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Nonsensul ca sens 
 

În momentele în care scriu aceste rânduri încerc să cuprind în zarea minţii mele 

răstimpul de când a apărut ultimul număr al revistei . 

 Parcă a trecut un veac de atunci deşi nu a trecut decât un an. Sărbătoream zilele 

liceului şi aveam prilejul să constat ce înseamnă un licăr de libertate într-o lume aflată 

sub zodia hăhăitului prezidenţial. Elevi, profesori, părinţi ne-am regăsit atunci în 

secvenţele unui spectacol pe deplin reuşit chiar dacă unii aflaţi sub zodia 

hipercriticismului şi nu numai, au încercat să minimalizeze momentul. 

 Au pogorât atunci printre noi şi scriitori parcă pentru a ne aduce încă o dată 

aminte că liceul, de ce nu şi urbea de pe Trotuş, stau sub zodia fraţilor Botta: Dan şi 

Emil. 

 Au urmat mai apoi colindele de sărbători ale elevilor ce ne-au amintit că suntem 

oameni, că trebuie să dăruim fraţilor întru Hristos o fărâmă de speranţă. 

 Momente frumoase, de parcă nu ne-am fi aflat sub ocârmuirea funestă a celui cu  

nume de funie. 

 Şi a urmat noul an, 2011! Un an al dreptăţii şi adevărului ar spune unii care s-au 

dovedit şi se dovedesc ageri… de gură însă. 

 Schimbările de dragul schimbării ce au survenit în crucea anului şcolar la noi şi pe 

alocuri inițiate de către cei hămesiţi de putere ne-au arătat că binele e mai degrabă un 

frate vitreg al preaputernicului Rău. 

 Suspiciunea, ameninţările fizice, verbale și psihologice se rostogolesc în societate 

și-n lumea şcolii cu atâta repeziciune reamintindu-ne că-ntr-o lume ca a noastră e 

indezirabil să trăieşti ca-n sânul biblicului Avraam. 

 Numerele trei şi patru ale revistei s-au resemnat să apară abia acum deşi nu sunt 

sigur că sunt dorite de cei care ar trebui să se implice deopotrivă cu sufletul şi mintea. 

 Şi totuşi revista apare pentru că în liceul al cărui patron spiritual este Botta avem 

elevi cu suflet mare, oameni pe măsură şi cu mintea liberă care prin scrisul lor se opun 

nonsensului ca sens. De ce? Fiindcă viitorul este al lor!!! 

 

Prof. dr. Dogaru Valentin   
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Serafim Saka 

16 martie 1935 -20 mai 2011 

 

 
 

 
 

Plecarea lui Serafim Saka 
 

În ultima decadă a lunii mai ne-a părăsit Serafim Saka – 
unul dintre marii prieteni ai  revistei noastre. Dispariția lui 
Serafim Saka reprezintă o grea pierdere pentru literatura română 
și pentru spiritul democratic din Moldova. Serafim Saka este 
autorul unor volume de proză – Era târziu (1968), Vămile (1972), 

Linia de plutire (1994) și romanul autobiografic Pe mine mie, redă-
mă, pe care, din păcate, nu a apucat să-l vadă ieșit de sub tipar. A 

publicat și câteva cărți de publicistică și de interviuri: Basarabia în 
Gulag, Pentru tine bat, Orbirea și Aici și acum (apărut anul trecut 
într-o ediție revăzută), în care a evocat în pagini memorabile, 
răscolitoare, calvarul totalitar al basarabenilor, dar și destinul unor 

intelectuali și artiști emblematici pentru istoria postbelică a 
Moldovei.  

Saka a fost întreaga-i viață un revoltat, un spirit 
neînregimentat. Înainte de ‟89 a avut parte de numeroase șicane 
și persecuții: sovieticii nu l-au iertat pentru atitudinile sale 
insurgente, pentru ironia sa corozivă. Nu l-au ocolit din această 
cauză nici pizma și nici delațiunile unor confrați, pentru că o 

societate a cenzurii și a ierarhiilor răsturnate favorizează 
răbufnirea diferitor frustrări și resentimente nutrite de mediocrități 

la adresa oamenilor de valoare. Saka a fost una dintre vocile cele mai puternice ale renașterii 
naționale din anii 1988-‟91, însă spiritul său polemic nu a fost văzut cu ochi buni de noua 

protipendadă culturală de la Chișinău, instalată în posturi de decizie – la ministere, în presă, la 
uniunile de creație.  

Serafim Saka a condus o vreme un club de dezbateri, foarte popular la Uniunea Scriitorilor. 

Confratele nostru a fost ingredientul viu al oricărei reuniuni literare. Vocea sa incomodă a alimentat 
numeroase discuții și polemici la Chișinău, nonconformismul, independența judecăților, respingerea 
infatuării și a lichelismului național i-au întărit faima de „cârtitor de serviciu”, transformându-l în 
ținta unei aversiuni constante din partea impostorilor de pe scena culturală.  

Serafim Saka a adus prin proza sa un topos urban, un freamăt de modernitate și 
intelectualism, așezându-se într-un contrast izbitor cu ruralismul desuet care domina literatura 

basarabeană în anii ‟70-‟80. Conectat puternic la actualitatea politică și culturală românească, dl 
Saka a cultivat numeroase relații cu scriitori din Occident și cu spirite democrate de la Moscova, 
cum sunt Andrei Bitov și Vladimir Makanin, inclusiv prin intermediul PEN Clubului din Moldova, al 
cărui membru-fondator și președinte a fost. Tinerii scriitori basarabeni, în special optzeciștii, au 
avut pentru dl Saka un mare respect și o profundă solidaritate, iar acesta, la rândul său, s-a simțit 
afin cu opțiunile lor estetice și politice. 

Serafim Saka a plecat trist și decepționat de traseul Basarabiei, de impactul scăzut al 

cuvântului scriitoricesc. Parcă pentru a-i confirma aceste amărăciuni, la funeraliile sale nu au venit 
nici reprezentanții de la vârful actualei puteri (acaparați, pesemne, de febra alegerilor locale), cu 
excepția primarului general Dorin Chirtoacă. La fel de meschini s-au dovedit și unii colegi de 
breaslă, care nu au putut trece, nici măcar la ceasul despărțirii, peste niște supărări personale.  

Cine mai are nevoie de scriitori în Republica Moldova? Chiar dacă mai-marii zilei cred că se 
pot dispensa de ei, un popor nu poate dăinui decât prin oamenii săi de spirit. Destinul lui Serafim 
Saka ne transmite un mesaj: vai și amar de comunitatea care va rămâne restanțieră la materia 

cultură și demnitate. 
Vitalie Ciobanu 

Reprodus  din  Revista Contrafort Nr. 5-6, 2011 
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Maria Stancu 

(19.07.1944 - 21.09.2001) 
 

Sunt oameni care vin pe lume și pleacă în alta 

într-o discreție ce-mi aduce aminte că zarva fără rost, 

spectacolul ieftin, sunt lipsite de noimă. 

 Născută la Zăvideni, Vâlcea, a urmat cursurile 

liceale la Sibiu iar mai apoi Facultatea de filologie, 

specializarea limba și literatura română în cadrul 

Universității din Oradea. 

 Licențiată în 1970, a desfășurat o activitate 

laborioasă în cadrul școlilor din județul Vrancea. A 

debutat în anul școlar 1970-1971 la Școala generală 

Andreiașu; în perioada 1971-1974 a predat la Școala 

Bălești pentru ca în anul școlar 1974-1975 să-și 

desfășoare activitatea la Gugești. Următorul deceniu, 

1975-1985 a activat la școala din Pufești iar mai apoi, 

între 1985-1987 a pregătit elevii Liceului Agricol din 

Adjud. Revine la Pufești în intervalul 1987-1989. 

Consacrarea profesională, un echilibru cu sine și lumea 

în care-și căuta sensul le-a cunoscul la Liceul Teoretic 

“Emil Botta” din Adjud unde a profesat între 1989 și 

2001. 

 Doamna profesoară a îmbinat într-o manieră inedită sensibilitatea, perseverența, 

dragostea față de elevi pe care-i considera bucuria sufletului său. 

 Au trecut ani dar am în fața ochilor imaginea chipului său care dincolo de 

zâmbetul și strălucirea din privire disimula o tristețe căreia n-am știut să-i dau de urmă. 

Micuță, zveltă, energică și sensibilă, colega noastră a fost o carte deschisă în care elevii 

săi s-au întâlnit pe căile gândului și ale inimii cu Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Blaga și 

alții. Glasul său catifelat și oarecum metalic a trimis câteva generații nu numai în lumea 

de basm a literaturii ci și-n verbul purificator al limbii române. 

 Spre sfârșitul anului școlar pe fața sa zâmbetul, fără să știu, disimula buna 

dispoziție. 

 S-a stins ca o lumânare-n pridvorul unei biserici. Au trecut ani dar și acum privesc 

cu luare aminte spre locul în care am avut revelația că și îngerii pot fi oameni. 

 

Prof. Gicu Valentin Dogaru 
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 Ecumenismul, o erezie şi un pericol în păstrarea şi cultivarea vieţii liturgice 

şi religioase în Ortodoxie 

Partea a II-a 

  
Încă de la începutul primei ere creative, Apusul şi Răsăritul au coexistat ca două lumi 

separate. În Apus s-a impus Dreptul roman iar în Răsărit, filozofia greacă. Apusul a avut o 
concepţie juridică despre lume şi viaţă, pe când Răsăritul a profesat o doctrină pietistă. În Apus s-a 

dezvoltat scolastica (curent eminamente raţionalist) iar în Răsărit s-a cultivat mistica care a 
promovat viaţa ascetico-spirituală şi monastică. În Apus a apărut Reforma, umanismul şi 

Renaşterea cu mult fond păgân (căci urmărea să reînvie valorile antichităţii) pe când în Răsărit a 
înflorit isihasmul, curent monastico-ascetic, care cultiva practica rugăciunii inimii, postul, 
înfrânarea, curăţia etc. Acesta a fost mediul şi leagănul în care a înflorit şi s-a plămădit Ortodoxia, 
a cărei caracteristică esenţială este viaţa contemplativă şi ascetico-mistică. Ortodoxia este 
monastică. Monahismul cu toate trăsăturile vieţii lui duhovniceşti o conturează şi o defineşte. 

Ortodoxia înseamnă viaţă în Hristos, în spiritul iubirii, al smereniei, al curăţiei, al lepădării de sine şi 
al rugăciunii. În acest duh de viaţă au trăit marii pustnici, anahoreţi, ierarhi şi luceferi ai Ortodoxiei 
care au definit dogmele dreptei credinţe şi au îndrumat poporul să vieţuiască în lumina acestor 
adevăruri şi precepte evanghelice. Poporul dreptcredincios a îndrăgit Ortodoxia şi s-a conformat cu 
modul ei ideal de viaţă creştină. În Enciclica patriarhilor ortodocşi adresată papei Pius al IX-lea, 
în anul 1848, se spune astfel: “La noi, în Biserica Ortodoxă nu au putut introduce inovaţii în 

cult şi în dogmă nici sinoadele şi nici patriarhii, pentru că la noi apărătorul şi păstrătorul 
dreptei credinţe este poporul dreptcredincios, care face ca dogma să rămână imuabilă şi 
adevărurile dreptei credinţe să nu se strice”1. Sfântul Chiril al Alexandriei (+444) spune 
astfel:”Dacă cineva schimbă ceva în sfintele şi dumnezeieştile dogme patristice, acest 
lucru nu trebuie să-l luăm drept clarviziune, ci drept crimă şi abatere de la dogmă şi 

păcătuire împotriva Lui Dumnezeu”2. Biserica Ortodoxă a rămas fidelă învăţăturii Sfintei 
Evanghelii transmisă de Domnul nostru Iisus Hristos şi propovăduită de Sfinţii Apostoli. Ea a urmat 

întru totul învăţătura Sfinţilor Părinţi (care au trăit adevărul evanghelic), a respectat hotărârile 
Sinoadelor Ecumenice şi s-a călăuzit după îndrumările şi dispoziţiile sfintelor canoane.  La această 
moştenire sacră, ea nu a adăugat şi nu a modificat nimic. Biserica Romano-Catolică a 
introdus inovaţii de natură dogmatică şi cultică, pentru că papa, în virtutea primatului de jurisdicţie 
universală şi a infailibilităţii (a imposibilităţii de a greşi) şi-a permis să facă inovaţii şi să comită tot 
felul de aberaţii, care au fost admise fără concesie, cum ar fi: Filioque, azima (pâinea nedospită 
întrebuinţată la Sfânta Liturghie), purgatoriul  (între rai şi iad există un loc despărţitor în care 

sufletele se curăţesc de păcate prin foc) dogma imaculatei concepţii, adică a zămislirii fără de păcat 
a Sfintei Fecioare, etc. 

Cea mai primejdioasă pentru realizarea unităţii credinţei rămâne totuşi dogma primatului 
papal adică pretenţia absurdă a papei de a-şi extinde supremaţia şi jurisdicţia asupra tuturor 
Bisericilor. Sfântul Grigorie Dialogul (+604) care a primit pentru prima dată în istorie titlul de papă 
şi-a atribuit apelativul acesta în înţelesul de părinte sufletesc şi nu în sensul acordat astăzi de 

posteritatea creştină apuseană, adică acela de suveran pontif cu puteri nelimitate şi cu tot felul 
de onoruri: suveranul suprem, servus servorum Dei, summus episcopus, şef de stat etc, 
titluri lumeşti, străine de duhul smereniei creştine şi al slujirii evanghelice. Biserica Ortodoxă a 
Răsăritului nu a recunoscut papei niciodată aceste titulaturi pompoase şi cu atât mai mult pretenţia 
lui neîntemeiată de supremaţie şi jurisdicţie universală. Nici sinoadele unioniste din Occident, cum 
au fost cele de la Pisa(1409), Constanţa (1414-1418), Bazel (1431) nu au admis acest lucru, iar 
Sinodul reformator de la Trident (1545-1563) s-a menţinut pe aceeaşi poziţie: adică nu este papă 

fără sinod şi nici sinod fără papă.          
De-a lungul istoriei s-au mai făcut încercări de unire între Apus şi Răsăritul ortodox, mai 

ales în prima jumătate a sec. al XV-lea, când turcii otomani ameninţau pacea Europei şi dădeau 
năvală la porţile Constantinopolului. Atunci, la anul 1438-1439 s-a întrunit sinodul unionist de la 

                                                 
1
 Enciclica patriarhilor ortodocşi de la 1848, Studiu introductiv, text şi traducere de Teodor  M. Popescu, 

Bucureşti, 1935, p.126. 
2
 Migne, P.G. 68-77, în “Mărturisirile Sfinţilor Părinţi împotriva ereziei numită ecumenism”, fără loc şi an 

de apariţie, p.12. 
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Ferrara-Florenţa (Italia) cu scopul de a stabili unirea şi înfrăţirea dintre ortodocşi şi catolici, pentru 

a face front comun şi a ţine piept pârjolului otoman. N-au izbutit să se unească, chiar dacă ierarhii 
participanţi la sinod au semnat în mare parte unirea cu Roma, pentru că poporul binecredincios 
(ortodox) a reacţionat deschis şi categoric spunând: “Mai bine să vedem turbanul turcesc 
fredonând pe străzile Constantinopolului, decât pălăria roşie de cardinal”3. Poporul a 
respins categoric unirea cu papistaşii iar ierarhii care au semnat această unire au fost expulzaţi din 
patria lor: Isidor mitropolitul Moscovei, Visarion, mitropolitul Niceei, etc. Mitropolitul Damian al 
Moldovei, care a semnat unirea văzând soarta celorlalţi doi, n-a mai îndrăznit să se mai întoarcă 

înapoi în ţară, ci a rămas în Grecia. 
Astăzi, Biserica Romano-Catolică se prezintă ca o împărăţie lumească sau mai bine zis ca 

o împărăţie pământească, care are drept cap persoana papei, un om cu slăbiciuni şi neputinţe 
omeneşti. După doctrina romano-catolică papa este deasupra sinoadelor, concentrează  în sine 
toată puterea bisericească în întreitul ei aspect (învăţătoresc, sfinţitor şi conducător), poate legifera 
şi delibera singur, poate decreta dogme noi, poate anula deciziile sinoadelor etc. Hotărârile papei 

sunt irevocabile pentru că el este socotit suprema autoritate în materie de dogmă. Din acest motiv 
au încolţit tot felul de erezii în creştinismul apusean. În Biserica Ortodoxă sistemul de conducere 

este ierarhic-sinodal şi nu monarhic-absolutist ca în Biserica Romano-Catolică, fiindcă Biserica 
Ortodoxă a aplicat întotdeauna principiul comuniunii şi al consfătuirii practicate de Sfinţii Apostoli, 
care s-au întrunit în sobor şi s-au consultat împreună în toate momentele cheie care vizau soarta 
Bisericii cum au fost de pildă: Sinodul Apostolic de la Ierusalim (Fapte XV), alegerea lui Matia în 
treapta apostolatului (din care căzuse Iuda (Fapte I,15-22), alegerea celor şapte diaconi (Fapte VI) 

cu votul majoritar al Apostolilor şi confirmarea Sf. Apostol Pavel în apostolat (Fapte XIII,1-4). 
Principiul sinodal se face simţit în viaţa şi lucrarea Bisericii Ortodoxe mai ales la alegerea ierarhilor 
titulari şi a patriarhului. La aceste colegii electorale participă alegători în proporţie de 2/3 mireni şi 
1/3 clerici. După marea schismă, (1054), Biserica Romano-Catolică s-a înstrăinat tot mai mult de 
acest spirit democratic şi sinodal, papa Nicolae al II-lea eliminând (în a doua jumătate a sec.XI) 
votul clerului şi al laicilor în procesul alegerii Suveranului Pontif, decretând că dreptul de a fi 
electori papali  le revine în exclusivitate cardinalilor. (A se vedea ziarul România liberă, ediţia a 

II-a, marţi, 19 aprilie, 2005, p.12). După marea schismă, papalitatea, exploatând conjuncturile 
istorice nefaste şi dificile ale ortodocşilor a încercat să-i atragă pe aceştia în staulul Romei pe calea 
UNIAŢIEI, o formă politico-religioasă vicleană de catolicizare samavolnică a creştinilor din Răsărit, 
care i-a îndârjit şi i-a separat şi mai mult pe catolici de ortodocşi. „Nu din altă pricină ne-am 

despărţit noi de latini(catolici), ci pentru că ei sunt, nu numai schismatici (schisma este 
o abatere de la disciplina Bisericii) ci şi eretici. De aceea nu trebuie să avem nici o 

legătură cu ei. În cele ale credinţei nu se face pogorământ”4,  spune Sfântul Marcu Eugenicul 
mitropolitul Efesului (+1444), iar când acest sfânt părinte s-a pronunţat ferm şi prompt împotriva 
unirii cu Roma, în timpul lurărilor sinodului de la Ferara-Florenţa, papa s-a ridicat revoltat în 
picioare şi a exclamat: “Dacă Marcu Eugenicus Efeseanul nu a semnat unirea nu am făcut 
nimic”. “Credinţa nu se schimbă cu vremile, nu se modifică cu împrejurările, nu se 
veştejeşte, nu îmbătrâneşte, ci rămâne totdeauna ea însăşi, şi veche, şi nouă, adică 
mereu actuală, căci este de origine dumnezeiască”5 spune un teolog bizantin (Evghenie 

Vulgaris). “Nici un folos nu are o viaţă curată, dacă dogmele sunt stricate şi, dimpotrivă 
nici dogmele sănătoase nu folosesc dacă viaţa este stricată (imorală)”6  spune Sf. Ioan 
Gură de Aur (+407), iar Sfântul Vasile cel Mare (+379) spune astfel: “A denatura şi răstălmăci 
dreapta credinţă, înseamnă a adăuga ceva la cele scrise sau a suprima ceva din cele 
scrise, din simpla mândrie sau slavă deşartă”7. Sfântul Ioan Damaschin (+749) ne îndeamnă 
„să ne păzim cu toate puterile noastre să nu primim împărtăşire de la eretici, nici să le-o 

dăm acestora…,ca să nu ne facem părtaşi relelor lor credinţe şi pentru a nu fi condamnaţi 

împreună cu ei”8. 
(Va urma…) 

 
 Prof. Buchidău Ioan Cătălin 

                                                 
3
 Pr. Prof. Ioan Mihălcescu, Istoria bisericească universală de la 1054 până azi, t.II,ed.a II-a, Bucureşti, 1932, 

p.28. 
4
 “Mărturie ortodoxă iubitoare de Dumnezeu”, publicaţie a editurii “Orthodoxos Kipseli”, Bucureşti, 1993, 

p.46. 
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem, p.45. 

7
 Ibidem. 

8
 “Mărturisirile Sfinţilor Părinţi împotriva ereziei numită ecumenism”, fără loc şi an de apariţie, p.12. 
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Olimpiade și olimpici 
Pentru elevii Liceului Teoretic “Emil Botta” anul școlar 2010-2011, ca și ceilalți ani, a 

fost unul care nu a întârziat să aducă roade.    

 Trebuie să notăm, înainte de toate, rezultatele absolvenților noștri la examenul de 

Bacalaureat 2011, examen promovat de …… dintr-un total de …. elevi, acesta reprezentând 

75% din absolvenți, procent care depășește cu mult media de promovabilitate pe țară. Și la 

examenele de competențe în comunicare, lingvistice și digitale s-au obținut calificative 

notabile. 

 A intrat deja în tradiție ca, în fiecare an, elevii liceului să obțină rezultate notabile la 

olimpiadele și concursurile școlare, pregătiți și îndrumați cu seriozitate, muncă asiduă și 

profesionalism de dascălii lor. 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

Îndrumător, prof. Mirela Tomița  

Mențiune  

- Groza Iustina, clasa a X-a B 

Îndrumător, prof. Ramona Chiper  

Premiul al III-lea 

- Moisă Emanuel, clasa a XII-a A 

- Hagiu Gabriel, clasa a VII-a 

Menţiune 

- Gafton Laura Ionela, clasa a VII-a 

- Roman Robert, clasa a VII-a 

- Dorneanu Ana Maria, clasa a VI-a  

- Milea Mălina, clasa a VI-a 

- Carabulea Andreea, clasa a VII-a  

Îndrumător, prof. Alina Zoltan 

Premiul I 

- Nicolaev Claudiu, clasa a IX-a B 

- Vasiliu Alina, clasa a XI-a F 

Îndrumător, prof. Gina Bichescu 

Mențiune 

- Radu Roxana, clasa a XI-a G 

- Tăbăcaru Gabriela, clasa a XI-a G 

- Cristea Andreea, clasa a X-a A 

- Oriță Cristina, clasa a X-a A  

Îndrumător, prof. Simona Stăncan 

Mențiune 

- Alexă Andra, clasa a XII-a B 

LIMBA FRANCEZĂ 

Îndrumător, prof. Iulia Bădură 

Premiul I 

- Nicolaev Claudiu, clasa a IX-a B 

- Andronic Andreea, clasa a X-a F 

Premiul al III-lea 

- Miron Alina, clasa a VII-a 

Mențiune 

- Hagiu Gabriel, clasa a VII-a 

- Zglimbea Roxana, clasa a X-a F  

Îndrumător, prof. Mihaela Milea 

Premiul I 

- Milea Mara Ioana, clasa a VIII-a 

Premiul al III-lea 

- Iordan Diana, clasa a VIII-a 

- Crîșmaru Francesca, clasa a VIII-a 

Mențiune 

- Tudorii Denisa, clasa a X-a A 

- Radu Roxana, clasa a XI-a G 

Îndrumător, prof. Dana Grecu 

Premiul al III-lea 

- Vasiliu Alina, clasa a XI-a F 

Mențiune 

- Vlad Iuliana, clasa a X-a 

- Barbu Antoanela, clasa a XI-a F 

LIMBA ENGLEZĂ 

Îndrumător, prof. Gruber Mariana 

Premiul al II-lea 

- Andronic Andreea, clasa a X-a F 

- Oriță Cristina, clasa a X-a A 

- Postovaru Carla, clasa a X-a A 

Premiul al III-lea 

- Sîrbu Eduard, clasa a VII-a 

- Rusu Marius, clasa a X-a A 

- Cîmpeanu Oana, clasa a XI-a B 

- Ifrim Mădălina, clasa a XI-a B 

Îndrumător, prof. Boncea Izabela 

Premiul al II-lea 

- Banarie Cristian, clasa a IX-a A 

Premiul al III-lea 

- Albei Paul, clasa a VIII-a 
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- Iordan Diana, clasa a VIII-a 

- Milea Mara, clasa a VIII-a 

- Roman Mihai, clasa a VIII-a 

- Bîtcă Dragoș, clasa a IX-a A 

- Barbu Antoanela, clasa a XI-a F 

- Alexă Andra, clasa a XII-a B 

Îndrumător, prof. Anca Albiș 

Premiul al III-lea 

- Mereuță Răzvan, clasa a X-a B 

Menţiune 

- Crimu Alin, clasa a X-a G 

ISTORIE 

Îndrumător, prof. Avram Adrian 

Premiul I 

- Vasiliu Alina, clasa a XI-a F 

- Grigore Mădălina, clasa a XII-a G 

Menţiune 

- Dumitrache Adelina, clasa a XII-a  

Îndrumător, prof. Roxana Panaite 

Premiul al III-lea 

- Andronache Andreea, clasa a X-a F 

FILOSOFIE 

Îndrumător, prof. Dogaru Valentin 

Premiul I 

- Balla Laura, clasa a XI-a F 

Premiul al II-lea 

- Butnaru Paul, clasa a XI-a F 

PSIHOLOGIE 

Îndrumător, prof. Spirescu Paul 

Menţiune 

- Enea Mădălina, clasa a X-a  

MATEMATICĂ 

Îndrumător, prof. Dorneanu Angela 

Menţiune 

- Dorneanu Ana Maria, clasa a VI-a 

- Milea Mălina, clasa a VI-a 

Îndrumător, prof. Stoleru Cristian 

Menţiune 

- Zanfir Ioana, clasa a IX-a A 

- Cristea Andreea, clasa a X-a A 

FIZICĂ 

Îndrumător, prof. Gina Brînză Martiș  

Menţiune 

- Iordan Diana, clasa a VIII-a  

 

Concursul „Evaluare în educaţie”  

LIMBA ENGLEZĂ  
Diplomă de merit 

Îndrumător, prof. Mariana Gruber  

- Cazan Nicușor, clasa a IX-a B 

- Dobre Robert, clasa a IX-a B 

- Munteanu Vlad, clasa a IX-a B 

- Diaconu Ștefania, clasa a X-a A 

- Postovaru Carla, clasa a X-a A 

- Zanfir Andreea, clasa a XII-a A 

Îndrumător, prof. Anca Albiş  

- Bulimar Dragoș, clasa a X-a B 

- Matei George, clasa a X-a B 

- Mereuță Răzvan, clasa a X-a B 

- Vlad Iuliana, clasa a X-a G 

 

Concursul „Orthofrançais” 

Îndrumător, prof. Dana Grecu 

Premiul I 

- Vasiliu Alina, clasa a XI-a F 

Îndrumător, prof. Mihaela Milea 

Premiul al II-lea 

- Radu Roxana, clasa a XI-a G 

Îndrumător, prof. Iulia Bădură 

Mențiune 

- Nicolaev Claudiu, clasa a IX-a B 

 

Concursul „Lumina Math” 

Îndrumător, prof. Daniel Munteanu 

Premiul al III-lea 

- Lorenț Antonia, clasa a V-a  

Mențiune 

- Popa Andrei, clasa a V-a  

 

Concursuri sportive 

Îndrumător, prof. Emil Dumitru 

LOCUL al II-lea –județ 

 Echipa de handbal gimnaziu 

LOCUL al III-lea –județ 

 Echipa de handbal feminin liceu 

Îndrumători, prof. Valentin Stoian,  

          prof. Emil Dumitru 

LOCUL al II-lea –județ 

 Echipa de fotbal liceu 

Îndrumător, prof. Eugenia Toma 

LOCUL al III-lea –județ 

 Tenis de masă masculin 
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ANTONIA LORENȚ  

clasa a V-a 

 

 
ANDREI POPA 

clasa a V-a 

 

 
ANA DORNEANU 

clasa a VI-a 

 

 
MĂLINA MILEA  

clasa a VI-a 

 

 
ANDREEA CARABULEA 

clasa a VI-a 

 

 
ROBERT ROMAN  

clasa a VII-a 

 

 
LAURA GAFTON  

clasa a VII-a 

 

 
ALINA MIRON 

clasa a VII-a 

 

 
GABRIEL HAGIU 

clasa a VII-a 

 

 
MARA IOANA MILEA 

clasa a VIII-a 

 

 
FRANCESCA CRÎȘMARU 

clasa a VIII-a 

 

 
DIANA IORDAN 

clasa a VIII-a 

 

 
SÎRBU EDUARD 

clasa a VII-a 

 

  
MIHAI ROMAN 

clasa a VIII-a 

 

 
PAUL ALBEI 

clasa a VIII-a 

 

 
CLAUDIU NICOLAEV 

clasa a IX-a B 

 

 
DRAGOȘ BÎTCĂ 

clasa a IX-a A  

 

 
CRISTIAN BANARIE 

clasa a IX-a A 

 

 
ANDREEA CRISTEA 

clasa a X-a A  

 

 
CRISTINA ORIȚĂ 

clasa a X-a A 
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MARIUS RUSU 

clasa a X-a A 

 

 
CARLA POSTOVARU 

clasa a X-a A 

 

 
ȘTEFANIA DIACONU 

clasa a X-a A 

 

 
IUSTINA GROZA 

clasa a X-a B 

 

 
RĂZVAN MEREUȚĂ 

clasa a X-a B 

 

 
ANDREEA ANDRONIC 

clasa a X-a F 

 

 
ROXANA ZGLIMBEA 

clasa a X-a F 

 

 
VLAD MUNTEANU 

clasa a IX-a B 

 

 
ALIN CRIMU 

clasa a X-a G 

 

 
IULIANA VLAD 

clasa a X-a G 

 

 
MĂDĂLINA ENEA 

clasa a XI-a F 

 

 
ALINA VASILIU 

clasa a XI-a F 

 

 
ALEXANDRA PICIORLUNG 

clasa a XI-a A 

 

 
PAUL BUTNARU 

clasa a XII-a F 

 

 
EMANUEL MOISĂ 

clasa a XII-a A 

 

 
MĂDĂLINA IFRIM 

clasa a XII-a B 

 

 
ANTOANELA BARBU 

clasa a XI-a F 

 

 
LAURA BALLA 

clasa a XI-a F 

 

 
GABRIELA TĂBĂCARU 

clasa a XI-a G 

 

 
ROXANA RADU 

clasa a XI-a G 
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Olimpiada de limba română –experiență dusă la extrem 
 

În perioada 18-21 aprilie, la Ploieşti s-a desfăşurat Olimpiada Naţională de Limba şi 
Literatura Română, olimpiadă la care, atât datorită norocului, cât şi instruirii fără greş date de 
doamna profesoară Alina Zoltan, am avut deosebita plăcere să particip, cu toate că mă simt obligat 
să afirm neliniştea din interiorul meu, odată cu apropierea vizibilă şi iremediabilă a zilei plecării. 

 Am fost sfătuit cu căldură de doamna profesoară să-mi las emoţiile acasă, dar se vede că 
am făcut un act de indisciplină, dosind undeva într-un colţ al bagajului toate sentimentele ce-mi 
provocau nesiguranţă. 
 Plecarea din Adjud a fost la ora 10, în dimineaţa însorită a zilei de luni, 18 aprilie. Sosirea la 
Gara Focşani şi adunarea lotului reprezintă următoarele evenimente, conform ordinii cronologice. 
Mulţumită performanţei Ioanei Alexandru, fostă elevă la Colegiul Unirea Focşani, lotul Vrancei a fost 

puţin lărgit. Nu este niciun dubiu de ce mă declar a fi o persoană norocoasă atunci când afirm că 
din lot au făcut parte încă şapte domnişoare, începând cu clasa a VII-a şi încheind cu a XII-a. De 

asemenea, din lot a făcut parte şi un băiat cu un an mai mic decât mine, dar care nu s-a cazat în 
internat, alături de noi, din cauza unor probleme medicale. 
 Călătoria cu trenul a fost de aproximativ două ore şi jumătate, timp în care am reuşit să 
cunosc două dintre membrele lotului. De asemenea, călătoria a fost marcată de un moment haios 
de rătăcire a unui bilet, moment ce  m-a avut ca protagonist. 

 Am fost cazaţi la Internatul Colegiului Spiru Haret, unde, personal, nu m-am plâns de 
condiţii. Poate doar mesele la cantină, având în vedere că eram în Săptămâna Mare, au reprezentat 
unicul inconvenient.  

Festivitatea de deschidere a avut loc la Sala Europa a Consiliului Judeţean Prahova. A fost 
scurtă, încheiată cu trei interpretări muzicale. 
 A doua zi urma să aibă loc proba scrisă la Colegiul Mihai Viteazu. Cu suficientă încredere 
(cine ştie, poate chiar prea multă!) am păşit în sala de examen, unde nu am reuşit să fac atât de 

mult cât mi-aş fi dorit. Consider starea de rău pe care o acuz doar o scuză a lipsei de coerenţă si 
cunoştinţe. 
 Ziua a continuat bine. După-amiaza am asistat la o discuţie liberă între o parte din elevii 

participanţi si domnul profesor doctor Liviu Papadima, alături de alte doamne profesoare. Ziua s-a 
încheiat cu vizita casei memoriale a lui Nichita Stănescu. 
 În următoarea zi a avut loc proba orală. Aveam emoţii, fiind prima dată când am participat 

la o astfel de probă. În ciuda lor, am reuşit să  iau un punctaj mulţumitor. 
 Mi-am cumpărat o carte drept suvenir şi am vizitat Muzeul Ceasului în acea zi. Seara era 
destinată unei discoteci, la care am refuzat să mă duc. Am aflat şi rezultatul final: 100 de puncte 
din 120 (85 la proba scrisă şi 115 la proba orală), obţinând locul 36 din 56 posibile. 
 Ultima zi era destinată unei excursii la Sinaia, pe care multe loturi au refuzat-o din cauza 
condiţiilor slabe de transport şi a puţinului timp rămas la dispoziţie. Aşa că, alături de fetele din lot 
si de doamna profesoară am vizitat probabil cel mai iubit obiectiv dintr-un oraş, cel puţin de 

persoanele de sex feminin: mall-ul. 
 Plecarea urma să aibă loc în seara zilei de joi. După o odihnă bine meritată, am servit cina 
neobişnuit de săţioasă şi gustoasă la cantină, în limita posibilităţilor unei zile de post. Apoi ne-am 
dus la gară, unde am luat bilete pentru un tren rămas fără locuri. Am stat pe hol, dar atmosfera a 
devenit atât de frumoasă încât chiar şi fetele care au găsit locuri doreau să ni se alăture. 
 În finalul acestei scurte povestiri, mă simt nevoit să afirm că experienţa a fost minunată. 

Nu olimpiada în sine, ci plăcerea de a cunoaşte persoane din toate colţurile ţării cu aceleaşi pasiuni 

ca ale mele dă gust unei astfel de competiţii. Îi înţeleg pe băieţii mai mari atunci când ziceau că vin 
la faze naţionale de plăcere. Recomand oricui, indiferent de materie, să forţeze participarea la 
etapele superioare. Nu este ceva din care să poţi ieşi în pierdere. Ba din contră, afirm că nu există 
nimic ce ar putea oferi o mai mare mulţumire sufletească, chiar dacă rezultatul obţinut nu este 
răsunător. 
 

Nicolaiev Claudiu 
Clasa a IX-a B 
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CLUBUL – ”Character first” 

 
”Caracterul unui om este destinul lui.” 

    Heraclit 

 

”Character first !” - ca metodă dezvoltată ştiintific şi experimentată practic -  vine să 

umple golul din programa şcolară şi să aducă o alternativă la corectarea prin constrângere a 

deviaţiilor de comportament.  

Metoda constă în dezvoltarea a 49 de trăsături de 

caracter apreciate mereu şi pretutindeni de-a lungul istoriei, 

abordând aspectul practic, comportamental. 

”Character First !” este un program bazat pe 

comunicare, care oferă definiţii şi îi încurajează pe 

participanţi să dezvolte obiceiuri pozitive în viaţa cotidiană. 

Să începem astăzi cu una dintre aceste trăsături de 

caracter: 

Atenția 

 Versus Neatenție 

 

Iată definiția comportamentală vizată de metoda ”Character first”: 

 

A-i acorda unui om preţuirea cuvenită, concentrându-te asupra spuselor sale. 

 

Și iată ce este de făcut pentru a dovedi Atenție în propriul cămin, acasă:  
 să dovediţi că vă sprijiniţi unul pe celălalt, ascultându-vă reciproc ideile fără a vă 

enerva pe loc sau a găsi că sunt greşite; 

 să-i stimulezi pe ceilalţi membri ai familiei tale exprimându-ţi interesul faţă de 

activităţile lor; 

 să-ţi rezervi timp pentru a recepta, atât cu văzul cât şi cu auzul, sfaturile şi 

preocupările membrilor familiei tale; 

 să îi faci pe membrii familiei tale să se simtă importanţi petrecând timp cu fiecare 

dintre ei şi ascultându-i păsurile;  

 să afli ce îi face plăcere fiecărui membru din familia ta, așa încât, la sărbătorirea zilei 

de naştere sau la alte ocazii speciale, să îl poţi surprinde în mod plăcut. 

 

Dar cum se ajunge la un asemenea comportament ? exersând zilnic, acasă, pe stradă, la școală 

(la ore dar și în pauze), la ,întâlniri cu prietenii, într-un cuvânt în fiecare moment al zilei, cinci 

comportamente simple. Și îmi promit mie însumi să exersez aceste cinci comportamente, iar 

la sfârșitul zilei să-mi fac un bilanț personal – în câte situații am reușit, în ce situație am 

reacționat neadecvat și să-mi propun mai mult pentru mâine. Exersarea crează obiceiuri și 

obiceiurile comportamentale ne definesc caracterul.  

 Și iată ce 

   

Promit… 
 să-i privesc în faţă pe cei vorbesc cu mine; 

 să pun întrebări dacă nu înțeleg ceva; 

 să mă ţin drept atât stând jos cât şi în picioare; 
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 să nu atrag atenţia asupra mea; 

 să nu-mi las ochii, urechile, mâinile, picioarele şi gura să fie neatente. 

 

Unde putem ajunge ? Să culegem  

 

recompensele atenției :  
 

Respect 

O persoană atentă câştigă respectul celorlalţi, deoarece ei vor pune preţ pe opinia acesteia la 

fel cum şi ea a pus preţ pe opinia lor. 

 

Cheia cunoaşterii 

Vei descoperi că secretul învăţării este să pui cât mai multe întrebări şi să asculţi cu atenţie 

răspunsurile. 

 

Iată un citat interesant din Wilson Mizner: 

”Un bun ascultător nu numai că este prețuit oriunde, însă, după un timp, el chiar ajunge să 

știe câte ceva” 

 

Foarte multe personalități din lumea culturii, a științei, au reușit dezvoltându-și această 

trăsătură de cacaracter. Provocarea concursului nostru este simplă. 

 

În liceul nostru s-a înființat  CLUBUL ”Character first”. În cadrul clubului: 

 vom căuta împreună  personalități care  au dovedit / și-au dezvoltat trăsături de 

caracter – dintre cele 49 promovate de metoda Character first – și pe baza cărora 

au reușit în viață; 

 vom căuta citate celebre despre fiecare dintre cele 49 de trăsături de caracter și 

recompensele lor; 

 vom realiza materiale utile pentru aplicarea în practică a acestei metode. 

Și alte activități legate de dezvoltarea celor 49 de trăsături de caracter și de beneficiile 

aplicării acestora. 

 

În cadrul Clubului vom iniția un CONCURS Character first 

 lucrările premiate vor fi publicate în revista școlii; 

 echipa câștigătoare va fi recompensată cu diplomă ”Character first” și va primi ca 

recompensă o excursie la sediul ”Chacter first România” din Oradea. 

 

Vă așteptăm să deveniți membri ai clubului nostru ! 

Pentru mai multe detalii adresați-vă grupului de inițiativă: 

 - Lungu Mihai Silviu - clasa a XI-a A 

 - Bădic Mircea - clasa a XI-a B 

- Tiliță Radu – clasa a XI-a F 

 - Stan Diana Elena - clasa a XI-a G 

  
prof. Rodica-Iuliana ROGOZ 

Liceul Teoretic “Emil Botta” Adjud 
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Absolvenții noștri, mândria noastră 

Dacă vizitezi arhiva cataloagelor de la Liceul „Emil Botta” din Adjud, chiar şi numai 

cu interes informativ, eşti cuprins de nostalgia unor amintiri plăcute despre elevii care au 

petrecut patru ani în lăcaşul de cultură şi pregătire pentru viaţă. Rând pe rând îţi surâd 

numele celor care acum dau viaţă crezului lor, atât în ţară cât şi în străinătate, figuri 

ilustre de oameni cu prestanţă în domeniile ştiinţei, artei, medicinii, învăţământului etc. 

În dreptul unor nume licăresc parcă razele stelelor de excepţie, precum literatul 

Constantin Frosin, poetul Liviu Ioan Stoiciu sau omul de ştiinţă Ionel Popa, care a dus 

faima liceului pe multe meridiane şi pe care aş dori să vi-l prezint, dragi liceeni adjudeni 

ca pe un exemplu de viitor savant, profund, ambiţios, inventiv şi de o rară modestie. 

 Ionel Popa este din Păuneşti –Vrancea, a absolvit liceul 

adjudean  în iunie 1969, cu rezultate excelente, a terminat 

Facultatea de Chimie Industrială a Universităţii Politehnice din 

Bucureşti şi a ajuns cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări 

Electrotehnice. După un master în domeniul coloranţilor 

neconvenţionali, şi-a dat doctoratul cu teza intitulată „Sinteza 

unor substanţe superficial active pe bază de compuşi 

imidazolinici”. A îndeplinit funcţia de Secretar din partea 

României al Comitetelor Tehnice ale Comisiei Electrotehnice 

Internaţionale (CEI) nr.15, a primit medalia „Dragomir 

Hurmuzescu” şi Diploma de merit pentru activitatea de 

standardizare naţională şi internaţională în domeniul 

electrotehnicii şi electronicii. Este Secretar general de redacţie al 

revistei „Electrotehnică, Electronică, Automatizări” (EEA), cotată 

B+ şi colaborator al altor reviste; a publicat sute de articole de specialitate la diverse 

simpozioane naţionale şi internaţionale. 

 Dimensiunea prezentului articol nu ne permite evidenţierea fiecărei realizări 

ştiinţifice din zestrea lui Ionel Popa, dar un rezumat pregnant cu brevetele obţinute de 

mai vârstnicul vostru coleg se impune. Ionel Popa are 11 brevete de invenţii oferite de 

institute din ţară şi străinătate. Pentru a vedea bogatul evantai al domeniilor în care s-a 

remarcat inginerul doctor Ionel Popa, amintesc doar: 

- „Procedeu de consolidare a rotoarelor disc pentru maşini electrice cu interfier 

axial”; 

- „Compoziţie pe bază de răşini expodice şi fenolformaldehidice pentru 

fabricarea tuburilor electroizolante”; 

- „Procedeu de fabricare a unor lacuri expoxidice electroizolante pentru 

impregnarea ţesăturilor din fibre de sticlă”; 

- „Balast electronic destinat conectării la reţea a lămpilor cu halogenuri 

metalice” şi lista ar putea continua cu încă zece lucrări care au fost brevetate. 

 Pentru alte merituoase lucrări ştiinţifice, Ionel Popa a primit numeroase medalii şi 

premii la diverse Saloane de inventică. În anul 2008 i s-au conferit 4 medalii de aur la 

Salonul Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi, la Geneva (aprilie 2008), 

pentru invenţia „Procedeu de obţinere a unui lac electroizolant pe bază de răşini solubile 

în apă-alcooli” plus premiul special al juriului internaţional al invenţiilor oferit de primarul 

Taipei. 

 În anii 2009 şi 2010 a fost medaliat cu argint la Concursul Internaţional Bruxelles 

–Eureka (cinci medalii) şi două medalii de aur în 2010 în cadrul Salonului Inventica, 

Bucureşti. 
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 În anul 2011, Ionel Popa a primit încă trei medalii de aur la al 39-lea Salon 

Internaţional al Invenţiilor (Geneva, aprilie 2011). 

 Cităm şi două nume de invenţii: 

 -„Corp de iluminat exterior cu module cu LED-uri” şi 

 -„Lampă tubulară cu LED-uri pentru luminat interior”. 

 Tot în acest an, inventatorul Ionel 

Popa a mai primit trei medalii de argint la 

Zagreb şi la Varşovia. 

 De menţionat că invenţia „Corp de 

iluminat exterior cu module cu LED-uri” a 

participat alături de alte 14 invenţii 

româneşti premiate cu aur la Expoziţia 

intitulată „Progresul Uniunii Europene prin 

invenţiile româneşti”, organizată la Palatul 

Parlamentului European de la Bruxelles în 

mai 2011, de către europarlamentarul 

român Petru  

Luhan. A participat şi inginerul-doctor Ionel 

Popa. 

 Nu pot insera în limitele acestui articol şi alte realizări însemnate ale fostului 

nostru elev, dar nu mă pot abţine să nu citez şi câteva dintre titlurile cărţilor acestui 

distins autor: 

- „Substanţe tensioactive” (împreună cu colaboratori), Editura „Uranius”, 2006; 

- „Environmental monitoring of water sources”, Editura „Electra”, 2009; 

- „Mentenanţa uleiurilor minerale”, Editura „Electra”, 2009; 

- „Sisteme şi echipamente pentru producerea centralizată a energiei” (împreună 

cu colaboratori), Editura „Electra”, 2009; 

- „Imperative şi evoluţii ale dezvoltării durabile”, Editura „Electra”, 2010; 

- „Monitorizarea şi statistica poluanţilor atmosferici” (împreună cu colaboratori), 

Editura „Politehnica Press”, 2010. 

Asemenea oameni de înaltă ţinută ştiinţifică s-au format pe băncile liceului „Emil 

Botta”. Asemenea oameni sperăm să răsară printre voi, dragi elevi adjudeni, pentru a 

justifica şi în viitor afirmaţia din titlu: „Absolvenţii noştri, mândria noastră”. 

Iată în încheiere şi mesajul domnului inginer-doctor Ionel Popa: 

 „Transmit elevilor Liceului „Emil Botta” salutul meu şi îndemnul la învăţătură, 

pentru a da în continuare strălucire acestui liceu. Le reamintesc elevilor că în anii 1970-

1980, Liceul din Adjud era unul dintre cele mai bune licee din ţară. Cu respect, Ionel 

Popa” 

 

 

  Prof. Ion Croitoru 
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Biblioteca între tradiție și inovare 
 

 

Atitudinea majorităţii elevilor faţă 

de bibliotecă este, în prezent, 

asemănătoare cu a generaţiilor 

anterioare fapt în sine greșit. Predomină 

ideea că biblioteca este un spaţiu închis 

unde trebuie să ajungă doar pentru a 

procura materialele necesare desfăşurării 

orelor de curs ce au ca bază de studiu 

materiale scrise.   

Odată cu noile achiziţii au 

survenit schimbări în rolul bibliotecarilor 

școlari, ei devenind formatori de 

caractere începând din anii de grădiniţă, 

chiar surse informative documentate 

pentru vizitatorii consacrați ai bibliotecii. 

 Internetul este tot o bibliotecă în 

care se regăsesc cunoştinţele omenirii 

culese din cărţi (”De la lume-adunate şi 

„napoi la lume date”) şi cuprinde 

informații din aproape toate domeniile 

activităţilor umane. Faptul duce la o 

drastică sintetizare a informaţilor, faţă 

de care intervine rolul formator a cărţii. 

Internetul diferă de carte: el nu 

furnizează gândirea de bază - cum ar fi 

să-l citeşti pe Hegel sau pe 

Schopenhauer de pe monitor? - nu poate 

furniza nici baza culturii de masă, însă 

furnizează rapid orice informaţie, ce 

trebuie apoi aprofundată. Internetul este 

ca o “Enciclopedie Britanică” (tot o 

carte...) pe care o poţi accesa 

instantaneu, oriunde te-ai afla. Din acest 

punct de vedere nicio bibliotecă nu poate 

concura cu viteza şi cu cantitatea 

informaţiilor oferite. Compensarea se 

face însă prin calitate. 

Mulţi oameni preferă şi azi să stea 

confortabil în fotoliul preferat de acasă şi 

să răsfoiască o carte sau să o citească. Îi 

atrage frumuseţea intrinsecă a tipăriturii, 

tiparul, mirosul cernelii, ideea de a ţine 

în mână o carte, de a o lua cu tine 

pentru a te iniția în tainele ei ca la 

“flacăra unei lumânări”. Cum să citeşti 

confortabil de pe monitor un scriitor atât 

de ideatic cum este Dostoievski, sau să 

răsfoieşti un album dedicat lui 

Michelangelo? Astfel biblioteca va exista. 

Probabil că menirea ei se va schimba, 

poate nu va mai fi accesibilă - ca până 

acum - unui public larg, ci numai 

cercetătorilor, iar fondurile sale vor fi 

tezaurizate, ca toate obiectele de artă 

din aur sau platină. Dar marea cultură 

nu poate exista în afara bibliotecii! 

  Dacă biblioteca oferea în trecut o 

informaţie specializată şi numai în cazuri 

deosebite informaţii generale, prin marile 

enciclopedii, acum internetul oferă numai 

informaţii generale, specializate în mult 

mai mică măsură, având însă avantajul 

incontestabil al vitezei şi al uşurinţei de 

navigare. De remarcat este şi înlocuirea 

termenului de “a citi” cu cel de “a 

naviga”. 

Poate nu ar fi rău dacă ar exista o 

“dreaptă cumpănire” a lucrurilor”. Însă, 

de multe ori, informaţiile aflate în 

motoarele de căutare sunt fie nereale, fie 

“plastografiate”, fie atât de sintetizate, 

încât devin inutilizabile pentru cei dornici 

de a afla o informaţie corectă. Şi daca 

persoanele care posedă cunoştinţe 

solide, nu se lasă înşelate de aceste 

informaţii “pe tavă”, copiii, adolescenţii, 

tinerii cad în astfel de capcane 
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informaţionale, care creează false valori, 

uneori necorectabile toată viaţa. Pe 

internet nu se respectă regula celor trei 

verificări ale informaţiei, fapt bine ştiut 

de jurnaliştii versaţi, cu toate că au 

existat tentative pe plan european de 

contracararea acestor neajunsuri, printr-

un cod al blogerilor. Prin unele ţări 

aceste încercări au fost încununate de 

succes, însă în multe părţi aşa numiţii 

“apărători ai drepturilor omului” care, în 

numele libertăţii de exprimare, au 

dejucat orice plan al codului 

deonotologic. Consider că a oferi o 

informaţie corectă, pertinentă şi la timp, 

este mult mai important decât libertatea 

iluzorie de exprimare, ce s-a dovedit a fi 

până la urmă o încălcare a bunei-

cuviinţe. 

Este greu de stabilit în acest 

moment de partea cui va înclina balanţa 

în cele din urmă. Cred că se va ajunge la 

un “modus vivendi” al ambelor mijloace 

de informare, mai ales, dacă luăm în 

considerare posibilităţile tehnologice de 

dezvoltare în viitor. 

 

Soluţia: convieţuire, nu rivalitate!  

 

O primă etapă, ce se derulează 

deja în prezent, este creată de 

necesitatea scanării cărţilor-document, 

pentru a putea fi păstrate ca “depozitare 

memorie”, fără să mai fie supuse 

intemperiilor cotidiene. Scanarea oferă 

posibilitatea utilizatorului de internet, să 

aibă acces la cărţi, altfel inaccesibile, de 

tipul manuscriselor sau ale 

incunabulelor, ale cărţilor aflate în 

patrimoniul universal, dar a căror 

procurare poate fi dificilă. Şi aceasta este 

doar o primă etapă. 

După cunoştinţele mele, există 

cercetări avansate în creearea unei 

“hârtii digitale”, pe care se vor “tipări” 

deocamdată “ziare digitale”şi ţin de un 

viitor previzibil în care se va include şi 

tipărirea primelor cărţi digitale. Acestea 

ar avea formatul, consistenţa, poate 

chiar și iluzia olfactivă a cărţii obişnuite 

şi va permite mărirea- micşorarea 

caracterelor de litere, la dimeniunile 

optime pentru o lectură facilă. Va 

permite, totodată o lecturare confortabilă 

într-un fotoliu sau chiar în pat ale 

operelor literaturii universale... Cine ştie, 

poate vreodată se va ajunge şi la 

folosirea unor litere luminiscente, pentru 

a exclude lumina artificială. Astfel de 

cărţi ar putea fi stocate în biblioteci 

publice sau personale, la fel ca o carte 

tradiţională, dar cu avantajele mai sus 

enumerate. 

Concluzia nu poate fi alta decât 

următoarea: viitorul va trebui să ia act 

de coexistenţa celor două medii 

puternice de informare: biblioteca şi 

internetul, care nu sunt antagonice, ci se 

completează reciproc. 

 

 

Bibliotecar, 

Brumaru Luminița
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Motivarea personalului, resursă a sistemului 

educațional 
 

Am optat pentru acest subiect 

deoarece apreciez că personalul se 

instituie în elementul cheie ce 

garantează calitatea serviciilor 

educaţionale şi implicit succesul 

strategiilor de implementare a acestora. 

Mai apoi am luat în calcul faptul că 

pentru teoriile manageriale 

contemporane omul este cea mai 

importantă resursă, de aceea consider că  

sistemul educaţional trebuie să dispună 

de oameni competenţi şi motivaţi. 

 În contextul actual când 

schimbările devin o constantă a 

sistemului social, şcoala trebuie să se 

adapteze pentru a satisface trebuinţele 

educaţionale ale beneficiarilor într-o 

lume ce tinde să devină impredictibilă. 

Dezideratul devine stare de fapt când 

şcoala dispune de personal de calitate. 

În măsura în care managerul nu este 

factor perturbator al climatului 

organizaţional, când dispune de o cultură 

managerială compatibilă cu valorile 

organizaţionale activităţile devin 

interesante şi acest aspect se poate 

institui în factor al motivării personalului. 

 Personalul didactic, cu precădere, 

este prin fapte, atitudini, un comunicator 

extern ce trebuie să ştie, să creadă, să 

vrea. Prin intermediul său şcoala îşi va 

promova serviciile, valorile, imaginea. De 

aceea managerul şcolii trebuie să 

dovedească calităţi în gestionarea 

resurselor umane, să se plaseze dincolo 

de umorile personale, de interese 

partinice, economice. 

 Aplicareba Legii Educaţiei 

Naţionale (1/2001) conferă managerului 

competenţe extinse: problema este şi în 

ce măsură acesta dispune de viziunea 

necesară, de modul în care ştie să o facă 

asumată. De aceea cred că a trecut 

vremea managerilor numiţi; e timpul 

directorilor aleşi şi acceptaţi de 

cancelarie, de comunitatea locală. 

 Şcoala oferă servicii educaţionale 

ce se individualizează, ca şi alte servicii, 

prin faptul că sunt intangibile şi 

simultane, producţia, distribuţia şi 

consumul fiind simultane. 

 Orientarea şcolii către rezolvarea 

problemelor educabililor din cadrul 

comunităţii locale presupune 

cunoaşterea în prealabil să se identifice 

expectanţele acestora, posibilităţile. 

Adeziunea elevilor, a comunităţii locale, 

devin stare de fapt prin comunicarea 

publică; nu e de neglijat comunicarea 

internă, modul în care personalului i se 

aduce la cunoştinţă realizările şi 

neîmplinirile, perspectivele. Evaluarea 

onestă a performanţelor personalului 

didactic şi nedidactic este totodată şi o 

autoevaluare a managerului deoarece 

relevă în ce măsură empatizează cu 

aşteptările actanţilor care îşi asumă 

responsabilităţi diferite în îndeplinirea 

misiunii şcolii. 

Definită drept proces intern, 

individual, introspectivă care 

energizează, direcţionează şi susţine un 

anume comportament, motivaţia este 

strict personalizată, dezvoltând în fiecare 
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sentimentul împlinirii profesionale şi 

sociale. 

Consider că motivaţia personalului 

didactic şi nedidactic în diferitele sale 

ipostaze este influenţată de trăsăturile 

native şi dobândite ale managerilor, de 

mediul socio-economic şi politic în care 

este plasată şcoala. 

Recurgând la autoritarism 

managerul şcolii oferă puţine şanse 

personalului să se automotiveze, să 

dispună de încrederea în sine. Frica 

generează teroare şi astfel mediul 

educaţional devine anemic, străin de 

menirea şi vocaţia sa. Alternativa este 

angajarea personală, cooperarea pentru 

îndeplinirea obiectivelor ce decurg din 
misiunea organizaţiei → viziunea. 

Există tipuri diferite de motivaţie 

inegal distribuite; cea afectivă pune pe 

prim plan climatul psihosocial favorabil 

muncii; cea economică pe asigurarea 

necesităţilor de consum; cea spirituală şi 

socială pe satisfacerea cerinţelor de 

manifestare şi exprimare socială. 

Temeiul acestora se regăseşte în 

trebuinţele individului generate de 

profilul personalităţii sale, de valorile şi 

normele ce se instituie în cadrele sale 

existenţiale. 

Mi se par mai mult decât actuale, 

în special pentru managerii şcolari, dar 

nu numai, cele 6 teoreme pe care J. 

Duncan le-a formulat în „Teoria 

managementului motivaţional: 

- organizaţia nu poate da membrilor 

săi mai mult decât primeşte; 

- deciziile adoptate autoritar pot fi 

contestate; 

- motivarea se obţine prin 

management participativ; 

- motivarea se realizează prin 

conştientizarea reuşitei acţiunilor;  

- dezvoltarea factorilor intrinseci face 

ca munca să fie acceptată cu plăcere; 

- managementul motivaţiei prin 

utilizarea factorilor nepecuniari 

conduce, prin obţinerea rezultatelor 

de excepţie, la creşterea veniturilor 

salariale.” 

Amendament → nu în sistemul 

bugetar românesc deocamdată 

Sugestiile mele pentru managerii 

şcolari indiferent de palier, în special 

pentru cei numiţi pe criterii de culoare 

politică şi mai puţin de competenţă 

profesională sunt: 

- îmbunătăţirea comunicării; 

- să promoveze spiritul de echipă 

pentru motivarea muncii; 

- să promoveze oameni bine pregătiţi 

şi motivaţi; 

- procesul motivării să fie personalizat 

deoarece oamenii au aspiraţii 

diferite; 

- evaluarea să se facă anual, 

salarizarea să fie centrată pe 

performanţe; 

- aplicarea programelor de 

perfecţionare în funcţie de aspiraţiile 

fiecăruia. 

Oare nu e timpul să se audă? 

 

 

Prof. Gicu-Valentin Dogaru 
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Leonardo Da Vinci 

(1452-1519) 
         

 

Figură emblematică a Renaşterii, Leonardo da 

Vinci a fost pictor, om de ştiinţă, inginer, filosof; şi-a 

arătat valoarea gândirii în istoria filosofiei şi ştiinţei de la 

Renaştere până-n prezent. Era considerat deschizător de 

drumuri în aproape toate domeniile “ştiinţei moderne”. 

Entuziasmul trezit de descoperirea după câteva 

secole, a unui Leonardo om de ştiință şi gânditor a dus la 

interpretarea meritelor sale ştiinţifice şi filosofice. Ideile 

omului de ştiinţă renascentist despre metoda matematică 

experimentală au o semnificaţie filosofică mai mare, pe 

care istoricii filosofiei trebuie sa o surprindă şi să nu 

introducă pur şi simplu ideile exprimate în unele pasaje 

izolate cum fac cei mai mulţi. 

O latură importantă a gândirii ştiințifice şi artistice 

a lui da Vinci, semnificativă pentru istoria filosofiei, 

constă în opinia despre ştiinţă şi arte percepute ca axă a 

culturii Renaşterii. 

Gândirea lui Leonardo da Vinci s-a concentrat asupra problemelor cunoaşterii şi cu 

precădere ale metodei ştiinţifice, unde s-a afirmat ca precursor al lui Galileo Galilei, al 

ştiinţei moderne. Din această cauză, cei mai mulţi istorici ai filosofiei îl plasează la 

capitolul “precursorii ştiinţei moderne”. 

În textele leonardiene apare opoziţia dintre “falsa ştiinţă” şi “adevărata ştiinţă” : 

“Adevăratele ştiinţe sunt cele pe care experienţa le-a făcut să treacă prin simţuri, care 

impun tăcere limbii argumentatorilor şi care nu hrănesc cu visuri pe cercetători ci, 

plecând de la primele şi adevăratele principii, pășesc din treaptă in treaptă”. 

Unii filosofi interpretează valoarea acordată de Leonardo da Vinci metodei 

matematice ca fiind rezultatul influenţei platonismului sau neoplatonismului. Există 

numeroase texte leonardiene în care se resimte influenţa neoplatonismului şi care pot fi 

integrate într-o concepţie filosofica, ceea ce au şi făcut istoricii filosofiei. Reflecțiile 

filosofice neoplatonice se găsesc în textele sale cu privire la metodă şi care presupun o 

antologie de aceeaşi inspiraţie. “Natura începe cu raţiunea şi termină în experienţă, iar 

noi suntem nevoiţi să urmam sensul invers, începând de la experienţă şi cu ea să 

investigăm raţiunea.” Asemenea citate fac posibilă o reconstituire a unui Leonardo filosof, 

plasat în sfera de influenţă a platonismului și neoplatonismului. 

Metoda sa ştiinţifică este, prin natura ei, fructul activităţii sale de cercetător şi nu 

este dedusă din filosofia neoplantonică aşa cum rezultă din interpretările lui Giussepe 

Saitta şi Eugenio Garin. Prin metoda sa ştiinţifică de precursor al gândirii moderne merită 

Leonardo da Vinci să intre în istoria filosofiei şi nu prin eventuala sa calitate de adept al 

filosofiei neoplatonice. 

Leonardo da Vinci nu a fost numai un precursor al ştiinţei noi, ci şi un 

reprezentant al epocii sale, dominată de filosofia naturii, inclusiv cea neoplatonică. 
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Tratat de istorie a religiilor 

Mircea Eliade 
 

 

 

“Tratatul de istorie a religiilor” plasează cititorul în 

complexitatea arborescentă a faptelor religioase, îl familiarizează 

cu structurile lor fundamentale, cu diversitatea sferelor culturale 

de care depind. Mircea Eliade năzuiește să înzestreze fiecare 

capitol cu o arhitectură specială, cu un “stil propriu”, pentru a 

evita monotonia ce amenință orice demers științific. 

 În primul capitol al lucrării, Eliade își propune să ofere bo 

definiție referitoare la structura și morfologia sacrului. În 

concepția sa dacă vrem să delimităm și să definim sacrul, trebuie 

să dispunem de o cantitate convenabilă de “sacralități” adică fapte 

sacre precum: rituri, mituri, forme divine, obiecte sacre și 

venerate, simboluri, cosmologii, teologumene, oameni consacrați, 

animale, plante, locuri sacre. Prin simplul fapt de a ne afla în 

prezența unor hirofanii, ne plasăm în fața unor documente istorice. Sacrul se manifestă 

întotdeauna într-o anumită situație istorică. Experiențele mistice, chiar cele mai 

personale și transcendente, suferă influența momentului istoric. 

 Sacrul este calitativ diferit de profan și totuși poate să se manifeste oricum și 

oriunde în lumea profană, având puterea de a transforma orice obiect cosmic în paradox 

prin intermediul hierofaniei (în sensul că obiectul încetează de a fi el însuși, ca obiect 

cosmic, rămânând totuși în aparență neschimbat). Ambivalența sacrului atrăgător și 

respingător în același timp, își găsește concretizarea prin raportarea la riturile și 

simbolurile cerești. Cerul se dezvăluie așa cum este în realitate: infinit, transcendent. 

Indiferent că este mediul lui Baiam (divinitatea supremă a triburilor din sud-estul 

Australiei), a lui Mawu (Ființa Supremă pentru populațiile ewe) sau a lui Temaukel (zeul 

vânătorilor nomazi selknam, din Țara de Foc), bolta cerească este prin excelență “cu totul  

altceva” decât puținătatea pe care o reprezintă omul și spațiul său vital. Regiunile 

superioare, inaccesibile omului, zonele siderale, dobândesc prestigiile divine ale 

transcendentului, ale realității absolute, ale perenității. 

 Demult s-a observat că Zeus, deși divinitate a panteonului grec, arerelativ puține 

sărbători și un cult mai redus decât alți zei. De fapt, ca orice divinitate cerească, nu este 

întotdeauna prezent în viața religioasă; totuși domină două sectoare importante: 

agricultura și ispășirea păcatelor. Jupiter, ca și Zeus, era adorat pe înălțime și ca un 

adevărat suveran cosmic, intervine în istorie, nu prin forța fizică militară ca Marte, ci prin 

prestigiile magiei lui. 

 Deseori, zeului ceresc i se substituie un zeu solar; Soarele devine atunci 

distribuitorul fecundității pe pământ și protectorul vieții. Spre deosebire de Lună, Soarele 

beneficiazăde privilegiul de a străbate infernul fără a suferi condiția morții. Soarele 

coboarăîn fiecare noapte în regatul morților; în consecință, poate lua cu sine oamenii și, 

asfințind să-i ucidă; dar, totodată, poate să călăuzească sufletele prin regiunile infernului 

și să le readucă a doua zi la lumină, odată cu ziua. De aici vine credința răspândită în 

Noua Zeelandă și în Noile Hibride că o singură privirespre apusul Soarelui poate provoca 

moartea. Soarele atrage după el, “aspiră” sufletele celor vii cu aceeași ușurință cu care 

călăuzește, în calitate de psihopomp, sufletele morților prin “poarta Soarelui” în apus. 

Destinul sufletelor care se afundă în asfințit nu e uniform; nu toate cunosc ceea ce am 

putea numi, într-un fel, “mântuirea”. Aici, intervine virtutea soteriologicăa inițierii și rolul 
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societăților secrete de a tria aleșii și a-i separa de masa amorfă a celor mulți (separare 

limpede în mistica suveranității și a “fiilor Soarelui”). 

 Soarele rămâne mereu același, egal cu sine însuși, fără niciun fel de “devenire”. 

Luna, dimpotrivă, este un astru care crește, descrește și dispare, un astru a cărui viață e 

supusă legii universale a devenirii, a nașterii și a morții. Ca și omul, luna cunoaște o 

„istorie” patetică descreptitudinii sale, ca și aceea a omului, sfârșind prin moarte. Trei 

nopți de-a rândul, cerul înstelat rămâne fără lună. Dar această “moarte” este urmată de 

o renaștere: “luna nouă”. Dispariția lunii în beznă, în “moarte”, nu este niciodată 

definitivă. După un imn babilonian adresat lui Sin, luna e “un fruct care crește din el 

însuși”; renaște din propria sa substanță, în virtutea propriului său destin. Luna este 

astrul ritmurilor vieții; ea controlează planurile cosmice dominate de legea devenirii 

ciclice: ape, ploaie, vegetație, fertilitate. Fazele Lunii au dezvăluit omului timpul concret, 

distinct de timpul astronomic, care, fără îndoială, nu a fost descoperit decât ulterior. 

 Și pentru că sunt supuse ritmurilor și pentru că sunt germinative, aple sunt 

“comandate” de lună. „Luna este în ape” și “din lună vine ploaia”. Din același izvor de 

fertilitate universală derivă și lumea plantelor, supusă aceleiași periodicități controlate de 

ritmurile lunare. Prin căldura ei cresc plantele, spune un text iranian. Unele triburi 

braziliene o numesc “Mama Ierburilor” iar țăranii francezi seamănă și în zilele noastre, 

când apare lună nouă. 

 Într-o formulă sumară s-ar putea spune că și apele simbolizează totalitatea 

virtualităților; ele sunt matricea tuturor posibilităților de existență: “Apă, tu ești izvorul 

tuturor lucrurilor și tuturor ființelor!” (spune un indian) în timp ce Geea sau Ge s-a 

bucurat de un cult destul de răspândit în Grecia, iar cu timpul i s-au substituit alte zeități 

ale Pământului. Perechea divină Cer-Pământ, uneori și Apa, este unul din laitmotivele 

mitologiei universale. Pământul  e valorizat pentru capacitatea nesfârșită de rotire. De la 

hierogamia cosmică între Cer și Pământ până la cea mai modestă practică atestând 

sfințenia telurică, peste tot întâlnim aceeași intuiție centrală care revine ca un laitmotiv: 

pământul rodește forme vii, e o matrice în neodihnită zămislire. 

 Raportându-se sau nu la natura în a cărei vegetație își poate crea sau adopta 

mituri, rituri sau chiar zei, spațiul sacru este pretutindeni și modul cel mai simplu de a-l 

defini, este totuși acela de a-l opune profanului. 

 Dar dacă istoria este capabilă să promoveze sau să penalizeze noi experiențe 

religioase, ea nu reușește niciodată să suprime necesitatea unei experiențe religioase. Și 

e prea puțin spus. Dialectica hierofaniilor permite redescoperirea spontană și integrală a 

tuturor valorilor religioase, oricare ar fi ele și la orice nivel istoric s-ar afla societatea sau 

individul care realizează această descoperire. 
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Motto: Odihneşte-te în pace, 

      Fluture prins într-ale morţii ace!  

            ( E. Botta, Oraţii de nuntă ) 

 

 

 În luna noiembrie a fiecărui an, liceul nostru îmbracă haine de gală: îl sărbătorim 

pe actorul şi poetul Emil Botta, patronul spiritual al lăcaşului nostru de învăţătură printr-

un spectacol în care evoluează elevi îndrumaţi de dascălii lor. Anul acesta însă 

spectacolul a fost amânat. “Domnul Amărăciune” a vrut de ziua lui o altă recuzită:  

  

Printre oglinzi, la ora cinci, am să cobor, 

 În haine negre, cu ochii stinşi, zâmbind uşor. 

 

 E gata ceaiul? Toţi au venit? Totul e gata? 

 Cu o maramă acoperă iute groapa, lopata.  

 .................................................................... 

  

 Dă-mi pălăria, bastonul, masca, dă-mi şi mănuşile, 

 E cam târziu şi de-am să plec, cerniţi oglinzile, închideţi uşile. 

 

 M-aşteaptă afară, sub steaua rară, un echipaj... 

 Noaptea se umflă, clopoţeii-şi scutură şi uite cum flutură argintiul penaj.”   

      ( E. Botta, Domnul Amărăciune ) 

 

 …şi ne-am conformat întru totul: haine negre, ochi stinşi, oglinzi cernite 

pentru cea care acum un an prefaţa  prezentarea spectacolului Remember Emil Botta cu 

invocaţia Lume, lume! Lume copleşitoare! Copleşiţi de durere ne-am strâns, elevi şi 

profesori, să o însoţim pe un drum fără de întoarcere pe… Mirela: un profesor de elită, un 

coleg minunat şi un om între oameni aşa cum a fost şi va rămâne în amintirea celor care 

au cunoscut-o. Pe crucea ei albă era scris simplu: Tomiţa Mirela, nasc. 21 mai, 1972 – 

dec. 6 noiembrie, 2011. Niciun epitaf, niciun cuvânt care să spună  ceva despre un om 

care a trăit discret, de la care învăţai ceva chiar şi atunci când tăcea, pentru că tăcerea ei 

era frumoasă, expresivă, grăitoare. Să nu se înţeleagă ca e un reproş! Cele ce se pot 

spune  despre Mirela  nu ar încăpea pe o cruce. Au rămas multe gânduri nerostite despre 

cea care se pricepea atât de bine să modeleze sufletele tinerilor cărora le-a fost generaţii 

de-a rândul cel mai bun prieten şi sfătuitor.  Aceste gânduri se întorc acum într-un 

buchet de cuvinte pline de recunoştinţă pentru domnișoara dirigintă Tomiţa Mirela, din 

partea claseia XI-a F, ultima ei generaţie. 

 

      Prof. Alina Zoltan  

E greu să descrii o persoană, deși pare ușor. E greu pentru că niciodată nu ajungi 
să cunoști cu adevărat pe cineva și tocmai de aceea nu poți spune totul despre cineva mai 
ales când acel cineva era lumină, era căldură, era zâmbet. Era îmbrățișare, era încurajare, 
era sfat și mângâiere. Era bunătate, era prea multă bunătate. Era dojană blândă, era 

indulgență maternă. Era înțelepciune și experiență. era unicitate și autenticitate. 
 Era tot ceea ce mulți și-ar fi dorit să poată fi. 
 Era DIRIGINTA mea! 
 

Andronic Andreea 
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 Cu toate că nu am petrecut mult timp cu dumneaei a fost de ajuns ca să o iubim 
deoarece era o fire prietenoasă, o persoană care dorea binele tuturor celor din jur. Era o 
persoană minunată, cum rar găsești. Ar trebui luată ca exemplu de viață deoarece zâmbea 
și dădea o stare de bine tuturor cu toate că numai dumneaei știa ce simțea în acele 
momente. 

Ichim Gabriela 

O persoană specială, care a știut să ne facă să o prețuim. Felul dumneaei de a fi 
era unic, înzestrat cu optimism, dragoste și liniște sufletească, de care era dominată. 
Prezența dumneaei și-a pus amprenta întru totul în inimile noastre, fiind caldă și deschisă 
tuturor. Complexitatea care o caracteriza era cel mai uimitor și de preț lucru pentru că știa 
cum să împărtășească orice. Un înger care a plecat dintre noi dar care întotdeauna ne va 

purta de grijă, așa cum a făcut-o și până acum. 
Aniculi Andreea 

 Ei bine, nu a fost o legătură bazată pe regulile clare și oarecum stricte impuse de 
relația profesor-elev; s-a apropiat de noi ca un prieten dispus oricând să ne îndrume, să ne 
spună când și de ce greșim. Avea maniera proprie de a-ți intra la suflet și era o fire caldă.  
 Anul trecut, într-una din zile, mi s-a făcut rău; am coborât la cancelarie pentru a 
mă învoi și a pleca acasă. A văzut că eram palidă și m-a întrebat: “Ce ai?”, apoi m-a luat în 

brațe. de ce alt răspuns mai e nevoie pentru a arăta ce OM extraordinar a fost?!  
 

Nicu Ana Maria 

 Calitatea unui om  constă în valorile morale pe care le cultivă, în verticalitatea sa. 
Însă, nu la valoarea inegalabilă fac referire ci la abilitatea de a amprenta într-un fel sau 
altul cele din jur; lucrurile simple prindeau rost, cele complexe deveneau comune. 
Versatilitatea se reflecta în felul de a discuta cu fiecare, în funcție de nivelul lor. 
 Ceea ce am apreciat cel mai mult și încă apreciez este modul în care se dezvăluia 

treptat prin lucrurile personale ce o reprezentau atât de bine. 
Anghel Bianca 

 Eu am  privit-o pe doamna dirigintă ca pe un părinte, pentru că întotdeauna 
dumneaei mă învăța ce e bine și ce nu, necondiționat, așa cum numai un părinte o face. 
Întotdeauna m-a înțeles și când am avut o problemă am avut de la cine să cer un sfat. 
Vorbele dumneaei mi-au rămas în inimă și când intru într-o dilemă îmi amintesc de acele 
vorbe care mă ajută să trec peste. De ce Dumnezeu ia numai pe cei buni?  

 
Drăgăstan Mădălina 

 Doamna dirigintă, pe “limba” noastră “diriga”, era pentru mine modelul perfect de 
om puternic. Avea întotdeauna un zâmbet care să-i împodobească chipul, câte o vorbă 
bună pentru fiecare dintre noi, era mereu dispusă să asculte și să ajute. 
 Îmi umplea sufletul de optimism și speranță chiar și în momentele de cumpănă. 
Când ajunsesem aproape de a renunța la visul meu a fost cea care și-a pus toată 

încrederea în mine și m-a învățat să nu dau niciodată înapoi. 
 Regretul meu e că nu am avut suficient timp la dispoziție ca să o pot face mândră 
de mine și să-i mulțumesc că m-a încurajat să trăiesc așa cum îmi doresc. 
 

Zglimbea Roxana 
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E iarăşi timpul vânărilor de vânt... 
 
 
 
E iarăşi timpul vânărilor de vânt... 

Ridică-ţi fruntea palidă la stele 

Cum se ridică două lacrimi grele 
Într-un extaz, să cadă în pământ. 
 
Şi treaz în propriul somn, precum nebunul, 
Cu roza vânturilor sub picioare 
Păşeşte-n noapte fără întrebare 

Căci toate drumurile duc la Unul. 
 

 
[ Butnaru Paul, Filosofie, I, U.B.B. Cluj-

Napoca ] 
 

I-o luptă-n zadar... 
 

E toamnă şi e seară iar... 
E în zadar să te opui 
Plecării clipei efemere 

În lumea care-a fost şi nu-i. 
 
În noaptea stranie, geroasă,  
Cu norii tot mai tulburaţi 

Mi-e inima ca un mormânt 
În corpul, vaier pe pământ. 
 

Pe calea fără-mprejmuire 
Vei fi absent, şi-n ochii-ncercănaţi 
Se oglideşte-o rugă-n tresărire. 

 
 

Trăistaru Elena 

clasa a XI- a G 
 

Samson Sorina 
clasa a XII-a B 

Irimia Alexandra 
clasa a XII-a G 



    Nota                                              Bene 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copilărie 

 
Permanent, sclipind dispersat 
Stă bucuria ce s-a-ntrupat în noi, 
Împrospătând paradisul uitat, 
Ce astăzi nu-l mai putem aduce „napoi. 
 
Și-o plângem și-o strigăm, 

Dar nu ne aude de acolo… e departe, 
Căci nici noi ieri mai mult n-o prețuiam, 
Comoara cea iubită de clipe preacurate. 

 
Continuitate are-n viitor, 
Gustând-o alături de copiii noștri, 

Ne bucure că întrerupe-n zbor, 
Oh, lume a magiei cu prinți și monștri. 
 

Groza Iustina 
clasa a XI-a B 

Oglinda 
 
Chip, te văd și-mi smulgi un zâmbet. 
Da, pentru că însemni ceva pentru mine, 

Că ești o ea, că ești un el, 
Îmi place să privesc la tine. 
 
Vino, vino mai aproape să te deslușesc… 
Hmm, ai frumusețe pală. 
Pomeții parcă greu tușesc… 
Hei, ce față tristă și ovală… 

 

Ce-i cu tine? Nici nu trăiești. 
Ce te-ai schimbat așa de mult? 
Mai știi când eu citeam povești… 
Și-n gândul tău intram profund?... 
 

Da, ai surâs puțin acum… 
Ah, ce frumos zâmbești! 
Ei, ca să vezi că nu te mint, 
Uit‟ cine ai fost și cine ești! 
 

Groza Iustina 
clasa a XI-a B 

Iotu Ingrid 

clasa a XII-a F 

Iotu Ingrid 

clasa a XII-a F 
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Măşti de carnaval 

 
Privesc în juru-mi 
şi văd mulţimi 
de fiinţe. 
N-aş putea spune 
cu exactitate 
de-s oameni sau nu 

pentru că toţi, 
fiecare şi niciunul, 
au măcar câte 

o mască sau două. 
 
Brusc, mă simt cuprins 

de-o revelaţie ucigătoare: 
mă aflu într-un 
renumit Carnaval, 
infinit superior 
chiar şi celui din Rio, 
pentru că participă 
oricine, fie de vrea 

sau nu, 
şi pentru că toaleta 
nu este criteriul 
ce m-ar putea exclude; 
din contră, acela 

este masca, 
fără de care aş fi 

condamnat la o viaţă 
iubită de Cel de Sus, 
fără minciună, fără ură, 
dar care este, simultan, 
sentinţa la moarte pentru 
cei cu două 

sau chiar mai multe 
umbre pe Pământ. 
 

  
 

Nicolaiev Claudiu 
clasa a X-a B 

 

Testament fugarnic 

 
Un vânt clandestin mi-atinse-obrazul 
ars de soarele-atâtor primăveri, 
al căror număr, sincer să fiu, 
chiar nu-l mai ştiu. 
 
Am dat uitare tuturor şi numănui, 

am fost eu însumi uitat  
pe-un petic de pământ 
al nu ştiu cui. 

 
Am fost totuşi în stare să-mi declar 
libertatea 

pe-o piatră perfectă şi-ndestructibilă, 
nu funerară!, 
cu ghiara-mi ascuţită precum ghilotina, 
caligrafiind cu sângele fierbinte 
şi-nsetat de nemurire. 
 
Ironizându-mă, piatra dispăru  

aşa cum apăruse: 
fără ca măcar a sesiza. 
 
Îns-am presupus, cu voia Domnului, 
că  ruga-mi fu citită, şi mai aveam de scris 

post-scriptumul vieţii mele, 
Testamentul, 

care, de-altfel, a fost constituit doar 
dintr-o mâzgălitura dată-n grabă, 
substituind o semnătură 
pe scoarţa unui larice, 
unic în seminţia sa. 
 

Nu merit iertare pentru gestul 
abominabil de care singur m-acuz adesea, 
însă Domnul m-a dat, Domnul m-a chemat, 
fi-voi în numele-I binecuvântat! 
 

Nicolaiev Claudiu 
clasa a X-a B 

 

Ivan Ioana 
clasa a XII-a G 
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Portret de clipă 

 
Sunt un cer de vară cald, 
O crenguță dintr-un brad, 
Un tril de privighetoare, 
Primul fulg… prima ninsoare. 
 
Sunt întuneric în lumină, 

Sunt o floare din grădină, 
O picătură de ploaie… 

Dintr-o carte… prima foaie. 
 
Sunt o clipă de visare, 
Un gând bun, o alinare 

O părticică de zare 
Și sunt veșnic trecătoare 
 

Scripcaru Andreea 
clasa a X-a B 

Încă aici… 

 
Iată-mă, sunt înc-aici deși mi-e foarte greu, 
Cu timpul mă tot lupt… mă voi lupta mereu. 
Iată-mă aici lângă copilăria mea 
Ce nu aș vrea s-o schimb nici dacă aș putea. 
 
Și iată-te pe tine trăind în ignoranță, 

Iar vieții știu prea bine… tu nu-i dai importanță. 

Tu treci prin lumea asta nepăsător și rece 
De-aceea tot ce scriu… tu nu vei înțelege. 
 
Dar eu încă trăiesc prin prisma celor care 
Știu să zâmbească sincer chiar și atunci când doare 

 
Scripcaru Andreea 

clasa a X-a B 
 

Samson Sorina 

clasa a XII-a B 

Iotu Ingrid 

clasa a XII-a F 
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Rătăcire în deşert  

 
...Şi încă sunt un prizonier, 
Într-o Sahară rece, 
Cu oameni, păsări şi cu cer, 
Când noaptea nu mai trece. 
  

Mă joc într-un nisip uscat – 
Un praf de stele arse – 
Şi caut să ridic palat, 
Cu forţele mai stoarse. 
  
Dar, fără apă, am uitat, 
Nisipul se sfărâmă, 

Iar temelia de palat 
Rapid, mi se dărâmă. 

 
   
   
Acrostih de vară 
  

Suspine mi se sting în lacrimă de floare, 
Petale de argint foşnesc în alt apus... 
E cântec de amurg sau răsărit e, oare, 
Rumoarea care sufletul spre stele mi l-a dus? 
Au adormit şi norii, şi luna, veşnic, sfântă, 
Nimic nu mai tresare în umbra astei seri... 

Ţărâna arde stins şi-n ea, se tot frământă 
Emoţiile altor neconsolaţi stingheri. 
 
  

Un vis frumos 
  
La umbra arborelui tinereţii, 

Se-adună roade ne-ncetat, 
Iar ochii înecaţi în roua vremii 
Se răscolesc încătuşat. 
  
Torida după-amiază-a nebuniei, 
Arzând cu patos diafan, 
I-a alungat sub o himeră veche, 

Tocită de prea mult alean. 
  
Deja sătui de arşiţa etăţii, 
Se strâng, bieţii, sub un vis, 
Tot căutând răcoarea cea râvnită, 

Aprinsă sub un cer deschis. 

  
De ce să-mbătrânească fericirea 
La care toţi râvnesc cu jind? 
Să se numească viaţa - ,,tinereţe” 
Şi să întinereşti trăind! 

 
Vasiliu Alina 

clasa a XII-a F 

Marin Alina 
clasa a XI-a A 
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,, E-o lume minunată... ’’ 
  

Sub razele ascuţite ale unui ghimpe de lumină, somnul meu cedează spăşit. E 
dimineaţa primei zile din restul existenţei mele, o altă pagină în jurnalul meu de călătorie 
prin viaţă. S-ar putea spune că începe tragic, în zorii unor noi ore de curs. Dar tragedia este, 
de fapt, alta. 

Plouă. 
În faţa uşii blocului mascat cu desene triviale, un puşti dezgolit alintă, cu jordia, 

maidanezii invalizi care scotocesc tomberoanele. Ei scheaună şi fug, goniţi de spaimă, însă, 

tot ei, revin, amăgiţi, la micul tiran, răspânditor de groază, în universul canin. 
Puştiul râde. 
Pe ziduri, lozincile ofensatoare stârnesc amuzamentul grotesc al grupurilor de tineri 

ascunşi sub umbrela unor tunsori ,,la modă‟‟. Şi, atraşi de mirajul libertăţii de exprimare, 
completează îndemnul cu schiţe sugestive. Apoi, se minunează de propria ispravă. 

Şi pleacă. 
După colţul întunecat şi pustiu, o cârciumă în pragul demolării tronează sublim. De-

acolo, răzbat, până la şosea, pseudo-cântece dezgustătoare, pe fondul cărora consumatorii 
alcoolizaţi petrec de zor. Iar sudalmele răcnite cu patos se suprapun peste coloana sonoră. 

Acolo, e ,,distracţie‟‟. 
Lipit de localul fericirii îmbătătoare, ,,magazinul-mixt‟‟ reuneşte, într-o tentativă de 

ispitire a cumpărătorilor, alimente, rechizite, haine, cosmetice, băuturi şi electrocasnice, în 
aceeaşi vitrină soioasă, înnegrită de fum şi de vreme. Înăuntru, o vânzătoare plictisită de 

muncă şi de clienţi, îşi alungă muşterii, cu ocări împrumutate din localul alăturat. 

Cască. 
Zeci, poate, sute de actori ai acestei comedii umane se strecoară, continuu, în haosul 

cotidian al oraşului de ceaţă… 
… vânzători ambulanţi de ziare anonime… 
… şoferi înfuriaţi pe trecători neputincioşi… 
… copii abandonaţi, cerşetori de atenţie… 

… alcoolici rătăciti pe trotuarele înguste… 
… elevi chiulangii, în pauza de fumat… 
Peste toţi, cade o ploaie măruntă de toamnă rece, cu stropi mari de brumă. În 

mocirla stradală, paşii grăbiţi ai pietonilor se îndreaptă către o destinaţie… necunoscută… 
TOŢI… 

Ai mei m-au condus acasă. Căldura de dor îmi invadează sufletul. E cald la mine 
acasă. Televizorul, uitat deschis azi-dimineaţă, anunţă, sec, ,,sinuciderea unui anonim‟‟… 

… apoi, un jaf… 

… apoi, o crimă… 
… apoi, … 
Ne-am aliat, în scop distructiv, ca să ucidem, împreună, omenirea. Şi, dacă n-am 

reuşit, mai încercăm… Doar avem, la bază, cel mai bun manual - ,,VIOLENŢA CEA DE TOATE 
ZILELE‟‟. 

Am putea, totuşi, ca, din suflarea rămasă, încă, vie, să renaştem şi să anulăm tot 

trecutul veşted. Ne-ar trebui doar un strop de nebunie… 
… şi unul de curaj… 
…şi unul de răzvrătire… 
Se mai poate? 

 
Vasiliu Alina 

clasa a XII-a F 



    Nota                                              Bene 

 30 

 

 

 

 

 

Despre amintiri… 
  

În suflet, rămân ca nişte cicatrici neplăcute, incurabile, dar pe care nimeni nu le poate 
vedea. Şi dor numai uneori, când încerc să fac curăţenie prin cotloanele îngrijite în timp. Mă 
doare, acum, însăşi durerea acestor mărunte amintiri, înfiptă pe vecie în inima-mi neprihănită. 

În miezul celor mai cumplite sesiuni de singurătate, când viaţa toată pare un deşert de 
necuprins, micii ghimpi de dor sau de suferinţă se frământă năprasnic în sălaşul lor, sfredelind, 
cu nepăsare, tot ce le stă în cale. Iar în cale le stau tocmai eu, aceeaşi care, mânată de 
nebunia unei vârste de neînţeles, am traversat culoarele întunecate ale unor experienţe 
nebănuite şi nedorite. 

Cât m-aş bucura să pot avea eu însămi memoria pe care sufletul meu o poartă 
involuntar şi în care se adună, odată cu trecerea amară a timpului, fragmente necruţătoare din 

trăiri asemenea! De fapt, acolo stă scris pentru veşnicie romanul întregii mele călătorii prin 
viaţă, în mare parte – un roman dramatic, cu slabe accente de ironie. De fiecare dată, citindu-l, 

plâng copilăreşte, de parcă nu aş cunoaşte deja întreaga acţiune, care, chiar împărţită pe 
secvenţe, a avut, aproape mereu, un final tragic. Ce păcat că amintirile nu se vindecă 
niciodată! cel puţin, al mele… 

Şi, uite-aşa, fiecare zi e un periplu necruţător printre memorii pierdute, mai bine sau, 
în general, mai rele, veşnici locatari ai unei căsuţe modeste şi izolate. Curând, vor deveni 

amintiri despre amintiri, tot mai grele şi mai potrivnice cu măreţia unui suflet tânăr. Iar uneori, 
tot gândindu-mă şi culegând resturi din trecut, descopăr emoţii mai profunde chiar decât cele 
pe care le credeam uitate ori rătăcite. Atunci, din nou, mă descopăr pe mine altfel decât cum 
mă ştiam şi decât cum credeam că sunt până acum. De-atâtea ori, mă recompun din amintiri, 
fără să-mi dau seama că eu sunt, în cele din urmă, rezultatul ecuaţiei trecutului meu. 
 

Vasiliu Alina 
clasa a XII-a F 

Samson Sorina 
clasa a XII-a B 
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Pe sfârşite 
 

Afară, vara e pe sfârşite… 
Am spus-o de-atâtea ori, că parcă nici sufletul nu mă mai doare atât de tare. Deşi  

vara nu e pentru mine. Mă-nspăimântă şi acum doar gândul unor nesfârşite toropeli, cărora 

nimic nu li se poate opune. Mă sperie un soare prea luminos, în faţa căruia mă fâstâcesc, 
neştiind cum ar fi mai bine să mă comport. În miezul celor mai toride clipe de vară, am 
căutat să mă ascund într-un noian de amintiri vechi şi răcoroase, în care fiecare moment 
mă liniştea cum n-aş fi putut crede. La umbra amintirilor mele, mă simt aidoma melcului în 
cochilia-i atotprezentă, ştiind că acolo mă voi putea adăposti oricând, fără ca cineva să mă 
atace. Oh, dar vara asta atât de diferita!... 

De la căpătâiul patului meu, am privit, noapte de noapte, cu o curiozitate agasantă 

de copil indiscret, a cărui nebunie este mereu de neînţeles şi exagerată, am privit, aşadar, 
intrigată, umbra unei luni prea subtile, uneori, orbitoare – alteori, o umbră de femeie 
îndurerată, abţinându-se să plângă în faţa copiilor ei, pentru a-i lăsa să creadă în 

continuare că totul – sau, măcar, aproape totul – este şi va fi în regulă, până când ei vor 
înţelege ce este viaţa, până când, luându-i locul, şi ei se vor abţine să plângă. Noapte de 
noapte, fantomatica apariţie mi-a vegheat visurile din înălţimile cerului fiind singura pe 
care nu o mai găseam a doua zi dimineaţă. În rest, toate – la fel, fără ca visele mele să fi 

schimbat ceva în lumea reală din juru-mi. Doar pe ea o voi regreta, poate, din toată vara 
aceasta a nebuniei şi a fanteziei. 

Atunci, de ce mi se strânge inima văzând că şi crengile copacilor s-au trezit 
dezvelite de aşternutul verde proaspăt şi acoperite, acum, cu plapuma de vată a brumei 
străvezii? De ce toamna mă întristează mai mult decât alte dăţi, când abia aşteptam prima 
ploaie rece, în care să-mi sting toate supărările de peste an? În toamna asta, ploaia va 
spori durerea amintirilor răcoroase, consemnate peste timp şi trăite cu pasiune… în toamna 

asta, ploaia nu mai e balsamul altor vremuri rătăcite. 
Înăuntru, vara e pe sfârşite… 
 

Vasiliu Alina 

clasa a XII-a F 

 

Samson Sorina 

clasa a XII-a B 
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Des pertes 

 
Une carte! Est-elle ici où là? 
Je l‟ai laissée tomber dès poche! 
Mais je te prie! Si tu verras 
Dans quelque part, à droit, à gauche, 
Ma carte, dis-moi cela! 

 
Je ne veux plus vagabonder 
Dans cette petite ville de la vie! 

La carte que j‟ai perdue montrait 
Où je devrais aller. Ainsi, 
Je ne me suis pas égaré. 

 
Maintenant, je suis désorienté, 
Dans mon esprit, je n‟ai rien, 
Car je suis resté sans mon billet. 
C‟était la carte de mon destin… 
Annoncez-moi si vous la retrouvez! 

 
Vasiliu Alina 

clasa a XII-a F 

 

 

 

 
Acrostiche pour chacun 
 
Exposition d‟étoiles et des éclats du ciel, 

Soupirs souffoqués dans larmes du matin… 
Partout sont des chimères d‟amour vidé de 
fiel… 
Où sont, toutefois, les âmes qui n‟ont rien? 

Ici, dans notre nuit, ou là, dans leur lumière? 

 
Vasiliu Alina 

clasa a XII-a F 

 

Samson Sorina 

clasa a XII-a B 
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Ultimul vals

 
Dansând în întuneric pe pași suavi de vals  
Cuprins de dor, în taină, rememorez trecutul.  
Când eram doi și deschideam-                         

Sertarul cu aplauze, acum... veșnic încuiat.      

 
Mi-e dor să plâng aiurea.    
Din cine, ce motive... S-aud cum spui              
Să tac! cu un ecou puternic   
Care și-acu-mi răsună melodios în minte.  

 
Cumplit...                                                      
E-n viața ta să știi că pe vecie vei fi   
Doar un dansator stinger, pe ritm nedefinit  
Al unui cântec tragic, rostit la infinit. 
 
 

 
The last waltz 
 

Dancing on waltz steps in the dark 
Overwhelmed by hunger, in mystery, I remember the past 
When we were two and we were opening 
The shelf with applauses, now…for ever locked. 

 
I miss crying elsewhere 
From who knows what reasons… To hear how you say 
Stop! With a powerful echo 
Which even now sounds sweet in my mind. 
 

Terrible... 
Is in your life to know that you will always be 
Only a lonely dancer, on an indefinite rhythm 
Of a tragic song, played over and over again. 

 

 
Oriță Cristina, 
 clasa a XI-a A 

Andreea Dumitrache 

clasa a XI a A 
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Întâlnirea cu Moș Crăciun 
 

 Este Ajunul Crăciunului; copiii așteaptă nerăbdători cadourile mult dorite peste an.  Soarele 
scapătă-n amurg și merg la colindat până-n seară spre a vesti minunea de la Bethleem. 
 În sfârșit a venit noaptea. Totul este cuprins de o mantie neagră. Afară se văd doar 
luminițele aurii ce pâlpâie la ferestrele caselor. Copiii dorm liniștiți în pătuțurile lor. 

Ștefan, însă, stă treaz așteptându-l pe Moș Crăciun. 

Deodată se auzi un zgomot puternic. Deși se sperie, coborî din cameră. Cineva intrase în 
casă. Copilul s-a ascuns după treptele scării. În curând îl recunoscu pe musafirul așteptat și nu-i 
venea a crede ochilor: era chiar Moș Crăciun. 

Cobora încet câte o treaptă; când a ajuns jos, lângă brad, zise: 
- Bine ai venit! Ești chiar tu, Moșule! 
- Da, Ștefane, eu sunt. 

- De unde îmi știi numele? 
- Ho, ho, ho, eu știu toate numele copiilor. Știu tot și toate. 
- Atunci știi că am fost cuminte, nu-i așa? 
- Desigur! Tocmai de aceea am venit să îți las cadouri. 
- Moșule, tu ai făcut larmă în curte? 
- Da! Eu și renii mei. Sper că nu te-ai speriat. 
- Nu, sigur că nu, spuse copilul. Moșule, aș putea veni cu tine la Polul Nord să văd cum te 

pregătești în fiecare an? 
- Îmi pare rău dar nu pot. Am multă treabă. Acum du-te în camera ta și dormi, altminteri 

mâine vei fi tare obosit. La revedere, Ștefan! 
- La revedere, Moșule! Spuse băiatul mâhnit dar și bucuros peste măsură. Ar mai fi vrut ca 

Moșul să rămână măcar o secundă. 
Dimineață copiii au găsit câte un cadou și erau tare mulțumiți, mai ales Ștefan, deși o undă 

de tristețe îi învăluie fața. 

 

Iulia Dogaru 

 

 

Comuniunea U.E. – Cenușăreasa 
 

Aud tot mai des la emisiunile de radio și televiziune vorbe încrucişate despre hora U.E. 
Dansează steagurile unor ţări avansate precum Franţa, Anglia, Italia, Olanda, Germania precum şi 
ale nou venitelor Bulgaria şi România. 

Se pare că la capitalul civilizaţiei nivelul “mult iubitei” noastre patrii nu e compatibil cu 

nivelul celorlalte state membre. Iar nivelul de trai, speranța de viață sunt chircite rău. Nu mai aduc 
în discuţie faptul că preşedintele şi  “marii noştri conducători” dispersează în conferinţe tot felul de 
cuvinte pompoase şi idei atât de îndepărtate de realitate că se potrivesc ca oiştea-n gard. 

Fabulând, se creează un contrast al celor două Românii, între ceea ce doreşte poporul şi ideile 
năstruşnice de a sustrage banii poporului. Nu afirm că excrocheria e motto-ul ţării, dar aceasta se 
află la un nivel ridicat. 

Mi-aş dori ca papucul pierdut al Cenuşăresei ce a străbătut prin poarta Europei să fie unul 

stricat, să fie o meteahnă cu toc mic ce nu ne lasă să ne înălţăm în societate. Oare “Cârmaciul” 
Băsescu poate să-şi ia puterea de a se metamorfoza într-un cizmar să le pună papucilor pingele? 
Da, am zis bine “Cenuşăreasa”, întrucât un val de pulbere acoperă faţa României, nedistingându-se 
Delta Dunării, Munţii Carpaţi, Marea Neagră, castelele şi alte podoabe ce sunt în umbra bogăţiilor 
Bulgariei. 

În ceea ce priveşte intrarea în U.E. nu sunt atât de entuziasmată deoarece şi acum în 
societatea românească mişună marea corupţie a cărei idee definitorie e legea junglei. În versiunea 

noastră prezența în U.E. se rezumă la exclamarea: Ce tristă soartă ai Românie! 
 

Simion Irina, 
clasa a VIII-a
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Călătorie 
 

Inedit, viaţa avea să mă poarte pe culmi cu intensități vibrante, unicul său efort 

având în vedere surprinderea mea spirituală. Așa cum unii oameni sunt programați nativ, 

și eu aveam să gust din rădăcinile bucuriei cu fluxul sangvin setat undeva pe înălțimile 

Everestului. Accelerația gândurilor mele venea în contact cu locuri de un exotism 

rudimentar, cu palate imperiale ce vorbesc despre povești cu prinți și juliete, cu 

religiozitatea dansândă a valurilor marine sub binecuvântare selenară. Însă atunci toate 

căile dorului meu băteau la porțile Everestului. În atemporalitatea clipelor petrecute 

deasupra lumilor, viața se intersecta sfioasă cu supremele simțiri, cu adevărul de a te ști 

neînvins , etalon pentru cei abandonați în groapă. 

 Călătoria a debutat din aceea potrivit căreia sensurile nu mai aveau rost în 

tridimensionalitatea mea umană și am purces cu dozele nebuniei încărcate la maxim într-

o goană pe ale pământului cele mai profunde membre înfipte în univers. La contactul cu 

acea noncivilizație am început a mă încrede în vidul rezultatelor mele, neregăsindu-mă 

deloc în temperaturi inuman de scăzute, în muchiile ascuțite ale culmilor, în nonșalanța 

rostogolirilor de zăpadă din jurul nostru. Ne riscam viețile unul și altul în acea 

nonconformistă escaladare sub impresia că din străfundul maternității muntelui va rezulta 

candid dragostea noastră de a trăi. Pete de mulțimi animaliere se lăsau răsfirate la 

poalele, pe platouri, mugind flecar despre chilipirurile vieții lor. La contactul cu acei 

nepătrunși călugări tibetani aveam să fiu cuprinsă de o zestre meditativă asceza lor 

purtându-mă în esența lucrurilor și gerul, și lipsa solarității nemaifiind un impediment. 

Îmi spuneam inconștiența ca indiferența mea se va rarefia odată cu ascensiunea. Colibele 

în care am înnoptat la anumite cote valorificau cel mai reprezentativ sălbăticia celor 

întâlnite pe scara lumescului spre Dumnezeu, portal muntos în care  natura își adună 

elementele, constituind triburi de optimism. Peripețiile mele erau de ordin metafizic, 

alunecând la voia sorții de pe o dogmă pe alta, pătrunsă de adevărurile relevate, în 

călătoria mea spre necunoscut. Cu profesionalitatea unui misionar, îmi deschideam egoul 

să las loc ideilor exterioare, predicându-mi crezurile vacuității montane. Fizic, părea un 

conglomerat de pietre fără viață, inapte de manifestare, în imaginația mea doar ce 

căpătau expresii, mimând fericiri interiorizate. 

 Într-una din zilele mele de purificare am decis să mă plimb cu sania pe pantele 

cele mai puțin ostile, îndemnându-mi câinii husky la un maraton de epuizare a tensiunii 

lor musculare, destinzându-mă. Parcă fugeam pe bucăți înghețate de ani și ani deasupra 

unei țărâne care nu fusese niciodată mângâiată de vederea cosmică. Când am ajuns, 

finalmente, în vârful din care, circular, lumea se poate vedea în toată a sa plinătate, m-

am bucurat nespus  pentru toate cele câte le-am pătimit, râzând cu tot trupul meu la 

orișice boare de aer, pe locuri, în care numai când și când, curenții își mai impregnează 

semnătura pe zăpada aproape veșnică. 

 Și m-am întrebat  cu voce tare în prezența nimănui: 

 - Ce vor să însemne toate astea? 

 Și credeam că am rămas neauzită, în orizontul meu liberat de durere, aflând apoi 

că totuși martori îmi aveam doar conștiința și pe Dumnezeu și mi s-a răspuns. 

 -Vei afla în timp! 

 

Simion Irina 

clasa a X-a A 

 

 

 

 



    Nota                                              Bene 

 36 

 

În răspăr 
 
 
„For what binds us to our grief 
Binds the sculptor to his clay.” 

(Rome – We who fell in love with the sea) 

 
Semnul întrebării nu a iertat niciodată pe nimeni. Indiferent de forma pe care o ia sau sub 

pielea oricui intră, acesta nimicește tot ceea ce găsește în calea sa și îi situează pe oameni în fața 
unor aporii prăpăstioase. Nu se trăiește ușor cu întrebări. Dar nu se trăiește defel primprejurul 
comercianților și negustorilor de iluzii, care pretind răspunsuri frumos ambalate pentru fiecare. Sau 
poate se trăiește, însă se trăiește o minciună, se trăiește degeaba. 

Aud la tot pasul bufoni care folosesc în mod abuziv „noi”, care se socotesc purtătorii de 
cuvânt ai întregii umanități și vorbesc în numele ei, care se joacă cu sufletele celorlalți fără să le 

dea vreo socoteală pentru minciunuile crase pe care le îndrugă. Ce altceva este societatea în care 
trăim – hic et nunc – dacă nu o gloată de maimuțe care își întorc capetele după lumina orbitoare a 
puterii și care sunt predispuse la orice mijloace și tertipuri pentru a intra în grația ei? Numesc 
politica o metafizică de maimuțe. Simbolurile sociale trebuiesc călcate în picioare. Corzile vocale ale 
purtătorilor de cuvânt trebuiesc tăiate. Căci cuvintele lor nu mai au nicio legătură (cu ceea ce 

gândesc și) cu ceea ce fac. 
Desigur, nici omul fără importanță socială nu are vreo scuză. Dar, pentru a se pune la 

adăpost de darul libertății cu care s-a născut, îl neagă. Cum îl neagă? Recurge la ajutorul 
psihologiei, biologiei, sociologiei, la întregul ansamblu de afecte și comedii sentimentale, la ideea 
de Dumnezeu, pentru a demonstra că nu este liber, și că este deci – în privința actelor sale – 
inocent și iresponsabil, ca un animal. Pentru a nu-și asuma umila mediocritate alege să își coboare 
standardele sau să le nesocotească. Devine propriul său criminal lăsându-se fixat și integrat în 

reguli de conduită, în principii ferme sau într-o pretinsă știință; uită că orice răspuns este sfârșitul 
gândirii, sfârșitul vieții. 

Omul nu știe ceea ce este și nu este ceea ce știe. Iar oricine crede contrariul să fie întrebat 

fără milă: „De unde vii? Încotro te îndrepți?...”. În loc să spună „Pe aici nu se trece!”, se lasă 
definit, clasificat, obliterat de către psihologi și teologi. 

Vibrațiile lăuntrice ale Nimicului îl aruncă în vâltoarea disperată a exteriorului, în care se 

pierde definitiv, fără să-și dea seama nicio clipă că se află, de fapt, în afară propriei sale vieți. Și – 
pus la adăpost de orice îndoială – îi numește pe apologeții Nimicului drept „defăimatori ai vieții”. Îi 
numește răi pe cei care, prin recurs la sinucidere morală – tăcerea – , refuză să joace rolul omului 
drept în comedia sa. Aceștia din urmă, care poartă pustiuri în ei și care au încetat să mai 
reacționeze la solicitările exterioare, îi iartă pe toți, chiar dacă și-au propus să nu mai ierte pe 
nimeni. Probabil că ar fi răi dacă asta nu le-ar părea zadarnic. Nereușind să-și acrediteze umorile 
cu prerogativul suprem sau să accepte vreo evidență, pierd facultatea de a spera. Iar dacă vorbesc, 

o fac din nevoie și nu din convingere. 
Abia în paroxismul cunoașterii – adică cel al necunoașterii – omului i se oferă șansa de a 

afla ceea ce de fapt caută: în inima Nimicului. Filosofii, în naivitatea lor infantilă, nu se dezmint 
niciodată și îl numesc adevăr, sens al vieții etc. Și astfel îl pierd, uitând că totul ne-a fost dat 
înainte să dobândim puterea de a pune întrebări și de a primi răspunsuri. Și că tot ce vine asupra 

noastră de la noi vine. 
 

 
[Butnaru Paul, Filosofie, I, U.B.B. Cluj-Napoca] 
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Bunul-simţ sau cum şoarecele se-mbracă-n şarpe 
 

 Îmi voi începe înșiruirea de idei cu o 
mică povestire, o întâmplare ce m-a făcut să 
stagnez puțin în drumul ce-l urmăm. Într-o 
dimineață oarecare de octombrie trec printr-o 

oarecare stație de autobuz și văd stând pe 
bancă, pe niște cartoane, cu un săculeț în 
brațe un bătrânel ce n-avea mai mult de 50-
55 de ani sau poate că pur și simplu-l 
îmbătrânea barba-i sură. Trecând în viteză pe 
lângă pata de culoare, am devenit curios. 

Privindu-l în ochi am văzut o tristețe ce nu 
poate fi descrisă în cuvinte, căci pe notele 

melodiilor lui Johnny Cash a fost amplificată 
înzecit.  Puntea ce s-a făcut între privirile 
noastre m-a paralizat pur și simplu. M-am 
blocat în mijlocul străzii, în fața unui bătrân. 
Nu mult, dar îndeajuns cât să îmi gâdile 

conștiința pe ziua aceea. 
 Trecând mai departe la ordinea de idei, bătrânul acela mi-a inspirat un singur gând: cât de 
ipocrit poate fi omul. Cât de pervers, cât de ascuns este și probabil va rămâne pe vecie. Mi-am 
pierdut umanismul, credința în așa-zisul maiestuos spirit uman. 
 Cum poate unul, care zi de zi striga sus și tare „Ajutăm bătrânii și copiii fără adăpost, le 
oferim o șansă la viață, …!” să facă așa ceva pe când eu nici nu m-aș mai trezi dimineața?! Și fac 
fel de fel de proiecte, activități în care strâng fonduri, adună păreri de genul „Ce părere aveți 

despre oamenii fără locuință din localitatea X?” sau „Ce credeți că se poate face să împiedicăm o 
creștere a numărului de persoane fără locuință?”. Răspunsul meu la cea de-a doua întrebare: „Fiți 
practici, oameni buni!”. Acest text este un apel către toți șoriceii ce se-mbracă în piei de șarpe și 

vor să pară mici buni samariteni. Ne șoptesc în urechi utopii, vise nu de mult murite în agonia 
extazului lor. Mai multe șanse avem să salvăm acești bătrâni din moartea lor spirituală prin 
urmarea învățăturilor creștine, decât prin activități și activități. Plus că, privind prin prisma 

experiențelor mele trecute, aceste proiecte nu au un scop ulterior, poate chiar unul financiar. 
 Dar mai sus am vorbit doar despre marii întreprinzători de proiecte și activități. Să nu-i 
scutim pe restul. Că vorba stimabilului Caragiale „Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm!”. Mai sunt și 
muritorii, care, pe lângă acești semi-zei, sunt „pantaloni scurți”. Deși aceștia susțin fără 
chestionare șoaptele celor anterior menționați, nu ar trebui, sub nicio formă, absolviți. Omul se 
presupune a fi o ființă superioară, ce-și folosește creierul pentru a face diferența dintre bine și rău, 
lumină și întuneric, zi și noapte, dar aceștia se pare că nu dau dovadă de o astfel de superioritate. 

Vina lor principală, în opinia mea, este ignoranța de care dau dovadă. 
 În fine acești oameni au un singur lucru de care să fie „mândri”: au reușit să ajungă la 
bunul-simț ca paradox. 
 

Rusu Marius, 

clasa a XI-a A 
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27 decembrie 1897-21 mai 1964 

 

 
 

Tudor Vianu 
 

 Când am intrat la Facultatea de Filologie, (actuala 
Facultate de Litere din Bucureşti), nu cunoșteam prea 

multe lucruri despre Tudor Vianu. Auzisem la profesorul 
meu din liceu, Aurel Budescu, o mărturisire, că el nu se 
inspiră pentru lecţii (pe atunci, prin 1950-1953 nu existau 
manuale de literatură) din lucrările lui Vianu, care avea o 
metodă critică centrifugală, ci din George Călinescu, care 
avea o metodă critică centripetală. 
 În facultate, am aflat dintr-un eseu de Eugen 

Lovinescu adevărata caracterizare a lui Tudor Vianu: 
„filosof al culturii şi moralist, estetician, critic/ istoric literar 
şi stilist, psiholog şi lingvist, om de formaţie universitară şi 
expresivitate academică”. 
 Iar mai târziu, la un curs de limbă literară, 
academicianul Al. Rosetti (prinţul), văzând că studenţii de 

afară se îngrămădeau în anticamera amfiteatrului 
„Bălcescu”, îşi motiva plecarea timpurie la curs astfel: 
„Încheiem aici, căci observ un auditoriu grăbit să-l asculte 
pe colegul meu, savantul Tudor Vianu.” 

 Am avut norocul să-i audiez aproape patru ani cursul de literatură universală, sistematizat 
diacronic, spunea el, în Aşi nu în V (adică mai puţine comentarii despre literatura antică şi mai 
multe despre perioadele clasică şi modernă). 

 Din cele peste cincizeci de volume de înaltă erudiţie scrise de T. Vianu, nouă ne-a lipsit 
mereu „Estetica”, trecută la fondul interzis, unde se ajungea numai cu aprobare specială. Şi el era 

în primul rând estetician! 
 Format la şcoala germană (Universitatea din Tűbingen), T. Vianu moştenise rigoarea 
sistemului în cercetare, claritatea discursului şi sobrietatea clasică a demersului analitic. Prezentă îi 
este în alcătuirea studiilor şi puterea de disociere, de a despica firul în patru (mai ales în studiile de 
stilistică şi artă literară) dar şi cea de sinteză, prin care prezenta fenomenul studiat ca pe un tot 

unitar. 
 Nu voi prezenta serii de lucrări şi nu voi intra în conţinutul acestora. Multitudinea operelor 
lui Vianu ne vine pe alte căi, dar voi aminti că „Arta prozatorilor români” ne-a fost o călăuză sine 
qua non în toţi anii studenţiei dar şi în perioada post-universitară. 
 La cursurile lui T. Vianu, ţinute mai întâi în aula vechii Biblioteci Centrale Universitare şi mai 
apoi în amfiteatrul „Bălcescu” de la Universitate, veneau şi studenţi de la „Limbi străine” şi cei de la 

„Teatru”, dar şi alţi oameni de cultură, însetaţi de erudiţia Maestrului. 
 Acesta înainta cu solemnitate spre catedră, urmat de cohorta colaboratorilor Vera Călin, 
Venera Antonescu, Ion Dodu Bălan şi alţii. 
 Era de statură mijlocie, oarecum plinuţ, îmbrăcat în costum elegant, cu haină la două 
rânduri şi revere late, cu cravată sobră, încadrându-se armonios în albul strălucitor al gulerului. 

Fruntea înaltă, cu două mici şanţuri transversale, se obliciza uşor în creştet. Părul în clar-obscur, nu 
prea dens, era lins peste cap. Un nas puţin acvilin, de la care porneau două cute adânci pe sub 

pomeţi, către maxilarele în unghi drept. Ochii umbroşi cu privirea pătrunzătoare, ce parcă te 
intimida, iar gura de zeitate romană, cu buza inferioară aproape senzuală. Fizionomia sa exprima o 
falsă severitate, anulată de o lumină spiritualizată. 
 Profesorul începea cursul cu o frază consacrată: „În prelegerile săptămânii trecute, am 
studiat…” după care urma legătura cu noutăţile altui curs, ce încântau auditoriul printr-un timbru 
baritonal şi prin vocabularul academizat dar savuros totodată. 
 Uneori se entuziasma, iar foile din faţa lui rămâneau neîntoarse o vreme, ca la cursul 

despre J. W. Goethe, febleţea domniei sale. Alteori mai strecura câte o glumă elevată care îi colora 
expunerea. Amintind odată poezia despre un portret învăluit, la care nu aveau acces decât 
prozeliţii, Profesorul veni cu o actualizare: „Cum ar fi acum o călătorie în Cosmos, accesibilă doar 
oamenilor iniţiaţi. Sau aţi fost şi voi în Cosmos?” După rumoarea noastră şi prelungul „nuuu”, Vianu 
aşteptă din nou liniştea şi în tăcerea lăsată, explodă sincer: „Nici eu!” Am râs cu toţii şi l-am 
aplaudat. 
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 Tot o glumă a mai făcut şi cu colegul meu, Nicolae Velea, prozatorul de mai târziu. Băiatul 

avea de dat un examen de diferenţă la literatura universală şi într-o pauză l-a abordat pe savant în 
holul B.C.U. Profesorul, sprijinit în baston i-a ascultat păsul, apoi cu bastonul i-a dat peste 
cozorocul şepcii enorme (Velea era uşor macrocefal), invitându-l. „Când vorbeşti cu mine, scoate 
căciula asta. Mergi la asistentă să te programeze.” 
 La examene T. Vianu era binevoitor şi dintr-o privire îşi dădea seama cât eşti de pregătit. 
Te lăsa să dezvolţi subiectele, mai completa el pe ici pe acolo şi îţi propunea o paralelă insolită, iar 
dacă era mulţumit nu te mai asculta al treilea subiect şi îţi trecea în carnet râvnitul „F.B.”, semnând 

cu acea îndrăgită „gama” (T.V. stilizat) urmată de alte patru litere citeţe. Uneori se mai enerva, dar 
nu lăsa restanţieri. Îl şoca neplăcut platitudinea unor răspunsuri, se ridica, se plimba şi monologa, 
curbându-şi în jos rictusul: „Dar unde va ajunge această ţară cu intelectuali ca voi?”, cum a certat-
o pe o colegă care afirmase că Romeo şi Julieta se iubeau foarte mult. 
 Pe stradă mergea cu demnitate şi eleganţă. Câteodată purta balonseide crem şi pălărie gri 
fer, cu borul arcuit în sus pe circumferinţă. Nu se sprijinea în baston dar îl pendula cu uşurinţă ca 

pe un element de decor. În tramvai mergea numai la primul vagon, cu mâinile libere şi nu scotea 
bilet. La salutul nostru ridica doar un centimetru borul pălăriei (spre deosebire de academicianul 

Alexandru Graur, care călătorea şi în remorcă, având câte o servietă burduşită cu cărţi şi era foarte 
comunicativ.). Noi credeam că merge pe blat, abia mai târziu am aflat că academicienii aveau 
acces liber pe toate mijloacele de transport. 
 Pe Tudor Vianu studenţii îl iubeau şi se îngrijorau când vedeau că fumează. În holul 
facultăţii l-am văzut odată vorbind într-o franceză impecabilă cu savantul suedez Alf Lombard, 

ţinând între degete ţigara şi răspunzând zâmbitor la saluturi. Dacă intra în vasta sală a bibliotecii 
de la etajul I, ne ridicam întrerupându-ne lectura, iar dumnealui înclina uşor capul. Doamna îl 
servea cu promptitudine şi nu-i completa vreo fişă. 
 Iar vara lui 1956, prin iulie, noi eram în vacanţă şi am tresăltat bucuroşi, văzând în „Gazeta 
Literară”, în pagina întâi, pe o coloană verticală câteva personalităţi devenite academicieni: Tudor 
Arghezi, Mihai Beniuc, Geo Bogza, Perpessicius, Cezar Petrescu, Zaharia Stancu şi Tudor Vianu. 
Cine ar fi bănuit că ultimul (în ordine alfabetică) îi va consacra primului un substanţial studiu numit 

„Arghezi, poet al omului”? 
 I-am trimis felicitări pe adresa facultăţii şi la toţi, absolut la toţi ne-a răspuns cu 
promptitudine. 
 Ţin minte că după un răsunător Stendhal, Profesorul nu a mai venit pe la facultate, având 

misiuni în cadrul U.N.E.S.C.O. I-au ţinut locul seraficul Edgar Papu, pasionala Vera Călin şi, uneori, 
clerotica Venera Antonescu. Noi am fi dorit să-l audiem pe G. Călinescu, dar autorul monumentalei 

„Istorii a literaturii române” venea rar şi atunci dialoga cu sala, punând pe mulţi în încurcătură. 
Curs interactiv, cum am zice azi. Se spune că l-a întrebat pe un student de ce boul e un animal 
poetic, la care tânărul Savin Bratu a răspuns: „pentru că e greu de pământ”. Iar „divinul critic” l-a 
luat colaborator la „Institutul de Istoriografie Literară şi Folclor” pe care îl conducea. 
 Tudor Vianu ne-a mai ţinut un curs de „Iniţiere în cercetarea literară”, în toamna lui 1957, 
în care, printre altele, a citat un fragment dintr-o scriere a lui Goethe, pe care l-a declarat „actul de 
naştere al literaturii universale”. Maestrul ne-a învăţat că atunci când concepem o cercetare 

literară, să studiem mai întâi „starea problemei”, pentru a evita compilaţiile. 
 În primăvara lui 1958, în revista „Contemporanul” apărea un editorial semnat de doamna 
Zoe Dumitrescu: „Tudor Vianu sexagenar”, din care am aflat că Profesorul avea şi un volum de 
versuri, cu încercări de pe vremea lui Macedonski şi din care noi nu citisem, căci nu mai fusese 
reeditat, iar în acelaşi an, marele Vianu ne-a onorat cu prezenţa la banchetul absolvenţilor de la 
Casa Universitarilor, pe strada Dionisie Lupu, alături de academicienii Iorgu Iordan (decan) şi de 

academicianul Alexandru Graur, a cărui soţie, doamna Neaga, mi-a fost colegă de grupă (450 –

română). Păstrez şi două fotografii de la acel banchet. T. Vianu era foarte jovial şi din nou l-am 
văzut fumând. Ne-a sfătuit să rămânem studenţi toată viaţa, să fim la curent cu cât mai multe 
noutăţi literare. 
 Câţiva colegi mai îndrăzneţi l-au rugat să ne recite din versurile proprii dar Maestrul evita, 
motivând că sunt discursive şi exterioare. Totuşi a recitat poezia „Zefir”, dar în sală era gălăgie şi 
muzică şi nu am reţinut decât două versuri. 

 Şi de atunci, de câte ori aud numele lui Tudor Vianu, îmi vin în minte aceste versuri, care 
îmi sugerează atât vastitatea creaţiei Maestrului, cât şi profunzimea şi perenitatea ei: (Îngerii). 

„Îi văd tăind cu aripa pe sus/ Drum lung din răsărit către apus.” 
 

Prof. Ion Croitoru 
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Elemente esențiale din organismul uman 
(Informații culese de Diaconu Ștefania 

clasa a XI-a A) 

 

METALE 

FIERUL (Fe)  

 

 

Istoric 

 a  fost descoperit în antichitate, 

 cel mai vechi cuvânt care defineşte fierul 

este cuvântul sumerian „an-bor” care 

înseamnă „cer şi foc” sau „metal ceresc” 

ceea ce arată, originea lui meteorică.  

 

 

 

 
       Recomandări: 

 Nevoile zilnice, sunt de ordinbul 10 până la 18 mg de Fe. 

 Alimentaţia echilibrată acoperă în general nevoile zilnice, iar excesul de Fe este 

tot atât de prejudiciabil ca şi insuficienţa acestuia. 

 Pierderea unui mL de sânge lipseşte organismul de 0,5-1 mg de Fe; atenţie la 

hemoragiile de toate felurile. 

 Carenţa de Fe favorizează apariţia cancerelor. 

 Insuficienţa nutriţiei cu numeroasele tulburări digestive şi de altă natură, poate 

împiedica asimilarea fierului de către organismul uman. 

 Cantităţi mari de cafea sau de ceai consumate zilnic pot inhiba procesul de 

absorbţie al fierului. 

 Alimentaţia echilibrată în alimente ce conţin minerale şi vitamine, duce la fixarea 

fierului în organism. 

 Primăvara, consumaţi spanac şi mai multe verdeţuri. 

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: fierul, cuprul, zincul. 

Răspândire 

 

-în corpul uman: 

 un individ de 75 kg conţine 4 g Fe, constituent în 

sânge; 

 -în corpul animalelor: 

 în rinichi, inimă, ficat de vită, ficat de porc, 

carne de vită, scoici, gălbenuş de ou; 

Rolul lui pentru organism: 

 

 ajută în procesul de creştere; 

 măreşte rezistenţa la îmbolnăviri; 

 vindecă şi previne anemiile cauzate de carenţele de fier; 

 asigură culoarea sănătoasă a pielii; 
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CUPRUL (Cu)  

Istoric 
 a fost descoperit în antichitate, aproape imediat după aur şi 

argint, fiind utilizat iniţial în fabricarea bronzului şi, mai târziu la 
confecţionarea unor podoabe; 

 în 1818 C.F.Bucholz detectează cuprul în cenuşa vegetalelor; 

 în 1847 E.Harless identifică prezenţa cuprului în sângele unor 
animale marine; 

 în 1928 un grup de oameni de ştiinţă  americani indică prezenţa 
acestui metal în sângele omenesc; 

 descoperirile au condus mai târziu, la identificarea rolului acestui 
metal în agricultură şi în sănătatea organismului uman; 

 în chimie, denumirea cuprului provine de la latinescul  „cuprum”, 

de unde şi simbolul chimic „Cu”. 

Recomandări 

 Un exces de cupru poate determina scăderea nivelului de zinc din corp, 

producând insomnii, căderea părului, depresii psihice. 

 Un meniu ce conţine suficiente cantitaţi de cereale integrale, legume de culoare 

verde, sau organe(ficat, inimă) aduc cuprul necesar organismului nostru. 

 Prin prepararea mâncărurilor în vase de cupru se poate aduce organismului, un 

supliment din acest mineral. 

 
ZINCUL (Zn) 

Istoric 
 în antichitate se cunoştea alama (aliaj de Cu-Zn) dar nu şi zincul; 
 în 1280 Albertus Magnus, face o primă menţiune despre zinc; 
 în 1374 regele hindus Madanapala cunoaşte zincul, folosind o metodă de obţinere care, foarte 

proabil, provine din China; 
 în 1520 Paracelsius descrie pentru prima dată acest metal şi îi prezintă proprietăţile; din acest 

motiv, el este considerat adevăratul descoperitor al zincului pe care îl şi denumeşte. 

Recomandări 

 Prin transpiraţie excesivă se pot pierde până la 3 mg zinc pe zi, dar puteţi realiza echilibrul, 
prin consumul de legume şi de fructe crude sau sucuri naturale. 

 Cea mai mare parte a zincului existent în produsele alimentare, este distrusă în timpul 
preparării. 

 Zincul acţionează cel mai bine în prezenţa vitaminei A, a calciului şi a fosforului. 

Răspândire 

-în corpul uman: 0,0004% 
 plasma umană conţine 0,70-1,40 mg/l; 
-în organismele animale: 
 în creveţi 

-în vegetale: 
 în toate fructele dar în cantităţi variabile: mere, cireşe, struguri, prune, portocale etc.; 
 în legume: sfeclă roşie, fasole uscată, mazăre, ceapă, praz, spanac. 

 

Rolul lui pentru organism 
 indispensabil vieţii celulalre şi formării oaselor; 
 condiţonează fixarea fierului şi concură la formarea hemoglobinei, asigurând un efect energizant 
 se opune coagulării excesive a sângelui. 

Răspândire 

-în organismul uman: 0,002% 

-în organismul animal: 

 în carne, ficat, stridii, ouă, lapte praf degresat; 

-în vegetale: 

 în seminţele de dovleac, muştar; 

 în legume: sfleclă roşie, varză, roşii; 

 în fructe: nuci, banane, mere, pere, lămâi, piersici 

Rolul lui în organism 

 nevoile zilnice de zinc sunt de ordinul a 15 mg; 

 un oligoelement esenţial pentru creşterea şi dezvoltarea copiilor; 

 intervine în formarea globulelor sanguine; 

 accelerează procesul de vindecare a rănilor interne şi externe; 

 elimină petele albe de pe unghii; 

 favorizează creşterea şi capacitatea mentală 



    Nota                                              Bene 

 42 

NEMETALE 

(Informații culese de Vulpe Laura Cristina 

clasa a XI-a A) 
Sulful (S) 

Istoric: 

 descoperit în antichitate; 
 A.L. Lavoisier arată că sulful este un element chimic. 
 
Răspândire: 
Ȋn natură: 

 în fructe, legume, ouă, peşte, carne slabă de vită ; 
Ȋn organismul uman: 

 în oase, tendoane, articulații, dinți, unghii, păr. 
 
 

 
Recomandări: 
 apele minerale cu mult sulf se pot utiliza in bolile hepato-biliare ; 
 în unele probleme dermatologice (eczeme, pecingine) puteți utiliza preparatele cu sulf ; 
 alimentația echilibrată în proteine existente în carne şi ouă, asigură un aport suficient de sulf. 
 

 
Fosforul (P) 

 
Istoric : 

 1969 – H. Brand descoperă prin fierberea urinei umane în 
absența aerului o substanța care luminează, pe care o numeşte 
“focul rece”; denumirea de fosfor provine de la cuvintele 

greceşti phos = lumină si phero = a purta, adică purtător de 
lumină; 

 1845 – A. Scrötter descoperă fosforul roşu, care nu are 
proprietățile inflamabile ale fosforului alb. Prin descoperirea 
fosforului roşu au apărut chibriturile cu fosfor roşu utilizate şi în 
prezent. 

 
Recomandări: 
 este indicat în: 

o astenie fizică şi intelectuală; 
o oboseală musculară (încordări de muşchi, crampe); 
o afecțiuni osoase ; 

o anumite sindromuri osoase ; 
o tuberculoză. 

 pentru a fi eficiente, calciul şi fosforul trebuie să se afle în organism în raport de Ca:P = 2:1 ; 
 organismul uman are nevoie zilnic de 800 mg fosfor ; 
 nu ingerați prea mult fosfor deoarece balanța internă se dezechilibrează şi nivelul calciului 

scade ; 

 se recomandă ca meniurile zilnice să conțină mai multe fructe si legume. 

Rolul sulfului: 
 ajută la menținerea echilibrului cantitativ al oxigenului necesar pentru funcționarea creierului ; 
 participă la procesele de detoxifiere hepatică ; 
 este esențial pentru sănătatea părului, unghiilor, tendoanelor, articulațiilor. 

 

Răspândire: 

în natură : 

 în gălbenuşul de ou, în lapte, peşte, pui, carne. 

în organismul uman : 

 în oase, păr şi sânge ; 

 în celulele nervoase şi fibrele musculare. 

în vegetale : 

 morcovi, roşii, ceapă, struguri, nuci, migdale. 

 

Rolul fosforului în organismul uman : 

 

 este implicat în aproape toate reacțiile fiziologice ; 

 un element esențial ce determină energia nervoasă ; 

 necesar pentru structura normală a oaselor şi dinților; 

 ajută în procesele de creştere şi vindecare, lipsa lui din 

organism provoacă rahitismul. 
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Siliciul (Si) 

 
 
 

Istoric : 

 descoperit în antichitate de autori necunoscuți, (se 

utilizau silicați la fabricarea sticlei) ; 

 în 1823 – J. J. Berzelius găseşte o metodă de obținere a 

siliciului din silicați ; 
 

 
 

 

 

Recomandări : 

 nevoile de siliciu ale organismului sunt de aproximativ 20 – 30 mg/zi; 

 carențele de siliciu pot genera demineralizare, rahitism, hipertensiune, slăbiciune 

generală, reumatism, hemoragii; 

 pâinea albă , legumele decorticate, fructele curățate de coajă sunt lipsite de siliciu ; 

 unghiile sfărâmicioase constituie un semnal de alarmă al demineralizării osoase ; 

 siliciul este indicat în toate cazurile de creştere anevoioasă, întârzieri ale dentiției și 

ale proceselor de osificare, astenii. 
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Răspândire : 

în natură : 

 în scoarța Pământului 25% ; 

 sub formă de silicați si silice (cuarț) 58% ; 

 cuarțul se găseşte sub diferite forme frumos 

colorate datorită impurităților. 

în organismul uman : 

 în pancreas, plămâni, oase, tendoane, unghii, 

piele, vase de sânge ; 

  în celulele nervoase şi fibrele musculare. 

în vegetale : 

 în cantitate variabilă în toate vegetalele. 

 

 

 

 

Rolul siliciului în organismul uman : 

 

 rol capital în fenomenele de nutriție generală ; 

  favorizează asimilarea fosforului ; 

 este un agent mineralizant şi antitoxic. 

 


