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Există momente în existenţa civilizaţiilor când regulile
se depărtează într-atât de menirea lor încât o stare,
deopotrivă de ubicuitate şi lehamite tinde să se
insinueze înlăuntrul fiecărei conştiinţe.
Roata istoriei, pe alocuri, calcă pe alături şi-n mersul său hai-hui
prin lume aneantizează şi ultimele fărâme de speranţă ale celor care
încearcă să se sustragă tăvălugului său. Sensul ca nonsens, ştiinţa ca
neştiinţă, dreptatea ca nedreptate sunt semne ale unei lumi ce-şi caută
împlinirea în nelume.
În acest dat şcoala se află într-o necontenită derivă identitară,
gealaţii spiritului râvnind să o trimită, dimpreună cu neamul românesc,
acolo unde nu le este locul: în NEANT. Se vorbeşte despre performanţa
sistemului

educaţional,

de

faptul

că

învăţământul

este

prioritate

naţională… . Vorbe-n vânt ale unora de pe malurile Dâmboviţei încât îţi
vine să crezi că mireasmele de odinioară ale râului le-au întunecat minţile
şi mutilat sufletele.
Nu dispunem nici pe departe de logistica lor, dar precum David a
avut şansa sa în disputa cu Goliat credem încă în menirea şcolii şi cu
precădere a revistei de a oferi tinerilor cu minte şi inimă posibilitatea de a
se forma întru bine, adevăr şi frumos. De ce? Fiindcă la vremuri cernite
menirea şi şansa lor este să aibă ATITUDINE.
phD Gicu-Valentin Dogaru
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Bucovinean din zona Cernăuţiului, Arcadie Suceveanu (n.
16 nov. 1952) şi-a găsit împlinirea pe tărâmurile tristei şi
înstrăinatei Basarabii. Cultivând într-o manieră inedită
ermetismul şi ironia, scriitorul este mai degrabă expresia
unei lucidităţi apollinice într-o lume gata oricând să se dea
ori să se afle în spectacol.
Om al cetăţii, nu-şi scoate la mezat patriotismul
pentru vremelnice onoruri; îl poartă în sine, însă, cu o
detaşare stoică şi atunci când are prilejul îl promovează
într-o manieră ce sfidează stilul declamativ.
Eseul dedicat lui Vasile Leviţchi, dincolo de nostalgia originilor exprimă optimismul
său funciar faţă de destinul neamului românesc ce răzbate în istorie prin cei puţini aleşi,
oameni ai spiritului.
Cum casa sa e oriunde se vorbeşte şi trăieşte româneşte, prin articolul oferit
autorul e printre noi.
Bun venit acasă, Arcadie!

Vasile Leviţchi – poetul preatârziului
Au trecut treisprezece ani de la trecerea în nefiinţă a lui Vasile Leviţchi (15.
XI.1921, Carapciu, jud. Storojineţ, Bucovina – 21.10.1997, Chişinău) –poetul emblematic
al Bucovinei postbelice, traducător şi publicist, un adevărat simbol al rezistenţei
româneşti în anii totalitarismului comunist, personalitate de o nedezminţită demnitate şi
autoritate morală.
Memoria celor care l-au cunoscut şi i-au fost aproape îi păstrează intactă imaginea
de intelectual desăvârşit format la şcoala literaturii române, ţinuta demnă şi delicată de
om „subţire”, care a avut cultul cuvântului bine scris şi frumos rostit şi, nu în ultimul
rând, efigia de poet romantic şi visător, care, în secolul antiliric şi poetofag XX, a scris
poezii lirice impregnate de ardoarea ideilor, parabole onirice cu profund mesaj
existenţial.
La începutul deceniului opt, la Cernăuţi luase naştere un Cerc literar
semiclandestin, o mică şcoală literară, despre care am scris şi cu alte ocazii. Câţiva tineri
„insurgenţi", între care Ilie T. Zegrea, Ştefan Hostiuc, Vasile Tărâţeanu, Simion Gociu şi
subsemnatul, ne-am consolidat sub flamura idealului poetic, încercând să menţinem prin
scrisul nostru spiritul românesc în Nordul înstrăinat al Bucovinei, să rezistăm tentativelor
de „turcire" şi prostituare ideologică. Mentorii noştri nedeclaraţi, dar acceptaţi de toţi,
erau profesorii şi poeţii Vasile Leviţchi şi Grigore Bostan. Atunci când nu ne întâlneam
acasă la Ilie T. Zegrea ori la Vasile Tărâţeanu, veneam la domnul profesor Leviţchi, în a
cărui casă au avut loc multe din neuitatele noastre „ceaiuri literare". Erau seri pline de
reverie şi fantasme tinereşti, în care se citea şi se discuta poezie, se asculta muzică
românească şi se proorocea (eufemistic şi codificat) sfârşitul zăpezilor imperiale... Eram
romantici şi visători, locuiam în hölderliniene turnuri de crin şi aveam conturi deschise la
Banca Decembrelui...
Astfel, generaţia noastră – despre care pot afirma fără teama de exagerare că
este cea mai valoroasă generaţie de scriitori bucovineni din perioada postbelică, prima
care a încercat să reînnoade firele tradiţiei cu poezia „iconarilor" interbelici – îi datorează
formarea personalităţii sale artistice, atât cât o are, poetului şi profesorului Vasile
Leviţchi. Existenţa sa în lumea spirituală românească a Cernăuţiului, dar mai cu seamă
prezenţa sa ca „factor reactiv" în anturajul studenţilor şi al tinerilor de creaţie a însemnat
nespus de mult.
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Ca poet a debutat târziu cu placheta intitulată simplu, Versuri (1959), din care,
mai apoi, a avut curajul să nu reţină nimic pentru culegerile selective. Spirit parcimonios,
a scris relativ puţin, însă cărţile care Ie-a dat la lumină (La izvoarele Şiretului (1966),
Mărturisiri în drum (1966), Inima iarăşi... (1972), întârziere de-o viaţă (1982), Se
destrăma o noapte albă (1985), Adaos la Cartea de vise (1989), Punte spre un mal
inexistent (1997), Cerul încă nesfărâmat (1997) poartă pecetea unei sensibilităţi şi
gândiri profund personale, „se potrivesc" întocmai cu faptele şi opţiunile sale cotidiene.
Adică, sunt sincere şi nespectaculoase. Poetul n-a căutat să-şi facă opera pe contul
atitudinilor sale civice şi nu s-a lăsat ,,'isterizat de prestigiul noutăţii obligatorii” (Andrei
Pleşu). N-a râvnit să fie un „personaj”. Nu i-au plăcut exagerările, adjectivele puse „la
superlativul flatant": cel mai mare, cel mai talentat, cel mai încolo şi încoace. S-a
mulţumit să rămână mereu în postura nobilă de soldat al Poeziei (deşi a fost, fără
îndoială, unul din „gradaţii" ei), căruia imaginea bastonului de mareşal nu i-a produs
insomnii şi obsesii.
Poezia sa, concepută iniţial mai mult ca o formă de rezistenţă într-o realitate ostilă
şi agresivă, a cunoscut o evoluţie consecventă şi fermă, cu deschideri spre orizonturile
poetice înnoitoare, moderne. In poemele sale lucrurile au mereu o sensibilitate rănită şi
poartă însemnele unei întârzieri vinovate, ale regretului adânc după ceva ce ar fi putut să
se întâmple şi nu s-a întâmplat. E o poetică a preatârziului, în descendenţă romantică, a
vergilianului fugit irreparabile tempus, consumându-se sub spectrul timpului modern.
Aproape orice poezie e o palpitantă confesiune existenţială, o meditaţie gravă
surprinzând „momente psihice vag-simboliste de spaime, reverie şi aşteptare” (Mihai
Cimpoi, în Istoria literaturii române din Basarabia (compendiu), pag. 278, Editura Litera
Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2003). Interogaţiile spiritului se revarsă ca un torent,
„freamătul ontologic” al fiinţei se lasă auzit de peste tot, dezvăliund un complex al
neîmplinirii, al unei vini inexplicabile, al ratării. Un poem emblematic în acest sens este
Rodire amară, poem pe care autorul prefera să-l includă în mai toate culegerile şi
antologiile, şi pe care îl cităm în întregime: „Măi călin amar, frate cu pelinul, / Silă ţi-e de
dulce, duşmănos destinul. / Chinule-călinule, ori eşti blestemat, / Ori ceva-n adâncuri tea înveninat, / Ori te vitregeşte glia, nu ţi-i mamă, / De te lasă lumea neluat în seamă. /
Cine o să vină? Ochii cui să bucuri / Cu aprinsul roşu picurat în ciucuri? / Roşul-viuamarul, picături de sânge, / Nimeni, numai gerul, numai el le strânge, / Strânse până
sună, strânse nu culese, / Clinchet slab în vânt – vântului să-i pese? / Altele mai mândre,
fructe mai de soi / Huzuresc demult în culcuşuri moi, / În mustire dulce, ori dospesc
tării… / Tu – în iarna aprigă zdrenţuit te ţii, / Biet călin cu ramul firav ca un pai, / Roada
sângerie doar pe ea o ai, / Trădătoare frunze te-au lăsat golit, / Doar călina amara nu tea părăsit. / E în ger cu tine, nu e printre „nişte”, / Numai ea, amara, dăinuie-n restrişte”.
Unul din simbolurile liricii lui Vasile Leviţchi este visul cu toată multitudinea sa de
semnificaţii. Cartea sa de vise (Adaos la Cartea de vise, 1989) reprezintă o „tălmăcire" a
fantasmelor nocturne, a transelor onirice, fără a-şi fi impus rigorile programatice ale
onirismului estetic, aşa cum se întâmplă în Carte de vise a lui Leonid Dimov, de pildă.
Visul lui Leviţchi e un adaos (o continuare) la eminescianul vis himeric („trăire visată" din
care se naşte „terestrul şi dulcele-amarul, năprasnicul meu paradis"). Visul este refugiu,
„adăpost / de monstrul râvnirilor treze”, clipa astrală a creaţiei, iar trezirea este „replică
vieţii din somn”. Iată acest poem desprins din ultimele cicluri: „Un somn absurd /
proiecţie a unor temerare plăsmuiri / ce mi s-ar potrivi ca lumi aievea / mie-n dar lăsate
/ nevrednic le jertfesc chiar eu / ofrandă implacabilei treziri / se prăbuşesc haotic / pier /
pier în abisul zis realitate // Potopul de lumină grea / inundă agresiv / fictiva pace a clipei
clar-obscure / lăsată parcă să mă fure / dar prea neputincioase pleoapele / ca dintr-un
întuneric protector / deschid uimirii încă-un înţeles: / sub nenăscutul încă / noul clar de
lună / totuna ziua rea se va topi / uşor-uşor / în cea mai de la urmă / lungă / noapte
bună” (Un somn absurd…).
Spaţiul în care se naşte miracolul poetic şi se revelează tainele existenţei este
albul – un alt simbol al poeticii lui Vasile Leviţchi. Albul simbolizeză puritatea şi
fragilitatea sufletului visător, tărâmul candorii şi al iluziei neîntinate. În chip oximoronic,
lumina diurnă (trezia, realitatea implacabilă) este dureroasă, „noul răsărit de soare
zămisleşte bezne”, iar albul fantomatic şi revelator al visărilor nocturne face să învie
„neagra splendoare a nopţilor de vise treze”.
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O altă obsesie fundamentală a acestei poezii este timpul, ireversibilitatea clipelor
trăite, relaţia fiinţei efemere cu marele cosmos. De aici, nesfârşitele interogaţii asupra
sensului vieţii, asupra „minunii de a fi”, asupra sfârşitului ciclului terestru. În ultimele
volume, Punte spre un mal inexistent şi Cerul încă nesfărâmat, apărute cu puţin timp
înainte de trecerea poetului la cele veşnice, sentimentul trecerii inexorabile ia forme
accentuate, apar emblemele zădărniciei şi ale dispariţiei. Iată acest tulburător bocet
metafizic având drept motto un vers din Paul Valéry, „Le mort, cette chose qui n’arrive
qu’aux autres…”: „Între tine şi lume / vor cădea obositele pleoape / grele ca draperiile
scenei / după spectacol. / Vei călători a treia zi / pe drumul plin de mister / şi pleoapele
vor dormi / liniştite, uşoare / între tine şi cer / şi nu va mai fi nici lume / nici zare, / nimic
din ce alină şi doare. / Apoi nemângâiaţii de noi, / cei cărora nu li se-ntâmplă /
asemenea treceri, / vom bate în cuie ceva / să te apere de zarvă şi ploi. / Câţiva bulgări
simbolici / vor bubui grăbit şi solemn / să-ţi trezească / ultima scurtă nelinişte / adânc
pământească / şi-ţi vor aduce / încă o dată un semn / mult prea cunoscut şi trăit / că ai
rămas părăsit, / străjuit doar de crucea de lemn, / doar de crucea de lemn” (Nimic
altceva…).
În anii renaşterii naţionale a românilor basarabeni şi nord-bucovineni, poetul (ca şi
publicistul) Vasile Leviţchi s-a implicat cu fervoare în istorie, în cauzele sociale ale
timpului. Ţară de Sus, Paşi spre începuturi, Vale a Cosminului, Carapciu, Prigonitele cruci
ş.a. sunt dramatice poeme ale damnării, ale culpabilizării istorice, inspirate din realităţile
autohtone. O forţă fatidică macină de la rădăcină codrii simbolici ai lui Ştefan cel Mare; în
cimitirele prezentului numele Ion coboară „în lut cu frânte cruci cu tot”, în timp ce
„răposaţii dintre oameni noi / se-nşiruie în stil cazon / şi ordonat”; Siretul – unul din
simbolurile spiritului bucovinean, alături de cel al Carpaţilor – este „tot mai scos din
albii”, ca şi graiul strămoşesc, „tot mai şanţ de aducţie… sistematizat”.
In viaţa de toate zilele, omul era de o fermecătoare delicateţe, de o discreţie şi de
o modestie structurală, asigurată, cred, şi de bunul-simţ bucovinean. Spirit analitic şi
partizan al dialogului, folosea ca unică armă forţa argumentului, manifestând toleranţă şi
respect faţă de opinia preopinentului. N-am observat la el acel „nenorocit sentiment de
invidie" (Eugen Simion) ce caracterizează în general lumea artistică. Epigramele şi
bancurile sale se remarcau printr-o nedezminţită subtilitate şi erau de o sclipitoare
inteligenţă ironică, De regulă, la masa la care se afla poetul, în compania câtorva prieteni
vrednici şi a unui clondir cu vin roşu (care, nu ştiu cum se face, dar de fiecare dată se
întâmpla să aibă, vorba Dumisale, acelaşi „cusur": era prea puţin...), întotdeauna
domnea o veselie contagioasă, discuţiile fiind din cele cu sens. Bănuiesc că ar fi dat mult
pentru un „chef literar" la Capsa, că i-ar fi plăcut să hălăduiască în preajma lui Păstorel
pe la cramele Moldovei, bând vin mănăstiresc şi savurând aromele tari ale vorbelor de
duh...
Ultimii ani poetul i-a trăit la Chişinău. Dar spiritual nu s-a desprins de Bucovina. El
face parte dintr-o generaţie care a cunoscut vechea imagine a Cernăuţiului, pe când
acesta era unul din cele mai mari centre de cultură românească. „Cernăutiul e un oraş în
care au existat oameni şi cărţi", îi plăcea să parafrazeze adesea cunoscuta afirmaţie a lui
Paul Celan. Icoana Carpaţilor, sadoveniana curgere a Siretului, vorba domoală şi aşezată
a oamenilor rostită în dulcele grai bucovinean, casele de lemn cu „ochi" deschişi în
acoperişuri de draniţă privind parcă în adânc de memorie, - toate acestea au însemnat
pentru el marele reper existenţial şi spiritual, terra paterna pe care ţi-o poate da numai
providenţa, ea fiind ruptă din generozitatea Atoatelui.
Hieroglifa existenţială a poeziei lui Vasile Leviţchi nu s-a ofilit. La o nouă lectură,
elixirul ei îşi păstrează tăria şi rafinamentul, iar cititorul de azi, chiar dacă este tratat cu
atâtea alte feluri de esenţe lirice (unele autentice, altele contrafăcute), cucerit sau, de
multe ori, derutat de atâtea experienţe şi extravaganţe (anti)poetice, cu siguranţă că mai
are senzori pentru a recepta şi acest fel de poezie.
Arcadie SUCEVEANU,
Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
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CONSTANTIN NOICABUCURIILE SIMPLE ŞI CELE ŞAPTE PĂCATE
Acad. Alexandru SURDU,
Preşedinte al Institutului Academiei Române de Filosofie
În anul 1934, un tânăr puţin cam agitat, care spunea că se urca şi cobora din
mers în tramvaiele cu cai, pe care le-a mai apucat în Bucureşti, angajat ca bibliotecar la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, publica o cărticică, Mathesis
sau bucuriile simple, remarcându-se astfel, prin câteva eseuri, ca un gânditor original,
care avea ceva de spus. Şi o făcea într-un mod simplu, fără prea multe referinţe la marii
filosofi, pe care, cunoscându-i erudiţia, îi ştia, de bună seamă, pe de rost. O făcea prin
interogaţii repetate (eseurile sale abundă în semne de întrebare), mai ales faţă de sine
însuşi. Din această cauză, ele par nişte exerciţii de autocunoaştere, un fel de aplicaţii ale
inscripţiei: „Cunoaşte-te pe tine însuţi” de la Delphi.
În eseul Bucuriile simple se începe cu întrebarea despre faptul de a fi, de „a fi o
dată sau de mai multe ori”. Şi răzbate din context că a fi înseamnă în fond a trăi, iar
viaţa este atât de bogată, încât am putea să ne mulţumim şi cu mai puţin. Şi chiar că ar
fi bine s-o facem. Dar, cum a trăi înseamnă a te bucura de viaţă, ar fi bine să ne
rezumăm la bucuriile simple, pe care le avem cu toţii, le înţelegem pe fiecare, şi ne
înţelegem şi între noi.
Bucuriile acestea simple nu sunt altceva decât „stările noastre de corp”. Numai că,
o spune în eseul Despre păcat, noi avem adesea tendinţa „de a prelungi” ceea ce este
simplu şi firesc, şi de „a cădea astfel în păcat”. „Prelungirea” aceasta este numită şi
„cădere în exces”.
Acestea sunt câteva elemente care ne permit o seamă de consideraţiuni atât
despre bucuriile simple cât, şi despre păcatele în care am putea să cădem.
Bucuriile sunt legate de stări organice, de plăceri ale simţurilor. Bucuria însă,
oricât de simplă ar fi, nu se confundă cu plăcerea. Plăcerea ţine de animalitate, bucuria
de umanitate. Nu este corect să spunem, de exemplu, despre un câine că „se bucură”,
deşi aşa se spune, când îşi vede sau îşi simte stăpânul, sau când „dă din coadă”. Câinele
îşi manifestă plăcerea, nu bucuria. Opusul plăcerii este neplăcerea sau suferinţa, legată
mai ales de durere. Opusul bucuriei este însă tristeţea sau supărarea. Semnificaţiile
acestor termeni nu sunt prea bine diferenţiate.
Psihologic, în cazul plăcerii, este vorba de senzaţii şi, respectiv, de percepţii, prin
intermediul celor cinci simţuri, ale unor stimuli interni sau externi agreabili. Cele mai
evidente plăceri sunt determinate de stimulii gustativi: de produse naturale sau de
preparate culinare. Cele agreabile (în funcţie de gusturi: dulci, sărate, aromate etc.) sunt
mâncate „cu plăcere”, nu „cu bucurie”. Dar o masă festivă (chiar şi numai pregătirea ei)
poate să producă bucurie, de unde şi întrebarea: „bucuroşi de oaspeţi?”. Masa festivă nu
se reduce însă la un simplu consum de bucate. Plăcerea nu este aici numai gustativă, ci
şi olfactivă (împreună sau separat de cea gustativă: miros de flori, cetină de brad ş.a.);
vizuală (peisaj, ambianţă, persoane agreabile sau iubite); auditivă (verbală, muzicală:
vocală, instrumentală), şi, evident, tactilă (temperatură, umiditate, locomoţie, poziţie).
S-ar putea spune că bucuria este un sentiment care presupune un complex de
senzaţii şi percepţii plăcute.
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Sentimentul însă, spre deosebire de plăcere, care este de scurtă durată, şi
încetează odată cu stimulii, este persistent. Dar nu este o simplă prelungire a plăcerii,
cum este satisfacţia, ci este o stare de spirit, o trăire durabilă, care se poate repeta: „o
dată sau de mai multe ori”, cum zice Noica, chiar în lipsa plăcerii şi a celor care o
determină. În felul acesta, se poate obţine un fel de „tonus vital”, de mulţumire
sufletească, fără vreo cauză imediată.
Din viaţa unor personalităţi al căror tonus vital a fost de mare stabilitate, cum este
cazul lui Immanuel Kant, pe care îl admirau Noica şi marii noştri filosofi, rezultă că, întradevăr, mulţumirea sufletească este o sumă, uneori prestabilită, de bucurii simple, dintre
care, la rândul lor, fiecare presupune un complex de senzaţii şi percepţii plăcute. Condiţia
este ca bucuriile să fie simple, adică senzaţiile şi percepţiile plăcute să nu presupună
stimulente greu accesibile, costisitoare, riscante etc., sau, dacă sunt obişnuite, „să nu fie
prelungite”.
Immanuel Kant, încă din tinereţe, pe când visa să se călugărească, zicându-şi
Cantius, ca şi Noica mai târziu, care optase pentru Nicasius, îşi reglementase traiul zilnic
foarte strict. Nu s-a călugărit, se zice, căci viaţa monahală din vremea lui i se părea prea
libertină! Era trezit cu noaptea-n cap de slujitorul Lampe, fost militar prusac, ca să-şi bea
ceaiul călduţ, la care mai trăgea şi câteva fumuri din pipă. De ce făcea Noica la fel, cu
„ceaiul său de schivnicie”, cum îi plăcea să zică, nu-i greu de presupus! La fel şi cu
plimbările intrate în poveste, cu mesele uşoare, făcute pe îndelete, cu invitaţii lăsaţi să
trăncănească-n voie şi toate celelalte. Aceasta e suita bucuriilor simple şi a plăcerilor
care, cel puţin pentru Noica, au fost uneori „şi mai puţine”.
Se zice că invitaţii lui Kant, măguliţi de gestul său, plecau însă cam nemâncaţi şi
nebăuţi de la festinul acestuia, şi trăgeau pe la câte un birt să-şi facă „prelungirea”.
Sunt şi alte exemple de personalităţi care, vorba tânărului Noica, se mulţumeau
„şi cu mai puţin”. Mircea Eliade tot încerca să-şi reducă timpul de odihnă şi de somn, alţii
cantitatea de bucate, în ciuda anecdotei cu „măgarul lui Buridan”, care era făcută tocmai
pe seama unor astfel de asceţi. Nu trebuie să uităm însă nici de performanţele care s-au
obţinut în aceste direcţii şi care s-au dovedit adesea benefice pentru monahii cărturari ca
şi pentru mireni.
Cazurile de „prelungiri” ale plăcerilor sunt însă şi mai cunoscute. Ele se pot
petrece accidental: „o dată sau de mai multe ori”, dar şi de regulă, şi pot ajunge
obişnuinţe. Această modalitate de a trăi în exces conduce adesea la „cele şapte păcate”,
numite astfel, ca şi cele şapte învăţături ale celor şapte înţelepţi, datorită semnificaţiei
speciale a cifrei şapte, care, în cazul păcatelor, se referă la moarte. Li se mai spune şi
„păcate de moarte”. Ele sunt însă mai numeroase şi de mai multe feluri. Am putea să le
împărţim, într-o manieră cvasifilosofică, după disciplinele tradiţionale. Păcatele ontologice
ar fi legate de particularităţile speciei umane şi chiar ale regnului animal, de a face rău
altor specii sau de a-şi face rău unii altora în genere: rasele, popoarele, naţiunile. Unele
păcate sunt reglementate prin table de legi, pe cale religioasă, juridică sau morală. Cele
şapte păcate „clasice”, ca să le zicem aşa, ar putea fi numite „gnoseologice”, căci rezultă
din necunoaşterea de sine, din necunoaşterea a ceea ce eşti şi a ceea ce trebuie să fii,
din necunoaşterea sau ignorarea consecinţelor nefaste ale prelungirilor de plăceri şi
renunţarea ca atare la bucuriile simple.
Immanuel Kant îţi oferea la masă câteva bucate şi un pocal cu vin. Toate bune şi
plăcute, ca şi vorbele frumoase. Bucuriile acelor întâlniri erau simple, nu presupuneau
vreun fast deosebit, dar erau memorabile, şi pentru unii (ca Fichte, bunăoară),
hotărâtoare în privinţa unor decizii, chiar vitale. Ceva asemănător se petrecea şi la
întâlnirile cu filosoful Noica. Deosebirea rezidă în faptul că la Kant nu ajungeau decât cei
pe care îi chema el şi pe care nu-i asculta niciodată în particular, ca la spovedanie, cum o
făcea Noica adesea cu tot felul de nechemaţi.
Prelungind însă mâncarea, băutura şi vorbirea, se ajunge la „căderea în exces”,
odată sau de mai multe ori, iar când se face obişnuinţă, se ajunge şi la „căderea în
păcat”. Lăcomia şi trăncăneala sunt păcate, căci se bazează pe exagerări ale plăcerilor
(culinare şi verbale). În cazul lăcomiei, situaţia nu necesită multe comentarii, dar
trăncăneala sau vorbăria pare tolerabilă la prima vedere. Ea este însă adesea
condamnată în cărţile sfinte, este interzisă în practicile religioase şi este adesea
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condamnabilă. Pe mulţi i-a dus la nebunie (logoreea patologică), la tăierea limbii sau
chiar la moarte. Aşa se poate ajunge, prin „prelungire”, de la plăcerea simplă la păcat.
Contrarele păcatelor sunt cunoscute adesea ca virtuţi (cumpătarea faţă de
lăcomie). Mândria, de exemplu, este o virtute şi asigură demnitatea persoanei, dar
prelungirea sau exagerarea mândriei, adesea fără nicio motivaţie, conduce la trufie,
considerată uneori pe primul loc între păcatele „gnoseologice”, a cărei contrară,
smerenia, te poate conduce pe cele mai înalte trepte ale sfinţeniei.
Odihna, mai ales după efortul unei zile de lucru, produce o plăcere bine meritată şi
este, alături de hrană, strict necesară pentru o viaţă normală, sănătoasă. Faptul că
somnul poate fi adesea redus cu efecte benefice nu poate să devină o regulă, dar
prelungirea lui nu este sănătoasă. Vorba lui Aristotel, că somnul şi odihna l-au făcut pe
om înţelept nu este un îndemn la păcatul de moarte al leneviei, iar aceasta nu se reduce
la prelungirea somnului şi a odihnei. Lipsa de preocupări conduce la simptomul plictiselii,
la netrebnicia generală pe care o determină starea de farniente.
Câte o dată sau chiar de mai multe ori i se poate întâmpla oricui să mai „păţească
vreo ruşine”, cum zicea c-ar fi păţit-o Noica la Botoşani, în oraşul lui Eminescu. Ajuns
acolo obosit, după o lungă călătorie, a fost cinstit cu un cocârţ a priori mai prelungit şi i
s-a făcut rău în public. Problema este să nu devină o regulă, să nu se transforme în
păcat.
Invidia pare ceva personal şi lasă impresia că trece neobservată. Dar ea se poate
transforma în boală psihică şi, asociată cu hiperperseverenţa, conduce la perturbaţii
sociale grave, la nedreptăţi şi la crime, şi condamnă în cele din urmă persoana la moarte,
uneori prin sinucidere. Sentimentul contrar invidiei nu are un singur nume, dar este, din
perspectivă creştină, asociat cu datoria de a-ţi iubi aproapele. Fără a exagera, cum se
face uneori, sau cel puţin se zice, să-i iubeşti pe toţi borfaşii, căci „aproapele”, în
traducerea latină a Bibliei, se zice proximus = cel mai apropiat de tine, şi nu orice om
(homo).
Şi, tot vorbind despre Kant, să amintim aici zgârcenia. Fichte, venind pe jos din
Sudul Germaniei să-l asculte pe marele Immanuel şi, după ce i-a pus în versuri una
dintre lecţii şi a fost invitat la celebra masă, tânărul filosof a făcut greşeala să-i ceară lui
Kant ceva bani împrumut, să aibă de întoarcere. Kant nu i-a dat, fireşte, şi i-a răspuns că
nu vrea să-l pună în situaţia neplăcută de a nu-şi onora datoria la timp. Fusese Kant
zgârcit? Sau doar prevăzător? Căci se lăuda la cunoscuţi că nici n-a luat şi nici n-a dat
vreodată bani cu împrumut, şi nici n-a fost chezaş. Ce-nseamnă asta ştiau şi înţelepţii
antici, şi noi o ştim, o ţară-ntreagă rămasă-n faliment, în urma păcatului de moarte de-a
împrumuta din lăcomie şi de-a rămâne datornic. Dar şi opusa zgârceniei, risipa, e
considerată tot păcat, cu toate că aici se poate aduce un amendament, cum o face şi
Noica, în legătură cu pilda fiului risipitor, şi, în genere, cu risipa roditoare (gunoiul care
nu este împrăştiat nu rodeşte). Fiul risipitor a fost iertat o dată, pentru risipele sale, şi
chiar sărbătorit (cu întristarea fratelui său) la întoarcere, dar nu pentru risipa făcută (în
scopuri cultural-ştiinţifice sau nu), ci tocmai pentru încetarea risipei. Din pildă lipseşte
avertismentul obişnuit, că a doua oară nu va mai fi aşa. La prima abatere nu este încă
vorba de „prelungire”, adică de păcatul risipei, ci de o simplă întâmplare cu implicaţiile
„gnoseologice” ale învăţăturii de minte.
Urmându-l mai mult pe Nae Ionescu decât pe Goethe, dar neputând s-o spună pe
vremea aceea în scris, Noica era totuşi tolerant cu unele excese, mai ales bachice, dar nu
din partea filosofilor, ci mai ales a literaţilor şi artiştilor, care, pe vremea aceea, foloseau
cocârţul în exces. Principial, era vorba despre mitul faustic în varianta lui Goethe, cu
iertarea păcătosului care face contractul cu Diavolul vânzându-şi sufletul. Condiţia era s-o
facă în folosul umanităţii şi al culturii universale.
În privinţa băuturii era şi Noica de acord, chiar cu referinţă la impresioniştii din
pictură (cocârţarii cu absint), că nu excesul bachic stimula creaţia, ci mai degrabă o
stopa, uneori prin moarte prematură, ca şi în cazul multor poeţi români de pe atunci.
Dar, totuşi, unor astfel de oameni ar trebui să li se ierte orice. Numai că iertarea din
partea noastră, înţelegerea şi toleranţa păcatelor, nu a scăpat pe nimeni de la boală şi de
la moarte.
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S-ar părea că anumite excese: de muncă, de studiu, de lectură, eforturile
intelectuale prelungite, în genere, care nu sunt în mod evident benefice (filosoful ofticos
faţă de măgarul sănătos), ar fi nu numai tolerabile, dar şi producătoare de bucurii mai
elevate decât cele simple. Mai mult, că marile genii ar fi excelat în excese. Dovadă şi
viaţa lor adesea scurtă. Nu se poate însă generaliza, căci au fost la fel de multe genii,
poate chiar mai multe, care au trăit destul şi au murit în linişte la bătrâneţe. O spune şi
tragedianul antic: să nu spui despre nimeni că a fost fericit înainte de şti ce fel de moarte
a avut. Se dau exemple cu marii conducători care au sfârşit-o adesea rău (izolaţi pe
insule pustii sau prin buncăre întunecoase), indiferent de contractele cu Diavolul, care
durează 24 de ani (ca şi în cazul lui Ceauşescu).
Fericirea nu este numai o bucurie mai mare decât cele simple, datorită unui exces
de plăcere (plăceri), în mijlocul unui lanţ de chinuri. Ci, în termeni moderni, este mai
degrabă sinergia bucuriilor simple, care te conduce treptat, uneori la vârste înaintate, la
rezultate excepţionale (Kant cu Critica raţiunii pure, Goethe cu Faust şi, desigur, Noica,
tot la bătrâneţe, cu Devenirea întru fiinţă). Şi, cu cât sinergia bucuriilor simple este mai
cuprinzătoare, ea poate să producă efecte spectaculoase de purificare autentică
(catharsis), uneori în momente neaşteptate ale vieţii.
Mai trebuie adăugat aici, tocmai în legătură cu catharsis-ul, faptul că cele cinci
componente sentimentale ale acestuia, în accepţie aristotelică: mila, frica, plăcerea,
uimirea şi dragostea faţă de oameni, cu excepţia fricii, sunt pozitive, dar, pentru
declanşarea lor (în sufletul spectatorului) sunt necesare sentimentele contrare de care
dau dovadă personajele negative. Şi, mai ales în cazul tragediei, tocmai acestea, prin
contrast, prin opoziţie cu sentimentele bune, le produce totuşi. Contradicţia aici,
unilaterală cum îi zice Noica, nu conduce la victoria binelui, a vieţii sau a frumosului, ci
doar la trezirea acestora în mintea noastră. Catharsis-ul, purificarea, nu este numai
sinergia bucuriilor, ci şi respingerea suferinţelor, şi rezidă, cum zicea Hegel, în „munca
negativului”, în oscilaţia permanentă între bine şi rău, care înseamnă în fond, a trăi, adică
a fi.
Am fost invitat la sfinţirea unei Biserici din Braşov, la care ţineam foarte mult, căci
era Biserica scumpei mele mame, la care aceasta s-a dus cât au mai ţinut-o picioarele,
până la împlinirea unei Secol de viaţă. Nu mă aşteptam să fie atâta lume. Dar încă de
dimineaţă sute de oameni erau strânşi în jurul Bisericii, pe toate străzile lăturalnice,
privind la câteva ecrane imense imagini din interiorul Bisericii, şi aşteptând sosirea Prea
Fericitului Părinte Patriarh şi a Înalt Preasfinţiei Sale Mitropolitul Ardealului.
Când am ajuns acolo, cu cel puţin o oră înainte de începerea ceremoniei, nu se
mai putea apropia nimeni de intrarea în curtea Bisericii, păzită de jandarmi.
Recunoscându-mă comandantul, după uniforma de academician, contrastând izbitor cu
îmbrăcămintea modestă a credincioşilor, mi-a permis să urc pe treptele care duc la
platforma înaltă a intrării în Biserică, alături de cei patru episcopi, unde eram aşteptat de
părintele paroh.
De la înălţimea considerabilă a platformei, am avut o senzaţie cu totul deosebită,
văzând la picioarele mele o mulţime imensă care aveam impresia că mă priveşte.
Pe cer treceau nori negri şi chiar picura sporadic, dar se arăta cu intermitenţe şi
soarele care făcea să strălucească şi mai mult veşmintele poleite cu aur, argint şi pietre
sclipitoare ale înalţilor prelaţi.
Sosirea Patriarhului, în fruntea convoiului de preoţi în odăjdii, părea o descindere
de heruvimi, acompaniată de glasurile divine ale cântăreţilor. Iar convoiul venea din
toate părţile, multiplicat în ecranele imense, spre fiecare dintre miile de privitori –
încremeniţi, sub razele strălucitoare ale soarelui, în sunete prelungi de clopote.
Nu mai asistasem la o asemenea ceremonie: slujba din faţa Bisericii, înconjurul
acesteia cu oprirea pentru miruirea celor patru laturi; scenariul intrării prin Porţile
Împărăţiei şi slujba din interior, cu Patriarhul, Mitropolitul Ardealului, cei patru episcopi şi
douăzeci de preoţi, multiplicaţi, de asemenea, pe ecranele dinăuntrul şi din afara
Bisericii. Pe latura din dreapta altarului erau preoţii şi ierarhii celorlalte culte creştine din
Municipiul Braşov în veşminte de sărbătoare şi, printre ei, izolat oarecum, reprezentantul
Academiei Române, adică subsemnatul.
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Sfinţirea altarului, ecranizată, cu ceremonia ungerii cu mir şi pecetluirea, după
legarea panglicii tricolore, era desigur un spectacol sinergetic de excepţie al bucuriilor
simple, legate de senzaţii şi percepţii deosebit de plăcute pentru credincioşii creştini:
vizuale, auditive, olfactive, care, toate întreolaltă, făceau simţită, trupeşte şi sufleteşte,
prezenţa Duhului Sfânt al acestei Sărbători. Receptarea acestui tezaur sinergetic al
bucuriilor simple fusese pregătit, fireşte, cu migală, în sufletul fiecărui credincios de-a
lungul anilor de rugăciuni şi de speranţe, de suferinţe şi revolte, de necazuri şi
resemnare, de ultima nădejde a supravieţuirii noastre întru dreapta credinţă la umbra
ocrotitoare a Sfintei Cruci. Şi parcă venise odată cu Preafericitul Părinte şi mult aşteptata
noastră mântuire.
Dar mie mi-a fost dat să trăiesc în plus, datorită unei întâmplări, şi câteva clipe
sublime, pentru a căror elevaţie nu voi avea cuvinte, dar pe care merită să le amintesc
aici.
La sfinţirea unei Biserici se face îngăduinţa unică pentru orice creştin de a intra în
Sfântul Altar, destinat numai slujbelor ţinute în Taina Scripturii de către preoţii ortodocşi.
Motiv pentru care miile de credincioşi urmau să intre în Biserică pentru a trece prin
Sfântul Altar, ceea ce însemna un îndelung pelerinaj, care a şi ţinut până spre dimineaţă.
Pentru evitarea mulţimii, după binecuvântarea Preafericitului Părinte, care se îndrepta
spre ieşirea din Biserică, urmat de Înalţii Ierarhi, am pornit în urma acestora, având
parte de un spectacol unic.
Credincioşii îngenunchiaseră în stânga şi în dreapta covorului pe care trecea
Patriarhul Românilor de pretutindeni şi întindeau mâinile ca să-i atingă veşmintele Lui şi
ale Înalţilor Părinţi. Şi atunci s-a petrecut „minunea”, dacă pot să-i spun aşa,
încununarea, cutremurătoare pentru mine, a unei sinergii nebănuite de trăiri. Căci
credincioşii aceia, unii îngenunchiaţi şi alţii ridicaţi, după trecerea prelaţilor, întindeau
mâinile şi către mine. Şi le simţeam atingerea arzătoare, încărcată de Harul Sfinţilor
Părinţi. Mâinile zbârcite şi bătătorite ale mamelor noastre, ale taţilor şi bunicilor, ale
urmaşilor de astăzi, năpăstuiţi şi umiliţi, ale strămoşilor noştri care au stropit cu sudoarea
şi sângele lor fiecare palmă de pământ românesc. Şi m-a cuprins o groază cumplită, o
ruşine fără margini, şi aş fi vrut să le strig să nu mă atingă, să nu-mi ceară nimic, căci eu
sunt un păcătos, care nu-i poate ajuta. Şi m-a cuprins revolta pentru toate nedreptăţile
pe care le-a suferit poporul acesta de când ne ştim şi mai ales acuma. Şi frica de
pedeapsa care mă aşteaptă de a le fi înşelat credinţa acestor oameni loviţi de soartă. Şi
totuşi, plăcerea de a fi în mijlocul lor şi speranţa că Bunul Dumnezeu nu şi-a întors încă
privirea de la noi. Şi, ca un semn al mărinimiei sale, ni l-a trimis astăzi pe Vestitorul Său
să ne sfinţească Acest Lăcaş şi să ne trezească în suflete cele mai înălţătoare simţăminte
ale dreptei noastre credinţe.
Să poţi trăi asemenea clipe, de îmbinare clocotitoare a sentimentelor: de plăcere
şi durere, de milă şi de frică, de mândrie şi de ruşine, de sfinţenie şi de păcat; în beţia
lepădării de sine a catharsis-ului, în starea de uimire totală a faptului de a fi; auzind de
pretutindeni vocea lui Dumnezeu care îţi spune în limba lui Homer, sy ei, tu eşti, acesta
este tâlcul enigmaticului Epsilon de la Delphi şi, totodată, semnificaţia sublimă,
sinergetică, a bucuriilor simple ale cunoaşterii de sine.

Personalitate proteică a spiritualităţii româneşti contemporane, Alexandru
Surdu este o întruchipare a ceea ce are mai valoros rostirea filosofică de aici şi
pretutindeni. Opera sa se instituie într-o pledoarie a faptului că în vremuri
crepusculare se ivesc întruchipări ale spiritului care au menirea de a reda demnitatea
naţiunii respective…

9

Nota

Bene

CONSTANTIN ŢUŢUIANU
(1935-2006)
Există pe lume un gen de oameni care prin fire şi forţa
gândului se înalţă deasupra mulţimii dominând-o cu o deferenţă
aristocratică; cei din preajmă o acceptă ca o expresie a
firescului.
Unul dintre aceştia, tot mai puţini, este Ţuţuianu
Constantin, profesor al Liceului Teoretic “Emil Botta”- Adjud, la a
cărui amintire ne raportăm.
Coborât ca şi strămoşii săi de odinioară, de peste munte
– Poiana Sărată - în părţile moldave, Profesorul i-a urmat în
pornirea lor ancestrală încă de la finalizarea studiilor universitare până la pensionare fiind
ca şi înţelepţii Greciei antice, omul ce a trăit şi a trudit pentru discipolii săi, dăruindu-lise. Poate de aceea aceştia i-au spus Pericle.
Parcă-l văd şi acum la masa de scris; cu ochii înroşiţi de trudă, îndărătul
ochelarilor, cu părul albit înainte de vreme prin care se pierdeau rotocoale de fum ale
ţigării ca într-un ritual păgân; Pericle se încrâncena să dezlege probleme care altora lear fi fost refuzate. Alteori propunea modelele sale cu aceeaşi satisfacţie spirituală cu care
le rezolva.
Faţa-i sobră se lumina dintr-o dată ca de tăinuite efluvii în acela momente.
Hotărât lucru, omul a trăit întru’ spiritul matematicii, i-a fost iubirea vieţii şi de aceea n-a
siluit-o tocmind-o la tarabă precum sofiştii de odinioară şi ciracii lor actuali.
!!!!
Într-o zi de toamnă, mâhnită de plecarea-i grăbită, a pornit iarăşi la drum spre aşi odihni vechea suferinţă ce-i măcina trupul… Unii spun că pentru totdeauna… Nu-i
credeţi!
Îl văd cu ochii minţii, Profesorul e printre noi, reîncarnat în discipolii de odinioară,
în elevii care încă mai cred că matematica nu e un mijloc de parvenire ci o modalitate de
a ne regăsi pe noi înşine şi pe noi cu lumea.
phD Gicu –Valentin Dogaru
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Ecumenismul, o erezie şi un pericol pentru păstrarea şi cultivarea vieţii liturgice
şi religioase în Ortodoxie
Mişcarea ecumenică a apărut la începutul sec.
XX din tendinţa de a reface unitatea Bisericii fiind
iniţiată de Biserica Protestantă, care a simţit în viaţa sa
religioasă un vid pe care a căutat să-l umple. În
năzuinţa de a acoperi acest gol, Biserica Protestantă şia îndreptat atenţia spre Ortodoxie, spre tezaurul ei de
doctrină, viaţă şi pietate religioasă. Biserica Ortodoxă a
răspuns afirmativ invitaţiei, acceptând să intre în dialog
cu Biserica Protestantă, pentru a-i dezvălui acesteia comoara învăţăturii, trăirii şi simţirii
duhovniceşti. Biserica protestantă şi-a exprimat doar admiraţia faţă de valorile
Ortodoxiei, nu şi adeziunea sau consimţământul de a asimila aceste valori. Ea nu
abdică de la principiile raţionaliste şi eretice. Biserica Protestantă s-a născut în
sânul Reformei lui Martin Luther (1517) ca o acţiune de protest împotriva Bisericii
Romano-Catolice, fiindcă Luther nu mai putea suporta abuzurile, fărădelegile şi aberaţiile
comise de această Biserică, în special practica indulgenţelor (a iertării păcatelor uşoare
de către papă), în scopul colectării fondurilor băneşti ce urmau să se strângă pentru
construirea catedralei Saint Petro din Roma. Revendicările expuse de Luther în cele 95
de teze afişate pe uşa bisericii din Wittenberg aveau prin excelenţă un caracter religios.
Papa nu a dat curs acestor reînvigorări solicitate de Luther, ci dimpotrivă, a tratat
această reacţie cu dispreţ şi indiferenţă, socotind-o ca pe “o ceartă a călugărilor din
Wittenberg”. Indignat de acest fapt, Luther a declanşat reforma, replicând tendenţios şi
arogant papei: “După cum tu te-ai îndepărtat de Hristos, tot aşa şi eu te dau pe
mâinile satanei”. Tezele religioase reformatoare formulate de Luther sunt concepte
eronate, opuse diametral doctrinei catolice care îl nemulţumea profund. Fiecare precept
religios protestant este o replică dură la principalele puncte de credinţă ale Bisericii
Romano-Catolice, exemplu:
1. Dacă papa se socoteşte izvorul graţiei (al harului) şi este locţiitorul lui Hristos
pe pământ, Luther împreună cu gruparea lui protestantă au negat autoritatea papei, au
ieşit de sub ascultarea lui şi au emis conceptul preoţiei universale (adică toţi sunt preoţi
de la mic la mare şi toţi pot sfinţi şi învăţa pe oameni), conform textului de la I Petru, II9-10.
2. Dacă papa poate ierta păcatele (în afara Tainei Spovedaniei) atunci protestanţii
au înlăturat nu numai Taina Mărturisirii, ci toate Tainele, recunoscând numai două
(Botezul şi Euharistia) şi acestea, doar cu valoare de simbol.
3. Dacă papa a afirmat că el reprezintă Sfânta Tradiţie şi se identifică cu ea,
atunci protestanţii au exclus Sfânta Tradiţie, eliminând operele Sfinţilor Părinţi, canoanele
Bisericii, rânduielile de cult etc.
4. Dacă papa a contabilizat faptele bune, susţinând că sfinţii au acumulat un
surplus de merite care se adaugă în tezaurul Bisericii, din care papa distribuie harul
iertării de păcate celor ce se pocăiesc, atunci protestanţii au
negat valoarea şi importanţa faptelor bune, susţinând principiul
“Sola fide”,
adică mântuirea se dobândeşte numai prin
credinţă, nu şi prin lucrarea faptelor bune. Luther a numit întâia
epistolă sobornicească a Sf. Ap. Iacob “epistolă de paie”,
pentru că îi contrazicea teza raţionalistă: mântuirea prin
credinţă, fără fapte bune, ori noi ştim că şi demonii cred şi se
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cutremură, însă ei nu se mântuiesc, pentru că nu pot săvârşi fapte bune. “Credinţa fără
fapte bune este moartă”(Iacob II, 14, 26).
5. Dacă papa a considerat că Biblia este bunul său personal pe care numai el o
poate interpreta, atunci Luther a emis principiul liberului arbitru, învăţând că oricine
poate tâlcui cuvântul Scripturii după bunul plac, potrivit dictonului: “quod capitae tot
sensus”, adică câte capete atâtea idei şi aşa au apărut toate sectele, cultele
neoprotestante şi grupările anarhice desprinse din sânul Reformei lui Luther, întocmai ca
ciupercile otrăvitoare care apar primăvara după ploaie. Luther “a semănat vânt şi a
adunat furtună”, spun istoricii. Nici protestanţii nu au ajuns la un consens, ci s-au
divizat între ei în diferite fracţiuni religioase. Cum să avem noi
comuniune cu asemenea eretici? Cum să ne permitem “luxul” sau
mai bine zis imprudenţa de a participa la întrunirile lor sau la
slujbele lor? Cuvântul Sfintei Scripturi ne avertizează prompt în
acest sens, zicând:“De omul eretic, după întâia şi a doua
mustrare, părăseşte-l” (Tit III,9-10),iar canonul 45 apostolic
spune clar în această privinţă: „Episcopul sau presbiterul sau
diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se
afurisescă; iar dacă le-a permis acestora să săvârsească
ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte ), să se
caterisescă.”1 Unitatea Bisericii nu depinde doar de ascultarea
faţă de o autoritate supremă, nu e o problemă de subordonare şi
supunere faţă de superiori, ci unitatea Bisericii e dată de comuniunea liturgică cu Trupul
şi Sângele Lui Hristos, unimea duhovnicească în Sfânta Treime.
De aceea, Sfânta Liturghie, în Biserica Ortodoxă, reprezintă centrul întregului cult
divin public şi inima vieţii creştine. Ea este taina comuniunii noastre cu Hristos şi cu tot
sufletul creştinesc cel binecredincios, taina zidirii, înnoirii şi îmbunătăţirii vieţii noastre
duhovniceşti.
Cultul divin al Bisericii Protestante este simplu, sec şi rudimentar,
dezgolit de acte şi forme simbolice.
În concluzie, putem afirma cu toată certitudinea că PAPALITATEA
A
FAVORIZAT APARIŢIA TUTUROR EREZIILOR, FRICŢIUNILOR ŞI GRUPĂRILOR
ANARHICE DIN MILENIUL AL DOILEA, fiindcă dogma primatului şi a infailibilităţii
papale a generat toate discordiile şi controversele religioase, iar schisma de la 1054 a
deschis porţile tuturor credinţelor deşarte, eretice şi vătămătoare de suflet.
(Va urma…)
Buchidău Cătălin

1

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1991, p.31.
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Spunem „Prezent”, suntem competitivi!
La
numeroasele
activităţi
educative
desfăşurate cu ocazia Zilei
Europei au participat cu
entuziasm elevii liceului. În
cadrul
concursului
„Vacanţa
mea
în
Europa”, echipajul format
din elevii: Moisă Emanuel,

Chiper Ramona şi Diaconu
Adriana.
La
derularea
proiectului
au participat
profesorii
Dogaru
Gicu
Valentin, Panaite Roxana,
Lepădatu
Aliona,
Rusu
Aurel,
Avram
Adrian,
Bichescu
Gina,
Brînzoi
Elena.
amplu
proiect
de
promovare a imaginii şcolii
organizat
la
nivelul
judeţului Vrancea, numit
„Ethosul şcolar”.

clasa a XI-a A, Brumaru
Mihai, clasa a X-a B,
Ciurcanu Oana, clasa a XI-a
A îndrumaţi de doamnele
prof. Chiper Ramona şi
Diaconu
Adriana,
au
câştigat locul I pe judeţ.
La concursul de grafitti
„Together
4
Europe”

echipajul format din elevii:
Miron Anca, clasa a IX-a A,
Marin Cosmin, clasa a XI-a
G şi Tudor Bogdan, clasa a
X-a G, conduşi de prof.
Lepădatu Aliona s-au clasat
pe locul IV pe judeţ.

Un eveniment demn de
remarcat este renaşterea
revistei liceului într-o nouă
ediţie, „Nota bene”.
Proiectele derulate în
liceu anul trecut şcolar au
antrenat atât elevii cât şi
un mare grup de profesori.
Dintre acestea enumerăm:
-“Multiculturalitate –
limba,
ca
mijloc
de
integrare
socială”
–
încheiat
între
Liceul
Teoretic “Emil Botta” Adjud
şi Liceul Teoretic “Salamon
Erno”
din
Gheorgheni,
având drept coordonatori
din partea Liceului „Emil
Botta” pe d-nele prof.

Liceul Teoretic „Emil
Botta” a participat şi la un
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-“Memoria
holocaustului” încheiat cu
Liceul Teoretic din Şimleul
Silvaniei este un proiect ce
se va derula şi în acest an
şcolar, alături de noi, având
şi
elevi
ai
Colegiului
Naţional „A.I. Cuza” din
Focşani.
-„Împreună
pe
drumuri de istorie şi
cultură”
parteneriat
educaţional
internaţional
iniţiat de către Colegiul
Naţional „A. I. Cuza” şi
căruia
i
s-au
alăturat
Colegiul "Mihai Viteazu" din
localitatea Sfîntu Gheorghe
şi Liceul Teoretic Cimişeni
din Republica Moldova
-„Trotuşul –râul care
ne
uneşte”
-proiect
interjudeţean la care au
participat liceele şi şcolile
din municipiul Adjud dar şi
licee din Oneşti şi Moineşti.
Au
participat
elevi
ai
Liceului
Teoretic
„Emil
Botta” din clasele a XI-a F
şi G conduşi de d-nele prof.
Bichescu Gina şi Grecu
Dana.

Nota
-“Un
NU
hotărât
violenţei
în
şcoală,
familie şi societate” liceul a participat în cadrul
proiectului de parteneriat
educaţional la un concurs
interşcolar
unde
ne-am
clasat pe locul al II-lea cu
echipajul format din elevele
Zanfir Andreea şi Muşat
Anca –clasa a XI-a A şi
conduse de prof. Croitoru
Elena Florina şi Diaconu
Adriana. Proiectul a fost
iniţiat de Colegiul Tehnic
„Gheorghe Balş” şi a avut
drept parteneri ISJ Vrancea
şi
Primăria
municipiului
Adjud.
-Proiectul
„Oferte
educaţionale
incluzive
extracurriculare
şi
extraşcolare
pentru

formarea
stilului
de
viaţă
sănatos
şi
a
cetăţeniei active pentru
copii”
–s-a
concretizat
într-un concurs la care au
participat elevii clasei a X-a
E şi care a fost încununat
de un premiu II, câştigat de
eleva Andreea Paizan.

Bene
-„Character first” –
proiect educaţional iniţiat
de prof. Rogoz Rodica îşi
propune
formarea
trăsăturilor de caracter la
elevi.
La
proiect
alăturându-i-se
elevi
şi
profesori
ai
liceului.
Proiectul va continua şi în
anul şcolar 2010-2011;
-„Balul Balurilor” –
eveniment desfăşurat la
Focşani, la care nu am avut
concurentă care să ne
reprezinte şcoala însă am
participat cu o galerie
numeroasă, care a câştigat
premiul pentru „Cea mai
bună galerie”.
La sfârşitul anului şcolar
trecut
s-a
desfăşurat
simpozionul
naţional
„Simbol şi cuvânt” unde
au
participat
elevele
Samson Sorina şi Adam
Ecaterina
la
secţiunea
Creaţie.
-Elevele Anca Muşat şi
Andreea Zanfir din clasa
aXII-a A au participat anul
trecut şcolar la cursul:
Managementul
Voluntarilor in context
TiA, care s-a desfăşurat la
Oneşti.

dezvoltat în ţară, „Let’s do
it, Romania” proiect la
care au participat elevii
claselor a X-a A şi F, a XI-a
A, B, E, şi a XII-a B. O
contribuţie importantă la

această activitate aparţine
lui Cosmin Marin, elev în
clasa a XII-a G, care a fost
coordonatorul acţiunii la
nivel de oraş. Elevii noştri,
împreună cu un grup de
cadre didactice, cu toţii
inimoşi,
au
ecologizat

diferite zone limitrofe ale
oraşului Adjud.

Anul acesta şcolar a
debutat cu cel mai mare
proiect
de
voluntariat

Diaconu Adriana Daniela
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Avem un cuvânt de spus, ne implicăm!
„Educaţie
experenţială
pentru
viaţă
şi
comunitate” –acesta este proiectul de team building derulat
cu toţi elevii claselor a IX-a, în anul şcolar 2009-2010, care a
avut drept iniţiator Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Focul Viu”
Focşani.
Şi bobocii din acest an şcolar 2010-2011 au desfăşurat
activitatea de team building în luna septembrie 2010 iar acum
s-au alăturat colegilor lor din clubul „Impact”, care-şi doreşte
să se implice în dezvoltarea unor proiecte la nivelul comunităţii.
În vacanţa de vară, „Aventurierii” au „spart gheaţa” cu
derularea proiectului „Odihna Verde”, de ecologizare a zonei
râului Trotuş, limitrofă oraşului nostru. În cadrul clubului elevii
scriu proiecte şi învaţă să le pună în practică, fiind îndrumaţi de
trainerii George Brătăşanu şi Cristina Rusu. O implicare majoră
în cadrul clubului o au elevii Cosmin Marin, Radu Tiliţă, Andreea
Andronic, Alina Marin, Marius Rusu, Marius Drăgan, Dana Radu,
Florin Milea, Gabriela Ichim, Anca Dorneanu, Alexandra Petrea,
Gabriel Burlă, Elena Bengalici, George Iftimie, Ingrid Iotu,
Cătălin Bozanchi (zis Snoop) şi Teodora Chiticaru (zis Zizzo).
Tot în vacanţa de vară, membrii clubului IMPACT au
participat la o campanie de salvarea urşilor, aceştia fiind în
pericol de a fi vânaţi de săteni deoarece, în lipsă de hrană,
coboară în satele de munte, pricinuind pagube.
În perioada 22-24 octombrie a avut loc un curs de
scriere de proiecte TiA, unde elevii clubului au fost informaţi de
posibilităţile numeroase prin care se pot implica în realizarea
diverselor activităţi cum ar fi: schimbul de tineri din România şi
alte ţări europene, acţiuni de voluntariat, vizită la sediul
Parlamentului European, participarea la cursuri de formare.
În perioada sărbătorilor de iarnă, „Aventurierii” şi-au
propus derularea proiectului „Zâmbet de Crăciun” prin care vor
să arate elevilor din Centrul de Asistenţă Socială –Păuneşti şi
Centrul de Bătrâni din Adjud că nu sunt singuri. Proiectul are ca
activitate de bază realizarea ornamentelor de Crăciun şi a
felicitărilor. Se vor colecta fonduri din vânzarea obiectelor
realizate de către ei dar şi din donaţii, urmând ca apoi să
pregătească daruri celor aflaţi în aceste centre. Elevii vor
prezenta şi un mic program artistic şi vor petrece câteva clipe
alături de copiii şi bătrânii nevoiaşi.
Lucruri frumoase şi sensibile se petrec în cadrul clubului
ai cărui membri se întâlnesc în fiecare zi de marţi între orele
18,30-20,30. Faptul că vin să li se alăture din ce în ce mai
mulţi colegi, denotă faptul că în şcoala noastră avem tineri
capabili, cu iniţiativă şi cărora le pasă ce se întâmplă în jurul
lor.

FELICITĂM atât membrii cât şi trainerii clubului şi mulţumim coordonatorului
acestui proiect de anvergură, d-lui Ioan Florea şi asistentului de proiect, d-lui
Silviu Pleşa.
Diaconu Adriana Daniela
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Consiliul Şcolar al Elevilor (C.Ş.E.)

În cadrul Liceului Teoretic “Emil Botta”, alegerile pentru constituirea Biroului
Executiv al C.Ş.E. au avut loc pe data de 21.10.2010. În urma desfăşurării alegerilor au
fost aleşi preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi, iar secretarul şi cei cinci directori de
departamente existente la nivelul C.Ş.E. au fost aleşi prin vot în cadrul întrunirii în plen al
C.Ş.E.
C.Ş.E. al Liceului Teoretic “Emil Botta” are următoarea componenţă:
Biroul Executiv:
► Preşedinte – Tiliţă Radu – clasa a X-a F;
► Vicepreşedinte – Postovaru Maria Carla – clasa a X-a A;
► Vicepreşedinte – Rusu Marius Gabriel – clasa a X-a A;
► Secretar – Ichim Raluca – clasa a XI-a A;
► Director Departament “Concursuri şcolare şi extraşcolare” – Balla Laura –
clasa a XI-a F;
► Director Departament “Cultură, educaţie şi programe şcolare” – Andronic
Andreea – clasa a X-a F;
► Director Departament “Sport şi programe de tineret” – Brumaru Ioan Mihai –
clasa a XI-a B;
► Director Departament “Avocatul elevului” – Ivan Ioana – clasa a XI-a G;
► Director Departament “Informare, mobilitate, formare şi consiliere” – Pintilie
Ramona – clasa a XI-a E;
Acestora li se adaugă reprezentanţii fiecărei clase în C.Ş.E.
În întreaga sa activitate, C.Ş.E. colaborează cu consilierul educativ. Este
important de menţionat că deciziile într-un consiliu al elevilor sunt adoptate numai de
către elevi, cadrele didactice şi orice alte persoane din exterior având rol consultativ.
În acelaşi timp, C.Ş.E. are nevoie de sprijin din partea cadrelor didactice, ce le vor
oferi elevilor înţelegere, susţinere, sfaturi sau idei noi.
Directorii unităţilor de învăţământ oferă elevilor sprijin, susţinere şi încredere,
pentru ca aceştia să-şi poată desfăşura cât mai bine activităţile.
Pentru informaţii detaliate referitoare la C.Ş.E. puteţi accesa site-ul wedu.ro şi
consulta:
~ Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.Ş.E.
~ Strategia şi calendarul alegerilor C.N.E. – Ghidul C.N.E.
Mulţumim pe această cale elevului Moisă
Emanuel – clasa a XII-a A – care a fost
preşedintele C.Ş.E. timp de doi ani, perioadă în
care a desfăşurat acţiuni educative dintre cele mai
variate, în care munca, talentul, perseverenţa şi
spiritual perfecţionist s-au îmbinat armonios.
Sperăm ca prin activitatea sa, C.Ş.E. al
Liceului Teoretic “Emil Botta” să contribuie la
organizarea de acţiuni şcolare şi extraşcolare
menite să dezvolte comportamentul activ şi
atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa
loială şi munca în echipă.
Vă urăm succes în activitatea viitoare şi vă asigurăm că vă suntem aproape!
Croitoru Elena Florina,
consilier educativ
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De ce “Character first ! “ ?

Cadrele didactice şi părinţii sunt deseori interesaţi mai
degrabă de rezultatele elevului decât de conduita acestuia. Cultura
de azi, care pune accentul pe rezultate imediate, transmite mesajul
subtil că micile compromisuri sunt acceptabile pentru a reuşi.
De cele
mai multe ori se încearcă o corectare a
comportamentului elevului (echivalent cu tratarea efectului) când,
de fapt, este nevoie să lucrăm la formarea caracterului (cauza
comportamentului).
Formarea caracterului nu este totuna cu dezvoltarea
abilităţilor. După ce omul învaţă să citească, să meargă pe bicicletă sau să folosească un aparat,
aceste abilităţi, de obicei, nu se mai uită. În contrast cu aceasta, caracterul se formează şi se
întăreşte în fiecare zi prin deciziile pe care omul le ia. Aprecierea personală pentru caracterul cuiva
comunică prioritatea integrităţii, încurajează persoana respectivă spre perseverenţă, în ciuda
tentaţiei de a ceda, şi oferă celorlalţi o exemplificare autentică a unei trăsături de caracter
specifice.
Multe instituţii de învăţământ abordează formarea caracterului la modul general, însă tinerii
au nevoie de sfaturi specifice, de exemple obiective şi de o motivaţie corectă.
Iată o metoda dezvoltată ştiintific şi experimentată practic - ”Character first !” - care
vine să umple golul din programa şcolară şi să aducă o alternativă la corectarea prin coerciţie a
deviaţiilor de comportament.
Programa educativă “Character First !” oferă cadrelor didactice şi părinţilor o metodă de
studiu sistematic şi de promovare a unui caracter frumos. Metoda urmăreşte dezvoltarea a 49 de
trăsături de caracter apreciate mereu şi pretutindeni de-a
lungul istoriei și care reprezintă un început potrivit. Cele 49
de definiţii ”Character First !” abordează mai mult aspectul
practic. De exemplu, dicţionarul defineşte „recunoştinţa”
drept apreciere pentru anumite beneficii. ”Character First !”
face un pas mai departe şi afirmă: recunoştinţa înseamnă a
comunica altora, prin cuvinte şi fapte, că mi-au făcut un bine.
Definiţia astfel formulată implică modalităţi practice
prin care această calitate să poată fi demonstrată şi asimilată.
Cele 49 trăsături de caracter ajută şi la definirea celor
şapte perspective despre leadership: Vizionarul,
Idealistul,
Organizatorul,
Furnizorul,
Servitorul,
Profesorul, Mediatorul.
Raportarea la această listă de perspective i-a ajutat pe mulţi să depăşească problemele
obişnuite de comunicare şi să devină lideri mai buni.
Lecţiile practice, distractive şi uşor de memorat promovează ideea de bun cetăţean, lucrul în
echipă, respectul faţă de alţii, simţul responsabilităţii, sănătatea bună, siguranţa şi performanţa
academică superioară.
”Character First !” este un program bazat pe comunicare, care oferă definiţii şi îi încurajează pe
participanţi să dezvolte obiceiuri pozitive în viaţa de zi cu zi.
”Character first !” reprezintă, deci, o alegere excelentă pentru reducerea problemelor şcolare
precum sfidarea, violenţa, lipsa respectului, indolenţa, lipsa punctualităţii, indiferenţa, minciuna,
înşelăciunea, furtul, batjocura şi fuga de responsabilitate.
Cartea „Obţinerea succesului autentic… Formarea caracterului în
familie” este cea mai răspândită şi mai economică resursă pentru însuşirea
noţiunilor despre caracter. În aceasta sunt prezentate toate cele 49 trăsături de
caracter, câte o lecţie pe fiecare pagină, pentru copii şi persoane de toate
vârstele.
Pentru a afla tehnici de formare a caracterului prin laudă, tehnici de
corectare bazată pe caracter precum şi paşi de implementare a metodei
“Character First !” vă invităm să consultaţi manualul, informaţiile suplimentare
fiind postate şi pe site-ul http://characterfirst.ro.

Rogoz Rodica-Iuliana
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Viitorul ne vrea existenţialişti!
Privind, plini
de speranţă, către
un viitor care nu
există, intrăm, cu
sau
fără
voia
noastră, în rândul
inutil şi fără sfârşit
al milioanelor de
zerouri care au fost,
pur şi simplu, care
au avut unicul rol de
a menţine echilibrul dintre bine şi rău, dintre
posibil şi imposibil, dintre trecut şi viitor, dintre
viaţă şi moarte, dintre totul şi nimic, mai exact,
dintre extreme, dintre excese. Principiul
echilibrului, stăpânit de raţiunea umană, apare,
astfel, ca un principiu suprem, superior chiar
timpului devorator. Anvergura mediocrităţii
(adică a căii de mijloc!) are drept consecinţă
stagnarea, fapt ce elimină din experienţa
umană ideea unui progres, cel puţin din punct
de vedere istoric. Istoria dobândeşte, astfel, un
soi de prejudecată finalistă: nu cunoaşte decât
o singură direcţie, independentă de orice
influenţă umană.
Omul este, prin excelenţa sa, o fiinţă
care se resemnează cu orice, care îşi acceptă cu
uşurinţă condiţia, cât timp consideră că nu are
nimic de pierdut. Şi totuşi, pierde! În primul
rând, pierde un sens, pierde şansa de a deveni
un dirijor al istoriei, şansa de a-şi împlini
destinul. Postura de victimă a istoriei pare să îi
surâdă: această condiţie are ceva liniştitor
pentru el, ceva moral, ceva definitiv, poate
chiar ceva mistic. În fond, ce om normal şi-ar
da bunăstarea pe nelinişte, pe angoasa
existenţială? Desigur, niciunul. Eroul posedă
astfel un stigmat al raţiunii, universal valabil:
este în mod necesar supus unui tiranic
determinism psihologic. Cu toate acestea, eroul
nu se lăsă pătat de raţiune.
Un mare rol în menţinerea echilibrului la avut şi încă îl mai are religiozitatea maselor,
care a devenit superficială şi indiferentă, cel
puţin în creştinism. Bunul Dumnezeu, în Vechiul
Testament, prin graiul aleşilor săi, ne îndeamnă
să ne resemnăm: „Ce a fost, va mai fi; ce s-a
făcut, se va face iar; şi nu e nimic nou sub
soare”. Altfel spus, ar trebui să intrăm în destin,
cu capetele plecate, gata copţi pentru
catastrofă. Ca punct de sprijin, cel ce a fost
supranumit adevărul suprem, ne oferă o etică a
dreptăţii, a iubirii, ce nu admite obiecţii, ce cere
supunere necondiţionată şi laude linguşitoare.
Aceasta etică stabileşte şi dă verdicte asupra
posibilului şi imposibilului, fixează limita între
realitate şi vis, între bine şi rău, între ceea ce

trebuie să faci şi ceea ce nu trebuie să faci.
Desigur, cine nu respectă această etică, aceste
porunci, sau cine trişează în a le înfăptui, va
avea de-a face cu Dumnezeul Nemesis după
moarte, care nu ţine cont de victime, ci de
poruncile sale. În schimb, cine se va umili
înfăptuindu-le, va avea parte de viaţă eternă,
care, la drept vorbind, tot moarte e.
Creştinismul uzat, îmbrăţişat de umanitate,
aduce în prim-plan un Dumnezeu obiectiv, care
nu mai are decât rolul patului lui Procust: acela
de a salva mediocritatea. Dar altceva s-a vrut a
fi Dumnezeu: nu judecător, ci un iertător, un
iubitor al celor buni şi răi deopotrivă, un sens,
un ajutor, o certitudine, o speranţă, o credinţă,
o extremă. Judecata presupune un bine şi un
rău. Dumnezeu e doar bun şi atât. „Bine – veţi
spune – dar cum rămâne cu crima şi pedeapsa,
cu răsplata faptelor? “ Ei bine, crima este, sau
ar trebui să fie, un lucru absolut necesar şi
firesc. Nu orice crimă este stimabilă, însă unele
sunt prin însăşi natura lor binevenite. Cum se
împacă omul cu ele, asta are mai puţină
importanţă. Pentru admiratorii mediocrităţii,
lipsa de respect faţă de regulă, extrema este şi
a fost dintotdeauna socotită o crimă. Dar nu-i
oare posibil ca tocmai prin respectul faţă de
reguli să se fi înşelat oamenii mereu? Din punct
de vedere religios, erou nu poate fi decât un
criminal sau un sfânt. Din moment ce crima a
fost înfăptuită, pedeapsa devine un lucru
neînsemnat. Aşa cum moartea nu mai are nicio
importanţă pentru cei care au trăit viaţa, şi nu
au
irosit-o
cu
gânduri
şi
visuri.
Iar
mediocritatea crimelor nu se iartă. Nu orice
criminal este şi un erou.
Idealul
obiectivităţii
absolute
a
constituit şi năzuinţa raţiunii umane. În ceea ce
priveşte pe Dumnezeu, este o poruncă: iubeştel pe Dumnezeul din toată inima, din tot sufletul.
Însă raţiunea se lipseşte de astfel de porunci,
întrucât oamenii o iubesc de la sine. Raţiunea
nu
face
decât
să
creeze
reguli,
să
binecuvânteze oamenii mediocri, să menţină
acest echilibru dezgustător, care spulberă ideea
unui progress, care nu face decât să judece, ea
în sine nefiind supusă niciunei jurisdicţii. De aici
a luat naştere şi ştiinţa, în care omul s-a arătat
dispus să creadă, cu atât mai mult cu cât a
înţeles-o
mai
puţin.
Gândirea
ştiinţifică
stabileşte limitele posibilului şi imposibilului;
este obiectivă, indiferentă. Nu face distincţia
între ceea ce este important şi neînsemnat. Ea
contemplă rece vinovaţii şi nevinovaţii, după
propriile-i legi autonome. Marea sa forţă de
seducţie a constat în faptul că a pretins
certitudine, universalitate. Spunea Dostoevski,
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ironic: „Prin ştiinţă vom găsi din nou adevărul,
dar de data aceasta îl vom accepta conştient.
Cunoaşterea e mai presus de sentimente,
conştiinţa vieţii e mai presus de viaţă. Ştiinţa ne
dă înţelepciune, înţelepciunea va dezvălui legile,
iar cunoaşterea legilor fericirii e mai presus de
fericirea însăşi.” Un om de ştiinţă care se
stimează nu poate să nu admită acest
raţionament. Ce-i drept, există un progres al
ştiinţelor, un progres al tehnicii, şi, prin
aceasta, al bunăstării oamenilor, dar este urmat
totodată de un regres din punct de vedere
individual, cultural şi din punct de vedere al
istoriei umanităţii. Oare când vom fi capabili să
explicăm totul, în manieră pozitivistă, o să
ajungem să dorim ca lucrurile să se petreacă
întocmai cum le-ar fi dezvăluit ştiinţa? Dar asta
înseamnă deja moarte. Cine acceptă că „doi ori
doi fac patru”, va trebui totodată să accepte că
moartea este scopul vieţii.
Un cuvânt greu de spus în privinţa
existenţei concrete a individului, a trăirilor lui, a
experimentelor lui de viaţă, l-au avut
existenţialiştii. Poate că idea esenţială a
curentului existenţialist a fost următoarea: că
oamenii nu se pot elimina singuri, nu se pot
considera simple victime ale unor forţe
oarecare, ci este mereu decizia lor cine sunt. Că
omul este autorul eului său. Cu toate acestea,
pentru ca cineva să îşi trăiască viaţa, mai întâi
trebuie să îşi exercite libertatea de a-şi crea
una, de a şi-o inventa. Libertatea constă în
opţiunea pentru una din posibilităţi, în
realizarea ei prin faptă şi în responsabilitatea pe
care o asumăm pentru acţiunea noastră, căci
libertatea este faptă. Libertatea se defineşte
realizându-se, atunci când omul îşi împlineşte
personalitatea în contextul evenimentelor lumii,
în loc de a le suporta din afară, ca pe un destin
orb. Omul trebuie să se realizeze, trebuie să se
proiecteze pe sine însuşi în vederea unui scop.
El trebuie să îndrăznească decisivul, pe culmea
pasiunii subiective şi în deplină conştientizare a
unei responsabilităţi. Înseamnă că decizia şi
acţiunea lui pot schimba lumea în care trăieşte
într-o oarecare măsură. Şi libertatea noastră,
importanţa deciziilor ce o presupune, angajarea
ne produc teamă. Poate că frica sau/şi lenea

sunt barierele care ţin oamenii departe de
atingerea adevăratului lor potenţial, de progres.
Nu poate fi vorba de limite. Noi credem că
suntem atât de limitaţi, şi de fapt restricţiile
sunt rodul imaginaţiei noastre, sunt doar nişte
banale scuze. Nu se poate spune că omul nu
este liber, dar mai presus de toate, omul se
teme de libertate; din pricina asta caută
cunoaşterea. Oamenii creează ei înşişi ceea ce
numesc „libertate”, adică imaginea iluzorie a
ceva ce deţine puterea în cer şi pe pământ.
Aderenţii mediocrităţii se comportă asemeni
acelor măgari, aşezaţi între doi saci cu ovăz
identici, care mor de foame pentru că nu au mai
multe motive să o ia la dreapta decât la stânga.
Deci, alegerea inoptativă nu poate fi o soluţie.
Tinzând către o extremă, omul , chiar dacă nu
ajunge acolo unde îşi doreşte, va ajunge cel
puţin la un capăt, undeva. Însă dacă rămâne la
mijloc, dacă se zbate inutil între extreme, va
prefera să îşi schimbe mai degrabă dorinţele
decât ordinea lumii.
Istoria va fi mereu interesată numai de
omul de acţiune, cel care a lăsat urme ale
trecerii sale în torentul vieţii sociale. Problema
care se iveşte este următoarea: că omul de
acţiune trebuie să fie în mod necesar un spirit
mediocru. De ce? Pentru că nu putem înţelege
şi trăi viaţa în acelaşi timp, precum a făcut-o
Socrate. Noi trebuie să alegem mereu. În
general, nu există oameni hotărâţi, ci există
numai mari hotărâri, cu neputinţă de înţeles,
pentru că ele nu se fondează pe nimic şi exclud
orice motivaţie, sunt în afara oricăror reguli şi,
în consecinţă, în afară tuturor explicaţiilor
posibile. Şi poate că mai există o problemă:
faptul că am devenit prea vulnerabili, şi
totodată prea conştienţi de vulnerabilitatea
noastră, pentru a ne mai fi accesibil eroismul.
Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne
resemnăm.
Aşadar, istoria poate fi scrisă, şi asta
depinde numai de noi înşine, de hotărârile
noastre. Hotărâri ce se plasează, în mod
necesar, dincolo de exigenţele raţiunii, dincolo
de sentimente, dincolo de nebunie: acolo unde
totul este posibil şi imposibil.

Butnaru Paul, clasa a XII-a F
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Cercul de lectură

Lectura este un mijloc esenţial prin intermediul căruia
oamenii se înnobilează cu informaţiile de care au nevoie.
Oare, elevii doresc să aibă acces la informaţii?
Lectura se mai numără printre pasiunile acestora? După o
perioadă scurtă, din păcate, am aflat că lecturarea operelor impuse
de programa şcolară e, pentru majoritatea, facultativă.
Ideea de a oferi un spaţiu de lectură larg deschis, de a
reveni la bucuria inocentă a lecturii de plăcere, fără pretenţii de
comentarii „academice”, a lecturii libere, nu impuse, s-a materializat prin proiectul Cercul
de lectură.
Scopul acestui proiect de cercetare-acţiune este de a cultiva gustul pentru lectură
prin încurajarea apropierii autentice a elevilor de cartea de literatură, date fiind
consecinţele majore în formarea personalităţii tânărului (cunoaşterea de sine şi
cunoaşterea celorlalţi, dezvoltarea creativităţii, cultivarea emoţiilor etc.)
Am încercat să răspundem la o inevitabilă întrebare asupra raportului cititorului cu
cartea de literatură, într-o lume în care ritmul vieţii cotidiene au împrumutat parcă ceva
din „viteza secolului”, când „omul recent” se întoarce tot mai rar spre sine însuşi iar
tânărul de azi a adoptat ritmurile şi valorile generaţiei „instant” şi îşi petrece mai mult
timp în faţa computerului decât cu o carte în mână. „Eu, cititorul” este titlul unui splendid
eseu al Ioanei Em. Petrescu, publicat cu ani în urmă, în revista clujeană „Steaua”. Este
un eseu în care se sintetizează evoluţia raportului cititoruluicu cartea, de la cititorul
medieval la cititorul contemporan.
Proiectul a reunit experienţele de lectură a 30 de elevi care s-au „întâlnit” în
spaţiul miraculos al cărţii. De la prima întâlnire am prezentat obiectivele cercului de
lectură apoi am întocmit un „regulament”. Regulile propuse de grup au fost afişate în sala
special amenajată în liceu.
A citi eficient presupune nu doar lecturarea unui text şi încercarea de a reţine
conţinutul acesteia pentru a-l putea reproduce, la nevoie.
Lectura eficientă presupune înţelegerea textului, atât a faptelor prezentate şi a
detaliilor acestora, cât, mai ales, a mesajului transmis. De aceea, a-i pregăti pe elevi să
devină cititori reflexivi trebuie să devină unul din obiectivele esenţiale ale cercului de
lectură.
La cea de-a doua întâlnire, o parte a timpului a fost dedicat unor exerciţii de
intercunoaştere: pe o temă propusă de ei, elevii au realizat un schimb de idei, şi-au
adresat întrebări cu scopul intercunoaşterii. Apoi am întocmit o listă de lectură.
Colaborând, elevii oferă idei şi soluţii noi, le discută, supunându-le analizei şi
evaluării. Gândirea în grup e mai productivă decât cea individuală.
Accentul nu cade pe conţinutul învăţării în cadrul acestui tip de activitate, ci pe
forma/modalitatea în care elevii învaţă pentru a rezolva cerinţe.
Participanţii la proiect au dovedit că literatura se mai citeşte încă. Azi mai puţin
decât odinioară, dar se citeşte. Cu singura şi importanta precizare că tinerii citesc acum
ceea ce le place, nu ceea ce li se cere, nu ceea ce „se cuvine” sau „trebuie”, ci doar ceea
ce vor. Din păcate, şcoala a încetat demult să mai fie consilierul de
lectură: s-a limitat la a rămâne doar un instrument de pregătire a
tânărului pentru examenele naţionale, „închizând” astfel biblioteca
literaturii în creaţiile literaturii naţionale şi canonice.
Există azi mai multe voci îngrijorate de faptul că tinerii nu mai
citesc marile capodopere, că preferă genurile uşoare, cărţile cu succes
la public, lipsite de o certă valoare estetică. Chiar dacă ar fi aşa, cred
că cel mai important lucru este faptul că tinerii citesc literatură…
Chiper Ramona
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Harry Potter
-prezentarea romanelor-

Autoare a celor 7 volume de renume mondial, scriitoarea engleză Joanne Rowling
(pseudonim
pentru
Chipping
Sodbury) s-a născut în apropierea localităţii Bristol la
data de 31 iulie 1965.
Profesoara de limba engleză si limba franceză este
arhicunoscută datorită creaţiei sale, Harry Potter, şi
al romanelor cu acelaşi nume, apărute între 1997 şi
2007.
Acestea urmăresc trecerea anilor la
Hogwarts, Şcoala de Magie, Farmece şi Vrăjitorii,
avându-i în centrul acţiunii pe Harry Potter şi
prietenii săi cu care închide trio-ul mai mult decât
magic: Ronald Weasley şi Hermione Granger.
Tema, conform autoarei, este moartea.
În mare parte are dreptate, deoarece pe
parcursul acţiunii mor foarte multe personaje,
în final chiar şi tânărul nostru erou, dar într-un
fel aparte. De asemenea, teme pot fi
considerate lupta dintre bine şi rău,
înlăturarea discriminărilor de orice fel şi iubirea
adolescentină.
Harry Potter şi Piatra Filozofală. Primul volum al seriei,
apărut în 1997, debutează cu prezentarea familei Dursley, alcătuita din
Vernon, unchiul micului nostru erou, Petunia, mătuşa acestuia, şi
Dudley, copilul acestora. Într-o zi, aceştia îl găsesc în pragul uşii pe
copilul surorii Petuniei, Lily, cu care nu a ţinut legătura niciodată şi a
considerat-o mereu o ciudată. Alături de micuţul Harry se află şi o
scrisoare, în care un mare vrăjitor pe nume Albus Dumbledore le
explică ceea ce s-a întâmplat.
Anii au trecut, Harry a crescut, fiind însă tratat ca un servitor,
deseori înfometat, obligat să doarmă în nişa de sub scări şi să poarte
hainele vechi ale dolofanului său văr, haine în care Harry ar fi putut
încăpea de 3-4 ori.
În urma unor scrisori aduse de bufniţe, adresate lui Harry,
unchiul Vernon, care avea o hotărâtă repulsie faţă de ceea ce era
anormal, hotărăşte ca toţi să plece. În cele din urmă ajung pe o insulă,
iar un uriaş, Păstrătorul Cheilor şi Paznicul Vânatului de la Hogwarts,
având înălţimea a doi adulţi, pe nume Rubeus Hagrid, îi dezvăluie
băiatului că este vrăjitor şi că a fost acceptat la Hogwarts, Şcoala de
Magie, Farmece şi Vrăjitorii.
Pentru a-şi cumpăra toate cele necesare, cum ar fi ceaunul,
bagheta, un animal la alegere dintre bufniţă, pisică, şobolan sau
broască, cei doi merg la Aleea Diagon, unde Harry află mai multe
despre trecutul său. Un vrăjitor întunecat foarte puternic pe nume
Cap-de-Mort i-a omorât părinţii, iar când a dorit să-l omoare şi pe el,
Blestemul Fatal s-a întors asupra lui şi a dispărut, Harry rămânând cu o
cicatrice în formă de fulger pe frunte.
În Expresul de Hogwarts, Harry se împrieteneşte cu Ron
Weasley şi o cunoaşte pe Hermione Granger, cu care se va împrieteni
ulterior.
Ajunşi la Hogwarts, are loc Sortatul pe Case, acestea fiind
Cercetaşii, Astropufii, Ochii-de-Şoim şi Viperinii, cei din urmă fiind cei
mai puţin agreaţi. În urma unor mari emoţii şi cu rugăminţile lui Harry,
Jobenul Magic îl trimite la Cercetaşi, fiind însă de părere că Viperinii l-ar putea ajuta să atingă
perfecţiunea.
Pe parcursul anului şcolar, Harry se dovedeşte a fi un elev nu tocmai conştiincios, multe
teme fiind copiate de la mult mai sârguincioasa Hermione, dar un zburător desăvârşit, motiv pentru
care este ales căutător în echipa de Vajthat a Cercetaşilor. Câştigă astfel o simpatie din partea şefei
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Casei lui, Minerva McGonagall, profesoara de Transfiguraţie,
dar şi antipatia şefului casei
Viperinilor, Severus Plesneală, profesorul de Poţiuni, care îl înjoseste adeseori. Printre alte obiecte
de studiu, amintim Farmece, Istoria Magiei, Apărare Împotriva Magiei Negre (AIMN).
De Crăciun, Harry primeşte un cadou anonim, conţinând o pelerină ce îl făcea invizibil.
Începe să se plimbe noaptea prin castel, descoperă Oglinda lui Erised, oglindă care îi arată
privitorului cea mai arzătoare dorinţă a sa. Harry se vedea alături de părinţii săi, iar Ron capitan al
echipei de Vajthat.
Datorită unei abateri de la reguli, Harry este pedepsit să meargă în Pădurea Interzisă, unde
este atacat de lordul Cap-de-mort, aflat într-o formă inferioară unei stafii, dar salvat de un centaur
pe nume Firenze.
Trio-ul magic află despre Piatra Filozofală şi porneşte ipoteza cum că Plesneală vrea să o
fure dintr-o cameră păzită de un câine uriaş cu trei capete pentru a-l ajuta să renască pe Lordul
Întunericului, aşa că încearcă să-l oprească. Reuşesc să treacă de câinele cu trei capete şi de
celelalte vrăji făcute de profesori, una dintre ele fiind chiar o partidă de şah vrăjitoresc, câştigată
de Ron prin sacrificarea personală. Harry este singurul care ajunge până la final şi, spre surpriza
acestuia, dă peste profesorul de AIMN, Quirrel, care avea pe ceafă faţa lordului Cap-de-Mort. Harry
se luptă cu el, reuşind să-i ardă pielea atingându-l şi salvând astfel Piatra Filozofală.
Cartea se termină atunci când Casa Cercetaşilor câştigă Cupa Caselor, datorită unor puncte
adunate pe ultima sută de metri.
Harry Potter si Camera Secretelor. Harry îşi petrece o parte din vacanţa de vară la
unchiul şi mătuşa sa, apoi este luat de prietenul său Ron la Vizuină, casa acestuia. Ei pierd
Expresul de Hogwarts, bariera lăsându-se dintr-un motiv neştiut, aşa că folosesc maşina
zburătoare a domnului Weasley, iar, ajunşi la Hogwarts, maşina aterizează în Salcia Bătăuşă, apoi
pleacă de una singură în Pădurea Interzisă.
Harry este pedepsit pentru această indisciplină să-l ajute pe noul profesor de AIMN,
Gilderoy Lockhart, să răspunda scrisorilor fanilor săi. El aude nişte şoapte ciudate pe care Lockhart
nu le poate auzi şi dă vina pe oboseală. Întorcându-se spre Turnul Cercetaşilor, o
găseşte pe pisica îngrijitorului Filch împietrită, pe perete aflându-se scris cu
sânge : «Camera Secretelor a fost deschisă. Duşmani ai Moştenitorului,
feriţi-vă!»
Legenda Camerei Secretelor este spusă de profesorul
Binns. Cu mii de ani în urmă, patru mari vrăjitori pe nume Godric
Cercetas, Helga Astropuf, Rowena Ochi-de-Şoim şi Salazar Viperin
au creat şcoala Hogwarts. Ultimul dintre ei nu s-a înţeles însă cu
restul, dorind o selecţionare mai atentă a elevilor. Se zice că înainte
de a pleca din şcoală, a creat o cameră unde se adăposteşte un
monstru, iar moştenitorul său este singurul care îl poate controla.
În urma unui incident la Clubul Dueliştilor, Harry îşi dă
seama că este reptomit, adică poate vorbi cu şerpii. Întreaga
şcoală îl evită, crezând că el este Moştenitorul lui Viperin. Victimele
împietrite apar rând pe rând: Colin Creevey, Justin Finch-Fletchley,
Nick Aproape-făr’-de-Cap, fantoma Cercetaşilor, Luminiţa Limpede
şi, spre disperarea lui Harry şi Ron, Hermione.
Harry găseşte un jurnal aparţinând lui Tom Riddle, vechi
de 50 de ani, dar gol. Apoi jurnalul îi arată o memorie falsă, care îl
inculpă pe Hagrid ca fiind cel ce a deschis Camera Secretelor în
urmă cu 50 de ani. La sfatul acestuia, Harry şi Ron merg în
Pădurea Interzisă să discute cu Aragog, un păianjen uriaş, şi află
că memoria jurnalului minte. După răpirea lui Ginny, sora mai
mică a lui Ron, cei doi găsesc intrarea în Cameră, dar singurul
care ajunge până la capăt este din nou Harry. El se luptă cu
baziliscul, un şarpe uriaş, ucigându-l cu sabia lui Godric Cercetaş,
apoi distruge jurnalul cu un colţ veninos al acestuia, şi astfel,
distruge memoria lui Tom Riddle, adică Lordul Întunericului, care
ar fi devenit din nou uman după moartea lui Ginny.
Astfel Harry îl biruieşte a doua oară pe Cap-de-mort, iar cartea se termină cu o masă festivă
pentru a sarbatori eroul care a oprit închiderea şcolii Hogwarts pe veci.

Nicolaiev Claudiu,
clasa a IX-a B
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JOHN PINDER –„Uniunea Europeană. Foarte scurtă
introducere”, Editura ALL, Bucureşti, 2005, traducere Cristian
Iulian Neagoe

Scrierea de aproximativ 210 pagini a autorului îşi propune în mod declarativ, dar
şi prin felul în care se succed capitolele, să urmărească dezvoltarea Comunităţii devenită
astăzi Uniune, încă de la constituirea ei acum aproape şase decenii. Dovedind onestitate
ştiinţifică, autorul spune încă din preambulul lucrării că va înainta treptat în construcţia
sa teoretică către o direcţie federalistă. Deşi felul în care-şi prezintă ideile este marcat
indubitabil de această perspectivă, expune ideile astfel încât să poată furniza un context
indivizilor rezonabili, fie că tind către o abordare federalistă fie către una
interguvernamentală. Interpreţii scrierii sale, speră autorul, vor fi capabili dincolo de
individualizările inerente, să evalueze performanţele Uniunii şi să întrevadă direcţiile în
care acesta ar trebui să se îndrepte.
Lucrarea care prezintă o forţă de sinteză remarcabilă a autorului este structurată
pe 11 capitole, ultimul având un titlu ce stă sub spectrul demersului euristic: „Până aici,
toate bune… dar ce urmează?”.
In capitolul I, sugestiv intitulat „De ce există U.E.” autorul pleacă de la
presupoziţia că U.E. este rezultatul unui proces care se originează în Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. Năzuinţa declarată a unuia dintre iniţiatori, Robert
Schuman exprimată la 9 mai 1950 era aceea de a face „imposibilul din punct de vedere
material orice război dintre Franţa şi Germania”. Se poate observa că perspectiva a fost
îndeplinită şi depăşită cu mult devenind între timp proiectul central al politicii europene.
Autorul observă că angajamentul Franţei la dezvoltarea Comunităţii într-o direcţie
federalistă a fost variabil în timp ce clasa politică germană a susţinut destul de puternic
dezvoltarea în această direcţie. Ca şi Germania alte state fondatoare precum Belgia,
Italia, Luxemburg, Olanda au privit Comunitatea ca pe o etapă în dezvoltarea unei
organizaţii federale şi continuă să o facă şi astăzi. Sistemul care a furnizat cadrul pentru
o jumătate de secol de pace este privit ca un garant al stabilităţii în viitor mai ales că a
fost consolidat prin introducerea monedei unice.
Pacea durabilă, motivul politic fundamental pentru formarea noii Comunităţi nu ar
fi avut succes fără o perfecţionare adecvată în universul economic. Conceptul de piaţă
comună a fost extins la toate bunurile comercializate între ele prin înfiinţarea în 1958 a
C.E.E. S-a deschis astfel calea către o economie integrată ce răspunde cerinţelor unei
interdependenţe economice a statelor membre.
C.E.E. a reuşit de asemenea să deschidă negocierile comerciale pe poziţii de
egalitate cu S.U.A. a fost un pas pentru restabilirea infuenţei europene asupra lumii.
Diversitatea motivelor politice, economice, relevă în mare parte procesul, uneori
dramatic, desfăşurat în ultimele aproximativ şase decenii pentru construirea Uniunii.
Dovedind un spirit analitic pe măsură, autorul arată că există două modalităţi
principale de a explica fenomenul comunităţii şi al U.E. Prima insistă asupra rolului
statelor membre şi al înţelegerii dintre guvernele lor. Cealaltă acordă importanţă mai
mare instituţiilor europene. Aceştia aparţin de regulă şcolii „realiste” sau „nerealiste”.
Autorul consideră la acest sfârşit de capitol că necesitatea unui guvernământ eficient şi
democratic a împins C.E. şi U.E. în paşi şi trepte înspre o direcţie federală şi ar trebui să
continue în acest fel deşi nu poate şti dacă o va face sau nu.

23

Nota

Bene

Trecând de la „de ce” care are o tentă justificativă la „cum” ce prezintă conotaţii
comprehensive, cel de-al doilea capitol „Cum a fost realizată U.E.” e structurat în şapte
subcapitole şi îşi propune să arate că U.E. nu a fost realizată dintr-o dată sau în
conformitate cu un plan general. Va zăbovi pe parcursul acestui capitol la felul în care
interesele şi evenimentele s-au amestecat pentru ca dezvoltarea să se facă unitar.
Motivele şi interesele incipiente, potrivit opiniei sale au
fost: securitatea, prosperitatea, protejarea mediului precum şi
influenţa în relaţiile externe.
Cel de-al treilea capitol „Cum este guvernată U.E.” face
referire la instituţii precum: Consiliul European şi Consiliul,
Parlamentul European, Comitetul Economic şi social, Comitetul
Regiunilor, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie.
Celelalte capitole ale scrierii fac referire la piaţa unică şi
moneda unică (capitolul IV), la agricultură, regiuni şi buget
(capitolul V), la politica socială şi de mediu (capitolul VI), la
securitate şi justiţie (capitolul VII), la faptul că U.E. reprezintă o mare putere (capitolul
VIII). Semnificative sunt potrivit opiniei noastre ultimele două capitole ale scrierii în care
abordează relaţiile U.E. cu restul Europei şi cu restul lumii.
Se poate observa că pe parcursul capitolelor precedente autorul a arătat felul în
care de-a lungul anilor instituţiile, puterile şi politicile au fost create să rezolve probleme
care depăşeau capacitatea guvernelor statelor individuale.
Dovedind un optimism moderat concluzionează: „Cu ajutorul unor reforme
adecvate, Uniunea are capacitatea de a furniza cadrul pentru noua economie europeană,
pentru o democraţie stabilă”.
Concluzia ce se desprinde lecturând scrierea nu poate fi decât următoarea: un
autor lucid şi bine documentat îşi propune să realizeze şi reuşeşte în chip exemplar să ne
înfăţişeze geneza şi parcursul uneori sinuos al unei realităţi geopolitice în care ne regăsim
chiar şi atunci când am dori să ne sustragem.
phD Dogaru Gicu Valentin
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Adolescenţă
A răsărit soarele vieţii
Şi-n strai de nestemate-n mine se
pogoară
Pe cale mă petrec spre a mai fi ce clipa
va voi.
Tihneşte-n trecut copilăria
De pare că n-a fost… sau poate da
Mă oglindesc în vremea ce vine
Şi-mi caut chip.
Mărcuţă Roxana Catălina
clasa a XI-a F
Cristea Andreea Elena,
cls. a X-a A

Povaţă
Ne-am născut cu acelaşi drept
Si-am crescut sub cerul senin…
De la părinţi învăţat-am
Că viaţa-i născută cu chin şi suspin.
Ce-i rău şi ce-i bine, cândva le vom şti
Învaţă copile să poţi a cinsti
Pe omul umil, ce tăcut se trece
Ca ziua în noapte, în noaptea cea rece…

Tănase Bianca,

Nu căta-n podoabe bucurii deşarte
Osteneşte-ţi gândul spre fapte curate
Prin a lumii cale, copile să ştii
C-ai de toate-n viaţă dacă OM vei fi.
cls. a X-a B

Oriţă Ana
clasa a XI-a F

25

Nota

Bene

Poezii oferite de Balla Laura,
clasa a XI-a F

Afflictatio
Note-agitate încet se succed
În al nopţii făcut întuneric,
Şi ielele, magic, în ele se-ncred,
Spre munţi îndreptându-se feeric.

Întrebare

Lăsat-au oraş pustiit…
Străzi sîngerate, ucise,
Închegate de freamăt abia regăsit
În inima ce de mult apuse.

Şi dacă îmi e prea grea?
Crucea … mi-e mult prea grea!
Crucea mă va fărâma.
Şi dacă rănile mă dor?
Rănile … prea mult mă dor!
Iar şi iar mă tot omor…

Dânsele-n stînci de marmură albă
Lăsat-au tăcerea grea ca de plumb,
Ştiind că-n demult lumina caldă
Servea pentru ea drept unic veşmânt.

Şi dacă zâmbetul meu iară,
E o mască fals-amară?

Durere ascunsă-ntr-un coşmar alb.
Întuneric smuls din lumină.
Lacrimi de sînge încă mai ard
Pe-obraz de ceramică fină.

Ce vei crede atunci
Când vedea-vei dulceaţa?

Afflictatio,-onis (cuv.latin) =chin, durere.

Circular
Captivată de mizerie …
O distrugere sublimă!
Din nimic se naşte totul,
În nimic se ruină.
O toamnă târzie,
De violet presărată…
O toamnă târzie,
În suflet ţi se-arată.
În zâmbetul tău ftizic
Doar un credul se-ncrede.
În ochii tăi amnezici,
Doar înţeleptul vede
Că ai apus tu lume
Plină de lumină…
Că ai închis în tine
Doar petele de vină.
Şi-I murdar, şi e umed,
Si-I păcat, şi e vină…
Din nimic se naşte totul,
În nimic se ruină.

Cristea Andreea Elena,
cls. a X-a A
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Liceu
Liceu… casa veche de la ţară
Cu odăi nemăturate…
Circ al tinereţii mele
Fără garduri… fără ele…
Pagini rupte îşi plâng acrul
Jos, în colbul din ogradă…
Cai nechează, capre zburdă,
Le calcă-n a lor picioare…
Însă-n casă e tăcere…
Bufniţe sau cucuvele
Îşi duc veacul prin salon.
Dându-şi coate, scoţând perle,
Mândre de prostia lor,
Prevestesc fără să ştie
Moartea vieţii, a tuturor…

Ichim Gabriela,
cls. a X-a F

Sus pe prispă viaţa plânge.
O vioară-ncet răsună,
Şi priveşte cum ea trece
De la alb doar la furtună…
Casa veche-i plictisită
De ani duşi, duşi fără rod…
Ah, liceu! Ogradă moartă!
Ne-nviată de-un păstor…
Adam Ecaterina
clasa a XII-a A

Liceu
Iată-mă aici… eu cu mine,
cu alţii, cu ceilalţi.
O lume se perindă prin lume;
oare cum a chemat-o cândva?
Lacrimi… miresme-ale vieţii spre iubire,
le-am adunat pe toate doar eu
Pe coridoare pierdute-n de toate
Liceu, templu al sufletului meu.
De-atâtea ori în moarte-am pogorât
Spre a mai fi în propriul mormânt
Liceu, ce tristeţe în mine-ai sădit
Prin râsul bicisnic pierdut în nimic.
Moisă Emanuel
clasa a XII-a A

Irimia Alexandra,
cls. a XI-a G
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Imperiul dragostei eterne

De mult, pe un tărâm îndepărtat, un dragon auriu
trăia fericit împreună cu familia sa într-un imens regat
înconjurat de munţi stâncoşi şi roşii ca de foc, care nu
permiteau ca dragonii negri, cei malefici, să pătrundă şi să
distrugă pacea şi liniştea regatului. Acest regat se numea
Regatul Marelui Dragon Auriu.
De partea opusă se întindea înfricoşătorul Regat
Negru, locuit de nu prea simpaticii dragoni funguşi. Aceştia
sunt negri, cu ochii mici, gura gigantică şi dinţii de trei ori
mai mari decât ai dinozaurilor carnivori.
Între aceste două regate există o rivalitate
moştenită din moşi-strămoşi, bazată pe dorinţa funguşilor
de a-şi extinde regatul pe teritoriul dragonilor aurii.
Cel mai bătrân dintre funguşi, Pintos, planifica
invazia Regatului Marelui Dragon Auriu încă din tinereţea
sa, dar până acum nu a reuşit să pătrundă în regat,
deoarece armata regelui dragon Sleigor era de fiecare dată
mai bine pregatită decât armata lui. Cu fiecare luptă pierdută, ura lui Pintos faţă de
Sleigor creştea văzând cu ochii. Această ura i-a transmis-o şi fiului său Bondric încă de la
naşterea acestuia. Odată crescut, Bondric a devenit comandantul armatei funguşilor, fiind
supranumit Sir Bondric.
La vârsta de optsprezece, Sir Bondric este îndrumat de tatăl său să ducă prima sa
luptă în fruntea armatei funguşilor împotriva dragonilor aurii.
Ajuns în faţa Regatului Auriu, la balconul din cel mai înalt turn al castelului, o
zăreşte pe frumoasa fiică a regelui Sleigor, Alegria, care era ţinută acolo de către tatăl
său pentru a o proteja. Văzând-o, Sir Bondric a încremenit, privind fermecat către
frumoasa fată.
Uitându-se pe fereastră, slujitoarea Alegriei, Haimia, observă oastea
comandantului Sir Bondric şi nu îi permite Alegriei să privească afară, nedorind ca
aceasta să fie expusă vreunui pericol. După ce a închis-o pe Alegria în camera ei, Haimia
merge să-l avertizeze pe Sleigor de prezenţa armatei funguşilor, dar în zadar, deoarece
Sir Bondric era prea îndrăgostit pentru a vrea să se lupte şi porunceşte armatei să se
retragă, pentru ca nu cumva în lupta lor să o ranească pe cea mai frumoasă fiinţă pe
care o vazuse vreodată.
Ajuns în regatul funguşilor, Sir Bondric încearcă să-şi convingă tatăl să renunţe la
dorinţa lui de a-şi extinde teritoriile şi să-l lase să încerce să se apropie de fiica lui
Sleigor. Auzind una ca asta, regele Pintos s-a înfuriat teribil şi îi dă de ales lui Bondric
între dragostea pentru el şi dragostea pentru Alegria. Pus în această situaţie, Bondric
alege să lupte pentru Alegria, fiind astfel izgonit din regat.
Rămas fără tată şi fără un loc în care să se
adapostească, Bondric se deghizează în slujitor şi merge să
ceară o pâine la curtea regelui dragon Sleigor. Cum nu erau
destule locuri ca slujitor în castel, regele îl trimite pe Bondric
să păzească porcii mistreţi ai regatului. Din marea dragoste
pe care acesta i-o purta Alegriei, Bondric acceptă slujba
josnică pentru un fiu de fungus, gândindu-se că numai fiind în
interiorul Regatului ar putea-o face pe Alegria să-l observe şi
chiar să se îndrăgostească de el.
Într-o zi, făcându-i-se foame, Alegria coborî din înaltul
turn pentru a se plimba prin regat. Trecând pe lângă
acaremile palatului, ea îl zăreşte pe Bondric. A rămas uimită
de frumuseţea «porcarului» şi fără să scoată un cuvânt, fuge
în turn căutând-o pe Haimia.
- Haimia?!
- Ce s-a intamplat, alteţă?
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- Cred că m-am îndrăgostit pentru prima oara. E cel mai frumos dragon pe care lam văzut vreodată.
- Cine e? Vreun fiu de rege-dragon?
- Păi… nu chiar! Este noul porcar al regatului.
- Te-ai îndrăgostit de un porcar?! Îţi dai seama ce fărădelege ai comis? Tatăl tău
vrea să te căsătorească cu un fiu de dragon aristocrat! Nici să nu te gândeşti că-ţi place
de un porcar!
- Am înţeles, voi încerca să renunţ la această idee, răspunse abil Alegria.
Dar să nu credeţi că Alegria va renunţa aşa uşor la prima ei dragoste. Aceasta
continuă să aibă întâlniri cu Bondric şi peste trei luni aceştia fug din regat şi se
căsătoresc pe ascuns, urmând a avea şi primul copil, rodul dragostei dintre un dragonfungus negru şi o fată-dragon auriu. Copilul are ochii mici şi gura mare ca tatăl său, dar
solzii lui sunt aurii ca ai mamei. Noul dragon se numeşte Sonrisa, care îşi determină
părinţii să se întoarcă în Regatul Marelui Dragon Auriu să vorbească cu Sleigor şi să-l
convingă să le dea binecuvântarea lui. Zis şi făcut!
A doua zi, Bondric şi Alegria împreună cu micuţa Sonrisa merg în Regatul Auriu să
discute cu Sleigor, dar oricât ar fi încercat Alegria să-i explice tatălui că îl iubeşte pe
Bondric, acesta tot nu putea să uite câţi dragoni şi-au pierdut viaţa în lupta cu Pintos.
Când Sleigor era pe punctul de a o izgoni pe fiica sa Alegria din palat, apăru Sonrisa, care
cu zâmbetul pe buze i-a spus lui Sleigor:
- Bunicule, de ce nu vrei să le acorzi părinţilor mei binecuvântarea ta?
- Tu cine eşti? Şi de ce-mi spui... «bunicule»?
Atunci Alegria, foarte ruşinată, se apropie de tatăl său şi încerca să-i explice
acestuia apariţia Sonrisei:
- Tată…, din dragostea noastră s-a născut acest mic pui de dragon, căruia i-am
pus numele de Sonrisa, deoarece pentru noi înseamnă numai zâmbet. Dacă m-ai putea
ierta şi dacă ai accepta situaţia, Sonrisa ar fi ajutorul tău la bătrâneţe.
- Nu cred că te pot ierta, ai procedat greşit!
Atunci interveni iar micuţa Sonrisa cu glasul ei dulce şi suav:
- Bunicule, nu-i aşa că tu ai iubit-o pe bunica, care era de origine fungus?
- Mmmm... fata mea, da, dar asta a fost demult şi nu mai contează.
- Orice lucru contează, dragostea părinţilor mei contează!
Auzind aceste vorbe, ochii bătrânului s-au umplut de lacrimi şi pentru prima oară
în viaţă îi spuse fetei sale:
- Te iubesc şi sunt de acord cu tot ceea ce vei decide. Vom face o nuntă mare şi-i
vom anunţa pe toţi că fiica mea s-a căsătorit şi va avea o viaţă fericită alături de un
fungus.
Cu o zi înaintea petrecerii, Bondric hotărăşte să-i
dezvăluie adevărul şi tatălui său, aşa că merge în Regatul
Negru să discute cu Pintos şi să încerce să-l convingă să le
accepte pe Alegria şi pe Sonrisa în familia sa, şi poate
totodată să accept ca cele două regate să se unească. Au fost
discuţii dure între cei doi, dar, dat fiind faptul ca Pintos nu a
avut parte de dragoste în tinereţe, deoarece mama lui Bondric
a murit la naştere, acesta acceptă să înceteze ura faţă de
dragonii aurii şi totodată acceptă unirea celor două regate.
Cum ambele familii au fost de acord cu dragostea celor doi
tineri, aceştia au avut parte de o petrecere grandioasă care a
ţinut trei zile şi trei nopti.
În urma căsătoriei celor doi, Regatul Regelui Auriu şi
Regatul Negru s-au unit şi au format un imperiu numit
Imperiul dragostei eterne, pentru că iubirea îşi croieşte loc în
orice inimă.
Onica Manuela, clasa a IX-B
Ilustraţiile au fost oferite de
Dobre Ioan Robert, clasa a IX-a B
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O fărâmă de suflet

Sunt gânduri dincolo de înţeles, sunt oameni ce se iubesc şi se urăsc în acelaşi
timp, sunt lacrimi de fericire, sunt suflete adormite în păcat, sunt suflete îndurerate,
sunt ochi plini de suferinţă, sunt vieţi nefericite, sunt începuturi fără început, sunt
sfârşituri fără sfârşit, sunt fericiri infinite, dar nu sunt inimi nepătate de iubire, cum
nici nu există iubire fără suferinţă şi nici viaţă fără toate acestea.
Sunt inimi ce nu iartă, sunt voci ce te doboară, sunt zâmbete ce te înalţă la
cer, sunt chipuri ce spun mai mult decât cuvintele.
Suferim pentru că nu înţelegem, suferim pentru că ne lipseşte ceva, suferim
pentru că iubim…
Păstrăm în noi lacrimile, ascundem în sufletul nostru durerea… ne distruge
neîmplinirea, dar ne afirmă reuşita.
Învingi sau eşti învins, câştigi sau pierzi –nimic nu are importanţă; rămân doar
amintiri…
Stan Diana,
clasa a X-a G

Regrete
Sunt o mică particulă desprinsă din
original
Şi vreau să zbor, dar nu mă mai
ajută,
Ele, aripile
Privesc spre cer, cu o privire
Regretabilă…
Aş vrea, dar nu pot
Să mă resemnez.
Un dor de necuprins mă prinde
De-acele clipe
Preaplin trăite-n demult.
Stau şi sper, deşi degeaba sper.
Poate va veni un nou început
Pe care vreau să-l descopăr
Momentan, mă petrec însă,
Doar cu ea…
Cu umbra speranţei!

Tristeţe
Sfârşitul verii…
de cântecul durerii cerul e pal
În suflet se aştern amintiri
Şi zâmbetul piere… ca valul în val
E toamnă…
Din fereastra vieţii,
privesc cu regrete
La anii vestejiţi…
Regrete-n regret.
Sufletul meu se nalţă
Spre unde?... nu ştiu.
Visele-n lacrimi plutesc
… e tot mai pustiu.

Trăistaru Elena Mihaela,
clasa a X-a G

Stan Diana
clasa a X-a G

Oriţă Cristina,
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Primul Om
Poezii oferite de Rodion Rotaru,
clasa a XII-a F

Curgeau șuvoaiele de apă, și reci, și
calde,
Fără speranță, fără putere, fără nimic…
Şi primul Om a încetat să se mai scalde.
Pluteau în vânt nebune fantasme divine,
În aer stătut, să curgă urâtul mai bine…
Şi primul Om s-a respirat, uimit, pe sine.
Ardea în van o văpaie aproape apusă,
Foc viu în genunchi, umilit cu măsură…
Şi primul Om a renăscut întru cenușă.

Patima absurdului
La umbra unui zâmbet singuratic,
Se frânge visul, tremurând de teamă.
De-aș transforma cenușa în jăratic
Aș fi Sisif – s-ar stinge iar o flamă.

Creșteau întru pământ inimi fără lumini,
Prag dintre viață și moarte, sărit în
neștire…
Şi primul Om s-a smuls, visând, din
rădăcini.

În bezna nopții ce se desfășoară,
Uitat, își cântă cântec trist.
Şi rănile au încetat să doară…
Să plâng? să râd? – azi am să dau cu
banul.

Risipă florilor!
Înstrăinații fluturi strivesc sub aripi flori
Bolnave, răstignite pământurile-s goale,
Lăsând în urma lor sodomuri de petale
Ce pier în desfătarea dorului de nori.
Prin strașnicele vânturi, își fac din aripi cruci,
Să iasă din destine, și-apoi să intre iar
În mută disperare, căci zborul lor bizar
Își cată mântuirea noroaielor adânci.
Barbăsură Teodora,
clasa a XI-a G
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Miracol
O perlă ascunsă în scoica firavă, purtată de valuri… O piatră preţioasă… O
fărâmă de aur… Iar roca – una atent şlefuită, cu mâinile iscusite ale Creatorului…
Vedeam, deunăzi, în privirea Ei, adâncul mării înspumate, învolburate. Şi
simţeam adierea brizelor, până în străfundul inimii mele. Cum a putut răpi magia
oceanului, ca s-o ascundă în ochii Ei pătrunzători? Acolo, citesc enciclopedia unei vieţi
amare şi frământate, cronica unor experienţe tumultuoase… Este azuriul stâncilor de
apa care cutremură undele, oglindit în ochii de cristal ai Ei…
Şi văd, pe fruntea încă netedă, câmpul unor aprige bătălii – între suspiciune şi
încredere, între putere şi slăbiciune, între curaj şi reticenţă… Au trecut, pe acolo,
lacrimi fierbinţi, de sânge, şi iluzii sfărâmate de nedreptate. E teritoriul încrâncenării
războinicilor, prea aprigi, pentru o ţărână atât de uşoară…
Măsor clipele de disperare şi de neputinţă, cu fiecare fir de păr al Ei… Şi au
fost multe… Una după alta, s-au adunat într-un mănunchi de ghiocei – veşnic,
proaspeţi. E coroana pe care viaţa i-a oferit-o, o încununare a strădaniilor infinite,
pentru fiecare… O poartă, însă, cu privirea plecată, de parcă nu Ea ar fi regina
propriei vieţi…
Şi, din chipu-i întreg, răsare o lumină sfântă – un nimb al nemuririi spirituale.
E răsăritul meu, din miez de noapte… Şi este, mai presus de tot, întregul Paradis, cu
mii de îngeri…
Dar… cine e? E MAMA… - oglindă a lui Dumnezeu…

Miracol …în versuri
O rază topită de soare,
În gheaţa ispitelor rele;
Un fulger sublim de iubire,
În noaptea fadă de stele.
O perlă ascunsă-ntr-o scoică,
În stânca de apă uitată;
O scumpă fărâmă de aur,
În roca vieţii sculptată.
O lacrimă caldă de ploaie
Într-un ocean de suflete reci;
Un strop de emoţie dulce,
În albia toamnelor seci.
Pe Ieri, şi pe Azi, şi pe Mâine
O să-i vedem, acum şi mereu,
Dar MAMA, în veci, va rămâne,
Oglindă a lui Dumnezeu.

Corpaci Luiza,
clasa a VIII-a
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Pseudo – glosă
Când un alt Azi va asfinţi,
Un Mâine se va naşte iar,
Cu luna grea se va sfinti
Şi-o să se piardă în zadar.
Întregul univers tarat
Va cufunda-n abisul crud,
Credinţa – plină de păcat,
La umbra unui soare nud.

Şi vor rămâne, de acum,
Eterne clipe de răgaz,
Regrete sufocate-n fum,
Sinistre bancuri fără haz.
Vom râde, însă, şi, discret,
Vom smulge, dintr-un dumicat,
C-un simulacru de regret,
Întregul univers tarat.

Între ce-a fost şi ce va fi,
Prezentul e acum, trecut,
Iar, între noapte, şi-apoi, zi,
E graniţa unui minut.
Într-un suspin încremenit,.
Nici viaţa nu va mai minţi,
Ci se va pierde-n infinit,
Când un alt Azi va asfinţi.

Ca să rămână, pentru veci,
În timpuri, încrustate, fin,
Memorii, de emoţii, seci.
Şi să visăm că, fără chin,
În iluzorii rătăciri,
Lumina – veghe către sud - ,
Destine frânte-n amăgiri
Va cufunda-n abisul crud.

De câte ori va tremura,
Ca un ecou în amintiri,
Un suflet ce, cândva, veghea
Durerea unor amăgiri?
Se va-neca, în norii fazi,
Tot somnul visului amar
Şi, din lumina stinsă azi,
Un Mâine se va naşte iar.

S-or stinge-acolo, suferinţi,
Şi strigăte fără sonor,
În lacrimi aspre şi fierbinţi,
Ca izvorâte din viitor.
Şi, în cenuşa de sfârşit,
Se va preface-nvolburat,
Într-un crepuscul prelungit,
Credinţa – plină de păcat.

Un Mâine sec şi fără rost,
La fel de trist şi efemer,
Cum vor mai fi, cum au mai fost,
Precum speranţele ce pier.
Dar inima nu a uitat:
Când cerul tot va asfinţi,
Pământul – sevă de păcat –
Cu luna grea se va sfinţi.

Căci, după ce iluzii mor,
Istorii se vor plăsmui;
Ne va fi dor de viitor,
Când tot ce-a fost nu va mai fi.
În zorii unui răsărit,
Un zbucium vag vesti-va, crud,
Că omenirea a murit,
La umbra unui soare nud.

Căzut-au şi-or să cadă ploi,
Dintr-un deşert de stele stins,
Ca să aduca, printre noi,
Un haos paşnic şi aprins.
Până când totul va-nceta,
Iar un crochiu de zâmbet rar
Se va închide într-o stea
Şi-o să se piardă în zadar.

La umbra unui soare nud
Credinţa - plină de păcat
Va cufunda-n abisul crud,
Întregul univers tarat.
Şi-o să se piardă în zadar,
Cu luna grea se va sfinţi;
Un Mâine se va naşte iar,
Când un alt Azi va asfinţi.

Poezii oferite de Vasiliu Alina,
clasa a X-a F
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Nimic

Stau întins pe o saltea în mijlocul camerei, înconjurat de praf și o dezordine înfricoșătoare.
Ciudat, de obicei nu-mi displace dezordinea. Sunetul frigiderului îmi răsună sacadat în ureche alături de
țiuitul durerii ce-a pus stăpânire pe capul meu. Ce fac? Ce fac eu cu un pix în mână în fața unei foi de
caiet complet goală? Nu, nu trebuie să scriu vreo temă și nici n-am chef de vreun desen… trebuie doar
să… să scriu. Altă ciudățenie, eu scriu! Chiar o ciudățenie amuzantă. Da’ ce să scriu eu? În spaţiul
întunecat din cutia mea craniană nu e nimic interesant, nu a fost şi nici nu va fi vreodată. Singurul lucru
care îşi face veacul acolo e o nălucă fără formă sau substanţă sau chiar sens. Dacă mă gândesc
(gândesc!) mai bine nici nu ştiu sigur dacă există. Poate e doar o iluzie. Şi totuşi e o iluzie a dracului de
impresionantă… o iluzie nevăzută şi totuşi puternică ce mă invăluie în totalitate uneori, ce-mi vorbeşte
fără ca eu să o aud şi totuşi o înţeleg… EU.
Şi totuşi trebuie să scriu ceva. Poimâine tre’ să dau o scriere de zece pagini ( de ce zece?) pentru
nu știu ce concurs, de literatură cică. Deci eu trebuie să scriu literatură dar habar n-am ce e literatura.
Cred că o să renunț (Ba nu!) Îmi vine o idee. Uneori, noaptea, când încerc să adorm dar insomnia mă
ține prizonier, departe de vise, se întâmplă ceva. Treptat, intru într-o stare de semi-inconștiență, iar în
mintea mea (unde e defapt locul ăsta?) vocea fără glas se face auzită și începe să delireze dând naștere
unor valuri de gânduri electrice în care mă pierd și atunci timpul își pierde sensul și totu’ devine
irelevant…
Lungit în pat și înghițit de întuneric aștept (ceva). Din când în când câte o mașină tulbură
liniștea, huruind fără grabă pe stradă, iar eu încă aștept (ceva). Aștept ca o parte din creier să alunece în
adormire, iar în acea clipă fatală de relaxare, de neatenție, entitatea captivă în el să evadeze din
labirintul de circumvoluțiuni, să îi simt fluxul amețitor.
Însă pixul dintr-o mână pregătit să însemneze pe foaia din cealaltă mână orice scurgere de
informație vâscoasă și fosforescentă este ca un antidot, făcându-mă lucid ca după un duș înghețat,
luciditate ce nu lasă loc pentru niciun gând maleabil și echivoc. Cred ca ma dau bătut (nimic neobișnuit),
așa că arunc pixul și caietul din mâini. N-o să scriu niciodată nimic (nimic surprinzător). Vreau doar să
dorm și… și atât!
“Dar totuși, aș fi putut să mai încerc, poate reușeam…
Țin minte că de multe ori m-am gândit să scriu. Uneori despre lucruri ridicole, alteori despre lucruri și
mai ridicole. De ce n-am făcut-o? Ce m-a oprit? Nimic. EU nu am voință. (O, ba am…da’ nu o folosesc…)
Nu am scris pentru că pur și simplu nu am făcut-o deși nu-mi stătea nimic în cale. Nu vreau…
Ah, și mâine am atâtea teme de făcut…Și ce dacă? N-o să-mi scriu la nimic, e ușor. Așa e! Dar
vara trecută… înainte să înceapă școala mi-am propus să-mi scriu toate temele și eram sigur că așa o să
fac. Nu-i nimic, te apuci de poimâine! Ai timp. Da, așa o să fac (Minți!). Nu, sunt hotărât că așa voi
face…da, și vara trecută eram hotărât, în cele din urmă o să mă răzgândesc, sau poate nu. Cine știe? (În
nici un caz eu!) Și vreau să încep de săptămâna viitoare să fac exerciții fizice. Și mă voi apuca de desen.
Și peste o lună tre’ să-i spun lu’ aia că îmi place de ea. De ce peste o lună? De ce nu mâine? Nu… mâine
am zi grea… mi-e lene. Ha! Noi, oamenii, suntem niște ființe atât de mincinoase… chiar și cu noi înșine.
Și ipocrite. Deseori râd de alții, chiar dacă știu că sunt și eu la fel, tot râd. Încerc să nu mă gândesc la
faptul că nu sunt diferit de acel om și râd, iar dacă totuși mă gândesc la asta nu fac decât să ignor
gândul. Ce poate fi mai ușor decât să ignori ceva? Dar, câteodată e greu să ignori. (Foarte ipocriți…) Și
ce dacă… La ce dracu îmi stă mie mintea acum? Am adormit? Nu încă…
Da… mă uit la oameni care după părerea mea își irosesc viața și totodată, nu cred că își irosesc
viața dacă o trăiesc după placul lor și după principiile lor. Două păreri diferite în aceeași persoană.
Dualitatea asta mă înnebunește! (Încerc să) Am o un mod de gândire bazat pe nihilism, dar e cam greu
(imposibil) să reușesc. Îmi spun că nu-mi pasă, pe când defapt, chiar îmi pasă. E greu să mă mint.
Dumnezeu. De ce unii își dedică întreaga viață lui Dumnezeu, în timp ce el nu le dedică nimic?
De ce oamenii mai cred încă în povești cu fantome? Pentru că altfel și-ar da seama de faptul că suntem
singuri și că astfel ar trebui să recunoască faptul că nu se știe ce se va întâmpla DUPĂ. Dar omului îi
place să se creadă nemuritor, îi place să creadă că are un scop în viața asta, că totul are un sens și că
TOTUL a fost făcut de un arhitect suprem și nu de pura întâmplare. Însă uneori, prețul plătit pentru
aceste iluzii e uriaș. Oare câți nu fac un anumit lucru pe care îl doresc doar din cauză că e considerat
imoral de către societate. Lumea în care trăim ne impune modul în care “trebuie” să trăim, la ce
“trebuie” să visăm, modelul omului “bun” și al omului “rău” și astfel are loc o uniformizare a maselor, un
standard după care orice persoană ar trebui crescută… ideea de normalitate. Pentru mine cuvântul
normal nu are nici un sens. În acest fel este atacată o trăsătură care ar trebui să fie de bază în caracterul
fiecărui om: unicitatea. Tot ce e diferit e privit cu prudență, ba chiar cu repulsie, deoarece nu se
încadrează în tiparul normalității din mintea individului. Ce stupid, vreau să dorm…
Cred că vorbesc ca un adolescent cu idei stupide, normale pentru perioada asta (în cele din urmă
chiar asta sunt), dar totuși poate nu e așa…am trecut de perioada de clișee de genu “orice e posibil” sau
“o sa-mi îndeplinesc visul măreț” și altele. Am trecut și de perioadele de depresie fără rost în care
credeam că viața e un coșmar pe care sunt obligat să-l trăiesc și că sunt cel mai nefericit deși nu aveam
absolut nici un motiv pentru toate astea. Acum… nici nu mai sunt sigur de ce cred. Toate astea o să
treacă. Poate o să devin omul cu o viață anostă care se duce la serviciu pentru un salariu bunicel, își
iubește familia, își învață copiii cum să fie oameni “buni”, se va ruga la Dumnezeu pentru sănătate și va
fi chibzuit cu banii pentru a avea o bătrânețe liniștită. Dar totuși trăiesc cu speranța că nu voi trăi de
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dragul familiei, că nu voi renunța la vicii și la poftele mele demente numai pentru un trai sigur și liniștit.
Poate că o să fiu ca personajul lui Cărtărescu din “Travesti” şi adolescentul din mine va supravieţui
atacului maturităţii, cu difirenţa că atunci când mă voi uita în oglindă nu-i voi spune acestuia „Dispari!"
Hah…ce cuvinte mărețe… cuvinte… cât de norocoși suntem pentru faptul că ne putem exprima…
prin acest “mic” lucru s-au făcut atât de multe. Opere ce te lasă fără grai, ce te lovesc dureros în
substanța moale a creierului și lasă cicatrici la nivel molecular și care se joacă cu sufletul tău… ce sunt
ele de fapt? Niște alăturări de semne ce împreună alcătuiesc cuvinte, propoziții, fraze îmbinate de
adevărați maeștri. Bănuiesc că asta e adevărata literatură. Pot să fac eu așa ceva? Ce glumă… Singurul
lucru despre care aș putea scrie este persoana mea (EU).
Și totuși mi-ar prinde bine să adorm, mâine am zi grea…
Și totuși nu pot! Nu pot! Ce nu pot? Nu pot să nu mă gândesc la ce voi face eu în viață. Viață?
Care viață? A mea! Ce e viața mea? Ești sigur că există și că nu e doar o iluzie așa cum sunt eu? Da,
sunt sigur… aproape sigur… Cine știe? Morții știu. Asta mă face curios cum e să mori și ce e după aceea.
Vreau să aflu? Da. Atunci culcă-te! Nu încă… Sunt miliarde de oameni care au aflat secretul, care cunosc
taina, și niciunul din ei (nici măcar unul) nu s-a întors să îmi povestească. Călătoria asta va trebui să o
fac singur. Nimic neobișnuit… prin viață călătorești singur oricum.
Dar… am prieteni, am familie și toți oamenii dimprejurul meu. Sau ei sunt doar o iluzie (la fel ca
viața și ca mine)? Ei doar mă însoțesc ca dintr-un univers paralel cu care nu poți avea decât niște
tangențe slabe. Fiecare suntem blocați în realitatea noastră formată din conceptele noastre, părerile
noastre, ideile noastre și felul nostru de a vedea lucrurile care pot fi mai mult sau mai puțin
asemănătoare cu ale celorlalți. În final sunt doar EU și cu mine. Dar totuși prietenii… sunt iluzii atât de
puternice cu o influență atât de mare de care sunt dependent (drog!)… și e atât de trist… că de obicei
prieteniile se rup chiar și de la cele mai mici schimbări. Și ce rari sunt oamenii ăștia… mai prețioși ca
aurul, mai greu de găsit ca rubinele (ce descriere patetică). Aș da orice pentru a-mi putea petrece toată
viața alături de prietenii mei actuali (sunt slab). Trist, cinic dar și ilar e faptul că deși mă tem și mă doare
faptul că la un moment dat voi pierde unul, doi sau toți prietenii, la momentul pierderii propriu-zise și
după el sunt de piatră, nefiind încercat de nici un sentimet, doar o nepăsare înspăimântătoare. Dar nu
vreau să fiu singur! Vreau să am cel puțin iluzia că nu sunt singur, iluzia cu care am crescut și de care
am devenit dependent ca un narcoman de heroină! Vreau să iubesc și să fiu iubit! Vreau să pot crede că
nu sunt singur! (Și ce dacă sunt?) Vreau să trăiesc iluzia! (Deja o fac de aproape 18 ani)
Penibil… mă scald în gânduri inutile, de ce fac asta oricum? (Pentru că nu pot să dorm.) Da. Aș
vrea să fac asta pentru totdeauna. (Ce? Să dorm sau să gândesc aiurea?) Cred că amândouă. Oricum nam altceva mai bun cu care să-mi omor timpul. Timpul… care timp? Am eu timp? Nu fac decat să trăiesc
tot timpul în prezent care se transformă constant în fiecare clipă în trecut. Sunt blocat în timp, blocat în
prezent. Singurele dovezi ale curgerii timpului sunt rezidurile rămase în memorie, reziduri a ceva ce am
fost, ce am facut, ce am simțit. Și prezentul se va termina… când nu voi mai fi. Ce îi va lua locul? Sau
măcar îi va lua locul ceva? Tot ce am făcut vreodată nu va avea nici un sens în momentu’ ăla, toate
faptele mele vor deveni irelevante pentru mine. Dacă e așa atunci acum de ce să mă intereseze altceva
decât fericirea mea? De ce să nu fiu egoist? De ce să-mi pese? (…) Nici un răspuns… Poate că am
dreptate. EU am dreptate întotdeauna.
Nu poți să taci și să te culci? Mâine o să fii praf. N-o să vrei să te trezești. O să trebuiască să te
duci la școală.
Nu îmi pasă. Oricum nu am altceva de făcut. Trebuie să mă duc la școală. Am(?) nevoie de
educație. Am un vis de îndeplinit, sau mai multe. (Ce vis?) Nu știu. Încă nu mi-am găsit unul în care să
cred și penru care șă lupt. Poate că visul meu e să împărtășesc tuturor la ce visez, prin orice mijloc. Miar place să-mi exprim visele prin artă… deci am descoperit că vreau să fiu artist (da, chiar trebuie să mă
apuc de desen…). Ce poate fi mai frumos decât să fii artist? Să creezi. Să fi original, să fi inspirat, să… fi
diferit! Asta e tot ce vreau… libertate… fără prejudecăți… stele de zahăr și curcubeu veninos…delirez.
Aș vrea măcar pentru o clipă să nu pot gândi, aș vrea… ca tu să taci! Să pot asculta liniștea din
capul meu. O liniște neagră.
Fără mine ai ajunge ca toți… nici nu ți-ai da seama măcar de faptul că trăiești. Ți s-ar părea că
existența e ceva obișnuit, n-ai găsi nimic spectaculos în ea. Nu ți-ai putea spune “Trăiesc!”
Sunt uimitor. Mă cert cu mine însumi, și nu oricum ci în tăcere. Mă doare capu’! Cât trebuie să
mai suport din asta!? De ce trebuie să suport discursurile ăstea delirante
seară de seară? De ce nu pot să alunec în uitare ca toată lumea, nefrământat
de nimic. Poate sunt blestemat. (Crezi?) Poate de fapt faptul că sunt diferit e
un blestem în loc de binecuvântare. Poate asta înseamnă nebunia. (Acum
realizezi?) Nu… nu e adevărat, doar am…alunecat puțin.
Îmi amintesc de un cântec… ce bine suna… ce versuri… “ Într-un joc
nejucat fur destinului pași pe tăcute, mereu, pentru sufletul meu. Într-un joc
nejucat fur destinului pași, atâta zgomot e rău pentru sufletul tău. Adesea
mecanic, atins de aripa unui Phoenix stupid printre pământeni palid, e vraja
visurilor noastre, contrastând cu cătușele de diamant ereditar… degete de
evantai… tic-tac… mori încet, nu știai!”

Ursache Cătălin,
clasa a XI-a B
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Clipele trec…
Clipele trec în goana lor spre infinit,
Intru şi eu ademenit
În ritmul lor necontenit.

Clipele trec în goana lor spre infinit,
Şi eu cu ele… şi-aud şi paşi în jurul meu…
Sunt însoţit.
Clipele trec în goana lor spre infinit,
Îngrămădit, ma zbat, mă cert, mă enervez şi mă întreb:
De ce? Unde grăbesc?
Clipele trec în goana lor spre infinit,
În ploaie şi în frig, eu zac rănit,
Şi-o căldură mă cuprinde
Când văd că-n faţă mi se-ntinde
O mână ca să mă ridic.
Clipele trec în goana lor spre infinit,
Gonesc şi eu, dar însoţit de paşi care m-au călăuzit
În clipele ce-am potihnit.
Iubesc şi sunt iubit.
Clipele trec în goana lor spre infinit,
Şi-aş vrea să merg şi eu cu ele pân’ la sfârşit,
Dar mă opresc. Sunt obosit.

Versurile şi ilustraţia oferite de
Samson Sorina,
clasa a XI-a B
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POVESTEA CĂRŢII

Amurg… Un soare mâhnit ce fuge în grabă dintr-o
lume nepăsătoare şi rece. Mă îndrept cu paşi plictisiţi spre
parcul oraşului. Privesc în jur oameni ce se grăbesc maşinal,
fără un zâmbet care le-ar putea îndulci chipul, îngropaţi în
griji şi veşnice neputinţe, subordonaţi unui ritm de viaţă
monoton, identic cu fiecare zi ce trece nepăsătoare pe lângă
ei. Această atmosferă pare să imprime tabloului tristeţe şi
melancolie…
Port cu mine o carte, lectură pentru şcoală, un subiect
comun şi deloc atractiv. Amplificate de atmosferă, gândurile
se amestecă, se ceartă, nu mi le pot limpezi, iar finalizarea
lecturii pare o acţiune imposibilă de realizat. Măcar de ar fi
ceva cu adevărat interesant, ceva ce îmi poate oferi
răspunsuri la probleme importante pe care în momentul de
faţă nu mi le pot explica. Dar cred că acum nimic nu-mi poate
stârni interesul, cartea din braţe cu atât mai puţin. O picatură
de ploaie uşor îmi loveşte obrazul. Grozav! A început să
plouă… Bine că desimea unui arbore bătrân mă apără discret
de ploaie. Îmi înalţ privirea spre el şi încerc să-i mulţumesc
analizându-l cu admiraţie. Să mă apuc totuşi de citit. Acum nu
mai pot pleca nicăieri. Mă bucură totuşi răcoarea care începe
să mă îmbrăţişeze. Să vedem… ”Problema moştenirii sădea
duşmănie între cei doi fraţi. Relaţia lor invidiată până atunci
Lungu Mihai Silviu,
era pe cale de a se destrăma. Întreaga lor viaţă se învârtea
clasa a X-a A
acum în jurul acestei surprinzătoare situaţii ivite.” Bani?
Moştenire? Sigur, tipicele preocupări ale oamenilor. Când voi
citi ceva care să-mi pună o problemă nouă? Şansele mi se par tot mai slabe. Ploaia nu se mai
opreşte. Mă întind leneşă pe bancă, genele treptat se îngreunează. O senzaţie de uşoară plutire mă
învăluie şi cântecul monoton al ploii parcă mă linişteşte.
Imagini clare, cu un sonor uşor şoptit, încep a se derula înaintea mea. Îmi apare o sală de
cinema, urmăresc un film, dar se pare că sunt singurul spectator. Apare un generic întunecat a
cărui culoare se deschide odată cu apariţia unei cărţi mari, cu pagini albe, nescrise, parcă în
căutarea unui autor. Dintr-odată simt că intru în acţiunea acelui film. Mă apropii de carte şi atunci o
mână nevăzută a început a scrie ... POVESTEA CĂRŢII.
Pe măsură ce mâna scrie, o voce citeşte şi eu, cu ochii minţii urmăresc filmul...
Copile, cândva, eu am fost un copac. Poate copacul din faţa ferestrei tale ce a fost tăiat cu
puţin timp în urmă, poate copacul dintr-o pãdure, sau cel ce te-a adăpostit într-o zi ploioasă şi
mohorâtă... O mână de om harnic şi cu suflet bun m-a sădit. M-au mângâiat ploile, soarele, şi am
avut vizitatori o mulţime de păsări cât nu poate să aibă un om într-o viaţă! Am fost prieten de
confesiune pentru mulţi oameni, am ascultat cele mai frumoase declaraţii de iubire, dar am auzit şi
cele mai nefericite întâmplări. Pe toate le-am ţinut în secret şi poate chiar am reuşit să bucur
sufletul acelei persoane care mi s-a destăinuit.
În tot acest timp, creşteam văzând cu ochii şi mă bucuram ori de câte ori îmi vedeam
umbra. Coroana mea era din ce în ce mai mare, eram din ce în ce mai falnic şi oamenii stăteau la
umbra mea, ore în şir, apărându-se de soare. Aveam un sentiment de măreţie, mă simţeam uneori
stăpânul Pământului şi priveam cu milă către copacii mai tineri. Îi vedeam mici, fără forţă, de parcă
toată seva naturii se adunase numai în trunchiul meu.
Au trecut peste mine multe anotimpuri şi asemenea vouă am început să îmbătrânesc.
Simţeam că mă lasă puterile şi nu mai eram copacul falnic de altădată. Începusem să mă sperii ori
de câte ori auzeam vocile oamenilor, pentru că ei începuseră să curme viaţa tovarăşilor mei mai
bătrâni. Simţeam că îmi va veni rândul...
Într-o dimineaţă am simţit dureri mari, sfâşietoare, şi dintr-odatã nu am mai simţit nimic.
Murisem! Sufletul meu, de undeva din văzduh, privea cu mâhnire locul din care plecasem... Şi de
aici, ştii şi tu ce a urmat... odată ce astăzi sunt doar o substanţă ce a dat naştere acestei cărţi.
M-am resemnat! Odată şi odată trebuia să mor, dar a fost prea devreme. Nu m-a plâns
nimeni, dar mă bucur la gândul că eu pot bucura sufletul unui copil ce are nevoie de o carte.
Singura mea dorinţă este ca fiecare om ce are în faţă o carte să se gândească măcar un moment la
copacul falnic de altădată.
Întruchiparea mea într-o carte este ceva nobil dacă stau să mă gândesc că alţii ca mine,
ajung doar o simplă cenuşă, din nevoia primară a oamenilor de a se încălzi.
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Nu te mai plictisesc! Ţi-am spus destul cât să înţelegi că lupta mea cu anii şi cu furtunile a
meritat! Am ajuns o carte! Dacă eşti om cu adevărat, sădeşte un copac! Construieşte o casă, iar
dacă mai ai timp, scrie o CARTE!... Şi te mai rog, preţuieşte-le pe toate celelalte!
Un strop de ploaie mi-a răcit brusc fruntea. Am visat? Ce vis ciudat... O carte, dar un
subiect atât de interesant... Să-mi fi vorbit într-adevăr copacul ce încă mă fereşte de ploaie? Nu voi
şti niciodatã...Arunc o privire spre cartea ce încă aştepta cuminte în braţele mele şi îmi dau seama
ca nu ar fi trebuit să o desconsider. Într-adevăr, subiectul nu era unul tocmai pe placul meu, însă
foile de hârtie ce îl îmbrăcau veneau din inima unui copac care a dorit să ajungă la mine pentru a-şi
îndeplini visul: acela de a deveni o carte şi de a-mi împărtăşi câteva din dorinţele sale. Dacă stau şi
mă gândesc mai bine, toate foile din caiete şi cărţi îmi vor oferi de acum înainte prilejul de a
cunoaşte noi copaci. Mă întristez însă la gândul că ele, caietele şi cărţile nu înseamnă altceva decât
un teren viran pe care cândva a fost o pădure…Şi exact ca şi meşterul Manole trebuie să mă
resemnez la gândul că la baza oricărei creaţii trebuie să stea o jertfă !
Acum îmi dau seama că, pentru scriitori, aceasta devine jertfa supremă a multor copaci.
Probabil, de-a lungul timpului, între scriitor şi copac se creează o simbioză atât de puternică încât,
veşnic unul îl aşteaptă pe celălalt, în mod poate inconştient şi sunt sortiţi să trăiască aşa pentru ”a
naşte” şi ”a creşte” O CARTE !
Dar s-a facut deja prea târziu şi ar trebui să merg acasă. Abia aştept să notez toate aceste
lucruri minunate ce vor deveni cu siguranţă temelia viitoarei mele cărţi. Am găsit subiectul
interesant atât de mult aşteptat şi îmi doresc din suflet să pot trăi acea simbioză alături de copacul
ce-mi va fi alături pe acest nou drum şi căruia nu vreau să-i mai las timp de aşteptare. Promit, şi
nu în zadar, că voi sădi şi un copac, drept mulţumire acestuia, ce m-a ocrotit de soare şi ploi.
Cu sufletul invadat de o bucurie imensă, am facut abstracţie de ploaia ce continua să cadă
nestingherită şi am pornit încet spre casă. În acea zi priveam copacii ce-mi deschideau calea cu
atâta smerenie, deoarece realizasem acum câtă măreţie poartă in trunchiul lor. Însă în acelaşi
timp, mă simţeam un mic Nostradamus, în sensul că parcă le cunoşteam deja «naşterea »,
« creşterea » şi « sfarşitul ». Visul acela îmi plantase în inimă o uşoară afecţiune pentru aceşti noi
« prieteni » pe care îi descopeream acum sub cu totul altă înfăţişare. Simţeam nevoia ciudată de ai îmbraţişa şi aflată încă sub vraja momentului chiar m-am oprit pentru o clipă în faţa unui trunchi
bătrân pe care l-am cuprins în braţe şi l-am strâns cu atâta putere de parcă l-aş fi rugat să-mi
şoptească întreaga lui istorie. Doream să-i ascult din nou, măcar pentru o clipă, glasul tainic şi miau apărut în minte fragmente de poveşti, semn că imaginaţia mea se pregătea pentru ceea ce
urma să se concretizeze în scurt timp.
Scurta clipă de extaz a fost însă întreruptă de râsetele zgomotoase ale unui copil, ce mă
privea cu amuzament şi care au fost probabil determinate de gestul meu de mai înainte. Uitândumă în jur, am zărit şi o femeie care trecea grăbită, aruncându-mi însă priviri încruntate. Am căutat
refugiu de aceste priviri tot lângă copac, m-am rezemat uşor de trunchiul lui şi am alunecat pe
nesimţite la poalele acestuia. Ceea ce tocmai se întâmplase mă trezise cumva la realitate din visul
meu frumos. Pentru mine, acesta avusese o valoare mare, deoarece reuşise cumva să mă trezescă
din nepăsarea în care căzusem. Fusese atât de neobişnuită purtarea mea? Nu. Cu siguranţă că nu.
Probabil prea mare nepăsarea în care au căzut cei din jur de atâta timp... Au uitat să mai privească
şi la lucrurile mărunte din jur, însă atât de importante. Au uitat să se mai bucure cu acea
nevinovaţie de copil... De fapt şi copiii au uitat, se pare, aceste lucruri ... Au uitat să mulţumească
pentru aerul proaspăt de dimineaţă, au uitat să mai reflecteze şi la altceva în afară de persoana
lor...Mi-am dorit atunci să scriu o carte care să strige prin paginile ei aceste lucruri atât de
dureroase, să le pot arăta cât de mult greşesc şi câte răni adânci lasă comportamentul lor. Va fi ea
citită de aceşti oameni? Mă va linişti măcar gândul că am încercat. Deşi sper că voi reuşi, mai ales
că am făcut o promisiune tacită acelui copac...
Soarele apusese demult, cu mult mai devreme ca de obicei, poate supărat şi el pe acea lume, care
deşi era încălzită cu atâta răspundere, rămânea la fel de rece în faţa nevoilor neascultate ale
naturii...

(Lucrare premiată cu menţiune la simpozionul
naţional “Simbol şi cuvânt” –Focşani, mai 2010)
Adam Ecaterina,
clasa a XII-a A

Săchelaru Diana,
clasa a X-a A
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It's Not All Gone

In matters of fascination, there will come a day when you would say that you
must let the feelings go and that there are so many changes in your life, reason why
you start entertain yourself with exaltation, dreams and hallucinations.
They say it is crazy to think that it is possible to be a small part of the
revolution called Ibiza, but now, that white island which represents the empire of all
flashbacks,of unanswered questions, of a few notes about happiness, seems to be
closer to me. I want to scream as loud as the perfect sunrise can hear me that I am
driving to Heaven, to Frankie Wilde's world.
Frankie Wilde is an Ibiza Dj who mixed ten years on the hedonic dot of
forgotten memories, since he has become deaf. He had a period full of depression
because he couldn't mix anymore, but then he returned to register an album called
"Hear No Evil". Nowadays, there are no pieces of information about him, and people
say that he has probably vanished. If I could ask him a question, I would want to
know what colour his life was and how he resisted to be fresh all those sleepless
nights, moving music's elements to make people explode and enjoy the golden sun
with a body language, with a specific beach dance as an ancient ritual.
The first thing which I would like to do in Ibiza is to enter into the blue waters
and make sandcastles, in other words to release me. I would go on the beach to burn
with desire by discovering the humanity energy, to be blessed by the lights. I would
also like to have a trip by a yacht because that experience seems to be a way for
freedom, and addiction to careless, to vanity, to joy.
A strong coffee makes you be able to party late in the night reason why you
can't explain your attitude, getting glad with every step you make. And in the morning
I would say everybody loves the sunshine because "last night the Dj saved our lives"
and you are prepared to go on with kissing the other frauds. As a souvenir, I would
bring in my world, because the real one is just Ibiza viewed in a single day, an hour
glass, to remember me that I'm able to turn the time as often as I want to.
I learned in Ibiza that all those city lights are part of a common heartbeat, and
also the rhythm is about writing history. When the night embrace the day, the insane
ones need to run like the wind, as we are chasing the horizon, to draw circles in our
minds, to sail over ground!
From Ibiza with love,
Ireene
Simion Irina-Daniela
Clasa a IX-a A

Bălăşcău Mădălina,
clasa a X-a E

39

Nota

Bene

Miracle

Poezii oferite de Vasiliu Alina,
clasa a XI-a A

Un rayon fondu de soleil,
Dans la glace de laides tentations;
Un éclair sublime d’amour,
Dans la nuit sans un horizon.
Une perle cachée en coquille,
Dans le roc d’eau oubliée;
Une miette précieuse d’or,
Dans la roche de la vie sculptée.
Une larme chaude de pluie,
Dans un océan d’âmes gelées;
Une goutte d’émotion douce,
Dans la rivière d’automnes séchés.
L’Hier, l’Aujourd’hui, le Demain
On les verra, étant jeune ou vieux,
Mais la MÈRE, toujours, restera
Un miroir splendide du Dieu.

Un moment pour deux
…Et chaque seconde…et chaque minute
C’est pour la vie ou par la mort…
Une vie qui est…une vie qui fut…
Pour ce qui vit…pour ce qui dort…
Maintenant, personne ne prend
patience,
Et, d’autant plus, le temps volant,
Qui nous amène de grandes
souffrances,
Sans espérer la vie dolente.
Annonce
A-t-il quelqu’un vu ma vie…
De quelque part…partout…?
Elle est petite, mais lourde,
Aussi comme un caillou,
Et comme une folle elle fuit.

Compte-t-il le riche ou misérable,
Si on est là ou est ici,
Quand cet instant inoubliable
Apporte la mort et même la vie?

Si quelqu’un la voit,
N’importe point où et quand,
Dites-lui qu’à la maison,
Je souffre en l’attendant
Et pars de haut en bas.
Car, sans lorgner autour,
Trop vite elle a couru…
Je n’ai pas de temps
De demander si nous
Nous revoyons un jour…
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ELEMENTE ESENŢIALE DIN ORGANISMUL UMAN

Organismele vii nu pot sintetiza substanţe minerale. Ele îşi procură substanţele
necesare din mediul înconjurător, fapt pentru care între compoziţia solului, a plantelor,
a animalelor, a omului există o mare similitudine.
Prezenţa substanţelor minerale, precum şi a apei în toate sistemele biologice
(celule, ţesuturi, lichide biologice) pledează pentru caracterul indispensabil al acestor
componente în organismele vii.
Cunoaşterea modului în care ne putem păstra sănătatea presupune să ştim cât
mai multe despre răspândirea şi rolul fiziologic al unor elemente esenţiale din
organismul uman cum ar fi: calciul şi magneziul.

Calciul (Ca)
Istoric:
~ 1808 – H.Davy – descoperă Ca şi alte metale alcalino-pământoase;
~ 1855 – Bunsen obţine calciu sub formă pură;
~ denumirea provine de la cuvântul latinesc “calx” = piatră (din piatra de var).
Răspândire:
În natură:
~ în lapte şi produse lactate: 100mg Ca în 100g lapte şi 1g Ca în 100g brânză;
~ în fructe şi legume: varză, morcov, conopidă;
~ în seminţe: soia, alune, nuci, fasole uscată, seminţe de floarea soarelui, etc.
În organismul uman:
~ reprezintă 1,65% din greutatea corpului;
~ 99% din calciu este cuprins în schelet;
~ 36% din materia minerală a osului este adusă prin alimentaţie;
~ în sânge – 1L de sânge = 100mg Ca.
Rolul calciului în organismul uman:
~ menţine o bună stare de sănătate a oaselor şi dinţilor;
~ asigură bătăile regulate ale inimii;
~ indispensabil coagulării sanguine;
~ rol important în transmiterea impulsurilor nervoase, fiind un tonic al sistemului
nervos.
Recomandări:
~ ştiind că raportul de calciu şi fosfor existent în organism trebuie să fie Ca:P = 2:1,
consumaţi alimente bogate în cele două elemente;
~ pentru ameliorarea durerilor de oase – aşa numitele dureri de creştere – se
recomandă un aport mărit de calciu;
~ eficacitatea calciului este mărită de vitaminele A, C, D şi de mineralele Fe, Mg, P;
~ dacă sunteţi predispuşi la infecţii urinare, însoţiţi dozele de calciu şi cu suc de afine.
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Magneziul (Mg)
Istoric:
~ din antichitate se cunoşteau compuşii magneziului sub denumirea de “magnesia”;
~ 1695 – M.Grew obţine din apele minerale carbonatul de magneziu numit “magnesie
albă”. Proprietăţile medicale ale acestei sări atrag atenţia şi altor chimişti şi medici şi
ea devine cunoscută sub denumirea de “sarea lui Epsom”;
~ 1808 – H.Davy obţine magneziu impur din oxidul de magneziu pe care îl numeşte
“magnium”. Mai târziu – Klaproth înlocuieşte numele de “magnium” cu “magnesium”
care a rămas până astăzi. Acest nou metal era descoperit, avea nume, dar nu exista în
nici un laborator.
~ 1830 – A. Bussy reuşeşte să obţină magneziu pur şi poate fi considerat ca
adevăratul descoperitor al magneziului.
Răspândire:
Reprezintă 2,4% din masa terestră:
În vegetale:
~ cereale nemăcinate, în toate legumele: cartofi, spanac, sfeclă, mazăre;
~ în fructe: nuci, migdale, etc. (el fiind constituent al clorofilei);
În corpul uman:
~ scheletul conţine 70% din stocul magnezian al organismului:
~ 1 litru de plasmă sanguină – 20mg Mg;
~ muşchiul - 21mg la mie – adică de 4 ori mai mult decât Ca.
Rolul lui pentru organism:
~ organismul are nevoie de cca 250-350 mg/zi;
~ constituie un factor de creştere;
~ reglează echilibrul calcic;
~ constituie un tonic general, un echilibrant psihic;
~ antiseptic pe cale internă şi externă;
~ sporeşte reacţiile de apărare ale organismului împotriva îmbătrânirii şi a trombozei.
Recomandări:
~ carenţa de magneziu atrage tulburări neuromusculare, spasmofilii, accidente
cardiovasculare, tromboze;
~ are acţiune antidepresivă.
~ menţine starea de sănătate a dinţilor.
~ ameliorează neplăcerile cauzate de indigestie.
~ contribuie la menţinerea unui sistem cardio-vascular sănătos.

Mărcuţă Ioana Diandra,
clasa a XII-a A

Bibliografie:
▪ N. Tomescu, N. Drăgan, E. Meiroşu – “Om – sănătate – protecţia consumatorului” –
Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, 2002
▪ M. Becher, D. Buran, D. Berger – “Chimia este viaţa” – Editura Fast Print, Bucureşti,
1997
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Aspecte din istoria ştiinţelor naturii
~ Michael Faraday~

Fişă biografică
FARADAY, Michael (1791–1867) – fizician şi chimist englez
~ Unul dintre fondatorii teoriei electromagnetismului.
~ Contribuţii în electricitate, magnetism, chimie şi optică.
~ A descoperit (1831) fenomenul inducţiei electromagnetice, paramagnetismul şi
diamagnetismul (1845).
~ În magnetism a introdus conceptul de linii de câmp magnetic, a demonstrat variaţia
câmpului magnetic generat de un curent electric în circuitele învecinate şi a evidenţiat
diferenţele între substanţele paramagnetice şi diamagnetice.
~ A formulat (1833-1834) legile cantitative ale electrolizei (legile lui Faraday) şi a
introdus termenii: electrod, anod, catod, anion, cation, ionizare şi echivalent
electrochimic.
~ În optică, a descoperit (1845) fenomenul denumit polarizaţie rotatorie sau efect
Faraday şi a produs noi tipuri de sticlă optică.
~ A realizat lichefierea clorului şi a descoperit benzenul, pe care l-a denumit şi analizat.
~ Numele lui a fost atribuit unităţilor de măsură ale capacităţii electrice (farad) şi cantităţii de electricitate
necesare depunerii pe catod, prin electroliză, a unui atom-gram dintr-un element (numărul lui Faraday).
Viaţa
Faraday s-a născut la 22 septembrie 1791 într-o suburbie a Londrei, dintr-o familie săracă, cu tatăl
fierar. Cu o pregătire foarte slabă în şcoala primară, Faraday a fost obligat, încă din adolescenţă, să muncească,
astfel încât, la 12 ani era vânzător de ziare, iar la 13 ani a devenit ucenic într-o legătorie de cărţi. Soarta a
făcut să-i ajungă în mâini, pentru a o lega, cartea “Discuţii despre chimie” şi, fermecat de conţinutul acesteia, a
încercat să reproducă unele dintre experienţele prezentate în ea. Frecventând cursurile populare, tânărul avid
de ştiinţele naturii s-a împrietenit cu studenţii care îi dădeau cărţi pentru a le lega.
În 1812, Faraday a înţeles că nu mai poate continua ca în acelaşi timp să lucreze în legătorie şi să
studieze ştiinţele naturii. Puternic atras de cursurile de popularizare pe care H. Davy le preda la Institutul Regal
din Londra, Faraday a transcris notiţele sale de curs, le-a adăugat desene şi le-a legat. Cărticica cu cursurile lui
Davy, realizate în acest fel a trimis-o profesorului cu rugămintea de a fi acceptat ca ajutor de laborant în
serviciul acestora. Davy i-a îndeplinit dorinţa şi a fost pe deplin răsplătit deoarece tânărul legător i-a devenit un
ajutor de nădejde.
Între 1813 şi 1815, Faraday l-a însoţit pe Davy în călătoriile întreprinse de acesta în Franţa, Italia,
Elveţia, Tirol şi Germania, ceea ce i-a permis să cunoască numeroşi oameni de ştiinţă de la începutul secolului
al XIX-lea.
Din 1816, Faraday a început să predea cursuri de chimie, iar în anul următor îi apare prima sa lucrare
independentă despre analiza pietrei de var din Toscania, supusă calcinării.
Cuprins de un “orgoliu de castă” şi simţind că puterea sa creatoare se stinge, Davy şi-a impus controlul
asupra descoperirilor lui Faraday, considerând că au fost făcute “sub îndrumarea maestrului”. În plus, s-a opus
pe toate căile afirmării şi consacrării celui care, fiindu-i colaborator, din simplu laborant s-a dezvoltat în savant
independent, iar în 1821 a fost singurul dintre membrii Academiei de Ştiinţe care s-a împotrivit alegerii lui
Faraday ca membru al Societăţii Regale. Atitudinea lui Davy a rămas consemnată în memorialistică printr-o
frază ce cuprinde o pildă extrem de acidă: “cea mai mare descoperire a lui Davy a fost…Faraday”.
După moartea lui Davy, Faraday a devenit şeful laboratorului mentorului său şi, la puţin timp după
aceea a ajuns şi succesor al cursului pe care acesta îl preda la Institutul Regal.
Fiind o fire foarte sobră, Faraday a refuzat cu consecvenţã propunerile insistente de a ocupa postul de
preşedinte al Institutului Regal. Nu s-a dezis niciodată de originea sa modestă şi nici de faptul că în adolescenţă
a fost un simplu legător de carte.
Deşi descoperirile sale au constituit premisele pentru o dezvoltare excepţională a electrotehnicii şi au
condus la câştiguri enorme pentru industriaşi, savantul nu a făcut aproape nimic pentru propria sa stare
materială. Mai mult, la bătrâneţe, când memoria i-a slăbit considerabil şi a fost nevoit să-şi întrerupă activitatea
ştiinţifică sărăcia lucie l-a însoţit în ultimele zile de viaţă. Faraday s-a stins la 28 august 1867, la Londra.
Prin întreaga sa operă, Faraday a dovedit o capacitate creativă de excepţie, bazată pe har şi muncă
până la sacrificiu, s-a afirmat ca unul dintre cei mai străluciţi experimentatori ai secolului XIX.

Postovaru Maria Carla,
clasa a X-a A

Bibliografie
▪ A. Chiriac, D. Isac, M. Isacu, R. Gaşpar, E. Raduly – “Istoria ştiinţelor” – Editura Mirton,
Timişoara, 2001
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CHIMIA PIETRELOR ŞI A METALELOR PREŢIOASE
Natura, învăţătorul nostru al tuturor, a creat o lume magnifică care prin
frumuseţea şi varietatea sa să ne fascineze de fiecare dată când avem în mână un cristal.
Opţionalul intitulat “Chimia pietrelor şi a metalelor preţioase” se constituie ca o
incursiune în universal atât de fascinant prin culoare şi strălucire al pietrelor şi metalelor
preţioase.
Prin modul de abordare al conţinuturilor dorim ca acest curs să contribuie la
formarea unei culturi generale temeinice, dar şi la dezvoltarea simţului artistic şi a
gustului pentru frumos.

PIETRE PREŢIOASE
DIAMANT

Culoare: incolor, cenuşiu, albastru, roz,
galben, portocaliu
Transparenţă: de la transparent la opac
Duritate: 10 pe scara lui Mohs.
Luminiscenţă: albastru, verzui, galben
Prelucrare: faţetat.

• ISTORIC: Derivă din grecescul „adamas”, ceea ce
înseamnă de neînvins. Compoziţia chimică: carbon.
Duritate: 10 (cea mai mare)
Primele diamante au ajuns în Europa în sec. VI - V iHr.
Până în sec. al XVIII-lea, majoritatea diamantelor,
proveneau din India. Diamantele sunt înconjurate de
numeroase legende, care le atribuie puteri miraculoase.
Considerate întotdeauna simbol al bogăţiei, se regăsesc
în majoritatea bijuteriilor faimoase.

• ASTROLOGIE: Apără nativii din Leu, Balanţă, Rac şi Berbec.
• EFECTE TĂMĂDUITOARE: Este folosit în tratarea afecţiunilor stomacului, bolile
aparatului urinar, intestinelor, epilepsiei. Piatra se descarcă în apă rece şi se încarcă la
soare.
• PRELUCRARE: Faţetat, circa 20 % din producţia de diamante reprezintă pietre
preţioase.
• IMITAŢII: Diamantul sintetic, safirul, cristalul de stânca, topaz, zirconia, rutil, stras.
Minerale asemănătoare nu se cunosc.
• IDENTIFICARE: Duritate, indice de refracţie, luciu specific, conductibilitate termică.
• PRECAUŢII: Nu cumpărati pietre fateţate decât însoţite de un certificat de calitate.
Trebuie protejate de schimbări bruşte de temperatură .
• ROCI GAZDĂ : Kimberlit, lamproit şi aluviuni
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SMARALD
Culoare: verde – smarald
Transparenţă: transparent până la translucid, opac
Duritate: 7,5 – 8 pe scara lui Mohs
Luminicenţă: de obicei nu prezintă luminiscenţă.
Prelucrare: faţetat, tăietură tipică “smarald” la pietrele
de bună calitate.
•ISTORIC: Mai este numit şi regele pietrelor preţioase, smaraldul a fost cunoscut, extras
şi folosit pentru bijuterii, amulete şi obiecte religioase încă de la începutul istoriei, iar
multe dintre smaraldele excepţionale sunt păstrate în tezaure şi colecţii muzeistice.
Culoarea de neconfundat a pietrei este general acceptată ca definiţie pentru una dintre
nuanţele de verde (verde - smarald).
• ASTROLOGIE: Apară nativii din zodiile Leu şi Rac.
• EFECTE TĂMĂDUITOARE: Întăreşte memoria, ascute mintea, tratează arsurile
stomacale, aerofagia si insomnia, utilizat în tratarea ficatului, inimi, ochilor şi al ulcerelor
gastrice. Piatra se descarcă în apa curgătoare şi se reîncarca la soare.
• PRELUCRARE: Pietrele de bună calitate sunt prelucrate prin tăietura specifică :
"smarald", pietrele limpezi şi transparente sunt tăiate ca şi briliant.
• MINERALE ASEMANATOARE: Olivina, verdelit, apatit, dioptaz .
• IMITATII: Smarald sintetic, spinel verde, dublete de sticlă cimentate cu ciment
colorat.
• IDENTIFICARE: Determinari optice, filtru de smaralde, filtru Chelsea.
• PRECAUŢII: Din cauza fragilităţii extrem de mari, smaraldul trebuie protejat de şocuri
termice şi presiuni ridicate. Nu se curăţă decât cu apă şi săpun.
• ROCI GAZDĂ : Roci metamorfice, calcare, filoane hidrotermale.

RUBIN
Culoare: roşu în diferite nuanţe
Transparenţă: transparent până la opac
Duritate: 9 pe scara lui Mohs
Luminiscenţă: puternică, roşu – carmin
Prelucrare: faţetat, caboson, gravat.

• ISTORIC: Această piatră de un roşu intens a fost extrem de preţuită, încă din
Antichitate. Rubinul era considerat piatra vieţii, care fortifică inima şi redă vigoarea. În
Antichitate şi în special în Evul Mediu i s-au atribuit puteri magice. Se spunea că rubinul îi
apară pe credincioşi de diavol şi de ciumă.
• ASTROLOGIE: Apară nativii din Scorpion, Leu, Rac .
• EFECTE TĂMĂDUITOARE: Afecţiuni cardio-vasculare, utilizat în tratamentul lentorii
mentale şi problemelor oftalmologice. Descărcaţi piatra în apa rece, apoi o reîncarcati
pentru scurt timp la soare.
• PRELUCRARE: Faţetat, caboson, gravat.
• MINERALE ASEMANATOARE: Spinel, turmalina roz (rubelita), pirop .
• IMITAŢII: Corindon sintetic, spinel, turmalina, sticlă, granat .
• IDENTIFICARE: Duritate,aspect, luminescenţă, densitate.
• PRECAUŢII: Feriţi rubinul de temperaturi înalte, care îi pot provoca schimbarea
culorii. Nu ridică probleme la curaţare dacă piatra nu prezintă incluziuni.
• ROCI GAZDĂ: Roci metamorfice, pegmatite şi aluviuni.
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SAFIR

Culoare: diferite nuanţe de albastru, violaceu, verde,
galben.
Transparenţă: transparent până la translucid, opac.
Duritate: 9 pe scara lui Mohs
Luminiscenţă: violaceu sau portocaliu uneori
Prelucrare: faţetat, caboson, gravat.
• ISTORIC: Omul a fost fascinat din cele mai vechi timpuri de frumuseţea şi proprietăţile
excepţionale ale safirului. Simbol al bogăţiei şi socotit capabil să înlăture durerile şi să
împiedice stârnirea certurilor, oamenii considerau că safirul aduce putere, onoare şi
nemurirea proprietarului său. În Evul Mediu safirul reprezenta raiul şi valorile spirituale
cele mai înalte.
• ASTROLOGIE: Apără nativii din Capricorn, Săgetator, Vărsător.
• EFECTE TĂMĂDUITOARE: Scade tensiunea arterială, trateaza insomnia, uneori
cancerul, piatra se descarcă în apă rece şi se încarcă pentru scurt timp la soare.
• PRELUCRARE: Faţetat, caboson, gravat.
• MINERALE ASEMĂNĂTOARE: Spinel, cordierit, turmalina, benitoit, topaz, tanzanit,
disten, zircon.
• IMITAŢII: Corindon sintetic.
• IDENTIFICARE: Duritate, aspect, greutate specifică, proprietăţi optice (spectru de
absorţie).
• PRECAUŢII: Feriţi safirele de temperaturi înalte, care îi pot provoca pierderea culorii.
Nu ridică probleme la curăţare dacă piatra nu prezintă incluziuni.
• ROCI GAZDĂ : Roci metamorfice, pegmatite şi aluviuni.

Ştiaţi că :
O piatră naturală se evaluează prin patru caracteristici (notate prin 4C)?
a) Carat = greutatea exprimată în carate (1 carat = 0,205g);
b) Color = culoare ( claritatea, strălucirea culorii);
c) Cut = tăietură (gradul de perfecţiune al tăieturii);
d) Clarity = reprezintă incluziuni şi felul acestora.

Joldeş Cătălin,
clasa a X-a E

BIBLIOGRAFIE :
▪ L.I. Doicin, T. Negrilă, G. Vasile – “Chimia pietrelor şi a metalelor preţioase”, Grup
Editorial ART, 2007;
▪ Revista “Comorile Pãmântului” nr.1, 2, 3, 4 – DeAGOSTINI;
▪ http://www.bijuterii-aur.ro/pietre_pretioase.html
▪ www.wikipedia.com
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Sportul, de mii de ani pentru sănătate
În urmă cu zeci de ani, savanţii defineau drept principalele nevoi ale
omului: aerul, apa şi hrana urmate de suita condiţiilor de viaţă decentă. În
prezent, se pare că lista trebuie să se updateze de urgenţă prin adăugarea
activităţii fizice de orice tip.
Realizez faptul că oraşul nostru este limitat în privinţa posibilităţii de a
oferi locuri pentru a desfăşura o gamă variată de activităţi fizice.
Am observat că în ultimul timp au apărut şi la noi, ca în majoritatea
oraşelor lumii, săli de forţă, această problemă fiind una dintre cele mai
importante în momentul de faţă. Din ce în ce mai mulţi adolescenţi se
aventurează în lumea fitness-ului şi culturismului. Majoritatea o fac din dorinţa
de a căpăta un fizic impresionant, precum văd în reviste, pentru a obţine respectul şi admiraţia celor din
jur. La mulţi tineri, încrederea în sine şi bunăstarea psihică sunt influenţate în mare măsură şi de
aspectul fizic, cei firavi având complexe faţă de colegii lor mai bine proporţionaţi. Din fericire, cu un
program de antrenament inteligent şi bine pus la punct, se pot observa modificări simţitoare în aspectul
oricui este dispus să încerce şi să muncească pentru a-şi atinge scopul, dar pentru asta trebuie învăţate
5 reguli de bază.
1. Urmaţi regula de 10%
reacţiona la fel ca al unei persoane trecută de 20
Dat fiind că
de ani sau chiar de 30 de ani. La vârsta noastră,
suntem
încă
în
nu avem aceleaşi niveluri de testosteron în
perioada de creştere,
organism ca cineva mai în vârstă, şi organismul
un
program
de
nostru nu are capacitatea de a construi masa
antrenament prea dur
musculară în acelaşi ritm.
poate
compromite
4. Alimentaţi-vă muşchii
creşterea aşa cum
corespunzător
mulţi dintre voi aţi auzit. Nu exerciţiul fizic în
Această regulă necesită în mod normal
sine stopează creşterea, dar trebuie înţeles că un
câteva sute de pagini pentru a fi înţeleasă dar o
antrenament prea dur consumă o mare parte din
să mă rezum la următoarele sfaturi: construiţi-vă
energia necesară dezvoltării armonioase a
un meniu cât mai variat, bogat în fibre si
corpului.
vitamine şi nu uitaţi niciodată de numărul de
Mesajul ce trebuie înţeles este să
calorii (şi să fie înţeles că atunci când vorbesc de
acordaţi foarte multă atenţie reglării intensităţii
calorii NU mă refer la cele din fast food sau
ce trebuie să fie undeva între mică şi medie. Este
chipsuri). O medie la care trebuie să ţintiţi este:
o
idee
bună
să
creşteţi
intensitatea
37-45 de calorii pe kilogram corp (de exemplu
antrenamentului treptat, cu câte 10% de fiecare
cineva de 52 de kg, va
dată.
avea
nevoie
de
2. Faceţi exerciţii fără greutăţi sau
52*37=1924
de
cu greutăţi foarte uşoare pentru cel puţin o
calorii). Dacă ştii că
lună
eşti genul de persoană
Dacă
eşti
un
care
pune
uşor
adolescent
care
calcă
grăsime,
atunci
pentru prima dată în sală,
foloseşte marja de jos
este o idee bună ca în
(37 de calorii pe
prima lună sau mai mult să
kilogram corp) iar dacă eşti mai slab, foloseşte
faci exerciţii cu minimul
marja de sus (45 calorii pe kilogram corp).
posibil de greutăţi. Asta va
5.
Păstraţi-vă
perspectiva
şi
ajuta organismul să se
echilibrul
adapteze la stimulul primit
Este o parte importantă pentru reuşită.
de la antrenamentul cu
În zilele noastre tot mai mulţi tineri suferă de o
greutăţi, însă fără a pune
percepţie greşită a propriului corp. Mulţi se uită
mult stres asupra sa de la început. Puteţi face şi
în oglindă şi se văd mai slabi sau mai graşi decât
exerciţii precum squaturi, presa pentru umeri
sunt în realitate.
sau împins pentru piept, care necesită greutăti,
Dacă vă treziţi obsedaţi de a face muşchi
dar folosiţi unele foarte mici (5-10 kg), pentru a
sau de a slăbi, este timpul să faceţi un pas
le executa într-o formă cât mai corectă; astfel se
înapoi, şi să vă evaluaţi viaţa, concentrâdu-vă pe
evită accidentările ulterioare care vă pot afecta
lucrurile cu adevărat importante pentru vârsta
pe termen foarte lung.
voastră. Deşi este normal să vreţi şi să lucraţi
3.
Înţelegerea
corectă
a
pentru a arăta cât mai bine, există o linie bine
modificărilor care au loc în organism
definită între mândria de propriul corp şi reuşita
Ca adolescent, dacă începeţi un program
în viaţă. Niciuna din cele două nu o asigură pe
de antrenament cu greutăţi, corpul nu va
cealaltă.
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Drept concluzie ar trebui să înţelegeţi că prin muncă, menţinerea unor scopuri
realiste şi o teorie solidă a ceea ce înseamnă fitness şi culturism veţi ajunge în final la
corpul mult visat.
Sunt conştient de lipsa modalităţilor de afirmare la nivel de performanţe sportive în acest
oraş, dar trebuie exploatate cele existente. Majoritatea fetelor care susţin că practică un sport sunt
cele care îşi sacrifică o biată oră dintr-o zi pentru a merge la handball şi acest lucru este de lăudat.
Beneficiile aduse de activitatea fizică corpului uman sunt nenumărate şi ar trebui să devină al
doilea scop al unei persoane în viaţă dupa autorealizare. Iată unele dintre beneficiile sportului:

Reglează în mod strălucit metabolismul organismului uman.
Sportul ajută la eliminarea kilogramelor în exces şi autoreglează
greutatea corporală. Puteţi interacţiona cu oameni cu scopuri şi interese
asemănătoare, aşadar sportul ajută la consolidarea relaţiilor interumane.

Mersul pe jos are un efect minunat asupra celor care, din diverse
probleme de sănătate, nu pot practica sporturi dinamice.

Sistemul nervos beneficiază într-o mare măsură de efectele activităţii
fizice. Calitatea şi durata somnului sunt considerabil îmbunătăţite de orice
efort fizic.

Dezvoltarea simţului estetic este un efect secundar al practicării
sportului, simţ ce lipseşte multora.

Aşadar îngrijiţi-vă de
sănătatea voastră atât prin
alimentaţie, cât şi prin sport.

Brumaru Mihai,
clasa a XI-a B
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Lecţie de stil

Bostan Alexandra,
clasa a X-a A

Întotdeauna … lucrurile stau sub
misterul aceleiaşi enigme: de unde ştiu unele
femei să se îmbrace atât de bine. Cum
reuşesc? De unde ştiu ce să-şi cumpere? Şi,
după aceea, de unde ştiu cum să combine
piesele vestimentare?
Ei bine, răspunsurile sunt mereu mai
complexe decât simplele noastre semne de
întrebare. Ştiu pentru că urmează anumite
reguli şi anumiţi paşi atunci când merg la
cumpărături. Ştiu pentru că au atitudinea
potrivită când poartă acele haine, simţindu-se
bine în pielea lor. Ştiu pentru că nu se tem să
combine obiecte vestimentare care aparent,
nu au nicio legătură. Nimic nu este complicat,
necesită doar puţin timp şi puţină dedicare.
Înainte să iasă din casă, cele mai bine
îmbrăcate femei, despre care majoritatea am
crede că s-au născut cu stil, probează o
succesiune de ţinute până o găsesc pe cea
potrivită. V-aţi gândit vreodată la asta?
Sunt câteva reguli de bază, pe care dacă
le respectaţi, cu siguranţă nu veţi de greş.

JEANŞII
E piesa indispensabilă oricărei garderobe. Îi poţi asorta la orice şi vei arăta bine! Au
învins timpul.
T-SHIRT
Tricourile polo sau cele uni, simple, decoltate în V, în culori calde sau tari, ne
salvează ţinutele de zi. Accesorizate cu bijuterii, cu jeanşi, fuste sau pantaloni, tricourile
sunt potrivite mereu.
BALERINII
Nu trebuie să lipsească din nicio garderobă, pot fi asortaţi la orice, la ţinute uşor
elegante şi la cele foarte relaxate. Numele însuşi sugerează efectul acestui tip de
încălţăminte, piciorul tău nu poate arăta decât fin şi elegant.
GEACA DE PIELE
Nu orice model este OK. Optează ori pentru clasica giacă de motor (cumpărată pe
măsură), ori pentru una foarte strâmtă, nu mult peste linia taliei.
CARDIGAN
Cu nasturi sau decoltat în V, la baza gâtului sau cu guler amplu, cardiganul trebuie
să fie de calitate, din caşmir sau din lână moale sau îl puteţi înlocui cu un şal foarte frumos
pentru zilele răcoroase.
GLOSS
Buzele deshidratate sunt total inestetice. Pe un ten îngrijit şi mătuit lejer cu un
fond de ten foarte fluid sau cu o cremă hidratantă cu puţină culoare în compoziţie, un gloss
de buze completează o înfăţişare plăcută şi pusă la punct chiar în mijlocul zilei. Nu te obosi
să te machiezi excesiv în timpul zilei! E mai de efect să adopţi un look relaxat.
Totul are un început, ca şi construcţia propriului stil. Vă sfătuiesc să începeţi prin a
vă completa elementele esenţiale unei garderobe de zi şi uneia de seară.
Ţinutele de zi sau cele ale timpului liber, trebuie să fie relaxate, simple şi comode,
fără decolteuri adânci sau haine foarte mulate. Cât despre machiaj este indicat să folosiţi
ceva foarte natural, rimel, blush şi puţin luciu de buze sunt suficiente.
„Stilul nu are vârstă, are doar substanţă. Stilul se construieşte cu multă răbdare şi
informaţie.” (DANA BUDEANU)
O să revin cu sfaturi şi în numărul următor.

By Ştefania Diaconu,
clasa a X-a A
*Bibliografie Dana Budeanu – „Manual de stil” –Editura Nemira, Bucureşti, 2008

49

Nota

Bene

Fumatul pasiv, atât de nociv pentru sănătate
Dintotdeauna, oamenii au încercat să se respecte unii pe alţii, atât cu calităţile,
cât şi cu defectele şi viciile fiecăruia. În virtutea principiului de toleranţă a unei
societăţi civilizate, fumătorii şi nefumătorii au început să trăiască într-o bună
înţelegere. Atitudine nobilă, s-ar putea spune, dar în niciun caz una sănătoasă.
Dependenţii de nicotină
nu îşi pun în pericol doar
propria viaţă şi sănătate, ci
şi a celor care sunt nevoiţi
să respire aerul poluat de
ei. Un fumător poate să
dăuneze persoanelor din
jurul său în viaţa cotidiană:
acasă, la locul de muncă, în
mijloacele
de
transport
comun, la şcoală, în cluburi,
restaurante,
baruri
–de
fapt, oriunde. Astfel, copii şi
adulţi
sunt
nevoiţi
să
inhaleze
gazele
toxice
produse, cu alţi termeni,
„fumatul involuntar, pasiv”.
Foarte grav este că
niciuna dintre părţi nu
conştientizează
pericolul
real al acestui fenomen. Un
foarte bun exemplu este
întrebarea „Te deranjează
dacă fumez?” (la care
adesea se răspunde din
curtoazie cu „Nu, deloc!”),
ce ar putea fi tradusă prin
„Te deranjează dacă te
îmbolnăvesc?”
Inhalarea involuntară a
fumului de ţigară presupune
un
risc
major
pentru
sănătate: cancer pulmonar,
crize
de
astmă,
boli
cardiovasculare,
infecţii
respiratorii
frecvente
şi
multe alte probleme puse
pe seama acesteia. La

mirosul neplăcut al hainelor
şi al părului se adaugă şi
fenomene de iritaţie, dureri
de cap, tuse, uscăciunea
mu
coa
selo
r
gât
ului
,
gre
aţă,
ast
eni
e.
La
copi
i şi adolescenţi, cei mai
expuşi la riscul îmbolnăvirii,
se pot observa diverse
forme de iritare a căilor
respiratorii:
tuse,
expectoraţii,
insuficienţă
respiratorie, şuierături, voce
răguşită.
Aceşti
tineri
suferă, de asemenea, în
mod frecvent de repetate
inflamaţii
ale
canalului
auditiv,
conjunctivite
şi
amigdalite. În plus, este
posibilă evidenţierea unei
capacităţi pulmonare ceva
mai
slabă,
dar
totuşi
semnificativă din punct de
vedere statistic.
Copiii
cu
părinţi
fumători
suferă
în

majoritatea
cazurilor de
bronşită acută şi cronică,
traheită,
laringită
sau
faringită. Aceştia ajung să
fie internaţi mai des în
spital decât ceilalţi copii.
Efectele
sunt
provocate
atât de microbii pe care îi
răspândesc
părinţii prin
tuse,
cât
şi
prin
sensibilitatea copiilor mai
ridicată la acţiunea nocivă a
poluanţilor.
Studiile
au
demonstrat că efectul nociv
al fumatului involuntar se
transmite din generaţie în
generaţie.
Nu trebuie să fim
indiferenţi în faţa unui
fenomen
care
ne
îmbolnăveşte. Dreptul la
aer, la un aer curat, este un
drept comun, al tuturor.
Dacă cineva fumează acasă,
ai
grijă
să
aeriseşti
întotdeauna
încăperea
respectivă. În timpul liber,
alege localurile unde nu se
fumează şi încearcă să te
fereşti pe cât posibil de
fumul celor din jur. De cele
mai multe ori, fumătorii nu
respectă
interdicţiile
aplicate în locurile publice,
dar există şi o soluţie
pentru astfel de cazuri: un
alt club, o altă sală etc.

Ştiaţi că:
doar 15 % din fumul de ţigară este inhalat de cel care fumează, restul de 85% îl
inhalează cei din jurul său;
fumul neinhalat provenind de la o ţigară lăsată în scrumieră conţine mai multe substanţe
toxice şi cancerigene decât cel inhalat de fumător
pentru a preveni efectele nocive ale fumatului involuntar, în Irlanda a fost interzis
fumatul în locurile publice. Oricine este prins că fumează ilegal în baruri, restaurante sau în
alte locuri de muncă, cum ar fi birourile, spitalele şi universităţile, este nevoit să plătească
o amendă de £3000. Toţi membrii Uniunii Europene, cu excepţia Germaniei, au adoptat
măsuri de limitare a fumatului în spaţiile publice. Însă, nu multe ţări europene au mers
foarte departe ca Irlanda, majoritatea regulilor vizând doar locurile publice şi cele de
muncă.
Lazăr Sorina,
clasa a XI-a G
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