mult entuziasm.
Revista a continuat sǎ aparǎ, chiar dacǎ de multe ori au existat dificultǎţi de
ordin financiar. S-au gǎsit aproape totdeauna resurse…(şi umane şi materiale !)
Gândurile noastre se îndreaptǎ cu recunoştinţǎ cǎtre profesorii şi elevii care au
contribuit la apariţia, menţinerea şi perfecţionarea revistei. Nu am fǎcut nimic altceva
decât sǎ continuǎm sǎ mergem pe aceeaşi cale…
Am încercat sǎ surprindem gânduri şi fapte ale oamenilor care au fost şi în egalǎ
mǎsurǎ ale oamenilor care încǎ mai sunt. Am evidenţiat reuşitele şi realizǎrile elevilor
noştri. Pânǎ la urmǎ, fie cǎ ne place, fie cǎ nu ne place, ei sunt oglinda întregii noastre
activitaţi.
Este revista voastrǎ, dragi elevi! Vǎ aşteptǎm sǎ colaboraţi, sǎ veniţi cu idei,
pentru cǎ de aşa ceva nu aţi dus lipsǎ niciodatǎ! Fiţi voi inşivǎ: bucuraţi-vǎ de fiecare
zi, aşterneţi pe hârtie trǎirile voastre, şi cine ştie? Poate într-o zi, în viitor, când veţi fi
istorie, alte generaţii vǎ vor dedica o paginǎ în revista lor.
Noi doar ne strǎduim sǎ fim parte din istoria voastrǎ!
Colectivul de redacţie
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