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„Şi muzica sferelor, mai intens clocotind, 
Întru sărbătorirea adolescenţei se aude” 

Nichita Stănescu 



 

 

 
 
 

Trei Daruri 
   

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-am născut cu-o limbă şi-un popor 
Floare de vis , cântec de zbor.  
Mi-a cântat o doină şi-o baladă. 
or să leg într-o grămadă. 
Mi-a zâmbit un soare pe-un meleag 
Şi-am cântat al ţării nume drag. 
Am strîns veacurile –acestui plai, 
L-am slăvit tot în acelaşi grai. 
Mi-a dat viaţă –o maică pe pământ 
 Şi în limba ei acum vă cânt.  
Daruri trei  mi-a pus la căpătâi: 
Patria, Părinţii, Graiul cel dintâi. 

 

 Irina Platon, a IX-a G 
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RELAŢIA PROFESOR-ELEV ŞI EFECTELE APRECIERII 
ŞCOLARE 

 

 

 

 

 
 

Profesorul deţine o poziţie cheie în organizarea şi conducerea procesului de învăţământ. 
Oricât de variate şi de complexe ar fi sarcinile sale, rămâne de netăgăduit faptul că cel mai 
important şi distinctiv rol al său este cel didactic. Didactica modernă rezervă, într-adevăr, o 
poziţie determinantă profesorului în ceea ce priveşte asigurarea unei funcţionalităţi optime 
întregului proces de învăţământ.  
 În procesul de învăţare este important felul în care elevul receptează informaţia. Pentru 
aceasta, profesorul trebuie să aibă capacitatea de a folosi un bagaj de forme de comunicare 
(verbală, paraverbală şi nonverbală) astfel încât, filtrând mesajul didactic centrat pe conţinuturile 
disciplinei de predat, să obţină rezultate optime în activitatea la clasă. 

Vocaţia şcolii se manifestă şi se imprimă, în bună parte, prin valoarea şi puterea de dăruire 
a dascălilor. Profesorul trebuie să fie pătruns de un înalt spirit de dreptate, să ştie să aprecieze 
obiectiv şi nepărtinitor sârguinţa la învăţătură, purtarea disciplinată a elevului. Realitatea arată 
că elevii îi respectă mai mult pe acei profesori care sunt exigenţi şi echitabili, despre care ştiu sigur 
că nu vor nedreptăţi pe nimeni, decât pe acei profesori ,,buni’’, concesivi şi toleranţi, care, tocmai 
datorită acestui fapt, comit uneori anumite nedreptăţi. 

Fiind un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, actul educativ, eficienţa sa, se decide 
pe terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe 
lângă o bogată experienţa pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor, se constată că uneori 
predomină arbitrariul, practici învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le 
menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în considerare, pe de o 
parte, obiectivele educaţiei, iar pe de altă parte,  psihologia tineretului contemporan, actul 
educativ fiind un proces de continuă invenţie socială. 
 Deosebit interes psihologic prezintă reacţia acelor profesori care, după opinia elevilor, nu se 
bucură când aceştia dau răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, se arată surprinşi, se miră că răspund 
bine, stau la îndoială dacă să le pună notă, îi ironizează. S-a ajuns la concluzia că în aceste cazuri 
nu se respectă un principiu fundamental al educaţiei încurajarea printr-o judicioasă folosire a 
laudei şi a dojanei. Un profesor care dojeneste mai mult decât laudă sau care nu spune nimic 
atunci când ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru formarea 
şi schimbarea comportamentului elevului. 
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 Practica şcolară tradiţională ne-a lăsat imaginea profesorului care vrea să domine elevii şi 
să-i subordoneze. Într-un asemenea climat nimic nu se face din convingere şi pasiune. Este necesar 
să se facă trecerea de la vechiul tip de relaţii la acele relaţii în care profesorul colaborează cu elevii. 
Principala activitate a acestuia nu va fi predarea, ci angajarea elevilor în investigaţii şi lucrări 
independente. Expresiile ironice şi jignitoare tulbură atitudinea elevilor faţă de profesorul lor şi 
îngreunează crearea unui climat favorabil muncii creatoare în clasă. 

Experienţa ne arată că profesorul cu rezultate bune în activitatea lui îşi îmbunătăţeşte 
relaţiile cu elevii slabi şi prin faptul că le acordă suficientă apreciere pozitivă. Chiar şi pentru 
unele performanţe şcolare minore, profesorul care cunoaşte valoarea aprecierii pozitive, o foloseşte 
încercând să dezvolte în mod permanent încrederea elevilor în propriile lor forţe . 
 Raporturile dintre profesor şi elev nu prezintă numai o latură intelectuală. Factorul 
afectiv are o importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de bună 
dispoziţie în clasă reprezintă o condiţie necesară pentru evitarea eşecului şcolar. Fiecare lecţie se 
desfăşoară într-un climat afectiv particular, dispoziţia clasei variază în funcţie de cea a 
profesorului. 
 Prin apreciere profesorul trebuie să schiţeze o perspectivă. Dacă un profesor spune unui 
elev: „Din tine nu va ieşi nimic”, el nu apreciază numai o situaţie prezentă, ci exprimă şi 
convingerea lui asupra dezvoltării viitoare a şcolarului, ceea ce ar putea duce în final la un 
rezultat nedorit. Performanţele elevului nu numai că nu vor creşte, ci vor scădea atât de mult 
încât ar putea pune în pericol dezvoltarea psihică viitoare a acestuia. De aceea profesorii trebuie 
să aibă grijă ca  în derularea procesului de învăţământ să nu lezeze personalitatea elevului, ci să-l 
ajute să şi-o dezvolte, să-l ajute să înveţe să gândească singur pentru ca atunci când va părăsi 
băncile şcolii să nu depindă de nimeni  cel puţin din punct de vedere intelectual. 

Relaţia cu elevii nu trebuie să se reducă doar la aspect formal, administrativ, fiind 
reglementată de coduri deontologice sau normative instituţionale. Aceasta se va adecva şi 
personaliza neîncetat, se va dimensiona şi relativiza la specificul grupului şcolar sau la membrii 
acestuia. Autoritatea, care este o dimensiune pozitivă în educaţie, nu se impune, ci se câştigă, este 
atribuită de către partenerii actului formativ.  

Rezultatul unui raport pozitiv profesor-elevi înseamnă, pe de o parte, oamenii formaţi 
pentru o integrare eficientă în circuitul vieţii social-productive, iar pe de alta, profesori care-şi 
onorează misiunea socială asumată, profesori stimaţi de foştii lor elevi, de colegi, de societate. 
     

 
         

Profesor Rotaru Daniela Elena 
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Izvor de cuget 
 

 

 

 

 

 

 

M-am rupt de sân şi frica de-a 
trăi închis. 
Am petrecut ani pierdut în paradis 
Ce să fac cu cerul? 
Îl rup şi scutur de îngeri, 
ca pe-o pigniata; 
Să cadă dulciuri, aparte; 
Pentru copiii osândiţi.  
 
"Regina e în poziţie" 
Mută şi treci plaja! 
Însă ea nici nu respiră.. 
..Către sine, către lună. 
 
Biruinţa gândului determina tăcere 
Am apus spre vânt de moară 
Pe colina unde Hercul înjunghia "Medusa" 
M-am rupt de sân, de coastă şi de corp.. 
 
Nu-i de mirare că visăm. 

 

 

 

 

 

Liviu Croitor, a XII-a D 
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Ape… 

 
 
 
 
 
 

 
 
..Dintre cele cinci.. 
Creta 
El a ucis copiii… 
..fiul Clytemnestrei şi a lui 
Agamemnon 
Din răzbunare Medeea şi-a ucis… 
Citind.. 
Pe Muntele de lângă Troia… 
..tu care eşti.. 
O,tată! O tatăl meu… 
Esculap, 
..de unde carul meu… 
..în care zăceau… 
..vitele se dădeau în orice loc… 
..spune că-i bună… 
..Lyrnese… 
..regele Atenei. 
Achille.. 
…când mâna-i… 
Dar.. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Calm pe gene…tu Pericle.. 

..Nu!..stai în craniul tău de sticlă. 
..Pleci în faţa-mi..îngenunchează 

…Pustnic rege de aramă.. 
…Deformat cu cap de spiră… 

…uită numele, uite crima. 
..soţia lui Augustus… 

Totul se justifică… 
..degete.. 

…provincial romană Asia. 
…pentru îngrijirea… 

…hexametric… 
…îndeplinind, cu diverse ocazii… 

Lemniade. 
…Cezar Bolliac… 

..să plecăm spre cele ceruri infinite.. 
iad. 

 
 
 
 

 
Liviu Croitor, a XII-a D 
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A fost scris să ne- ntâlnim 

 

A fost scris să ne întâlnim. 
                  Tu şi Eu... 
                Să privim cerul cu stele... 
             Să ne plimbăm pe alee... 
          Să fim împreună, 
       Să ne ţinem de mână, 
    Să ne privim, 
      Să ne amintim 
        Clipele senine 
          Alături de tine! 
            Să ne ţinem de mână, 
              Să visăm împreună . 
                Să zburăm departe 
                  Să ne dăruim doar şoapte ... 
         

AnaMaria Poleac, a X-a C 
              

Tu 
 

 
Te pierzi pe calea lumii 
   În valuri aurii 
     În marea disperată 
       Pe cerul cu lumini. 
 
 
 

      Într-o tăcere adâncă 
     Tu pari un foc nestins 
   Ce arde fără milă 
O inimă, un vis... 
 
Tu-auzi cum plânge steaua 
  Tu-auzi cum bate vântul 
    Şi cum de lacrimi grele, 
      Se-ntunecă pământul! 

 
     Tu te confunzi în stele,  

                           În  foşnetul pădurii, 
        Şi-asculţi cuprins de teamă 

                     Visul cel trist al lumii. 
 

                  Aş vrea să te ating...      
   Prea însă esţi departe... 

                                     Că cerul şi pămîntul  
       O viaţă ne desparte! 

 
 Nu pot să te ajung, 

                                     Dar raza ta senimă 
                                 Mă va aduce-n cerul 

                                 Cuprins de-a ta lumină. 
 

Mihaela Serghi, a IX-a G 
 
 
 

6 



 

 
 

 
ZILE... 

Luni  - s-au  uscat  câteva  

frunze  din  vişinii  din  prag- 

Poate  le-o  fi  rupt  cineva? 

Marţi - ţărâna a scurs ultimul 

Strop de sevă, pentru a 

tăinui un vis în rădăcini de cicoare. 

Miercur i  -s-au ofilit în straturi 

florile  nădejdii. 

Joi - am săpat un cuib 

de cartofi şi n-am găsit nimic. 

Vineri - s-au uscat toţi trandafirii; 

parfumul iubirii s-a stins în lacrimi. 

Sâmbătă – nucul şi-a scuturat 

toţi anii ; 

Şi s-a uscat. 

Duminică - mi s-a zbârcit sufletul, 

pentru ca va veni iarăşi luni, 

  Şi nu mai am nici o lacrimă  

ca să salvez ce a mai rămas. 

Aşa că viaţa e plină de nimicuri şi trebuie 

 să căutăm mult timp în noi  

pentru a găsi ceea  

       ce a fost lăsat de cineva.                       Irina Platon, a IX-a G 
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Ascultă… 
 

 

  

 

 Ascultă, 
Vantul bate iar… 
Ca-n vara fericirii. 
Noi, doi copii 
Visam, iubeam  
Şi alergam prin vise… 
Ţii minte dealul amintirilor 
Şi apusul nostru? 
Ţii minte toate florile 
Ce mi le-ai dăruit? 
Hai vino! Ascultă-ţi inima! 
Ascultă! 
Vantul bate iar… 
Noi, doi copii suntem departe… 
Iubim, visăm  
Visăm, iubim 
Şi ne-amintim de dealurile şi apusul nostru! 
Ţii minte? 
Ascultă-ţi inima! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ana-Maria Poleac, a X-a C 
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Amintiri cu tine 

  
 
 
 
 
 Îţi aminteşti, iubite,  
de nopţile târzii... 
de serile frumoase, 
când te-aşteptam să vii? 
să vii, s-apari în noapte... 
să ne iubim frumos, 
să m-alini duios! 
să fim doar doi întruna, 
să mă iubesti mereu, 
să-ţi spun întotdeauna 
că tu eşti doar al meu ! 
şi tu veneai iubite, 
la poartă m-aşteptai, 
şi când veneam la tine 
în braţe mă strângeai... 
şi-atunci uitam de lume, 
uitam că existăm... 
pe Terra asta unde 
nimic nu însemnăm ! 
dar a trecut, s-a dus iubirea... 
s-a dus în veşnicii 
şi veşnic te voi aştepta, iubite, 
din noapte să revii !!!  

 
 

 

Raluca Nechita, a XI-a C 
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Ma
ma... 

 
 

 

Mi-e dor să mă mai cerţi o dată, 
Mi-e  dor de  sfatu-ţi înţelept, 
De  ochi-ţi stinşi de oboseală,  
De tot ce-ai spus tu că e drept. 
 

Cu faţa blândă şi senină  
Mă -ntâmpini tu pe mine. 
Ţi-e părul nins de anii grei 
De aşteptări şi de suspine

 
 
 
 

Mamei 
 

  Mama, inima ta e ca o pâine, 
Mama, chipul tău e ca un soare... 

 Zâmbetul tău e o lună... 
Într-o noapte de vară ! 

 
Plânsul tău e-o rugă la ceruri... 

Mâna ta, e un izvor ce nu oboseşte, 
Glasul tău e susurul blând al râului 
E cântecul păsărilor din crânguri ! 

 
Mama, sufletul tău e un cântec, 

În ochii tăi se oglindeşte blândeţea 
Mângâierea şi sărutul 
Soarelui de dimineaţă ! 

 
Asta eşti tu scumpa mea mamă; 
Nu am har să-ţi pictez chipul... 

Am doar lacrimi să-ţi plâng lipsa... 
Mi-e dor de tine !!! 

 

Raluca Nechita, a XI-a C 
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Un vis năuc… 

 
 
 
Aş vrea să zbor în altă lume, 
Acolo unde să nu-mi ştiu nici nume, 
Să pot să fiu un oarecare eu 
Şi să păşesc, cu grijă, pe un curcubeu. 
 
 
Aş vrea ca într-o zi să zbor, 
S-ating c-un deget infinitul 
Şi revenind apoi uşor, 
Să cânt, căci n-aş mai fi un simplu om. 
 
 
Poate atunci pustiul va-ncolţi; 
Şi stelele vor lumina mai tare. 
Un straniu farmec ochii mi-or umbri 
Ca iderea ce se întinde tot mai tare. 
 
 
Splendide clipe voi putea trăi, 
Netulburată de vreo umbră de gândire; 
Dar tot ce zic, e dintr-un dor nemărginit 
De a simţi şi  de a fi departe… 

 
 

Andreea Bălan, a XII-a E 
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Renunţare 
 
 
Am renunţat la tot, 
până şi la soare, 
nu voiam mângâierea razelor... 
o voiam pe a ta ! 
Am renunţat la tot, 
până şi la ploaie, 
nu voiam să mă spele... 
Am renunţat la tot, 
până si la prieteni, 
te voiam alături... 
doar pe tine ! 
Am renunţat la toţi; 
eram doar noi doi pe pământ... 
 

 
 

Am renunţat la vise; 
tu erai însuşi visul meu ! 

Am renunţat la tot, 
numai la tine nu ! 

eram oarbă de iubire ! 
  Am renunţat la gânduri... 

singurul gând era la tine ! 
am renunţat la tot, 

doar ca să mă iubeşti... 
şi tu…  

Ai renunţat la tot, 
Ai renunţat la mine… 

 
 

Raluca Nechita, a XI-a C 
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Regrete... 
 

 
ot ce-a fost s-a năruit. Numai amintirea ta a rămas vie. 
Trăieşte încă! 
Mă gândesc la tine ca la o piatră preţioasă demult 
pierdută…Înainte totul era frumos când tu erai aici, 

dar acum…acum totul e pierdut. O ploaie de toamnă a 
năvălit peste sufletul meu … 
Îţi mai aduci aminte când ne plimbam? Ce frumos 
era…Sau…atunci…când mi-ai vorbit? Mi-ai spus 
lucruri frumoase…Ce romantic era! Dar în acelaşi timp 
şi trist…gândul că vei pleca mă chinuia... După ce ai 
plecat ţi-am simţit lipsa. M-am gândit neîncetat la tine. 
Da…pare ciudat ! La tine m-am gândit. Mă întrebam: 

“-Oare se va întoarce? Oare ţine la mine? Ce va urma? “ 
Ceva, nu ştiu ce, ceva din interiorul meu îmi spunea: 
“Trebuie să fii tare! Ce va fi, va fi.” 
Speranţa mă cuprindea…dar tot toamnă în sufletul meu rămânea. 
O toamnă clasică, o toamnă ce lăsa în urmă toate bogaţiile pe care le putea oferi şi venea doar cu 
lucruri ce rămâneau în suflet şi treptat, îl deznădăjduiau. 
Toamna din sufletul meu va pleca…în curând, sper ! 
Speranţa că totul va fi bine mi-a cuprins sufletul şi acum el încă mai trăieşte, deşi tu, tu ai ales să 
pleci ! 
 

Mădălina  Bejinariu ,  a VIII-a  A 

 
Toamna sufletului meu 

 
        Toamnă din nou în sufletul meu… O ploaie de frunze se abate asupra pământului. Este inexplicabil faptul 
că ceaţa densă din văzduh îmi şterge imaginea chipului cunoscut, ce adesea mă făcea să zâmbesc. 
        Amalgamul de culori pastelate inunda orizontul, dându-le frunzelor puterea de a zbura. 
        Ramurile grozave ale copacilor plâng după haina lor de peste an, pe când pământul umed este fericit, deoarece 
va fi protejat de frigul nemilos ce învăluie natura ca o mantie de melancolie. Iar eu mă simt pierdută în acest aer. 
        Plouă mărunt  în inima mea, înecată-n lacrimi după frumoasele zile de vară ce acum îmi lipsesc, însa 
amintirile vor rămâne în sufletul meu. 
        Timpul este nemilos, necruţător  faţă de noi… Nu va reuşi niciodată să vindece rănile provocate de ideea că 
viaţa omului este efemeră. 
        Anotimpurile trec, natura se regenerează, însă omul se schimbă pe masură ce se scurg clipele, viaţa lui 
risipindu-se. 
        Norii grei de plumb varsă lacrimi, suferind dupa zilele de vară ce s-au risipit. 
        Sufletul meu rămâne înlănţuit de nostalgie. Ideea că anotimpul călduros se va întoarce în curând, îmi dă un 
motiv să zâmbesc, însă timpul pierdut nu se va mai întoarce niciodată… 

 

Nicoleta Zaiţ, a VIII-a  A 
 

       T 
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Adolescenţa – O vârstă a dilemelor 
 
 
 
                   Cea mai frumoasă perioadă a vieţii omului, pierdută… Speranţe, vise, gânduri, 
idealuri spulberate în puterea vântului trecător. Te alegi cu multe după această experienţă unică, 
aparent, de neuitat: atitudine, spirit, inteligenţă şi, să nu uităm de mult iubiţii noştri prieteni, 
baza noastră către viitor. Fără ei am fi fost pierduţi. Sunt indispensabili pentru noi la această 
vârstă, avem nevoie de ei ca şi de aer. Cine ne-ar mai înţelege, dacă nu ar  exista ei? Om fiind, 
aşchia care tinde către arbore, începi să te cauţi, să te regăseşti, să te întrebi cine eşti, să te întorci 
la origini. Nu odată cineva a avut asemenea tentative. E ceva normal care are rolul de a ne clădi, 
de a ne forma în ceva ce nu vom fi. 
                 Cine ar fi crezut că totul e aproape în van? Timpul ţi se scurge, tinere cititor, ca şi ţie, 
ca şi celelorlalte şase miliarde de personae de pe glob.  
 Diferenţa este că tu  ai încă şansa de a mai schimba ceva. Puterea stă în mâinele tale.       Cu 
fiecare an în plus, o să îţi doreşti să nu îi fi împlinit, cu fiecare an, răspunderile se adună, sarcinile 
sporesc, totul devine mai dificil. Unii nu fac faţă întotdeauna, dar în timp te obişnuieşti că asta e 
menirea oricui, să absolve liceu, una-două facultăţi dacă pot, să aibă o slujbă, să îşi găsească o 
iubită, norocul lor dacă se mai şi însoară, să facă de la un copil în sus şi să-l crească  pentru ca 
apoi să moară. Acesta este de cele mai multe ori şirul vieţii omului obişnuit. Tragic, nu-i aşa? Am 
stat şi m-am gândit mult dar şi meditaţia intensă dăunează profund. Pur si simplu ajungi de unde 
ai pornit. Întotdeauna mi-am imaginat că perioada în care împlineşti 18 ani va fi una cu 
repercusiuni destul de violente, în care vei primi în mod repetat perechi de palme spre a te trezi la 
realitate, ca nişte găleţi pline de apă rece, care au ca scop revenirea cu picioarele pe pământ. 
Atunci vei observa discrepanţe majore. Totul va părea diferit, deşi nu vei crede la început. E ca 
sunetul hornului de bătălie sau calmul dinaintea furtunii. Te va lovi din plin, fii sigur, căci nimeni 
nu scapă. Maturizarea e inevitabilă. Te vei rezuma la studii, la viitoarea slujbă şi atât, nimic mai 
mult. Vei fi poluat de propriile incertitudini.  Câtă vreme nu ai împlinit 18 ani mai ai şansa să te 
bucuri cu adevărat de vârsta asta a dilemelor, a frumuseţilor problematice care te macină şi te 
refac. Discuţiile sunt ca ambrozia, mai ales cele în contradictoriu. Ne ascundem după cuvinte mari 
şi pompoase, ca şi când am şti despre ce vorbim, de parcă am trăi un déjà-vu şi noi am fi profesorii 
vieţii. Grandoarea, minciuna, lacrimile şi aberaţiile ating cele mai înalte cote, prin 
urmare…devenim ei. Ne lăsăm acaparaţi. Nu uitaţi sa fiţi copii ! Lăsaţi-vă încă o data purtaţi de 
vânt ! Ascultaţi-vă inima, căci raţiunea naşte monştri, iar ideile geniale apar în stare de repaos. 
 
 

Liviu Croitor, a XII-a D 
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(Din) Jurnalul unei adolescente 
 
 
 
 
                   
 
 
 

 
În ultima vreme totul părea că se năruie în jurul ei. Cândva, trăia clipe de 

fericire alături de familia, prietenii şi colegii ei. Totul era perfect. Jocurile copilăriei o 
fascinau. Însă, dintr-o dată totul s-a schimbat. 

Părinţii, cei care erau întotdeauna alături de ea, acum păreau că nu o mai 
înţeleg. Ameninţa casa întreagă cu accesele ei de plâns, gata să pornească la întâia 
vorbă, spusă prea tare sau prea încet, în camera alăturată, în curte sau undeva prin 
vecini. Nu suporta zgomotele, dar nici liniştea. Dispoziţiile ei variau de la o clipă la 
alta. Era agitată, temându-se de zgomotul cel mai îndepărtat şi  îngrozită de propriul 
ei glas, oprindu-se în timpul unei convorbiri, dar mai apoi reluînd firul conversaţiei 
foarte rapid. Părăsea un lucru pentru altul, de care uitase cu o zi înainte şi pe care 
avea din nou să-l lase peste două minute. 

Nici măcar ea nu se înţelegea, însă bănuia că toate acestea vor trece. Era doar o 
perioadă prin care era inevitabil să treacă. Adolescenţa îşi făcea loc în viaţa ei. 
Observa că se schimba din punct de vedere fizic şi avea atracţii spre sexul opus. 
Încerca să facă lucruri noi care până atunci nu o interesau deloc. În jurul ei se auzeau 
voci: “Nu mai este copil!” sau “S-a schimbat şi e firesc!”. Acum privea viaţa altfel. 
Nu o mai vedea atât de roz cum părea înainte. Realiza că ea cuprindea şi probleme, 
dar încă nu avea puterea să le rezolve. 

Cu trecerea timpului a reuşit să se înţeleagă şi să-şi dea seama că începe o 
perioadă frumoasă a vieţii, ADOLESCENŢA. 
 

                                                 Dana-Lorelai Măzăreanu, a XII-a E 
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Gânduri despre adolescenţă 
 
 
 
 

Pentru ce trăim noi? Care este rolul nostru în această viaţă? Acestea sunt întrebările pe 
care, poate, ni le punem cel mai des. Ne concentrăm prea mult asupra viitorului şi nu trăim 
prezentul, zilele, clipele care compun viaţa cu toate reuşitele şi eşecurile sale. 

În timpul adolescenţei simţim nevoia de libertate, iar când suntem adulţi regretăm că am 
ajuns la această vârstă şi ne dorim să fim din nou copii, să nu trăim zbuciumul acestei vieţi 
complicate şi să nu avem responsabilităţi. 

Există persoane în jurul nostru, prieteni, profesori, părinţi, care ne fac să fim ceea ce 
suntem şi ceea ce vom fi. Ne influenţează şi ne ajută să facem distincţie între ce e bine şi ce e rău 
şi ne ajută să alegem calea pe care o vom urma tot restul vieţii. 

Da, oamenii prezenţi langă noi zi de zi ne încurajează să înfruntăm viitorul care este atât 
de imprevizibil şi de care ne este frică atât de mult. Ei ne pregătesc pentru o viaţa plină de 
responsabilităţi, viaţa de adult, care este o competiţie continuă cu cei din jur, dar în special cu tine 
însuţi, pentru a încerca să-ţi depăşeşti limitele, iar când simţi că nu mai ai nici o speranţă, începi 
să dai importanţa lucrurilor simple care te fac fericit, cum ar fi statul pe bancă într-un parc în 
timpul liber, admirând un peisaj banal care te ajută să evadezi din cotidian. 

Adolescentul tinde să-şi realizeze visurile şi este mereu în căutarea căii spre împlinirea 
idealului. Căutarea continuă pe tot parcursul vieţii, dar nu are niciodata siguranţa reuşitei, iar de 
va găsi calea, nu ştie dacă o va parcurge până la capătul acesteia. 

Faptul că nu trăim clipa, că nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă prezentul, este greşit pentru 
că nu ştim dacă viitorul ne va rezerva ceva mai bun. Adolescentul se simte singur pe lume, fără un 
anumit scop şi caută încontinuu ceva, un argument solid pentru a înţelege care este rolul său în 
această lume şi prin ce se va face remarcat. Simte nevoia de siguranţă, fapt ce îi este asigurat de 
familie. Se simte presat de unele lucruri cum ar fi şcoala, familia care impun nişte reguli greu de 
respectat - crede el – şi simte nevoia de a se elibera încălcînd aceste reguli şi nerespectând unele 
obligaţii, are tendinţa de a fi rebel, de a se afla în centrul atenţiei şi detestă să fie ignorat, în timp 
ce adultul tânjeşte după viaţa de adolescent de odinioară, lipsită de griji, iar experienţa 
evenimentelor îl face acum să regrete că nu s-a bucurat de acele clipe. Pe adult, întâmplările prin 
care a trecut îl fac să nu-şi mai piardă speranţa, având cea mai mare încredere în el însuşi, îl fac 
mai puternic, conştient că acum totul depinde de el; nefiind altcineva care să-i decidă soarta sau 
să-l îndrume ca în cazul adolescentului, cuvântul şi sentimentele lui sunt decisive în luarea unei 
hotărâri,. Se resemnează mai repede şi priveşte orice eşec ca pe un nou început pe care îl va aborda 
cu noi forţe. 
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Perioada adolescenţei este perioada primelor experienţe, perioada care te formează ca om, 

este graniţa dintre copilarie şi maturitate, reprezintă vârsta deciziilor importante, anii de liceu 
împletiţi cu toate bucuriile şi supărările, o perioada de care trebuie să ne bucurăm pentru că nu ne 
vom mai întâlni niciodată cu ea. Să lăsăm mai uşor tristeţea în urmă, să iertăm mai repede, să 
suportăm decepţiile şi apoi să fim mai optimişti pentru că fără suferinţă nu vom aprecia şi nu vom 
şti ce e fericirea. 

Adolescenţa este perioada care te pregăteşte pentru viaţa de adult, când îţi vei lua viaţa în 
propriile mâini. 

 

 
                                                        Magdalena Amurăriţei, a IX-a G 

 
 

Se pare că totul e relativ… 

 
                 
Adolescenţa…un tărâm al necunoscutului, al dilemelor, dar şi al clipelor plăcute. Deciziile pe care 
le iau adolescenţii în această perioadă a vieţii au consecinţe pe parcursul întregii lor vieţi. 
               Ai de ales atât de multe, încât e greu să decizi ce e mai bine pentru tine. E greu să 
renunţi la o clipă de plăcere în lumea drogurilor, în favoarea unor clipe minunate petrecute cu 
prietenii şi cu cei dragi. Dar se pare că extasy, marijuana şi cocaina înving, lăsând în urmă o viaţă 
ruinată şi inimi rănite. 
              Deciziile luate acum sunt pentru viaţă. Ai de ales o carieră şi mai târziu un loc de muncă. 
Nu ştii ce să alegi…chiar dacă nu eşti sigur, chiar dacă nu ştii ce-i mai bine…alegi !!! 
              Adolescenţa, o vârstă a primei iubiri. Dacă acum alegi bine, vei fi fericit toată viaţa. 
Chiar dacă de multe ori ţi se pare că totul s-a sfârşit, te poţi bucura cu prietenii fără să regreţi mai 
târziu. 
În ciuda faptului că e considerată o vârstă atât de dificilă, adolescenţa e o perioadă a vieţii în care 
poţi alege să petreci cele mai frumoase clipe… 
             Nu lăsa adolescenţa ta să fie umbrită, iar viaţa ta să sufere din cauza trecutului !!!  
 

 
 
 
 
 
 

                                       Angela Ujeniuc, a-XII-a  E 
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Dragul meu, 

 

         

 

 

Amintirea ta mi se pare din ce în ce mai îndepărtată şi peste ea se lasă uitarea…Vorbele 
tale sunt acum doar şoaptele adormite de vânt în nopţile reci…toată fiinţa ta parcă se confundă 
cu infinitul…Nu am reuşit încă să te cunosc cu adevărat şi cred că vei rămane o enigmă la fel ca 
universul. Dar încă nu e vremea regretelor şi mi-aş dori ca acea vreme să nu vină niciodată… ţi-aş 
fi îndrăgit zămbetul şi ar fi fost doar al meu ca să-mi uşureze povara amintirilor…totuşi…aş 
putea să te iubesc..sau poate sunt doar un copil şi nu înţeleg că viaţa nu înseamnă numai a păstra 
amintirea cuiva sau a simţi o plăcere ciudată la apropierea lui…   Te-aş fi iubit, ţi-aş fi dăruit tot 
ce e mai frumos de la viaţă dar…ce crud e adevărul şi ce amarnic mă doare căci mi-am dat seama 
că în ochii tăi nu pot să devin o dragoste, o dragoste pe care să o poţi simţi cu adevărat…da.. 
amarnică şi crudă e clipa adevărului căci cele mai frumoase bucurii au avut cel mai crud destin, au 
fost o iluzie… Mă simt atât de apăsată de dorinţa arzătoare din inima mea de a avea cu orice 
preţ iubirea ta…şi mă simt departe…departe de orice am …departe de tine…aş vrea să găsesc cu 
adevarat cuvinte cu tonalităţi de cristal ce amintesc muzica stelelor, care să alerge spre tine 
purtând fiecare câte o floare de câmp tânără şi parfumată şi aceste cuvinte să arate cât de mare şi 
de tainică este minunea existenţei tale, cât de adâncă şi plină de mister este nobleţea ta 
sufletească. 
        Dragul meu nu am să te pot uita niciodată…vei rămâne în sufletul meu, într-un colt al 
fiinţei mele..vei avea un loc de cinste în inima mea, iar dacă ziua de mâine ne va oferi dezamăgire , 
dacă voi avea ocazia să te revăd  cum dispari în noapte,  în suflet te-aş numi “umbra iubirii”, în 
gând ţi-aş spune “refugiul tristeţii”, iar toată fiinţa mea te-ar considera “simfonia durerii”. 
        Dragul meu, să ştii că doar visele sunt tot ceea ce mi-a mai rămas de la tine, lumina 
amintirilor s-a stins…va lumina-ntunericul iubirii noastre drumul ce fiecare l-a ales, dar 
depărtarea care ne desparte va fi motivul să te-ndrăgesc mai mult, căci nici distanţa, nici străinii 
nu mă vor face să te uit…Deşi eu sunt aici departe-n noapte iar tu acolo-n lume fără mine…să 
ştii că inima amarnic îmi plânge, amarnic îi i-e dor de tine, dar zilele trec şi nopţile se scurg în 
lumina mea pustie şi…doar speranţa că poate-ai să revii vreodată mai are forţa să mă-nvie…  
                                       
 

                                                                                    

     Carmen Ungureanu,  a X-a C 
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Gânduri despre iubire 
 

 

 
   Ce este iubirea? 
   Pare o întrebare simplă. Răspunsul însă...   
     De-a lungul timpului, filozofii, poeţii şi oamenii de rând au încercat să desluşească tainele 
iubirii. Fiecare om  are  o definiţie proprie a  iubirii care depinde de vârsta şi experienţa  acestuia. 
        Eu cred că fără iubire noi nu existăm ca oameni. Se spune că numai atunci când iubim, 
trăim cu adevărat, în rest doar existăm. Iubirea te înalţă şi te face să fii cu adevărat ceea ce eşti; 
în iubire nu există ipocrizie şi nici un alt sentiment negativ. Iubirea nu poate fi poruncită, ea 
trebuie să vină de la sine,  trebuie să o simţi. Ea este hrana sufletului, este ceea  ce îi face pe 
oameni mai buni, mai înţelegători. În focul iubirii şi inimile cele mai împietrite se înmoaie. 
         Condiţia esenţială a iubirii este simplă: să oferi fără să ceri nimic în schimb. Iubirea este 
asemenea  unui zâmbet , valorează mult, dar nu se plăteşte ; cel care a dăruit nu rămâne sărac, dar 
reuşeşte să-l îmbogăţească pe cel care o primeşte. În iubire, cei care se iubesc se contopesc  şi devin 
un singur suflet. T U şi EU  se anulează, totul devine NOI , legile matematice se schimbă, cifra  
doi dispare, adică 1+1=1. Intervin legile fizicii, care afirmă că doi poli opuşi se atrag. 
Îndrăgostiţii au propriul lor limbaj, intervine comunicarea din priviri, vorbele sunt de prisos, iar în 
final se produc nişte reacţii chimice ireversibile, produşii de reacţie fiind înţelegerea, ajutorul 
reciproc şi comuniunea sufletească. Chiar şi durerea şi lacrimile sunt dulci , iar protagoniştii n-au 
nevoie de  a vorbi aceeaşi limbă, ei creându-şi propria lume şi propriul limbaj. Iubirea este ca un 
scut împotriva  tuturor  relelor existente. 
        Pe lângă faptul că iubirea ne defineşte  ca oameni, acest sentiment presupune şi o măsură 
de suferinţă, de durere sufletească, dar  care ne înalţă spiritual. Într-o dragoste adevărată  suntem 
şi nu suntem liberi:  când suntem cuprinşi de un asemenea sentiment, devenim puţini sclavi, adică 
uităm de cei din jur. Chiar dacă suntem binecuvântaţi cu acest sentiment, datoria noastră cea mai 
mare şi cea mai grea totodată este să ştim să-l păstrăm. Iubirea adevărată  este ceva unic, este 
sentimentul  întâlnit de o persoană  doar o singură dată în viaţă.  
Iubirea e nebunia cea mai înţeleaptă, este o mare hrănită cu lacrimile celor  ce se îndrăgesc, este 
sentimentul cel  mai deosebit cu care suntem înzestraţi  de la Dumnezeu, încât nu-l poţi ascunde 
unde există , nici să-l simulezi acolo unde nu există. 
 

 
Alina Baraniuc, a XII-a F 
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Dragostea 
 

Oamenii iubesc şi sunt iubiţi...iar la vârsta  adolescenţei adesea ne îndrăgostim. 
Dragostea este legătura sfântă dintre două suflete asemenea. Glasul,  privirile 

celuilalt pun în mişcare anumite strune  ale inimii , care nu vibrează decât sub puterea 
amintirilor, pe care  le însufleţeşte.  

Dragostea presupune o reciprocitate  de sentimente,  o certitudine  a fericirii  pe care  
nimeni  şi nimic nu  o  poate afecta.  

Dragostea este un templu al tuturor,  este un drum pavat cu vise spre eternitate.   
Dragostea e ca un val, te face să  nu mai  fii stăpân pe tine ,  să nu mai fii tu.  
Dragostea  este ca parfumul unei flori . Nu creează o relaţie , nu-ţi  cere  să fii într-

un mod anume, să te porţi  într-un fel anume, să acţionezi  într-un  mod anume. Nu impune 
nimic. Pur şi simplu împărtăşeşte. Şi, împărtăşind, nu-şi doreşte  nici o răsplată,  căci însăşi  
împărtăşirea    e o răsplată.   

Dragostea implică şi suferinţă şi compromisuri  care uneori  depăşesc puterea  noastră 
de înţelegere. Ca  relaţie, dragostea devine sclavie, fiindcă  apar aşteptări, cerinţe , frustrări  
şi un   efort  al ambelor părţi   de a domina. Devine  o luptă  pentru putere .  

Dragostea  ca stare  de a fi  este  total diferită. Înseamnă  că  pur şi simplu iubeşti;  
nu creezi o relaţie prin asta. 

Dragostea este ca o floare, dacă nu este udată la timp se ofileşte imediat. 
Fără dragoste nu există fericire . Viaţa nu ar avea rost dacă nu am iubi şi nu am fi 

iubiţi.  
Dragostea este pretutindeni.  

 
Ana Maria Sîrghie, a XII-a F 

 
 

“Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea 
acestuia ca şi cum ar fi a ta”. 

Dragostea este  cel mai frumos lucru cu care am fost înzestraţi. 
Dragostea este un sentiment care nu se transmite genetic, nu se schimbă odată cu 

vremurile, este veşnică fiind un dar de la Dumnezeu oferit odată  cu crearea lui Adam.   
Fenomenul de îndrăgostire  este o stare   afectivă  primară, selectivă şi condiţionată de 

diferiţi factori. Când se îndrăgosteşte, omul  este în al noulea cer şi crede că i-a pus  
Dumnezeu mâna în cap,  nu mai gândeşte la fel  de limpede  şi de obiectiv ca şi atunci când 
nu este îndrăgostit, vede numai părţile bune  pe care le are persoana iubită, fără defectele 
care...vai!... se observă în timp. Vine apoi o vreme, în care sentimentul de dragoste este 
supus încercărilor şi, doar dacă este destul de puternic, el menţine împreună cele două 
persoane. Iubirea ne face să suferim...dar nu putem fi oameni fără să iubim. 
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Mulţi oameni în zilele noastre , mai ales tinerii, tânjesc după un partener  de viaţă 

bogat , frumos şi deştept. Într-o eră în care banii condiţionează  multe reuşite, situaţia 
materială a unui om a trecut, pentru cei mai  mulţi, pe primul loc, după inteligenţă şi aspect  
fizic. Astfel o mulţime  de oameni se căsătoresc din interes şi de  aici ...   nefericirea .  

Dragostea adevărată nu răneşte pe nimeni,  ci face viaţa mai uşoară şi mai frumoasă. 
Dacă am face totul din dragoste, viaţa noastră   ar fi mai bună  şi am avea mult de câştigat. 

 
 
 

Remina Ţârdea, a XII-a F 
 
 
 

Iubirea 
 

 Iubirea… pentru  mulţi şi-a pierdut  de mult înţelesul  şi farmecul. 
Sentimentul de iubire se defineşte după vârstă: copilărească, adolescentină, matură. 

Primele două reprezintă doar un mod de cunoaştere  a vieţii,  în timp ce iubirea matură  şi 
mai ales cea a vârstei  a treia este mai statornică, mai raţională. La orice vârstă  dragostea 
este imprevizibilă şi nu poate fi ignorată. Îţi acaperează întreaga fiinţă,  blocându-ţi  
simţurile şi împingându-te într-o  permanentă stare de visare. 

Iubirea există  în fiecare om de când se naşte  până când moare, dezvoltându-se  
diferit. Cei ce nu îşi găsesc perechea trăiesc  cel mult  o iluzie   a iubirii ce mai devreme sau 
mai târziu  se va destrăma. 

Iubirea izvorâtă din inimă  şi nu din minte este în permanentă contradicţie  cu 
raţiunea, dar nu va deveni niciodată  rutină pentru că în fiecare  zi ea este alta , găsind noi 
moduri de a se exprima. 

Dacă vom reuşi să vedem în iubire un ideal,  o realizare interioară supremă , vom fi 
mai buni , mai optimişti , mai curaţi,   mai toleranţi,  mai deschişi, mai pregătiţi  spre a 
descoperi noi orizonturi spirituale.  

 
 
 

Liliana Evuleţi, a XII-a F 
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Iubirea …greu de dat o definiţie  …are prea multe înţelesuri... este  de mai multe 
feluri: iubire faţă de părinţi , iubire faţă de  prieteni, iubire faţă de animalul de companie,  
iubire faţă de un anumit lucru, iubire faţă de Dumnezeu  şi aşa mai departe…atât de multe 
... 

Dar cea mai frumoasă iubire este cea faţă  de o persoană  de sexul opus. Când spui “ 
Te iubesc “  îţi asumi riscuri şi disponibilitatea să faci orice  pentru  persoana iubită, chiar 
dacă ştii că la un moment dat  vei  fi condamnat  la suferinţă.  

Când iubirea  nu mai există, şi mai ales  dacă se sfârşeşte pentru  celălalt  şi nu pentru  
tine, atunci  toată lumea ţi se dărâmă , nu mai  există  speranţă , nu mai există nimic, în 
afară de  golul  din stomac  în fiecare dimineaţă, de lacrimi şi durere  la fiecare  melodie  sau 
film trist  pe care îl vizionezi, de   vise frumoase  transformate  în coşmaruri atunci când te 
trezeşti.  Iubirea devine un chin , o povară  şi te gândeşti  la momentele în care ai iubit  şi ai 
fost iubit , la clipele pe care le-ai  trăit , la ceea ce  simţeai  în momentele  în care  îţi venea 
să fluieri de fericire , în care simţeai  că pluteşti  şi că toată lumea era la picioarele tale. 

   
 
 

Andreea Airoaie, a XII-a F 
 
 
 

 
 
 
 
 

Iubirea, bibelou de porţelan 
 
 

La întrebarea   «  iubeşti?” sunt   atât de puţini cei care pot răspunde sincer!  
Pentru că mulţi se tem să nu sufere, puţini ştiu să iubească cu adevărat. Dureros este 

faptul că lumea refuză să mai creadă în iubire adevărată în zilele noastre, într-o lume atât 
de agitată şi grăbită. 

Iubirea este un sentiment prea pur şi prea frumos pentru a fi înlăturat din viaţa 
noastră, este o hărăzire dumnezeiască : toţi avem nevoie de iubire ca de aerul pe care-l 
respirăm în fiecare secundă a vieţii noastre, toţi simţim nevoia să iubim, să credem în 
culorile curcubeului, în lumina orbitoare a Soarelui şi în vrăjile nopţii…  
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În viaţă contează fiecare clipă de iubire căci ea este asemeni unui bibelou de 

porţelan: atât de preţioasă când se hrăneşte cu suflete inocente , dar atât de fragedă încât o 
poţi pierde în orice secundă fără să ştii ( apoi ) că a existat vreodată. Uneori o simplă joacă 
poate deveni o iubire fără margini. Să iubeşti pătimaş înseamnă să simţi un roi de fluturi 
albi şi roz de fiecare dată când telefonul sună, să-ţi sclipească ochii de bucurie atunci când 
vântul îţi alintă părul sau când ploaia îşi sparge stropii gigantici în palmele tale.  

Iubirea înseamnă încredere, dăruire dar uneori şi o mare durere. Şi, deşi poţi face 
compromisuri în dragoste, câştigi o luptă pe care o porţi cu tine însuţi.  
 
 

Marta Daniliuc, a XII-a F 
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Divinităţi greceşti 

 
 

Afrodita: De regulă, este greşit să atribui unei zeiţe greceşti un 

epitet; dar în cazul Afroditei descrierea de “zeiţă a sexualităţii” 

loveşte la ţintă. Cu privire la genealogia ei sursele sunt în 

dezacord. În “Iliada” lui Homer ea este copilul lui Zeus şi al zeiţei 

Dione, fără a se face vreo menţiune cu privire la povestea 

sângeroasă a lui Hesiod, despre naşterea ei din organele genitale 

rănite ale lui Uranus. Există versiuni diferite şi cu privire la relaţia 

ei cu cealaltă întrupare divină a dragostei sexuale, cu Eros; 

povestea hesiodică îl situează pe Eros la începutul cosmosului, 

Afrodita apărând mai târziu; dar alţi povestitori de mituri îl văd pe 

Eros ca pe un copil etern, vlăstarul alintat şi periculos al Afroditei. 

În toate variantele însă apare percepţia Afroditei drept o încarnare a actului sexual. 

      Unele mituri exprimă puterea irezistibilă pe care Afrodita o putea exercita în cele mai intime 

dintre împrejurările emoţionale. Cea mai renumită astfel de poveste a devenit Judecata lui Paris. 

Când Hera, Atena şi Afrodita s-au certat pentru a afla care este cea mai frumoasă, ele l-au lăsat pe 

un simplu muritor să decidă, pe Paris, fiul regelui Priam din Troia. Cu trei mize în faţă – putere de 

la Hera, victorie de la Atena, iar de la Afrodita, dragostea celei mai frumoase femei din lume, 

hotărarea a fost luată: Afrodita a luat premiul, Paris a luat-o pe Elena, provocând astfel războiul 

Troian.  

       Deşi căsătorită cu şchiopul fierar Hefaistos, Afrodita era notorie pentru legătura ei amoroasă cu 

Ares. După cum spune cântecul lui Demodokos din Odiseea, cei doi au fost odată prinşi înlânţuiţi, 

iar soţul încornorat a decis să se răzbune, legându-i strâns într-o reţea de meşteşuguri magice. Nici 

Zeus nu a fost imun la farmecele zeiţei. 

 

 
Apollo: Întruchiparea frumuseţii tinere, masculine, Apollo(fiul lui Zeus şi                  

lui Leto) a fost deseori considerat drept reprezentarea “idealului  grec”. Şi 

totuşi el este doar un zeu, nu zeul grec. Asemenea altor divinităţi, el are 

ariile sale specifice de activitate care îl diferenţiază de tovarăşii săi 

olimpieni. El este legat de muzică, vindecare, purificare şi profeţie; în 

gândirea greceasca de mai târziu el era 

asociat şi cu Soarele. 

Un fir de legătură care străbate multe puteri divine ale lui Apollo este 

ordinea armonioasă. Această calitate este clar prezentă în patronajul 

muzicii, mai ales al lirei: grecii trasau un contrast între lira liniştitoare a 

lui Apollo şi ceea ce se percepeau a fi forme ale muzicii mai exotice şi 

extatice, asociate cu Dyonisos. 

 

 
Atena: Copil al lui Zeus şi a lui Metis( “Inteligenţa Vicleana”) , deşteaptă, ingenioasă şi curajoasă, 

Atena era războinica fecioară care a răsărit complet înarmată din ţeasta lui Zeus. Însemnele ei 

militare erau coiful, suliţa şi, mai presus de toate, “aegis”, pielea de capră, cu ciucuri pe care o purta 

pe umeri; pe ea era imprimat chipul înfiorător al Gorgonei, provocatoarea de panică. 

 

24 



 

 
 

 

 

       Spre deosebire de Apollo, care acţiona “de departe”, despre Atena se spunea că era “aproape”, 

mai ales de eroii pe care îi prefera. 

Atena era apropiată nu numai de eroi individuali, ci şi de comunităţi. 

 

 
Demetra: Ca şi zeiţa asociată cu grâul, Demetra simbolizează sursa pâinii care 

era elementul de bază al bucătăriei greceşti. Deşi noţiunea de “zeiţă a 

fertilităţii” a fost mult prea utilizată în studiul religiilor antice, în cazul 

Demetrei, fraza are un oarecare grad de justificare.  

Cu ocazia Tesmoforei, pricipalul festival în onoarea ei, femeile  unei anumite 

comunităţi practicau un fel de ritual anual toamna(înainte de semănat) a cărui 

funcţie explicită era de a promova reuşita recoltei anului următor: purceluşii 

erau aruncaţi în gropi, rămăşiţele lor erau recuperate şi puse pe altar, şi “se 

crede că oricine lua din ele şi le împraştia cu sămânţa va avea o recoltă bună.” 

Demetra era şi mamă – de fapt, în mod discutabil imaginea puternică a unei 

mame în întreaga mitologie grecească. Un mit mai presus de toate exprima 

esenţa modului cum a fost închipuită zeiţa de către greci: povestea reacţiei 

sale la răpirea fiicei sale Persefona de către Hades, zeul Infernului. 

 

 

Hera: Ca soră şi consoartă a lui Zeus, marea zeiţa Hera era adulată în sanctuare în 

întreaga lume grecească. În mod special renumite erau templele de pe insula Samos şi 

altul între Argos şi Micene; dar ea avea temple majore şi în Olimpia, la Perachora, 

lângă Corint, şi în aşezări din Italia de Sud, precum Crotona, Paestum. Progresul care 

e prototipul ritualurilor Herei în aceste sanctuare este tranziţia de la fecioară la 

mireasă. 

      Locul Herei în mitologia greacă este relativ subordonat, dominat în aproape 

fiecare aspect de rolul ei ca şi consoartă a lui Zeus. 

Lista de vendete ale Herei poate fi mult analizată, dar ele pălesc în faţa urii 

atotmistuitoare faţă de Heracle, fiul lui Zeus dintr-o altă iubită muritoare, Alcmena. 

Când aceasta era pe cale de a naşte, Zeus a proclamat în faţa zeilor, că onoarea 

stăpânirii cetăţii Micene trebuia să fie dreptul prin naştere al urmaşului sau care se va 

naşte primul. 

Cultele şi miturile Herei se axează predominant pe tema căsătoriei, dar cu accente contrastante. 

 

 

Poseidon: Când a fost împărţită moştenirea lui Cronos, fiii lui au primit 

părţile care ar fi localizat şi modelat puterile lor pe veci. Zeus a luat Cerul, 

Hades a luat Infernul şi lui Poseidon i s-a dat Marea. Marea Mediterană 

în general şi Marea Egee în particular au fost şi sunt cu două feţe: 

netede ca oglinda într-o zi, furtunoase în următoarea. Tot aşa, 

suveranitatea lui Poseidon a fost închipuită ca exprimându-se şi prin 

autoritatea senină, dar şi prin violenţa brută, explozivă. 

Ca simbol al energiei sale furtunoase, Poseidon mânuieşte tridentul, 

folosit de pescari pentru a-şi străpunge prada, iar de zeul adâncului 

pentru a isca prăpăd pe valuri. 

 
Ştefania Frîncu,  a IX-a G 
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Echivalenţe între divinităţile romane şi cele greceşti 
 

Romane  Greceşti 
Venus   Afrodita 

Apollo  Apollo 

Marte   Ares 

Diana   Artemis 

Minerva  Atena 

Ceres   Demetra 

Bacchus  Dionysos 

Aurora  Eos 

Cupid   Eros 

Romane  Greceşti 
Pluto   Hades 

Vulcan  Hefaistos 

Juno   Hera 

Mercur  Hermes 

Vesta   Hestia 

Saturn   Cronos 

Proserpina  Persefona 

Neptun  Poseidon  

Jupiter  Zeus 
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Zilele săptămânii 

 
 

Luni 
Ziua zeiţei Luna, identificată cu Diana, zeiţa începuturilor şi paznic al porţilor timpului, lunea 

reprezintă şi o figură mitologică deoarece ea sălăşuieşte în Lumea Neagră, coboară puntea, ocroteşte 
trecerile. 

În Rugăciunea săptămânii este invocată ca zi de post şi ca timp al binecuvântării, fiind prima zi 
a săptămânii : „Sfântă lune, zi de post/ Cădelniţa lui Hristos”. De aceea, se crede că orice lucru început 
lunea are sorţi de izbândă. 
 

Marţi 
Sfânta Marţi apare ca o divinitate aprigă, pedepsitoare şi neînduplecată cu cei care nu îi respectă 

canoanele; aceste trăsături se află în consens cu numele lui Marte, zeul războiului. Există numeroase 
poveşti care ilustrează caracterul sfintei, numită deseori Marţi-seara; ea vine sub chipul unei fiinţe 
cunoscute, surprinde femeile lucrând în seara de marţi spre miercuri şi, dacă reuşeşte să intre în casă, ucide 
cu sânge rece. Ea mai apare şi cu numele de Marţisara sau, demitizator, Marţolea, fiind descrisă ca o 
fiinţă hidoasă. Ea poate lua orice formă, deşi cel mai adesea apare ca o bătrână neînchipuit de urâtă şi de 
rea, fiind slujită cu mare credinţă de către pisici. 

De asemenea, Marţisara, ca întrupare masculină sau ca hermafrodit, patronează şi ziua de 
Mărţişor, când, uneori, dăruieşte câte unei fete un ban de argint, aducător de noroc. În singurătatea 
munţilor în care trăieşte, cântă uneori, iar cântecul este atât de duios, încât mişcă inimile celor care îl 
ascultă. Toate aceste trăsături şi zoomorfismele care îl caracterizează îi desconspiră înrudirea cu faunii şi 
zeităţile silvestre din mitologia greco-romană. Dar, spre deosebire de Silen ori Pan, Marţisara apare ca 
personaj crud, războinic şi răzbunător ca zeul Marte, dar şi ca întrupare a lunii martie, lună a reînvierii 
naturii, când primăvara şi iarna se află în conflict crâncen. 

Fiind figura cea mai sângeroasă şi de neînduplecat dintre arhetipiile săptămânii, Marţisara a 
generat şi numeroase superstiţii legate de timpul nefast al zilei de marţi. 
 

Miercuri 
Simbol al farmecelor şi al ritualurilor mandalice, palidă transfigurare a zeului Mercur(Hermes), 

cel care învârte roata lumii(zodiacul), stăpâneşte mişcarea şi timpul, Sfânta Miercuri apare în tradiţiile 
noastre ca fiinţă ascetică, dreaptă şi necruţătoare cu cei care greşesc. În Rugăciunea săptămânii este 
numită „Zidirea lui Hristos”, iar într-o vrajă românească este invocată ca patroană a cercurilor magice. În 
mai multe producţii folclorice sunt menţionate cercurile ca atribut al Sfintei Miercuri; ideea este preluată 
şi de Eminescu în poezia „Crăiasa din poveşti”. Invocarea unei fiinţe dragi printr-un ritual magic 
presupune o sfidare a timpului, iar aici, Sfânta Miercuri este legată simbolic de semnificaţiile lui Mercur. 
 

Joi 
Considerată ziua tuturor împlinirilor, căci este ziua supremului Jupiter, se crede că joia orice 

întreprindere se bucură de succes; excepţie face Joia Mare, de dinainte de Paşte, care a generat apariţia 
unor figuri mitologice pedepsitoare - joimăriţele. În legătură cu acestea, există mai multe povestiri 
populare în care apar ca zâne rele, care taie sau ard mâinile leneşilor. 
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Vineri 
Considerată „zi îngerească”, vinerea este zi de post, în care trebuie întrerupte activităţile casnice 

în favoarea celor spirituale. Personificată în divinitate ascetică, protectoare a animalelor sălbatice, Sfânta 
Vineri aminteşte prin câteva atribute şi de Venus, zeiţa iubirii şi a frumuseţii în mitologia romanilor, de 
la care a derivat numele zeiţei. Astfel, invocată în vrăjile de dragoste, ea are menirea de a găsi perechea 
dorită. Ca ocrotitoare a iubirii apare şi în lirica eminesciană. 

 
 

Sâmbătă 
Sfânta Sâmbătă patronează haosul şi hotarul dintre întuneric şi lumină, ea fiind stăpâna apei 

nefaste care se varsă în iad: Apa Sâmbetei. Trăieşte în păduri, iar la miezul nopţii iese în calea celor 
rătăciţi şi le face rău. Datorită acestor atribute, este invocată ca simbol al legăturilor necurate; ea nu 
ajută, nu protejează, dar acceptă orice târg; de aceea, în vrăji apare ca fiind cea care poate  cumpăra 
iubirea în numele cuiva. 

 
 

Duminică 
Înseamnă „ziua Domnului”, şi de aceea este un timp al sărbătoririi, al odihnei şi al meditaţiei. În 

folclorul nostru, Sfânta Duminică apare ca o figură mitologică, legată în primul rând de sensurile 
milosteniei creştine şi este reprezentată ca o bătrână generoasă, binevoitoare, iar deseori îndrumătoarea 
eroului inocent. În „Povestea lui Harap- Alb” de Ion Creangă, casa Sfintei Duminici se află într-un loc 
paradisiac, dumnezeiesc „într-un ostrov mândru din mijlocul mării”; la fel ca în basmele populare, ea îi 
dăruieşte eroului obiectele trebuincioase ( obrăzarul şi sabia lui Statu-Palmă-Barbă-Cot), îl învaţă cum să 
învingă, dar mai cu seamă îi întăreşte credinţa şi îl determină să se lase cu totul în „ştirea lui Dumnezeu”. 
De altfel, eroul câştigă pentru că este tolerant şi prietenos cu semenii săi. Şi în „Fata babei şi fata 
moşneagului” sfânta le întâmpină cu blândeţe pe cele două fete plecate în lume să-şi caute norocul şi le 
acordă aceleaşi şanse. Rolul ei se justifică în primul rând prin legătura directă cu divinitatea; de fapt, ea 
apare în miturile româneşti ca mamă a celor douăsprezece luni ale anului, aşadar ca simbol al ciclului 
încheiat, privilegiu descins şi din faptul că ziua de duminică este cea de-a şaptea, cea care încheie 
săptămâna, dar şi perioada Zidirii Lumii.  

Spre deosebire de răzbunătoarea Sfânta Marţi sau de imprevizibila Sfânta Sâmbătă, Sfânta 
Duminică are ca însuşire definitorie iubirea creştină. 
 
 
 
  

Profesor Mariana Samoilă 
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Mic dicţionar de expresii  
 celebre 

 
 
 

 Acta, non verba ; Facta, non verba. 

Fapte, nu vorbe 
 Ad calendas Graecas 

La calendele greceşti 
Provine din enunţul A plăti la calendele greceşti. La romani, o lună avea trei date importante: 

calendele, nonele şi idele.  Calendele erau prima zi a fiecărei luni şi era socotită drept data achitării 

datoriilor, ziua când se făceau plăţile. Creditorii primeau de obicei răspunsul ironic: „ad calendas 

Graecas”, care însemna niciodată, căci grecii nu aveau calende. 

 Alibi 

În altă parte 
O acuzaţie nu mai are efect, dacă se constată că persoana incriminată are un „alibi”, adică, 

dovedeşte că era în altă parte în momentul săvârşirii unei fapte.    

 Alter ego 

Un alt eu 
Expresia o întâlnim la filosofii stoici. Zenon îşi definea astfel prietenii. 

 Carpe diem! 

Bucură-te de ziua de azi!  
În „Odele” morale ale lui Horaţiu este subliniat caracterul efemer şi perisabil al vieţii. Din această 

cauză se pretinde o modestie a condiţiei, cât şi o bună fructificare a clipei prezente. Expresia are 

sensul de a te bucura de ziua de azi, căci nu se ştie ce va aduce cea de mâine.   

         

 Cogito, ergo sum 

Cuget, deci exist. Rene Descartes 

 Curriculum vitae 

Cursul vieţii 
Este vorba de toate datele referitoare la starea civilă, studiile, ocupaţia şi viaţa unei persoane. Notă 

biografică. 

 Divide et impera 

Dezbină şi stăpâneşte. 

Este un adagiu roman adoptat de Machiavelli. 

 Ecce homo! 

Iată omul! 

Aceste cuvinte, după Evanghelia lui Ioan, le-a rostit Pilat, prezentându-l mulţimii pe 

Iisus, cu coroana de spini pe cap şi cu o trestie drept sceptru. În zilele noastre, 

expresia se foloseşte pentru a anunţa sosirea cuiva. 
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 Fata morgana 

Denumeşte un miraj atmosferic care se produce uneori, la răsăritul soarelui, în 

provincia italiană Calabria. Printr-un fenomen de refracţie se proiectează pe umbra 

lăsată de munţii Messinei oameni, animale, copaci, în dimensiuni amplificate. Deşi 

fenomenul este explicabil din punct de vedere ştiinţific, el a impresionat prin 

stranietatea lui şi a ajuns să figureze în texte ficţionale. Expresia se foloseşte pentru 

a desemna o iluzie, o aparenţă înşelătoare. 

 
 Fiat lux! 

Să se facă lumină! 
Geneza, I, 3 

Expresia se foloseşte ca deviză pentru mari descoperiri ştiinţifice. 

 Fugit irreparabile tempus 

Timpul fuge fără să se mai întoarcă.-Vergiliu, Georgica III 

 Gaudeamus igitur! 

Să ne bucurăm, aşadar! 
Aşa începe un vechi cântec al studenţilor germani, devenit azi imn al studenţilor de pretutindeni. 

 Honoris causa 

În mod onorific 
Desemnează un grad, un titlu universitar sau academic, acordate, în semn de omagiu, unor mari 

personalităţi naţionale sau străine.       

 Mărul discordiei  

Are punctul de plecare în mitologie. Pentru multe zâzanii provocate printre zei, 

Jupiter a alungat-o din Olimp pe zeiţa vrajbei: Eris (Discordia). Fiindcă nu a fost 

invitată la nunta zeiţei Thetis cu Peleu, ca să se răzbune pentru jignirea adusă, a 

aruncat pe masa de nuntă un măr de aur pe care scria: „Celei mai frumoase”. Şi-au 

disputat dreptul de a primi mărul Hera, Pallas Atena şi Afrodita. Chemat să arbitreze 

diferendul, Paris, unul dintre fiii regelui Priam, a dat mărul zeiţei Afrodita, care-i 

promisese de soţie pe cea mai frumoasă femeie a lumii, Elena. De aici a izbucnit 

războiul Troiei. Expresia se întrebuinţează pentru a desemna un obiect, o persoană 

care stă la baza unei neînţelegeri, a unui conflict.  
 Memento mori! 

Adu-ţi aminte că vei muri! –vechi adagio latin. 

În timp, expresia a devenit un simbol de aduceri aminte. Textul reformulează pe scurt 

un verset biblic. Cu acest titlu, Mihai Eminescu a scris un poem în care se arată 

simbolic ordinea trecătoare a lumii. 
 

 Nasul Cleopatriei 

Este o structură creată de eseistul francez Blaise Pascal, care considera că femeile cu nasul lung 

sunt mai frumoase şi atrag în mai mare măsură bărbaţii. Ca atare, apreciază el, dacă nasul 

Cleopatrei ar fi fost mai scurt, ea nu i-ar mai fi sedus pe Cezar şi Antoniu, care-şi disputau atunci 

întâietatea în Imperiul Roman; şi dacă ar fi fost aşa, nu s-ar fi produs conflictele militare şi soarta 

lumii ar fi fost alta. 

 Se întrebuinţează pentru a arăta că un element, socotit ca lipsit de importanţă, nesemnificativ, poate 

genera efecte mari şi imprevizibile.  
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 Nodul gordian  

Se foloseşte când cineva reuşeşte să iasă dintr-o încurcătură, dintr-o situaţie dificilă, aplicând o 

rezolvare fermă şi neaşteptată. Provine dintr-o istorie relativă la Alexandru cel Mare; acesta a ajuns 

într-un templu al lui Jupiter, în Frigia, în care se afla un car (dăruit de regele Gordius) al cărui jug 

fusese legat de oişte într-un fel atât de complicat încât nimeni nu putea să-l desfacă. Un oracol 

prevestise că acela care va izbândi să-l dezlege va fi stăpânul lumii. Nereuşind din câteva încercări 

să dezlege nodul, Alexandru l-a tăiat. 

 Nosce te ipsum. 

Cunoaşte-te pe tine însuţi!- Cicero 

Traducerea latină a maximei greceşti înscrisă pe frontonul templului lui Apollo din Delfi.  

           

 Oul lui Columb  

După ce Columb a descoperit America(1492) şi s-a întors glorios în Spania, meritele sale au stârnit 

invidie şi au început să fie negate. La un ospăţ, la care i s-au spus multe vorbe rele, printre care că, 

de vreme ce America exista, doar trebuia să te gândeşti să pleci într-acolo, Columb le-a propus 

comesenilor săi să aşeze un ou pe unul din vârfuri. N-a reuşit nimeni, iar Columb le-a demonstrat că 

se poate, dacă loveşti un ou la un capăt, pentru a-l turti. Când ceilalţi au strigat că şi ei ar fi ştiut, 

Columb le-a atras atenţia că tocmai asta s-a întâmplat: nu le-a venit în gând.  

Se foloseşte pentru persoanele care nu reuşesc să facă un anumit lucru, dar nu recunosc meritele 

celui care a izbutit. Dimpotrivă, când li se demonstrează cum ar fi trebuit să procedeze, răspund că 

şi ei ar fi ştiut. 

 Per pedes apostolorum 

Cu picioarele apostolilor 
Apostoliceşte, pe jos: „apostolos” însemnând în limba greacă „trimis departe, sol, apostol”. 

 Sabia lui Damocles 

Semnifica (iniţial) riscurile care-l urmăresc pe un conducător; construcţia a devenit sinonimă cu un 

pericol care-l poate paşte pe oricine. Damocles, curtean al lui Dionisyos cel Bătrân, afirmase în faţa 

acestuia că nu există fericire mai mare decât aceea de a fi tiran. Acesta, la un ospăţ, l-a aşezat la 

locul cuvenit lui, i-a dat toate onorurile, dar, la un moment dat, i-a atras atenţia să se uite în sus: de 

tavan atârna o sabie prinsă numai într-un fir de păr de cal.       

  

 Quo vadis, Domine? 

Unde te duci, Doamne? 
În Biblie se arată că apostolul Petru a pus această întrebare lui Iisus , când l-a întâlnit mergând spre 

Roma, unde(deşi) creştinii erau supuşi unor crunte persecuţii. Expresia este cunoscută în special 

datorită unui roman al scriitorului polonez Sienkiewicz, „Quo vadis”, a cărui acţiune se petrece la 

Roma, în timpul domniei lui Nero. Expresia are sensul Încotro?  

 

 
 

Profesor Mariana Samoilă 
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Calendar Literar  

 

 

IANUARIE 
 

 6 ianuarie 1802 – se naşte la Târgovişte I. H. Rădulescu. În aceeaşi zi, 

în 1897, la Iaşi, se naşte Ionel Teodoreanu. 

 7 ianuarie 1881 – se naşte, la Bucureşti, Ion Minulescu. 

 9 ianuarie 1844 – apare la Iaşi primul număr al revistei „Propăşirea” 

sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri şi Ion Ghica. 

 10 ianuarie 1493 – se naşte, la Sibiu, scriitorul şi cărturarul umanist 

Nicolae Olahus. 

 15 ianuarie 1850 – „Porni Luceafărul/ Creşteau în zări a lui aripe...” 

               -se naşte, la Botoşani, Mihai Eminescu 

 17 ianuarie 1936 – moare, la Bucureşti, scriitorul Mateiu I. 

Caragiale. 

 18 ianuarie 1848 – se naşte, la Şiria, scriitorul Ioan Slavici. 

 24 ianuarie 1889 – se naşte Victor Eftimiu. 

 29 ianuarie 1521 – primul text datat, scris în limba română: „Scrisoarea lui Neacşu din 

Câmpulung”. 

 30 ianuarie 1852 – se naşte Ion Luca Caragiale. 

 

 

FEBRUARIE 
 
 2 februarie 1919 – apare primul număr al revistei „Însemnări 

literare”, sub direcţia lui Mihail Sadoveanu şi G. Topârceanu. 

 4 februarie 1849 – moare Costachi Conachi. În acceaşi zi, după zece 

ani, moare Alecu Russo. 

W 6 februarie 1908 – se naşte, la Ploieşti, scriitorul Geo Bogza. 

 7 februarie 1777 – se naşte Dinicu Golescu. 

 10 februarie 1902 – se naşte, la Huşi, Anton 

Holban. 

 11 februarie 1922 – apare, la Bucureşti, 

primul număr al revistei „Cugetul românesc” sub 

direcţia lui Tudor Arghezi şi Ion Pillat.  

 15 februarie 1840 – se naşte Titu Maiorescu. 

 16 februarie 1898 – se naşte Bogdan Petriceicu Haşdeu. 

 18 februarie 1936 – se naşte Marin Sorescu. 

 20 februarie 1932 – apare primul număr al revistei „România 

literară” sub direcţia lui Liviu Rebreanu. În aceeaşi zi, în 1924, se naşte 

Eugen Barbu. 

 22 februarie 1810 – se naşte Grigore Alexandrescu. În aceeaşi zi, în 1903 se naşte Tudor 

Muşatescu. 

 27 februarie 1920 – moare A. D. Xenopol. 
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MARTIE 
 

 1 martie 1788 – se naşte Gh. Asachi. Tot la 1 martie, dar în 1837, se 

naşte Ion Creangă. 

 3 martie 1863 – moare Iancu Văcărescu. 

 8 martie 1895 – se naşte Agatha Grigorescu Bacovia. În aceeaşi zi, 

1961, a murit Gala Galaction, iar în 1910 s-a născut Radu Tudoran. 

 11 martie 1848 – a decedat, la Bucureşti, Garabet Ibrăileanu. 

 12 martie 1965 – moare, la Bucureşti, George Călinescu. La 12 martie 

1892, Alexandru Vlahuţă rosteşte, la Ateneul Român, conferinţa Curentul 

Eminescu. 

 13 martie 1907 – se  naşte scriitorul Mircea Eliade. 

 17 martie 1819 – se naşte Alecu Russo. 

 19 martie 1865 – moare, la Bucureşti, Nicolae 

Filimon, ctitorul romanului românesc. La 19 martie 1895 s-a născut Ion 

Barbu. 

 20 martie 1886 – se naşte poetul George Topârceanu. 

 25 martie 1885 – se naşte, la Bucureşti, Mateiu I. Caragiale. 

 28 martie 1994 – moare Eugen Ionescu. 

 29 martie 1878 – se naşte Elena Farago. La data de 29 martie 1971 

moare Perpessicius. 

 31 martie 1891 – se naşte, la Miorcani, poetul Ion Pillat. La 31 

martie 1933 se naşte Nichita Stănescu. 

 

APRILIE 
 

 2 aprilie 1858 – se naşte Barbu Ştefănescu Delavrancea. 

 8 aprilie 1911 – se naşte Emil Cioran. 

 9 aprilie 1894 – se naşte, la Bucureşti, Camil Petrescu. 

 10 aprilie 1907 – moare folcloristul Simion Florea Marian. 

 11 aprilie 1944 – moare Ion Minulescu. 

 17 aprilie 1916 – se naşte Magda Isanos. 

 19 aprilie 1847 – se naşte Calistrat Hogaş. 

 20 aprilie 1885 – moare C. A. Rosetti. 

 21 aprilie 2008 – moare Monica Lovinescu. 

22 aprilie 1850 – se naşte, la Năsăud, Veronica Micle. În aceeaşi                                                           zi, 

în 1986, moare Mircea Eliade. 

 24 aprilie 1963 – moare, la Bucureşti, Vasile Voiculescu. 

 26 aprilie 1918 – moare George Coşbuc. 

 27 aprilie 1872 – moare, la Bucureşti, Ion Heliade Rădulescu. 
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MAI 
 

 6 mai 1961 – moare Lucian Blaga. 

 7 mai 1937 – moare, la Iaşi, G. Topârceanu. La 7 mai 1938 moare 

Octavian Goga. 

 9 mai 1895 – „Pământule,...dă-mi aripi” Se naşte, la Alba Lucian 

Blaga. 

 14 mai 1957 – moare Camil Petrescu. 

 21 mai 1880  - se naşte Tudor Arghezi. La 21 mai 1964 moare Tudor 

Vianu. 

 22 mai 1957 – moare George Bacovia. 

 23 mai 1871 – se naşte, la Târgu Frumos, Garabet Ibrăileanu. 

 28 mai 1864 – moare Simion Bărnuţiu. În aceeaşi zi, în 1963, moare G. Agărbiceanu. 

 29 mai 1945 – moare Mihail Sebastian. 

 

IUNIE 
 

 3 iunie 1922 – moare scriitorul Duiliu Zamfirescu. 

 5 iunie 1871 – se naşte, la Botoşani, Nicolae Iorga. 

 8 iunie 1967 – moare, la Iaşi, poeta Otilia Cazimir. 

 14 iunie 1818 – se naşte Vasile Alecsandri.  
 15 iunie 1889 – moare Mihai Eminescu. 

 18 iunie 1917 – moare Titu Maiorescu. 

 19 iunie 1899 – se naşte George Călinescu. 

 20 iunie 1891 – moare Mihail Kogălniceanu. 

 22 iunie 1912 – moare, la Berlin, I. L. Caragiale. 

 25 iunie 1988 – moare Şerban Cicculescu.  

29 iunie 1819 – se naşte Nicolae Bălcescu. În 1995 moare Emil 

Cioran. 

  

 

IULIE 

 
 6 iulie 1964 – moare Ion Vinea. 

 12 iulie 1797 – moare, la Bucureşti, Ienăchiţă Văcărescu. În 

aceeaţi zi, în 1999, moare Mircea Nedelciu. În 1933, se naşte Alexandru 

Ivasiuc. 

 14 iulie 1967 – moare, la Bucureşti, Tudor Arghezi, fiind 

înhumat la Mărţişor. 

 15 iulie 1943 – moare Eugen Lovinescu. 

 16 iulie 1872 – se naşte D. Anghel. 

 20 iulie 1943 – se naşte poetul Adrian Păunescu. 

 21 iulie 1821 – se naşte Vasile Alecsandri. 
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AUGUST 

 
 5 august 1922 – se naşte, la Siliştea Gumeşti, Marin Preda. 

 11 august 1844 – se naşte, la Baldovineşti, Panait Istrati. În acceaşi zi, 

în anul 1961, moare Ion Barbu. 

 17 august 1925 – moare Ioan Slavici. 

 20 august 1868 – moare, la Iaşi, Costache Negruzzi şi este înhumat la 

Trifeşti. În 1872 moare Dimitrie Bolintineanu. 

 22 august 1890 – moare, la Mirceşti, Vasile Alecsandri. 

 24 august 1820 – moare, la Livov, I. Budai-Deleanu. 

 25 august 1907 – moare, la Câmpina, B. P. Haşdeu. 

 28 august 1917 – moare Calistrat Hogaş. 

 

SEPTEMBRIE 

 
 1 septembrie 1847 – se naşte, la Ilişeşti-Suceava, folcloristul 

Florea Marian. În acceaşi zi, în 1944, moare Liviu Rebreanu. 

 4 septembrie 1881 – se naşte, la Bacău, George Bacovia. 

 6 septembrie 1819 – se naşte, la Bucureşti, Nicolae Filimon, , 

creatorul romanului românesc modern.  

 7 septembrie 1993– moare Eugen Barbu. 

 12 septembrie 1882 – se naşte, la Cenade – Alba, Ion Agărbiceanu. 

 20 septembrie 1866 – se naşte, la Hordou – Bistriţa-Năsăud, 

George Coşbuc. 

 25 septembrie 1881 – se naşte în satul Cerna-Tulcea, Panait Cerna. 

 29 septembrie 1888 – se naşte, la Tecuci, Iorgu Iordan. 

 

OCTOMBRIE 

 
 7 octombrie 1902 – se naşte, la Salcea-Teleorman, Zaharia 

Stancu. În acceaşi zi, în 1910, se naşte Eusebiu Camilar. 

 18 octombrie 1907 – se naşte Mihail Sebastian. 

 19 octombrie 1961 – a murit Mihail Sadoveanu. 

 21 octombrie 1891 – se naşte, la Brăila, Perpessicius. 

 26 octombrie 1673 – se naşte Dimitrie Cantemir. 

 31 octombrie 1881 – se naşte Eugen Lovinescu. 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

 
5 noiembrie 1880 – se naşte Mihail Sadoveanu. 

10 noiembrie 1895 – moare, la Bucureşti,AlexandruOdobescu. 

13 noiembrie 1914 – a murit Dimitrie Anghel. 

 19 noiembrie – moare, la Bucureşti, Alexandru Vlahuţă. 

  

                       24 noiembrie 1920 – moare Alexandru Macedonski. 
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25 noiembrie 1855 – moare, la Bucureşti, Grigore Alexandrescu. 

 27 noiembrie 1884 – se naşte Vasile Voiculescu. În 1924, se naşte 

Nina Casian. 

 28 noiembrie 1885 – se naşte, la Tîrlişua – Bistriţa-Năsăud, Liviu 

Rebreanu. 

 29 noiembrie 1852 – moare Nicolae Bălcescu. 

 

 

 

DECEMBRIE 

 
 2 decembrie 1935 – se naşte Nicolae Labiş. 

 6 decembrie 1996 – moare Marin Sorescu. 

 8 decembrie 1896 – se naşte, la Iveşti – Galaţi, Hortensia Papadat-

Bengescu. 

 13 decembrie 1983 – moare Nichita Stănescu. 

 22 decembrie 1956 – moare Nicolae Labiş. 

 27 decembrie 1897 – se naşte, la Giurgiu, Tudor Vianu. 

 31 decembrie 1889 – moare, la Iaşi, Ion Creangă.  

 

 

Profesor Monica Jelea 
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Clasicism – Romantism 

 

„Nu există în realitate un fenomen artistic pur, clasic ori romantic.[…]  

Clasicism- Romantism sunt „două tipuri ideale, inexistente practic în stare genuină, reperabile 

numai la analiza în retortă”.  

  George Călinescu 

 
 Clasic Romantic 

 1.Individul clasic este utopia unui om perfect sănătos 

trupeşte şi sufleteşte, „normal”(slujind drept normă 

altora), deci „canonic”. 

1.Individul romantic este utopia unui om 

complet„anormal”(excepţional), dezechilibrat şi 

bolnav, cu sensibilitatea şi intelectul exacerbate 

la maxim, rezumând toate aspectele spirituale de 

la brută la geniu. 

 2.Din punct de vedere sanitar eroul clasic e 

„sănătos”, cu o  sănătate însă de tipul gladiator. 

2.Romanticul este maladiv, infirm, tuberculos, 

nebun, orb, lepros. 

 3. Clasicul e un viril, calm, cugetat. 3.Romanticul e feminin, impulsiv, sentimental, 

plângăreţ. 

 4.Trupeşte, eroul clasic e „mai mare”. Clasicismul a 

cultivat arta statuară. Eroul clasic este în acelaşi timp 

un semizeu ori un rege cu ascendenţă divină (Achille).  

4.Eroul romantic e cocoşat, orb, şchiop, sau 

niciodată „normal” frumos, ci de o frumuseţe 

stranie, de o delicateţă maladivă. El este adesea 

pitic sau uriaş. Piticului îi corespunde în gustul 

romantic coloana romantică, iar uriaşului coloana 

gigantică egipto- asiro-babiloneană. 

 5.Sub raportul vârstei clasicul are o unică vârstă 

incertă, de tânăr perfect dezvoltat (vârsta lui Achille). 

5.Romanticul e foarte tânăr(13-14 ani femeia) 

sau foarte bătrân. 

 6.Trei sunt profesiile clasicului: rege, păstor, vânător, 

sau mai bine zis, una singură, de rege care păstoreşte 

şi vânează (războiul e implicat). 

6.Profesiile romanticului: proletar, călugăr, 

student, militar, puşcăriaş, marinar, nobil, 

doctor, savant, femeie uşoară, bufon, călugăr, 

vrăjitoare. 

 7.Clasicul e un om ca toţi oamenii (canonici, 

normativi, nu reali). 

7.Romanticul e un monstru în toate: monstru de 

frumuseţe sau de urâţenie, de bunătate ori de 

răutate, ori de toate acestea amestecate. 

 8.Sub aspectul sensibilităţii, clasicul e carac-terizat 

printr-o mulţumire placidă, printr-o euforie cam 

primitivă. 

8.Romanticul are „fiori”. 

 9. Starea clasicului e somnolenţa pastorală, „siesta” 

la umbră, sub regimul soarelui. 

9. Starea romanticului e visarea, coşmarul. 

 10.Ţinuta clasicului e decentă, calmă, zeiască. 10.Ţinuta romanticului e vehementă. Romanticul 

e sau un grande de Espana arogant, sau un plebeu 

amar şi pamfletar. 

 11.În adaptarea la existenţă, clasicul arată bun simţ şi 

este inteligibil în actele lui. 

11. Romanticul e bizar, incomprehensibil. 

 12.Clasicul e social, sociabil, caută „comerţul”, 

conversaţia. 

12.Romanticul e singuratic, eremit, solilogic, sau 

facţionar, rebel în fruntea mişcărilor popu-lare. 

 13.Clasicului îi lipseşte preocuparea de existen-ţă, 

lucru explicabil prin convenţia vârstei de aur şi a stării 

regale. 

13.Caracteristic romantismului este „calvarul” 

luptei pentru viaţă. 

 14.Clasicul face apoteoza omului. 14.Romanticul descrie martiriul, drama omului. 
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 15.Viaţa clasicului  este inteligibilă, geometrică. 15.Viaţa romanticului este „fără sens”, sau cu 

sens abscons. 

 16.Viaţa clasicului are o durată normală, durata 

traiectoriei inteligibile. 

  

 

Clasicul priveşte universalul. 

16.Romanticul moare tânăr(prin sinucidere sau 

boală), viaţa înfăţişându-i-se de la început ca o 

absurditate, ori trăieşte etern spre a avea timp să 

dezlege enigma, să se mântuie. 

Romanticul priveşte accidentalul. 

 17. Clasicii sunt moralişti. Arătând interes pentru 

tipurile eterne, clasicul are despre lume o viziune 

caracterologică.  

17.Romanticii sunt nişte istorici. 

 18.În termeni astronomici clasicul e un solar. 

Ora clasică este amiaza. 

18.Romanticul e un selenar. 

Ora romantică e 12 noaptea. 

 19.Clima clasică(utopică) e a unei primăveri 

convenţionale, meridionale. 

19.Clima romantică e caracterizată prin furtuni, 

ploaie, ceaţă, secetă, catastrofe(vulcani, 

cutremure) sau regim torid. 

 20.Sub aspect temporal, clasicul trăieşte într-un 

prezent etern.  

20.Romanticul stă în perspectiva unui trecut 

indefinit. 

 21.Clasicul are o imagine ne varietur a vieţii. 21.Romanticul vede decrepitudinea, ruina, 

cadavrul. 

 22.Clasicului îi lipseşte sentimentul naturii. În 

clasicism te izbeşte arhitectonicul, decorul unic. 

22.În romantism natura copleşeşte pe om şi 

geologia e mai „naturală” decât în realitate prin 

varietatea faunei şi florei. 

 23.Clasicul suferă de incuriozitate. 23.Romanticul suferă de nelinişte, vagabondaj şi 

exploraţie. 

 24.Clasicul are o formulă sufletească unică. 24.Romanticul e subom ori supraom, înger sau 

demon. 

 25.Clasicul bea lapte, apă de izvor, vin de Palern, ori 

mănâncă mere de Ibla şi fructe. 

25.Romanticul consumă gin, opiu, ori bea apă 

din Lete(râu mitologic al uitării , în Infern), 

fiindcă el are nevoie ori de excitante, ori de 

analgezice, ca să suporte sau să uite infernul 

vieţii. 

 26.Clasicul aplică „reguli”. 26.Romanticul e independent, revoluţionar. 

 27.Clasicul notează categoriile existenţei, e didactic. 27.Romanticul descrie insolitul, pitorescul, e 

patetic şi plin de „idei”. 

 28.Prin fondul didactic este alegoric. 28.Prin fondul metafizic e „simbolist”. 

 29.Clasicul promovează coerentul liniştitor. 29.Romanticul promovează incoerentul, 

himericul, terificul, oniricul. 

 30.Clasicul e didactic, epic, tragic, anacreontic. 30.Romanticul e liric, dramatic, speculativ. 

Forme preferate: romanţă, legendă, dramă. 

 

    „Antichitatea elină era clasică, cu umbre romantice. Evul Mediu e romantic cu persistenţă de 

forme clasice. Renaşterea e neoclasică, cu mari tulburări romantice. Epoca modernă – romantică cu 

înclinări spre baroc.” 

(George Călinescu, Clasicism, romantism, baroc, în Principii de estetică) 

 

Prof. Mariana Samoilă 
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Lirica erotică eminesciană 

 

 
 Izvorâte din sensibilitatea pură a poetului, din nepotolita lui sete de viaţă, de perfecţiune, de 

absolut, iubirea şi dragostea de natură se îngemănează în poezia lui Mihai Eminescu, constituind o 

temă unitară, care-i lărgeşte şi întregeşte universul liric, de o grandoare şi autenticitate uimitoare şi 

de o permanentă şi inalterabilă actualitate estetică. 

 Mihai Eminescu propune în lirica sa cel puţin trei forme ale iubirii, fundamental diferite. 

Astfel, respectând delimitările Ioanei Em. Petrescu din studiul „Eminescu – poet tragic”, în prima 

perioadă de creaţie iubirea este considerată un mijloc de recuperare a relaţiei amoroase dintre om şi 

univers, în timp ce în a doua perioadă dragostea devine un univers compensatoriu ce poate oferi 

doar soluţii provizorii în trecerea ireversibilă spre moarte. În schimb, în ultima etapă de creaţie, 

deziluzionarea e totală, astfel încât încrederea în valoarea iubirii se anulează complet. 

 Iubirea, temă predilectă a poeziei romantice, la Eminescu apare de regulă conjugată cu tema 

naturii, şi ea cultivată de romantism. Universului erotic eminescian îi sunt recunoscute în linii mari, 

trei etape, corespunzătoare celor trei, şi ele în linii mari, etape ale creaţiei. 

 Primei etape a creaţiei, corespunzătoare tinereţii poetului, respectiv universului liric 

paradisiac, îi corespunde, în planul liricii erotice, imaginea angelică a femeii, ce se întrepătrunde 

uneori cu o imagine demonică, ce este doar un pretext de evidenţiere prin contrast a adevăratului 

chip, cel angelic. 

 Iubita este văzută, în prima etapă, în ipostază de înger. Ea face parte din ordinea cosmică, 

din universul armonios platonician. Din punct de vedere fizic dominantă fiind paloarea feţei, a pielii 

în general, paloarea mormoreană, dublată de răceală, de luminiscenţa aurie a părului şi de 

strălucirea ochilor de un albastru sideral. Făptura feminină pare mai curând o umbră care pluteşte, 

care alunecă prin spaţii fără să le populeze cu viaţă. 

  În poezia „Înger şi demon”, în care cuplul este alcătuit de fiinţa feminină angelică şi geniul 

– demon, care răscoală în popoare a distrugerii scânteie/ Şi în inimi pustiite samănă gânduri 

rebele. Femeia este mesager al cerului, trimis pentru sufletul masculin, răzvrătit. Cele două 

principii, masculinul şi femininul, sunt complementare, deoarece el, demonicul, nu poate ajunge la 

cunoaştere de sine decât prin oglindire în opusul său, adică în lumina angelică. Iubirea este semnul 

iertării divine, al acceptării răzvrătirii: Cerul n-a vrut să condamne pe demon, ci a trimis / Pre un 

înger să mă-npace, şi-mpăcarea-i... amorul. În „Înger şi demon”, tema iubirii se actualizează prin 

motivul paralelismului uman, a masculinului demonic şi a femininului angelic Ea un înger ce se 

roagă – El un demon ce visează / Ea o inimă de aur – El un suflet apostat;/ El în umbra lui fatală 

stă-ndărătnic răzimat / La picioarele Madonei tristă, sfântă, Ea vegehază.  

 În poezia „Venere şi madonă” motivul feminităţii este folosit antitetic. Poezia ilustrează 

schema antitetică a imaginarului poetic eminescian în ceea ce priveşte ipostazele femeii. Venera, 

marmură caldă, ochi de piatră ce scânteie, este o statuie a frumuseţii carnale şi o întrupare a 

ordinului transcendent, fapt sugerat şi de trăsăturile angelice, desăvârşite: Tu ai fost divinizarea 

frumuseţii de femeie / A femeiei ce şi astăzi tot frumoasă o revăd. A doua ipostază, Madona, apare 

ca o creaţie a geniului care a întrezărit idealul: Rafael […]/ Te-a văzut plutind regină printre îngerii 

din cer // Şi-a creat pe pânza goală pe Madona Dumezeie. Forţa transfiguratoare a iubirii este 

susţinută şi în partea a doua a poeziei, unde îndrăgostitul, tulburat de chinurile iubirii, aseamănă 

iubirea unui bacante, pentru ca apoi să o redefinească: Suflete! De-ai fi chiar demon, tu eşti sântă 

prin iubire, / Şi ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond. 
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 Tot din prima perioadă de creaţie datează şi poezia „Sara pe deal”, inclusă iniţial în poemul 

mai amplu „Eco”, în care chipul iubitei nu mai este prezent, iubirea însăşi fiind aici doar o 

modalitate de potenţare a sentimentului de integrare, prin natură, în marele suflet al universului, 

având valoare de „principiu primordial”. După cum observă Ioana Em. Petrescu, structura de 

profunzime a textului este una mitică, întrucât la Eminescu înserarea are valoare de timp sacru, al 

perpetuei reeditări a genezei. 

 Luna, element cosmic prin care se înnobilează peisajul, se asociază cu elementele terestre, 

ce denotă permanenţă, cu cumpăna fântânii şi cu cântecul fluierelor, al căror glas accentează 

atmosfera de visare. Întâlnirea se realizează pe cărările deschise de nori, prin înălţarea planului 

terestru către cel cosmic: Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, / Streşine vechi, casele-n lună 

ridică.  
 Atmosfera de visare melancolico-paradisiacă pe care o creează versurile este efectul pe care 

îl produce sentimentul erotic în acest cadru sacralizat, ceea ce se remarcă fiind în primul rând o 

stare sufletească. Sanalitatea sentimentului de iubire marchează o stare de încremenire, de situare a 

celor doi în afara spaţiului obişnuit şi de proiectare spre mit şi eternitate. 

 Lirica erotică a celei de-a doua etape se situează sub semnul tangibilului, al senzualităţii, 

iubita devine o prezenţă ori o posibilă prezenţă, chiar şi atunci când rămâne suspendată ca proiecţie 

a visului bărbatului.  

În „Floare albastră”, ipostaza masculină a eului, situată sub semnul aspiraţiilor idealiste 

specifice genului, este pusă faţă în faţă cu ipostaza feminină. Cadrul în care invită vocea iubitei 

printr-o interjecţie imperativă, Hai, este unul feeric, propice întâlnirii idilei erotice: Hai în codrul cu 

vredeaţă, / Und-izvoare plâng în vale,/ Stânca stă să se prăvale/ În prăpastia măreaţă.// Acolo-n 

ochi de păsure,/ Lângă trestia cea lină/ Şi sun bolta cea senină/ Vom şedea în foi de mure. Cadrul 

imaginat are ca elemente centrale codrul, izvoarele personificate pentru a se asigura efectul muzical 

prin care este sugerată melancolia şi bolta cea senină care se oglindeşte în ochiul unui lac, centrul 

acestui spaţiu. Cadrul este în aşa fel imaginat încât, asemeni celui din „Sara pe deal”, să intre în 

consonanţă cu sentimentul erotic, acesta din urmă potenţând şi fiind potenţat de sacralitatea 

spaţiului şi a timpului. În această poezie cei doi iubiţi dobândesc, pentru o clipă, statutul 

arhetipurilor proiectate de fiinţa divină, nealterate de trecerea timpului. Se observă desfăşurarea 

unui ritual în care protagoniştii îşi asumă fiecare rolul specific: elementul masculin emite 

promisiuni false, iar cel feminin îşi desfăşoară cochetăria. Scenariul se dezvoltă acum datorită 

atingerilor accindentale mi-oi desface...., care au rol provocator: „Mi-oi desface de-aur părul/ Să-ţi 

astup cu dânsul gura.” 

 Dacă în „Floare albastră” iubita este principiul activ, cum am văzut, materializat în 

chipurile senzualităţii feminine, în „Lacul” iubita rămâne doar o prezenţă dorită. Persoana iubită 

rămâne mereu o prezenţă imaginară, o proiecţie a visului eului, care se refuză înfăptuirii. 

 Din perspectiva unei ultime etape, erotica eminesciană ar presupune o triplă atitudine, una 

romanţioasă, melancolică şi nostalgică relativ la iubirea pură pierdută, a primei etape, o a doua 

satirică, misogină, cu accente filozofice, a bărbatului resemnat, care a renunţat să mai creadă în 

iubire şi o a treia luminoasă, a farmecului iubirii regăsite. (N. Manolescu) 

 Ultimei etape a lirismului eminescian îi corespunde, în bună măsură, o atitudine misogină, 

de negare a elementului feminin, văzut ca sursă de suferinţă şi de eşec. De aici refuzul de a mai 

crede în iubire, abandonarea acesteia în favoarea reflecţiei filozofice şi satirice dublate de 

resemnare. 
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 Imaginea reală a femeii în „Scrisoare V” este circumscrisă dezastrului sufletesc. Femeia 

devine acum o imagine negativă, nu doar incapabilă să ofere momente fericite, ci în primul rând o 

actriţă care joacă, mimând iubirea. Îngerul din prima etapă devine acum o ipostază degradată a 

femeii. Femeia din visul bărbatului, îngerul care inspiră demonul: Ea nici poate să-nţeleagă că tu 

nu o vrei...că-n tine/ E un demon ce-nsetează după dulcile-i lumine,/ C-acel demon plânge, râde, 

neputând s-audă plânsu-şi.  
 Ultimei etape îi aparţin însă şi texte din care de degajă nostalgia, regretul după farmecul 

pierdut al iubirii de odinioară. 

 În „Atât de fragedă” iubirea pare a deveni din nou salvare, univers compensativ. Povestea 

de iubire este transferată în spaţiul visului şi al basmului, al neîmplinirii: O, vis ferice de iubire,/ 

Mireasă blândă din poveşti,/ Nu poţi zâmbi! A ta zâmbire/ Mi-arată cât de dulce eşti. O iubire 

împlinită în plan real e contrazisă de simbolistica ipotetică a gesturilor erotice, care se menţin în 

alternanţa perpetuă demonic-angelic: ochii fiinţei au a farmecului noapte, gura vesteşte calde 

şoapte, în timp ce îmbrăţişarea are aceleaşi marmoreene braţe reci din celelalte poezii erotice 

eminesciene aflate sub semnul visului. Versurile sugerează spiritualizarea maximă a iubirii. 

 Se poate observa, în consecinţă, că lirismul erotic eminescian cunoaşte succesive 

transformări, imaginea femeii suferă modificări profunde, condiţionate de modul în care poetul 

însuşi se raportează la iubire. 

 Conştient că iubita, la fel ca întreaga lume, şi-a pierdut esenţa divină, poetul renunţă complet 

la credinţa în vreun ideal feminin. Chiar atunci când relaţia amoroasă pare a se împlini, această stare 

rămâne artificială, autoindusă, pentru că, după cum observă Ioana Em. Petrescu, în lirica 

eminesciană „femeia există atâta vreme cât este gândită”. 

 

 

         

Profesor Monica Jelea 
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Pământul în viziunea ţăranului român 
Ion – Ilie Moromete 

   
Deşi nu sunt stăpâniţi de o sete absolută de pământ, totuşi pământul le 

influenţează,mai mult sau mai puţin,existenţa ţaranilor. Atunci când nu au 
pământ,viaţa ţăranilor este atât de împovărată încât nu se mai pot bucura de ceva; 
când au,viaţa le este tot împovărată deoarece sunt dominaţi de „setea” de a avea mai 
mult sau împovărată de alte griji neprevăzute. 
 Deşi atât Ion al Glanetaşului cât şi Ilie Moromete sunt ţărani, totuşi ei se 
deosebesc în sensul că aparţin unor zone geografice diferite:Ardeal şi Muntenia.  

Şi sub aspectul condiţiei sociale sunt diferiţi:Ion este ţăran sărac, iar Ilie 
Moromete este ţăran împroprietărit după Primul război mondial. 

Ambii sunt ţărani, dar între ei este şi o deosebire de mentalitate şi de 
comportament. Sensul existenţei lui Ion este a avea ; pentru Ilie Moromete sensul 

existenţei este însuşi verbul  a fi  care va stârni conflictul cu întreaga familie, conflict cu efect puternic  asupra 
psihicului lui Ilie şi care va genera „moartea” sa lentă. Ion însă nu va intra într-un conflict ascuţit cu cei din 
familie. El  va adopta chipul omului mohorât, încrâncenat, morocănos, mofturos, lipsit de chef de vorbă, mai 
târziu devenind brutal, ameninţător, şantajist, plin de ură. Pe Moromete cuvântul,plăcerea vorbei  îl vor ajuta să-
şi învingă necazul, făcând deseori „haz de necaz”. El domină lumea prin cuvânt,atât lumea exterioară cât şi lumea 
interioară a gândurilor sale apăsătoare când,aflându-se singur, va dialoga cu sine însuşi, reproşând 
fiilor,absenţi,greşelile lor sau reproşându-şi sieşi ceva. Locvacitatea, natura reflexivă, se îmbină armonios cu 
inteligenţa sa, fapt pentru care Ilie Moromete este considerat „un ţăran filozof”. Deşi Ilie Moromete este un ţăran 
apăsat de grijile vieţii, totuşi,prin puterea de disimulare,de care dă dovadă, el le ascunde, le maschează, făcând 
„haz de necaz” pentru că doar astfel îşi poate păstra libertatea interioară. Dialogul interior relevă  tragismul  
fiinţei,devenită vulnerabilă în faţa destinului.  
 Pe plan social,Ion este un însingurat, o fire violentă,(manifestată faţă de tatăl său,faţă de Ana şi faţă  de 
George), este lipsit de sentimente profunde (cu excepţia sentimentelor pentru Florica şi pentru pământ ). Pentru 
Ion, pământul este însăşi raţiunea vieţii; în pământ Ion investeşte mai mult decât în relaţiile cu oamenii. 

 Pământul este singurul subiect preferat de Ion, subiect de discuţie şi de dispută cu tatăl său , cu Ana,cu 
Vasile Baciu , cu Simion Lungu. Ilie Moromete , datorită autorităţii dovedite chiar în scena cinei (prin poziţia 
ocupată la masă , deasupra tuturor “pentru a stăpâni cu privirea pe fiecare”) este totuşi elementul coagulant al 
familiei. El îşi iubeşte  copiii, deşi nu le arată  dragostea , îi vrea pe toţi lângă el şi, neputinţa de a-i avea alături, îi 
produce suferinţă adâncă şi,în final,moartea. Violenţa dovedită faţă de fiii săi , când îi bate şi ei fug la Bucureşti , 
nu înseamnă lipsa sentimentului de dragoste, ci rănirea orgoliului de tată înşelat , tată ce a trăit o aspiraţie 
dovedită a fi doar o iluzie. 
 Spre deosebire de Ion, mereu rămas „corigent”, în 
raport cu sătenii datorită firii sale impulsive ,Moromete 
socializează foarte bine cu cei din jur: dialoghează cu 
Bălosul,pe care-l trata cu superioritate ironică, dialogheaza 
cu cei întâlniţi în cale spre Poiana lui Iocan, cu cei prezenţi 
acolo, aşteptându-l nerăbdători ,”să facă politică” în 
singurul „Parlament”al ţaranilor.  
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Deşi se află în impas cu banii,care nu-i ajung să rezolve toate problemele 
familiei (rata la bancă, fonciirea, şcoala lui Niculae), totuşi nu se  
impacientează, nu  se tulbură, nu se încrâncenează. În faţa lui Jupuitu şi  a 
însoţitorului său, el dă un mic “spectacol” cu rol schimbat, când actor, când 
spectator, iar în finalul scenei, peste atmosfera tensionată, se aşterne calmul, 
prin gestul neaşteptat al achitării unei părţi din datorie. Greutăţile cotidiene 
nu-l împiedică să-şi „trăiască” viaţa aşa cum vrea el,căutându-şi parteneri de 
vorbă,glumind,ironizând.  
 Ion iubeşte atât de mult pământul,încât i se închină, îl sărută cu 
patimă ca pe o „ibovnică”, simte o plăcere deosebită ca să-l muncească, îl vede 
ca pe un uriaş, iar el se consideră un „vierme” sau o „frunză” purtată de vânt. 
Moromete nu are aceeaşi atitudine;el vrea să aibă pământ pentru că ţine la 
condiţia sa de mic proprietar, pământul asigurăndu-i existenţa şi 
independenţa. Pentru el, pământul nu este un scop în sine,ci un mijloc de 
asigurare a unui trai decent şi de menţinere a unităţii familiei. Munca 
pământului nu e o plăcere, el dă un exemplu copiilor cum să muncească,(scena 
secerişului), le dă sarcini concrete, verifică munca lor, leagă snopii de grâu în 

urmă,dovedindu-şi astfel autoritatea de “pater familia”. 
 Familia lui Moromete este una tipică, o familie de mijloc în ierarhia satului,cu mijloace suficiente pentru 
a-şi asigura traiul, o familie “hibridă” cu necazurile ei.Ion nu şi-a dorit atât de mult să aibă o familie,ci dorinţa de 
a avea pământ a dus la întemeierea unei familii;când a format-o,nu a ştiut s-o preţuiască.Dorind împlinirea 
„glasului iubirii”,a pierdut şi familia şi pământul,provocând dramă  celor din jur şi, sieşi,moartea. 
 Aparţinători ai aceluiaşi univers rural, Ion şi Ilie Moromete, aparţin unor mentalităţi diferite. Ion a fost 
inteligent, dar această calitate a valorificat-o în sens negativ; a avut voinţă, a ştiut ce vrea,dar nu şi felul în care 
să obţină. Lui i-a lipsit simţul măsurii ajungând la dezumanizare şi deci la un sfârşit tragic. Ilie Moromete şi-a 
păstrat demnitatea, independenţa şi calitatea de om până la sfârşitul 
vieţii, a ştiut ce vrea de la viaţă, dar aspiraţia sa a eşuat.  Eşecul său are 
însă explicaţie istorică şi economică. Eşecul lui Ion este deci rezultatul 
erorilor morale, iar eşecul lui Ilie Moromete este rezultatul erorilor 
istoriei(colectivizarea din epoca socialistă). 
            Între cei doi protagonişti există şi diferenţe de mentalitate 
referitoare la modul cum a conceput fiecare trecerea prin viaţă. Ion a 
preţuit valorile materiale - pământul , care l-a dus la un  sfârşit tragic, iar 
Moromete pe cele spirituale care au făcut să rămână om consecvent 
idealurilor sale, dar care l-au dus la un final trist şi nu tragic precum cel 
al lui Ion.  
          Ion şi Ilie Moromete sunt două personaje reprezentative pentru 
literatura română şi două tipuri umane, reprezentative pentru ţăranul 
român, întrucât termenul „ţăran” este de neconceput fără pământ, atât 
pentru ţăranul din trecut cât şi pentru cel de astăzi. 

 
 

 
Profesor Maria Grosariu 
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Jocuri de enigmistică 

 

1.Factorul comun 

Constă în prezentarea a două cuvinte care au un grup de litere comun(factorul comun) şi 

grupe de litere diferite pentru fiecare cuvânt. Prin îndepărtarea factorului comun şi prin 

asocierea-în ordinea cuvintelor-a grupelor de litere rămase, se obţine un cuvânt nou. 

De exemplu: 

PLACĂ-PLASĂ=(PLA)CA-(PLA)SĂ=CASĂ 

MARCU-CUTIE=MAR(CU)-(CU)TIE=MARTIE 

 

2.Logogrif 

Constă în obţinerea unui cuvânt nou prin suprimarea (eliminarea) uneia sau mai multor 

litere sau silabe(la începutul, la mijlocul sau la sfârşitul cuvântului). 

De exemplu: 

CASCADĂ--(CAS)CADĂ=CADĂ 

FIECARE--FIE(CA)RE=FIERE 

PARTENER--PARTE(NER)=PARTE 

O variantă a logogrifului presupune formarea de cuvinte noi pe baza fragmentării sau a 

combinării literelor dintr-un cuvânt. Regula cere însă ca toate literele cuvântului de bază să 

fie cuprinse în combinaţiile noi(să nu rămână vreo literă neintegrată într-unul dintre 

cuvintele noi.) 

De exemplu: DESPĂRŢIRE(des, părţi, sper, speri, sperie, de, spre, re, ere, speră) 

 

3.Metagramă 

Este problema enigmistică în care, prin schimbarea unei litere într-un cuvânt(în poziţie 

iniţială, în interiorul cuvântului sau în poziţie finală) se obţine un cuvânt nou. 

De exemplu: 

CARTE-PARTE,COAPTE –NOAPTE, HÂRTIE-PÂRTIE, CASTEL-PASTEL, COPAC-

COLAC, COPAC-CAPAC, TREPTA-DREAPTA, PRIVIRE-PRIMIRE, URCA-ASCA, 

PLACĂ-PLASĂ, CIOBAN-CIOLAN,BRAD-BRAV, CLIPĂ-CLIMĂ 

 

4.Palindrom 

Constă în cuvântul care, citit direct(de la stânga la dreapta) sau citit invers(de la dreapta la 

stânga) înseamnă acelaşi lucru. 

De exemplu: 

ARA, RADAR, REVER, REPER, SOS, SUPUS, CAIAC, CAZAC, COJOC, AERISIREA, 

TAXAT, ROTITOR, POTOP, RAR 

 

5.Polindrom 

Este o variantă a palindromului şi constă în cuvântul care, citit direct are un înţeles, iar citit 

invers are alt înţeles. 
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De exemplu: 

AMAR-RAMA, NOI-ION, RAI-IAR, ARAB-BARA 

1.Pornind dintr-un anume punct şi urmând o anumită ordine, 

descoperiţi o strofă dintr-o poezie de Mihai Eminescu. Notă: 

a =ă 

 

 

 

2. În careul din dreapta înscrieţi litere în pătrăţelele 

rămase libere din stânga şi din dreapta, pentru a obţine 

cuvinte formate din şase litere; cele trei din mijloc 

reprezintă partea finală a unui cuvânt şi, în acelaşi timp, 

partea iniţială a altui cuvânt. De exemplu: vârstăpân = 

vârstă/stăpân. 

 

3.Tăiaţi câte o literă, fără a le deplasa pe celelalte, din fiecare dintre cuvintele de mai jos, 

pentru a forma cuvinte noi. Notaţi literele tăiate în casete pentru a se putea citi pe verticală 

un cuvânt nou. 

CORP/COR-P 

PIETRE/PETRE-I 

TREN/TEN-R 

AMINTE/MINTE-A 

CREMA/CREA-M 

MIERE/MERE-I 

SURD/SUR-D 

TRAISTĂ/TRISTĂ-A 

 

4. Adăugaţi câte o literă la cuvintele existente, pentru a se ajunge la cuvinte noi. Notaţi 

literele adăugate, pentru a obţine pe verticală un cuvânt nou. 

LIPI/LENE/REN/MIC/AN/MENIRE/RÂU 

 

5. Înlocuiţi câte o literă în fiecare dintre cuvintele următoare, pentru a obţine câte un cuvânt 

nou. Înlocuirea se poate face la începutul, la mijlocul sau la sfârşitul cuvân-tului. 

LAC/PAT/VÂRÎ/CORT/ŢEAPĂ/PARTE/CARTON/STÂNCA 

 

6.Dacă se unesc cuvintele BAL şi CON, se obţine cuvântul BALCON. Să se descopere alte 

cuvinte, prin asocierea cărora se obţin cuvinte noi. De exemplu: între/bare = întrebare, 

con/voi = convoi, pere/te = perete, tun/el = tunel, alune/ca = aluneca. 

7.Eliminând câte o silabă (de la început, din interior sau de la sfârşit) din fiecare dintre 

cuvintele următoare, se obţin cuvinte noi. Din silabele eliminate se poate forma un  cuvânt 

nou. 

PARCĂ/TURĂ/MILĂ/DAFIN 
Profesor Mariana Samoilă 
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Eminescu şi … mulţimile 
 

 
1. Argument 
Noţiunea de mulţime nu necesită o definiţie: este o 

noţiune matematică primară. Cuvântul „mulţime“ sugerează 
tot ce trebuie pentru ca noi să înţelegem despre ce va fi vorba .   
Cuvântul „mulţime“ sugerează o categorie matematică foarte 
cuprinzătoare. Există cuvinte care numesc concret anumite 
mulţimi şi sugerează ce calitate au elemente din care sunt 
constituite:   cârd ( raţe, gâşte), turmă ( oi); cireadă ( vite), 
herghelie ( cai), făget ( copaci tineri), adunare ( oameni), roi ( 
albine ), spoiederă ( furnici),valuri -valuri. 
Între anii 1874 şi 1897 matematicianul şi logicianul german 
George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor a creat teoria 
mulţimilor. Cantor scria: „O mulţime este o colecţie de obiecte ale percepţiei ori ale gândirii, 
colecţie concepută ca un întreg. Obiectele respective se numesc elemente ale mulţimii“. 

Matematicianul a fost contemporan cu Eminescu. Oamenii de specialitate se vor pronunţa 
dacă poetul a avut ocazia să cunoască o parte din această teorie.  Este ştiut faptul că poetul 
manifesta curiozitate faţă de tot cea ce am numi cunoaştere (inclusiv s-a interesat de matematici). 

Citind opera poetului, cu gândul la capitolul mulţimi din matematică, te miri câte exemple 
descoperi şi asta numai cu trimiteri directe la caracterizarea dată de Cantor.  Dacă ai talent şi 
răbdare poţi descoperi exemple „virtuale“ în conglomeratul unor metafore. Să fii copil, să-ţi placă 
matematica, să-ţi placă poezia lui Eminescu şi să descoperi că cel mai frumos vers scris vreodată 
în limba română este „ascuns“ în „Scrisoarea III” şi că de fapt este o metaforă ce adăposteşte mai 
multe mulţimi: 

„ Numai în zarea depărtată sună codrul de stejari“. 
  Nu este singurul exemplu prin care se poate 

arăta că studierea operei lui Eminescu nu a luat 
sfârşit. 

Pentru ambele ipostaze contează unghiul din 
care priveşti şi , mai ales , dacă eşti capabil să te 
laşi cuprins de emoţia nesfârşitului. 

 
2. Fragmentele ce urmează sunt extrase din 

poezia „Scrisoarea III “ a poetului naţional Mihai 
Eminescu. Am subliniat cuvântul sau grupul de 
cuvinte care sugerează noţiunea de mulţime: 

a) „Când văzui a lor mulţime , câtă frunză,câtă iarbă“ 
b) „Pentru a crucii biruinţă se mişcară râuri,râuri“ 
c) „Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii“ 
d) „La Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns“ 
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e) „Eu nu ţi-aş dori vr’odată să ajungi să ne cunoşti, 
Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti“ 
f)   „Mulţi durară,după vremuri,peste Dunăre vreun pod 
De - au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;“ 
g)   „Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi, 
Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi;“ 
h)   „Risipite se-mprăştie a duşmanilor şiraguri, 
Şi, gonind biruitore,tot veneau a ţării steaguri, 
Ca potop ce prăpădeşte,ca o mare turburată- 
Peste – un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată“ 
i) „Ieniceri,copii de suflet ai lui Alah,şi Spahii 

Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii; 
Răspândindu-se în roiuri întind corturile mari ... 
Numan  zarea depărtată sună codrul de stejari“ 

 
3. Fragmentele ce urmează sunt extrase din unele poezii ale poetului  naţional Mihai Eminescu. 
Pentru fiecare exemplu indicaţi cuvântul sau grupul de cuvinte care sugerează noţiunea de 
mulţime: 

a) Din poezia „Călin – file de poveste“: 
 
„ Iar de sus până-n podele un painjen, prins de vrajă  
   A ţesut subţire pânză,străvezie ca o mreajă 
   Tremurând ea licureşte şi se pare a se rumpe, 
   Încărcată de o bură,de un colb de pietre scumpe“ 
„ O,tu crai cu barba-n noduri ca şi câlţii când nu-i perii, 
  Tu în cap nu ai grăunţe,numai pleavă şi puzderii.“ 

„  Iar pădurea lin suspină şi prin frunzele uscate 
   Rânduri,rânduri trece-un freamăt, ce le scutură pe toate.“ 
„ De când codrul,dragul codru,troienindu-şi frunza toată,“ 
„ Singuratice izvoare fac cu valurile larmă.“ 
„ Şi pe câmpul gol el vede un copil umblând desculţ 
   Şi cercând ca să adune într-un cârd bobocii mulţi,“ 
„  Ele sar în bulgări fluizi peste prundul din răstoace, 
Mii de fluturi mici albaştri, mii de roiuri de albine 
    Curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline,“ 
„  Împlu aerul văratic de mireasmă şi răcoare“ 
    A popoarelor de muşte sărbători murmuitoare“ 
„  Până văd păienjenişul între tufe ca un pod, 
    Peste care trece-n sgomot o mulţime de norod.“ 
„  Fluturi mulţi, de multe neamuri, vin în urma lui un lanţ, 
Toţi cu inime uşoare, toţi şăgalnici şi berbanţi. 
Vin ţânţarii lăutarii, gândăceii, cărăbuşii, 
Iar mireasa viorică i-aştepta-ndărătul uşii.“ 
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b) Din poezia „Doină“ 
  
 „Din Boian la Vatra – Dornii 
     Au umplut omida cornii“ 
`     „De la Turnu-n  Dorohoi 
     Curg duşmanii în puhoiu“ 
 

c) Din poezia: „Povestea codrului“ 
 

„Peste flori,ce cresc în umbră, 
Lângă ape,pe potici, 

Vezi bejenii de albine, 
Armii grele de furnici...“ 

„Peste albele izvoare 
Luna bate printre ramuri, 

Împrejuru-ne s-adună 
Ale Curţii mândre neamuri:“ 

 
d) Din  „Scrisoarea III “ 

 
„Pulbere de diamante cade fină ca o bură, 

Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură 
Şi prin mândra fermecare sun-o muzică de şoapte, 

Iar pe ceruri se înalţă curcubeele de noapte…“ 
 

 „ Vede Eufratul şi Tigris, Nilul , Dunărea bătrână – 
 Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână. 
 Asfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri 
 Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri, 
 Valurile verzi de grâe legănându-se pe lanuri, 
 Mările ţărmuitoare şi cetăţi lângă limanuri, 
 Toate se întind nainte-i … ca pe-un uriaş covor. 
 Vede ţară lângă ţară şi popor lângă popor – 
 Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac. 
 În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac.“ 
 
 „ La un semn, un ţărm de altul,legând vas de vas , se leagă 
 Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă; 
 Ieniceri, copii de suflet ai lui Alah şi Spahii 
 Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii; 
 Răspîndindu-se în roiuri întind corturile mari … 
 Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.“ 
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e) Din poezia: „Călin Nebunul “ 
 

 „ Şi în nori hrăniţi de fulger şi prin râuri de scântei 
 Zboară fetele răpite , duse-n lume de cei trei.“ 
 „ Să găsească v’un cărbune. P-un copac înalt se suie, 

Pe-ntinsori de codri negri aruncând privirea şuie“ 
 „ Iar din pod până-n podele un paingăn de smarald  
 A ţesut pânza subţire, tremurând în aer cald, 
 Şi în care luna bate de sclipeşte viorie 
 Şi-o încarcă cu o bură, diamantoasă colbărie.“ 
 „ Crengile sunt ca vioare printre care vântul trece, 
 Frunze sunt ca clopoţeii, trezind ceasul doisprezece, 
  Iar prin mândrul întuneric al pădurii de-argint, 
 Vezi izvoare sdrumicate peste pietre licurind“ 
 „ Mii de  fluturi mici albaştri,mii de roiuri de albine 
 Curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline, 

Împlu aerul văratic de mireasmă şi răcoare, 
 A popoarelor de muşte sărbători murmuitoare“  

 
e) Din poemul: „ Luceafărul “ 

 
„ Porni luceafărul . Creşteau  

În cer a lui aripe, 
Şi căi de mii de ani treceau 

În tot atâtea clipe. 
 

Un cer de stele dedesupt,  
Deasupra-i cer de stele – 

Părea un fulger ne-ntrerupt 
Rătăcitor prin ele.“ 

 
    4. Încheiere 
   Poate că, fără voia lor s-au întâlnit matematica şi poezia. O astfel de întâlnire ar părea de 

domeniul incredibilului. Se zice că un mare matematician are mai multă imaginaţie decât un poet, 
iar un mare poet mai multă putere de convingere decât un matematician. 

Se mai zice că tot ce a câştigat omenirea a fost pe bază de inspiraţie, transpiraţie şi noroc. 
Norocul pământenilor este că se nasc oameni de talia lui Cantor, iar norocul limbii române e că şi-
a amplificat izvorul cu Eminescu până când această dulce curgere a devenit fluviu. 

 
 

Profesor Nicoleta Pruteanu 
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Ştiri de ultima oră 

  

MITINGUL COPACILOR 
 

Fiind "Luna pădurii", câţiva copaci din localităţi cu nume de arbori ca MĂLINI, 
SALCEA, PLOPENI, FRASIN, s-au gândit să organizeze un miting de protest, alegând ca 
loc de desfăşurare Codrul secular SLĂTIOARA. 

 
 Mare le-a fost surpriza când au aflat că Agenţia de Protecţia Mediului nu le-a dat 
aprobarea pentru că este rezervaţie naturală. Atunci au ales alt loc pitoresc plin de arbori:  
ARINIŞ. Aveau ca variantă şi CODRII COSMINULUI, dar au aflat că nu au paşaport şi că 
pot trece graniţa fară probleme, numai dacă sunt tăiaţi şi stivuiţi geometric pe un marfar 
lung de zeci de kilometri. Aşadar, au stabilit ca punct de plecare localitatea MOLID, unde 
se află câteva răşinoase curajoase. 
 

Primul arbore care s-a înscris la cuvânt a fost CORNUL, pentru că înfloreşte primul 
şi vine dintr-o localitate care îi poartă numele. Foarte vehement a fost şi un arbore din 
satul PALTINU, aproape de Mănăstirea Moldoviţa, precum şi un reprezentant din 
localitatea ULMA, care trăieşte izolat de lume. 
 

Invitat de onoare (recomandat de Direcţia Silvică Suceava), venit tocmai din Codrii 
de Aramă şi Pădurea de Argint, a fost “Zeul – ARBORE”. 
 
 Mitingul arborilor viza poluarea forestieră şi defrişarea abuzivă. 
 

Marşul copacilor s-a îndreptat apoi spre MESTECĂNIŞ, unde-i aşteptau plângând 
caţiva mesteceni cu pancarde pe care scria: “S.O.S. - Padurea; Salvaţi copacii!". Intenţia 
demonstranţilor era să ajungă la Tihuţa pentru a-i cere ajutor lui Dracula, deoarece 
bistriţenii revendică ceva păduri prin zonă. N-a fost să fie, pentru că drumul era lung şi 
trebuiau să străbată pe jos făgete şi molidişuri bolnave sau în convalescenţă. Aşa că au 
hotărât să o ia spre localitatea RĂCHIŢI şi să facă un popas la cabana "STEJARUL" sau 
la "BRĂDET". Aici a servit, fiecare după preferinţă, câte o cornată, fragată sau zmeurată şi 
au măncat clătite cu ciuperci. 
 

Intenţionau să facă şi o excursie sponsorizată de ROMSILVA la BUŞTENI sau 
FĂGET, la Teiul lui Eminescu, la Gorunul lui Horea, la Lunca din Mirceşti sau măcar 
să salute din mers Codrii Vlăsiei. 
 

Au renunţat însă pentru că se înserase şi Luna pădurii se apropiase de asfinţit. 
 
MORALA: E greu să fii copac! 

   
Eduard Hojbotă, a X-a E 
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Reporter în ţinutul Neamţului 
„Numai ceea ce vezi conferă legitimitate spuselor tale” 

“Cum am putea să facem veşnică trecea prin timp şi identitatea dăruită de 

Dumnezeu?” 
 

Dimineaţa zilei de 17 octombrie. Cerul era senin, iar soarele ademenitor a pus stăpânire 

peste oraşul Suceava şi împrejurimi. Luna s-a retras domol, iar liniştea dimineţii de toamnă îmi 

dădea fiori. M-am trezit obosită din cauza gândurilor ce mi-au dat târcoale toată noaptea. Eram 

nerăbdătoare... Porneam împreună cu alţi colegi din clasele a IX-a E şi a X-a E spre o nouă zi 

asupra căreia plana noutatea, necunoscutul. 

Excursia a devenit mai intersantă, deoarece participau elevi din clase diferite, profesori de 

specialităţi diferite: geografie, matematică, fizică, limba română, limba franceză şi se desfăşura pe 

parcursul a două zile. 

Soarele ne-a binecuvântat toată ziua de sâmbătă. Aşa a fost şi bucuria noastră. Alături de 

aerul toamnei am căpătat aripi şi ne-am îndreptat spre ţinutul Neamţului, ţinut ce poartă amprenta 

istoriei lui Petru I Muşat şi a lui Ştefan cel Mare, a oamenilor harnici de sub munte dar şi de la 

munte. 

 

                                                                                  Cristina Hendel, a X –a H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celor care pornesc în excursie, eforturile le sunt răsplătite. Orice oprire la vreunul din 

obiectivele turistice de pe traseu devine o călătorie iniţiatică, la capătul căreia aflăm câteve din 

secretele locului. 
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Astfel, la capătul sud – estic al Podişului Sucevei ne-a întâmpinat cu verdele şi ruginiul 

toamnei, oraşul Fălticeni. Scriitori, actori, academicieni, sculptori, ca: Mihail Sadoveanu, Mihai 

Gafiţa, Nicolae Labiş, Horia Lovinescu, Constantin Ciopraga, Ion Irimescu, născuţi şi legaţi 

sufleteşte prin activitatea lor de oraş îl  plasează  pe locul trei în galeria oamenilor de seamă ai 

României. Cu adevărat un  oraş tihnit având un aer aristocrat. 

O adevărată lecţie de instrucţie şi educaţie, de pelerinaj în 

lumea mediului acvatic şi de pătrundere în tainele ştiinţei româneşti 

şi universale am trăit-o la Muzeul Apelor Mihai Băcescu din 

Fălticeni. Partea vie a muzeului, acvariile au fost fascinante, ochiul 

nostru a fost încântat de coloritul viu şi dimensiunile peştilor 

indigeni şi exotici. 

Ne-am convins că în muzeu se întâlneşte muntele cu marea. 

Nu vom uita nici globul geografic unic în lume, prin faptul că 

reface la scară, alături de relieful uscatului , configuraţia reliefului 

subacvatic. 

                                                 Alina Ignătescu, a X-a H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În zare se zăreau Subcarpaţii Moldovei, Munţii Stânişoarei. 

Dar ţinta noastră era Cetatea Neamţului. Am pătruns în 

Depresiunea subcarpatică a Neamţului, străbătută de apa cu acelaşi 

nume, sau Ozana. Am trecut prin oraşul Târgu Neamţ şi deodată... 

„ Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel 

            Unde curge-n vale un râu mititel”...ne întâmpină cocoţată 

aproape de vârful cel mai înalt al Culmii Pleşului, Cetatea 

Neamţului. Ne-a primit cu porţile deschise şi cu podul lăsat. A 

fost luată cu asalt în acea dimineaţă luminoasă de toamnă de 

grupuri de elevi, profesori, care emanau bucurie, supunându-se 

omagial străjerului de veacuri al văii Moldovei şi Siretului. 

Cu fiecare pas făcut spre cetate şi în interiorul său, ne 

veneau în minte cele  şase veacuri de nepătată măndrie şi doar o 

singură dată când şi-a deschis porţile fără luptă, Domnului Ştefan. 

Poate de aceea în inima cetăţii era atâta lumină. Am avut impresia că cerul se unea cu pământul şi 

noi urcam spre cer. De acolo, de pe metereze ni s-a deschis în faţa ochilor depresiunea, cursul apei 

modificat de intervenţia umană. Versanţii ce flanchează depresiunea erau împodobiţi cu pădurea de 

foioase, care determină şi preocuparea nemţenilor de a prelucra lemnul. 

                                             

                                Simona Mnesciuc, a X-a H 
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Ne-am  continuat drumul pe urmele lui Alexandru Vlahuţă, Calistrat Hogaş, Mihail 

Sadoveanu, spre Rezervaţia de zimbri”Dragoş Vodă”, comuna Vânători, judeţul Neamţ. Peste pasul 

Braniştea ne-a întâmpinat pădurea cu acelaşi nume care găzduieşte pe circa 11000 ha rezervaţia 

carpatină de zimbri, cerb carpatin, cerb lopătar, căpriorul, ursul brun, specii diferite de păsări. 

Culoarea verde a locurilor din preajmă ne dădea speranţă , blândeţea animalelor din jur exprima 

comuniune cu natura şi cu omul. 

Stejarii seculari confereau arealului aerul de stăpân, iar coroana falnică nu permitea 

arbuştilor să reziste sub ei. Nu degeaba anumite scene din filmul” Fraţii Jderi” s-au turnat aici. 

Popasul la prânz l-am făcut acolo. 

                             Delia Boboc, a X-a H 
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Iată-ne ajunşi şi la Mănăstirea Neamţului, marea Lavră ortodoxă înainte de 1989, una din 

marile aşezări monahale care a reuşit să desfăşoare o activitate cultural-artistică pe toată durata 

existenţei sale. Nu e greu să te conformezi regulilor.. Curăţenia, ordinea, tihna ne-au împresurat. Nu 

degeaba am trecut prin „Valea Înălţării”spre Mănăstirea Neamţ. Am devenit mai liniştiţi, încercând 

o înălţare sufletească pe măsură. Suvenirurile ne vor aminti de aceasta. 

Nicoleta Marocico,  a X-a H 
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Părăsim Depresiunea Neamţului. Păduri de 

brazi , şosea şerpuitoare, ici colo se vedeau platouri 

însorite. Am pătruns încet în grupa centrală a 

Carpaţilor Orientali. Am lăsat în urmă locuri 

încărcate de spiritualitate şi istorie, dar ne aşteptau 

altele pline de legendă şi altfel de farmec. Am trecut 

peste pasul Petru Vodă, prin sudul Munţilor Bistriţei. 

La locul de răscruce a drumurilor dinspre Moldova 

spre Transilvania, în albia secată a Bistriţei ne apare 

legendara stâncă de calcar „Piatra Teiului”. Înaltă de 

30 metri, lasă impresia unui turn, care în anii cu 

precipitaţii bogate este invadată de ape. Aici, la coada 

lacului de acumulare hidroenergetică de  pe teritoriul 

localităţii Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, în 

jurul acestei stânci solitare s-au ţesut legende.  

La orizont se profila Ceahlăul, fortăreaţă de piatră dăruită de natură pentru a face faţă 

năvălitorilor altădată. Se vedeau vîrfurile Ocolaşu Mare( 1907 m), Toaca( 1904 m). Priveliştea era 

încîntătoare. Ne apropiam parcă de Dumnezeu. Vremea era calmă. Ceahlăul îşi dezvăluia ostaşii: 

Panaghia, Turnul lui Butu. În jur plutea un aer de legendă. Urmăream cursul pârâului Schit pe 

stînga, departe de aglomeraţia urbană şi de stressul   cotidian.          

   Am ajuns când soarele încă mai lumina crestele muntoase, într-un loc unde  egoismul, 

răutatea nu au ce căuta. Ne-am cazat la una din vilele ce aparţin de Centrul Cultural-Pastoral ”Sf. 

Daniil Sihastru”, în staţiunea Durău. În după-amiaza zilei de sâmbătă am colindat împrejurimile. 

Vremea a fost în ton cu glasul suav al măicuţelor care păşeau mărunt şi parcă nevăzut, învăluindu-

ne într-o mantie de mister.. Căldură, ospitalitate, linişte de rai, alei cu flori, curăţenie, sârg am aflat 

în incinta complexului monahal. 

Situată la 5 km de casacada Duruitoarea, prin poziţia sa naturală, mănăstirea a fost multă 

vreme cea mai râvnită aşezare isihastă de sub Ceahlău. Din martie 1991, a devenit mănăstire pentru 

maici. Elemente tradiţionale moldoveneşti şi noi, împrumutate de la construcţiile monumentale 

laice am aflat acolo. Pictura cu ceară din interior i se datorează lui Nicolae Tonitza şi Corneliu 

Baba. Nu degeaba Alexandru Vlahuţă sau Mihail Sadoveanu s-au legat de aceste locuri în 

descrierile lor. 

Încet, liniştea nopţii a căzut peste locul acela minunat. Cântări de slavă se înălţau către cer. 

Valea pârâului din apropiere răsuna de ecoul lor. O noapte mai rece decât la podiş. Eram la 780 de 

metri. 

Adriana Ciutac, a X-a H 
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Spre dimineaţă, temperatura a coborât la – 4 grade C. Am fost norocoşi. Iarna şi-a început 

spectacolul. Ningea. Gândul nostru de sâmbătă a prins viaţă. Ne-am îndreptat paşii pe cărări de 

munte spre cabana Fîntînele, situată la 1220 metri. Intram în Parcul Naţional Ceahlău. Taxa pe care 

am plătit-o nu poate suplini spectacolul maiestuos al muntelui. Poteca marcată cu bandă roşie era 

bătătorită de paşii turiştilor. De o parte şi alta, ne-a însoţit pădurea de conifere, covorul de muşchi 

permanent, zăpada care se cernea de sus. Am ajuns la Poiana  Fîntînele care a dat şi numele 

cabanei. Terasa cabanei şi interiorul ne ademenesc cu un ceai cald. O lume de basm ni se deschidea 

în jur. 
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             Masa de la prânz la Centrul Cultural-Pastoral 

a fost gustoasă şi îndestulătoare iar noi o meritam 

după efortul drumeţiei. Ne-am luat rămas bun de la 

aceste locuri, nestemate ale naturii, încrustate pentru 

veşnicie în diadema Mănăstirii Durău.          

MariaMarocico, a X-a H                                                                          
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 Am plecat lăsând în urmă Ceahlăul, staţiunea , 

lapoviţa, muntele şi pasul Petru Vodă, dar şi regretul că timpul 

parcă se comprima. Prima oprire la întoarcere a fost la 

Mănăstirea Secu. Ploua rece şi des. Pe drumul ce ducea spre 

Târgu Neamţ ne-am abătut la stânga. Zidurile impunătoare ale 

mănăstirii, pădurea ca un scut de protecţie, îi conferă 

siguranţă, eleganţă, deşi istoria acesteia a fost zbuciumată. 

Aveam în faţa ochilor scena evenimentelor din secolele XVI-

XVII: atacul otoman, masacrul şi sacrificiul monahilor. Totuşi 

răbdarea a făcut ca în 1950, autonomia mult râvnită să fie de 

partea acestora. Nicolae Grigorescu a semnat o serie de picturi 

religioase. Abia aici, am aflat ce reprezintă un paraclis. 
                                Ancuţa Ţiplic, a X-a H 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine n-a auzit de părintele Cleopa? Valea se îngustează. 

Urcăm pe firul pârâului Secu pe platoul numit ”Poiana lui 

Atanasie”. Plouă cu găleata. Este o zi rece, autumnală, 

cum numai la munte poţi întâlni. Am ajuns la Mănăstirea 

Sihăstrie supusă unor represiuni istorice, cu călugări 

bejeniţi prin pădurile din jur, dar neînfrântă. Ne-am 

amintit de stilul clasic moldovenesc al Mănăstirii Suceviţa. Ne-am întâlnit din nou cu Sfinţenia. Ne-

am bucurat frumos în cimitirul unde-şi duc somnul de veci atâtea suflete luminate. 

 

 Maria Ghidec, a X-a H 
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Seara s-a lăsat uşor. Şi totuşi am urcat 

spre o coamă de obcină la Schitul Sihla. 

Drumul era anevoios. Culorile toamnei ne-au 

însoţit. Era o linişte obositoare. Am simţit 

emoţiile inerente ale unui traseu necunoscut.. 

Am ajuns la 1000 m altitudine. Îngrămădiri de 

stânci, multă umezeală , nebulozitate crescută. 

Doar păsările cerului şi noi eram pe-acolo. Erau 

locuri special create pentru rugă şi credinţă. 

 Intimitate, tihnă, pitoresc conferit 

aşezământului monastic. Datează din secolul 

XVIII, este lucrat în interior din lemn de tei, 

unicat în arhitectura religioasă. Sub o stâncă 

uriaşă am descoperit ”bisericuţa”dintr-un brad. 

Ceaţa a coborât, dar nu ne-a împiedicat să ajungem la peştera 

unde şi-a sfârşit zilele cuvioasa Teodora, numită şi 

mărgăritarul credinţei oortodoxe. Dacă vrei poţi. Uşa ni s-a 

deschis şi nouă. 

Am coborât spre autocar. Drumul era umed şi strâmt, 

precum unele momente din viaţa noastră. Se îngâna ziua cu 

noaptea.  

Raluca Hreniuc, a X-a H 
 

Ne îndreptam spre casă. Se distingeau în noapte 

luminile localităţilor: Tîrgu Neamţ, Fălticeni, Suceava. 

Regrete, dar şi bucuria împlinirii unor vise. Au fost două zile 

frumoase şi bogate spiritual. Secretele unor locuri ni s-au 

dezvăluit treptat şi poate nu în totalitate.. Fiecare loc ne-a 

surprins în felul său. Reuşita fizică şi sufletească a fost 

deplină. 

 Nici un loc nu este mai potrivit pentru a ilustra o parte din istoria neamului românesc decât  

ţinutul Neamţului şi al Bucovinei. Am fost călători şi vom mai fi. Alte locuri ne aşteaptă. Avem 

promisiunea atâtor ”martori tăcuţi”cuprinşi între adâncuri, legendă, sălbăticie. Pentru aceasta le 

rămânem datori. 

Profesor  Veronica Bran 
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Prelucrare tehnică: Lucian Cazaciuc, a XII-a A 
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Curiozităţi din fascinanta chimie 

 

Ştiaţi că ... ? 
 corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon ? 

 numele hidrogenului înseamna "generator de apă"? 

 metanul a fost descoperit de A. Volta în anul 1778 în mâlul bălţilor? 

 1 km pătrat de pădure de conifere elimină în atmosfera o cantitate de oxigen de 10 ori mai 

mare decât aceeaşi suprafaţă cultivată cu culturi agricole? 

 Marea Moarta are o salinitate de 240g/litru? 

 cele 7 metale cunoscute in antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi staniu? 

 din cele 109 elemente chimice cunoscute, 92 se afla in natura, iar restul s-au obtinut pe cale 

artificială? 

 diametrele aproximative ale atomilor sunt cuprinse intre 0,0000001 mm (hidrogen) şi 

0,0000005 mm (cesiu)? 

 într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi? 

 numele celui mai rar element de pe Pământ este astatin (69 mg în toată scoarţa Pământului)? 

 pentru prima oară în lume, profesorul Hatsujiro Hashimoto de la Universitatea din Osaka, a 

realizat fotografierea structurii interne a atomului? 

 electronul gravitează in jurul nucleului atomului cu o viteza de aproximativ 2000 km/s? Cu 

o astfel de viteză electronul ar putea înconjura Pământul în 20 de secunde? 

 clorul este primul halogen obţinut în stare liberă (1774)? 

 clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani, în primul razboi mondial? 

 "azot” înseamnă “fară viaţă”? 

 cel mai vechi material plastic este celuloidul, fabricat în Statele Unite în 1870 pentru a 

înlocui fildeşul bilelor de biliard? 

 apa regală este unul din puţinii reactivi care pot dizolva aurul şi platina şi constă dintr-un un 

amestec de acid clorhidric si azotic? 

 

Chimiştii descoperă motivele pentru care usturoiul este atât de benefic 
O echipă de cercetători canadieni au descoperit de ce usturoiul este atât de benefic pentru om. 

Multă vreme, oamenii de ştiinţă au crezut că alicina (substanţa care dă aromă şi gust usturoiului) 

 este cel mai puternic antioxidant. Acum însă, au descoperit că atunci când alicina se descompune 

rapid, se produce un acid care reacţionează cu radicalii liberi. Aşadar, nu alicina, ci acest acid este 

un puternic antioxidant.  

Usturoiul conţine alicina, o substanţă care atunci când se descompune, produce unul dintre cei 

mai puternici antioxidanţi.  

Secole de-a rândul usturoiul a fost folosit ca o plantă medicinală. Ceapa şi prazul fac parte din 

aceeaşi familie ca şi usturoiul (Alliacee) şi conţin o substanţă asemănătoare alicinei însă nu au 

aceleaşi proprietăţi medicinale. 
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Cel mai nou element chimic a fost denumit Copernicium 
Universul nostru este format din 112 elemente chimice, cel mai recent dintre ele fiind 

descoperit în 1996 de oamenii de ştiinţă care l-au creat în mod artificiial cu ajutorul unui accelerator 

de particule puternic. A fost nevoie de măsurători precise ulterioare pentru a se confirma în mod 

independent existenţa elementului chimic. Odată validat însă, s-a pus problema unui nume. Acesta 

este Copernicium (simbolul Cp, iar poziţia 112), în onoarea lui Nicolaus Copernicus, primul om 

care a emis ipoteza că de fapt nu Soarele şi planetetle se învârt în jurul Pământului, ci că planetele şi 

Pământul s-ar învârti în jurul Soarelui.  

 

De ce vaccinului îi zice vaccin? 
Ei bine, numele de "vaccin" vine de la "vaccinia", numele latinesc al bolii variolei taurine, iar 

acesta vine de la "vacca", cuvântul latin pentru "vacă", animalul care a contribuit decisiv la 

dezvoltarea primului vaccin împotriva variolei de câtre Edward Jenner în Marea Britanie în 1796. 

Vaccinia era o formă mai blândă de variolă pe care o făceau vacile.  

O boală care omora 400 de mii de oameni în fiecare an în Europa era variola. De două ori mai 

mulţi supravieţuiau, dar rămâneau cu sechele, după ce contactau boala. Edward Jenner observase 

însă că lăptăresele care contactau o formă înrudită a variolei, dar mai slabă, anume variola bovină, 

luată de la vaci, nu se mai îmbolnăveau de variolă. Este drept că forma de variolă bovină şi ea era o 

boală care ducea la temperatură, răni pe corp şi aşa mai departe. Numai că nu ducea la deces şi după 

câteva zile persoana se vindeca de la sine. După ce se vindeca, nu rămânea persoana şi imună 

pentru variola umană, cea ucigătoare. 

Edward Jenner a testat aceasta în 1796, când a colectat lichid de pe rănile de variolă bovine 

ale unei lăptărese şi l-a pus pe pielea unui băieţel de doar 8 ani de zile. Acesta s-a îmbolnăvit de 

variolă bovină, a stat la pat câteva zile, dar apoi s-a vindecat complet. Atunci Edward Jenner i-a 

atribuit o doză mortală de variolă (!), dar ... copilul nu a avut absolut nici un simptom.  

Astfel a fost creat prima procedură de imunizare împotriva unei boli mortale. Iar procedura de 

inoculare cu material de la altă boală pentru a deveni imun pentru o altă boală a fost denumită de 

Edward Jenner "vaccinare", de la cuvântul "vaccinia", care în latină înseamna "variolă taurină", 

pentru că "vacca" din latină care inseamnă "vacă". Mai târziu, marele imunolog Louis Pasteur a 

generalizat acest termen nu doar la substanţa obţinută de la vacă, ci în general la orice substanţă 

care ajută la imunizarea pentru o altă boală.  

Primul vaccin împotriva variolei a fost creat în 1796, iar variola a fost eradicată ca şi boală de 

pe Pământ în 1977.  

 

De ce magnetului îi zice magnet? 
         Aproximativ în anul 600 înaintea erei noastre, într-o anumită regiune din Grecia Antică a fost 

descoperit un anumit minereu care atrăgea fierul spre el. Numele regiunii era ... Magnesia. De 

aceea, minereul respectiv purta numele de "magnesia lithos", adică "piatră de magnesia". Ulterior, 

substanţele care au această proprietatea de a atrage fierul au fost denumite ... magneţi, iar 

fenomentul ... magnetism.  

 

De ce electronului îi zice electron? 
  În jurul anului 600 înaintea erei noastre, în Grecia Antică s-a descoperit că anumite răşine de 

conifere, dacă sunt frecate de ţesături de haină, capătă proprietatea să atragă obiecte foarte mici. 

Aceste răşine poartă denumirea de chihlimbar, iar în limba greacă antică se numeau "electron".                

   De fapt prin frecare chihlimbarul se electriza, prin pierderea sau primirea de electroni. 

 
Profesor  Rodica Roşu 
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 Dan Barbilian 

(19.03.1895 – 12.08.1961) 

 

Dan Barbilian  din universul 

matematic este aceeaşi persoană cu Ion Barbu şi 

este pseudonimul său literar. 

În 1920 este licenţiat în matematici, an în 

care redactează primele două lucrări matematice. 

În 1921 este remarcat de Gheorghe Ţiţeica  care 

îl trimite cu o bursă de studii în Germania. 

În 1929 devine doctor în matematici la 

Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti cu teza 

principală „Reprezentarea canonică a adunării 

funcţiilor ipereliptice” şi cu teza secundară 

„Grupuri finite discontinue”. 

Lucrările sale ştiinţifice (peste 80 de 

studii) înmănunchează preocupări şi rezultate 

remarcabile din domeniul geometriei, în special al geometriei algebrice, din cel al algebrei 

moderne, sau din domeniul axiomatizării ştiinţelor deductive. Studiile sale numeroase şi 

remarcabile asupra metrizării unor mulţimi au condus la introducerea unor spaţii denumite 

ulterior: Spaţii Barbilian sau Geometrie Barbilian.  

Ca poet, debutează în „Literatorul” (1918). Colaborează la  „Sburătorul” şi E. 

Lovinescu îl semnalează cititorilor ca un „poet nou”. Preocupat mai mult de matematici, ne-

a lăsat opere literare precum: După melci (1921), Joc secund (1930), iar după moarte au 

apărut Ochean (1966), Pagini de proză (1968). 

Atât în poezie, cât şi în matematică, Barbilian a rămas ca o figură aparte. Minte 

scăpărătoare, intelectual de înaltă clasă, Barbilian avea un verb care ustura, uneori prea mult, 

dar şi atunci el rămânea matematicianul poet, omul de cultură vastă, cu o imaginaţie 

fecundă, puţin firească. Discuţiile sale erau pline de perle şi dacă cineva ar fi putut să-i 

urmărească spontaneitatea, şi mai ales s-o consemneze, ar fi putut aduna la un loc idei şi 

răspunsuri dintre cele mai variate, ele însele perle ale literaturii.  

 
 
 

Profesor Carmen Lavric 
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Adaptări matematice ale legilor lui Murphy 
                                    
●  Dacă încercările repetate de a rezolva o problemă ridică probleme , e bine să încerci o singură dată.Uită-te apoi 
la soluţie. 
 
●  Orice soluţie ingenioasă a unei probleme  trece prin trei stadii caracterizate de reacţiile : 
1) Imposibil , nu-mi pierd vremea ! 
2) E posibil , dar nu merită efortul ! 
3) Eu am spus de la început că e o idee excelentă ! 
 
●  Dacă la o lucrare de control ajuţi un prieten, te va ţine minte. Data viitoare nu va mai învăţa deloc ,va apela la 
tine. 
 
● Rezolvarea a 90% dintr-o problemă se face de obicei în 10% din timp , restul de 10 % se rezolvă în 90% din 
timp. 
 
● Când întrebările elevilor primesc răspunsurile profesorilor,ştiinţa se explică. Când întrebările elevilor devin 
întrebările profesorilor,învăţământul progresează. 
 
● Fiecare profesor consideră că elevii trebuie să se pregătească mai mult la materia sa . 
 
● Dacă îţi păstrezi calmul când toţi ceilalţi şi-l pierd,înseamnă că nu ai înţeles problema. 
 
● O problemă pe care nu ştim să o rezolvăm, poate fi folosită în rezolvarea altor probleme. 
 
● O problemă de olimpiadă e creată de un profesor în 3 zile ca sa o  rezolve un elev în 3 ore . 
 
● Dacă toată lumea se aşteaptă să iei nota 10 , o să iei 9 . 

 

Profesor Nicoleta Pruteanu 
 

Dezlegările jocurilor enigmistice  

 

1. „Somnoroase păsărele/Pe la cuiburi se 

adună, /Se ascund în rămurele-/ Noapte 

bună!” 

2. timpan/pantof, timbru/brutar, 

iepure/ureche, viespe/speria, mărgea/geantă, 

salcâm/câmpie, bambus/busolă.  

3. PIRAMIDA 

4. (C)LIPI+(A)LENE+ (T)REN +(A)MIC+ 

(L)AN +(O)MENIRE 

+(G)RÂU=CATALOG 

5. lat, par, târî, corp, ceapă, pante, cartof, 

stânga 

7. parcă-par, tură-tu, milă-lă, dafin-fin. 

Cuvântul obţinut din silabele eliminate: 

CĂRĂMIDA. 

 

Profesor Mariana Samoilă 
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