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ADUCEM MULłUMIRI SPECIALE ELEVEI Apostoaie Maria
DE LA CLASA a XIII-a D ŞI ELEVILOR NOŞTRI DE LA
FRECVENłĂ REDUSĂ, CARE AU SPONSORIZAT
APARIłIA ACESTUI NUMĂR AL REVISTEI:
Clasele XII D, XII G, XII H, XII I, XII J, XII K, XIII E,
XIII F, XIII G, XIII H
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Destin
- DESTÍN, destine, s.n. 1. Soartă, viitor. 2.
ForŃă sau voinŃă supranaturală despre care se
crede că hotărăşte în mod fatal şi irevocabil tot ce
se petrece în viaŃa omului; fatalitate.
- Din fr. destin. DESTÍN s. n. 1. forŃă
supranaturală care ar hotărî dinainte tot ceea ce se
petrece în viaŃa omului; 2. soartă, viitor; fatalitate.
(< fr. destin)
Hneda Adina Gabriela
clasa a XIII-a B
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RelaŃiile mai presus de destin

Avem obiceiul să inserăm foarte des această noŃiune
de destin în şirul întâmplărilor din viaŃa noastră.
Vorbim de destin când trăim experienŃe tragice sau
fericite, vorbim de destin în dragoste, îi găsim loc chiar şi în
evoluŃia noastră profesională, vorbim de destin în căsnicie,
iar pe parcursul anilor, odată cu alegerile pe care le-am
făcut când ne-am aflat la o "răscruce", de câte ori nu ne-am
justificat ulterior alegerea: "Aşa a fost destinul meu!".
Ce mai... Destinul e vinovat că ne-am îndrăgostit de
EL dar EL e îndrăgostit de alta, că lucrăm la un patron care
plăteşte bine sau prost, că a murit cineva drag, că nu ne
înŃelegem cu socrii, chiar şi că ne certăm cu vecinul de
deasupra fiindcă ne-a inundat.
Personal cred că ar trebui să coborâm puŃin de pe
piedestal această noŃiune de "destin" şi să încercăm să
vedem lucrurile din altă perspectivă.
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Nu cumva sunt relaŃiile cele care ne influenŃează
cursul vieŃii?
Cum influenŃează relaŃiile personalitatea:
Este un fapt binecunoscut că relaŃia copilului cu
familia lui, în special cu mama, influenŃează extraordinar de
mult personalitatea, evoluŃia psihologică, chiar şi fizică
uneori a viitorului adult.
Fără să dăm importanŃa cuvenită acestui adevăr,
defilăm prin lume, într-o paletă năucitoare de caractere şi
personalităŃi atât de diferite, însă nu conştientizăm că
fiecare dintre noi purtăm, bine infiltrate în subconştient,
traume, suferinŃe, fobii, sau din contra, bucurii, amintiri
plăcute şi suave, pline de iubire şi încredere din copilăria
noastră.
Cum influenŃează relaŃiile sănătatea:
Am pierdut pe cineva la care am Ńinut enorm şi am
fost eu însămi o dată la limita dintre viaŃă şi moarte, ceea ce
mă face să cred că am dreptul să îmi exprim o concepŃie
parŃial personală şi parŃial survenită prin studiu, despre boli.
Starea fizică a unei persoane este în mare parte
oglindirea echilibrului său psihic şi emoŃional. Boala
intervine atunci când în sfera psiho-emoŃională a fiinŃei
noastre ceva anume s-a dezechilibrat deja de prea mult
timp şi nu mai avem puterea să ne "remontăm" singuri. Iar
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principala cauză a acestor dezechilibre psiho-emoŃionale
sunt relaŃiile!

Stări precum frustrarea, gelozia, neîmplinirea în
dragoste, insuccesul profesional, infertilitatea, singurătatea
în unul sau în doi, despărŃirea, dorul de rude, dependenŃa
de factori nocivi precum alcoolul, drogurile, tutunul, sunt
generatoare de astfel de dezechilibre psihice şi emoŃionale,
iar ele, la rândul lor, sunt generate de relaŃii, de anturaj sau,
din contra, de lipsa unui anturaj, de iubit(ă), de rude, şefi,
colegi.
Când eşti pe patul de spital, luptând pentru viaŃa ta,
tot de relaŃii depinde finalul luptei. Depinde de suportul
moral şi material pe care Ńi-l oferă cei de lângă tine, depinde
de forŃa ta interioară care iŃi va dicta dacă să lupŃi cu orice
preŃ sau să renunŃi la luptă, de relaŃia care se stabileşte
între tine şi personalul medical.
Iar forŃa interioară şi ceea ce transmiŃi celor din jurul
tău, pozitiv sau negativ, vine din ceea ce simŃi. Iar ceea ce
simŃi este determinat de relaŃiile pe care le ai şi de stările pe
care aceste relaŃii Ńi le conferă.

Hneda Adina Gabriela
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clasa a XIII-a B

Noi despre noi…
Ne cunoaştem de aproape trei ani. Poate dacă aş
reuşi să vin mai des la şcoală, mi-aş cunoaşte mai bine
colegii de clasă, din a XIII-a D. Din nefericire, din cauza
serviciului, lipsesc destul de des.
Cu toate acestea, cred că ne-am apropiat destul de
mult. Se poate spune că suntem uniŃi şi învăŃăm unii de la
alŃii multe. Ca exemple de adevărată colegialitate le-aş
putea da pe Mihaela şi colega ei de bancă, Petronela N.
Sunt două fete mereu vesele şi săritoare, care mă ajută tot
timpul să-mi recuperez lecŃiile pierdute şi mă Ńin tot timpul la
curent cu ce se mai întâmplă pe la şcoală când lipsesc.
De admirat sunt şi cei care întâmpină greutăŃi datorită
faptului că nu locuiesc în Iaşi şi fac eforturi pentru a ajunge
zilnic la şcoală, de la zeci de km depărtare. Petronela B.
este o elevă de la care eu pot învăŃa ce este cu adevărat
voinŃa şi că greutăŃile nu pot doborî uşor o persoană dornică
să termine şcoala şi să-şi construiască singură un viitor.
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În pauze găsim subiecte interesante de dezbătut sau
ne ajutăm să rezolvăm exerciŃiile mai grele de matematică.
IonuŃ, Silviu şi Marius sunt responsabili cu divertismentul.
Întotdeauna reuşesc să ne smulgă nouă şi chiar profesorilor
hohote de râs.
Suntem cu toŃii conştienŃi că este anul cel mai greu:
recapitulări, pregătiri pentru bacalaureat, oboseală, emoŃii…
dar nu trebuie să ne dăm bătuŃi. Şcoala este foarte
importanŃă pentru viitorul nostru şi trebuie să profităm de
şansa a doua care ni s-a dat... ŞI SIGUR VOM REUŞI !
Damian Ioana
clasa a XIII-a D
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Ar fi foarte multe lucruri de spus despre anii de
liceu, deoarece, pe parcursul a trei ani de şcoală se
acumulează

multe

evenimente, dar,

impresii,

generalizând,

informaŃii
aş

putea

chiar
spune

şi
că

aproape formăm o echipă, că ne cunoaştem oarecum
unul

pe

celălalt, că

suntem

oameni

maturi

şi

ne

respectăm unii pe ceilalŃi şi, chiar dacă aceşti ani au
trecut aproape, deja relaŃiile s-au închegat între noi, cei
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din a XIII-a D, ca şi colegi şi prieteni, şi, cu siguranŃă,
vor dăinui mult timp de acum înainte.

Apostoaie Maria
clasa a XIII-a D

Pe parcursul acestor trei ani, am avut de învăŃat câte
ceva de la fiecare coleg. Spre exemplu, de la Ioana am
învăŃat să lupt pentru ceea ce-mi doresc şi că perseverenŃa
este cea mai bună soluŃie, iar prietenia şi curajul, de care dă
dovadă Petronela, îmi dau încredere în oameni.

Molocea Elena Mihaela
clasa a XIII-a D
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Noi suntem acei copii care nu au reuşit să-şi continue
studiile în mod normal şi putem afirma că ni se dă a doua
şansă să ne finalizăm studiile.
Datorită acestei şcoli vom putea ne descurcăm mai
suntem, toŃi avem aceleaşi drepturi, iar în anii de liceu vom
putea dobândi cunoştinŃele necesare pentru viitor. Numai
prin educaŃie vom putea fi mai buni, mai înŃelepŃi, mai
conştienŃi, vom avea principii pe care ne vom putea baza şi
numai aşa vom putea reuşi în viaŃă. Nu trebuie să renunŃăm
la a urma o şcoală, fiind conştienŃi că e numai spre binele
nostru.
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A termina un liceu, cu toate greutăŃile care apar la o
anumită vârstă, în anumite condiŃii, înseamnă speranŃa unei
vieŃi liniştite, o viaŃă mai uşoară şi mai fumoasă.
Prin studiu, prin învăŃătură, putem avea a doua
şansă în viaŃă noi, cei ce putem urma un liceu la seral.
Putem duce o viaŃă mai bună, plină de bucurie şi de
fericire.
Ni se vor deschide uşile care au fost închise
până acum şi vom putea să ne descurcăm în viaŃă.
Busuioc Petronela
clasa a XIII-a D

În anii de liceu am învăŃat să fiu un om bun, de
caracter; m-a ajutat foarte mult colegialitatea celor din
clasa mea. Şcoala pentru mine a însemnat locul de
recreere, spaŃiul unde mă simŃeam cel mai bine, alături
de colegi, după ce scăpam de la serviciul cu ore întregi
de stres.
Mihăilă IonuŃ
clasa a XIII-a D

13

În aceşti ani de liceu, pot spune că am învăŃat cu toŃii
mai mult decât ne-am aşteptat, şi nu mă refer doar la lecŃiile
din timpul orelor de curs, ci şi la adevărate lecŃii de viaŃă.
Cu toate acestea, fiecare şi-a păstrat individualitatea
şi autenticitatea caracterului, asemeni unei amprente a
spiritului, privind lucrurile prin filtrul gândirii sale.
ÎnvăŃând

împreună

ce

înseamnă

răbdarea,

perseverenŃa şi respectul faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi, am
descoperit cu toŃii plăcerea de a studia.
De la fiecare profesor am asimilat noi cunoştinŃe ce
ne vor fi de folos în viitor. Profesorii au descoperit calităŃile
fiecăruia dintre noi, ne-au ajutat să le dezvoltăm şi ne-au
corectat defectele. Mai mult decât atât, profesorii ne-au fost
alături

ca

modele

şi

îndrumători,

într-o

manieră

înŃelegătoare , tratându-ne cu răbdare şi înŃelepciune.
Sper ca peste ani, când ne vom reîntâlni , să ne
împărtăşim

bucuriile

pricinuite

de

împlinirea

viselor

plăsmuite acum, pe băncile liceului, şi să ne amintim cu
plăcere de toate momentele petrecute împreună, momente
mai bune sau mai puŃin bune, momente care ne-au apropiat
mai mult unii de alŃii şi care ne-au făcut să devenim mai
mult decât colegi: prieteni.

Sunt momente în care am

crescut împreună.
Florea Nicoleta
clasa a XIII-a D
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Cine eşti azi,
cine vei fi mâine?

Azi esti cel care te ştiu. Mâine vei mai fi cel de azi?
Oamenii se schimbă de la o zi la alta. Schimbători sunt ca
vremea de toamnă. Azi îmi eşti cel mai bun prieten, mâine
îmi vei fi duşman? Azi eşti un om minunat, rar se poate
întâmpla ca şi mâine să fii tot cel de azi. Oare ce te
influenŃează? Pentru a rămâne cel care te ştiu, care te
cunosc, care te-am descoperit. Anturajul e de vină sau eu
sunt oare de vină de tot ce se întâmplă cu tine, OMULE de
lângă MINE? De ce atâta răutate? De ce faci atâta rău celor
din jurul tău? Celor ce te iubesc, te adoră. Atunci când
dezamăgeşti, te dezamăgeşti pe tine însuŃi şi apoi pe cei din
jurul tău. NU TE SCHIMBA! RĂMÂI CINE EŞTI!

Nechita Petronela
clasa a XIII-a D
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Aş vrea...
Aş vrea să trăiesc într-o lume deosebită, unde spinii
nefericirii nu pot pătrunde.
De nenumărate ori m-am întrebat de ce mai există
cuvântul “prietenie” în lumea în care trăim, când oamenilor,
în general, prea puŃin le pasă de prietenii pe care îi au; mulŃi
se ascund după cuvântul “prietenie”, fără să încerce a trăi
sentimentul acesta înălŃător, sincer.
Nu ştiu dacă astăzi există mai multă superficialitate şi
indiferenŃă în relaŃiile dintre oameni, dar cred că adevărul
nicicând nu a luat atatea forme. Mi-ar plăcea să trăiesc
înconjurată de oameni care ştiu să preŃuiască valorile
morale şi sentimentele cu adevărat înălŃătoare, dar, din
nefericire, nu putem avea tot ceea ce ne-am dori; totdeauna
trebuie să sacrificăm ceva la care Ńinem foarte mult, tocmai
pentru a ne îndeplini visul. Pentru că, de multe ori, liniştea
este mai importantă decât adevărul.

Molocea Elena Mihaela
clasa a XIII-a D

16

Destine de lângă noi...
Vasile

Căldărariu

este

elev în clasa a XII-a B a
Colegiului nostru. Şi-a petrecut
copilăria într-o casă de copii din
Iaşi,

unde

înclinaŃiile

şi-a

descoperit

artistice.

Ne-a

dezvăluit că primul său desen a
fost „cu Aladin şi lampa sa
fermecată”.
Ajutat de domnul profesor
Iulian Gavriloaia, s-a specializat în iconografie. Pentru
început a pictat icoane pe lemn, pe cele mai multe la
comandă, conştientizând că îşi poate câştiga existenŃa de
pe urma talentului său.
În timp şi cu ajutorul unor oameni cu suflet mare,
Vasile a învăŃat să picteze frescă. Se poate mândri deja cu
frescele realizate în bisericile cu hramul Sf.ÎmpăraŃi
Constantin şi Elena (Bacău) şi Sf. Mucenic Gheorghe
(Suceava).
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În

prezent

Vasile

face

parte dintr-un colectiv de artişti
iconari şi se specializează în
tehnica vitraliilor şi a picturii pe
sticlă.

Concomitent

cursurile
colegiului

liceale
„Emil

urmează

serale

ale

RacoviŃă”,

conştient fiind că o pregătire cât
mai cuprinzătoare îi poate oferi
mai multe oportunităŃi în viitor. Merită felicitări pentru
perseverenŃă şi pentru că
ştie deja ce vrea de la viaŃă.
„Pornită

dintr-o

pasiune, arta a ajuns să
însemne pentru mine un
mod de viaŃă şi o necesitate,
atât

spirituală

cât

şi

materială...” ne-a mărturisit
Vasile Căldărariu.
Încrezător în destinul
său, Vasile Căldărariu este un optimist incorigibil. Crede cu
tărie că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un rost aici, pe
Pământ, şi se străduieşte să nu Îl dezamăgească în ceea ce
îl priveşte.
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Îi este recunoscător mai ales pentru oamenii altruişti
pe care i-a scos în cale şi
care i-au întins o mână
de ajutor sau doar i-au
zâmbit atunci când a avut
nevoie
Privindu-i

de

încurajare.
icoanele,

îi

putem zări o fărâmă de
suflet, putem intui că dincolo de aparenŃe se află un
adevărat artist care reuşeşte să transforme pictura în
miracolul culorii şi sentimentului.
Este convins că dacă toŃi ne-am hotărî să întoarcem
către semenii noştri doar o fărâmă din binele de care am
avut parte, lumea ar fi un loc mai bun. De fapt, întreaga
creaŃie a lui Vasile.... este o formă de recunoştinŃă, un gest
de mulŃumire pentru harul său şi pentru bucuria de a fi
descoperit în iconografie raŃiunea de a trăi.

prof. Mirela-Nicoleta Foca
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RECENZII
“Mizerabilii” de V. Hugo - capodoperă a
literaturii universale

CreaŃie epopeică, construită pe planuri multiple cu
tablouri

variate,

romanul

“Mizerabilii”

reprezintă

o

impresionantă viziune panoramică asupra unei epoci ale
cărei dimensiuni sunt date de către bătălia de la Waterloo şi
luptele de pe baricadele Parisului din 1830.
Eroul central al romanului este Jean Valjean, al cărui
destin tragic s-a transformat iremediabil într-un coşmar
atunci când, pentru că a furat o pâine, a fost condamnat la
ocnă. Urmărit pretutindeni, nu-şi pierde speranŃa şi luptă
pentru a dovedi că singura lui vinovăŃie este aceea de a se
fi născut în vremuri în care haosul stăpânea totul.
Firul biografiei lui Jean Valjean se împleteşte cu
destinele altor personaje, din toate mediile sociale, înscrise
şi ele în contextul acestei epoci. Personajul care este
principalul responsabil de transformarea lui Jean Valjean
dintr-un fost ocnaş periculos într-un om generos şi în stare
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de orice sacrificiu în favoarea aproapelui, este Monseniorul
Bienvenue.
Schimbarea personajului principal este radicală, o
adevărată transfigurare. Ocrotirea micuŃei Cossete, fiica
bietei Fantine, o mamă care moare înainte să-şi mai
întâlnească copila, va deveni scopul principal în viaŃa
acestui om minunat, lipsit de orice urmă de dragoste şi
afecŃiune.
Jean

Valjean

ascunzându-se

de

îşi

va

legea

petrece

nedreaptă,

tot

restul

întruchipată

vieŃii
de

inspectorul Javert, pentru care va deveni o adevarată
obsesie. Cand Javert va fi salvat de la moarte de cel pe
care l-a vânat toată viaŃa, neputându-şi prigoni salvatorul,
dar, în acelaşi timp, neavând puterea de a rezolva conflictul
cu propria conştiinŃă, se sinucide.
Romanul lui Hugo îşi confirmă valoarea şi prin faptul
că abordează marile probleme ale secolului său, cauzele
degradării umane sub apăsarea socială. Eroii exprimă, prin
portretele lor, binele sau răul social, şi Valjean, Fantine,
Cosette, Gavroche, Marius, domnul Myriel, Thenardier sau
Javert se plasează în limitele moralei sau în afara ei, în
această lume a “mizerabililor”.
Damian Ioana
clasa a XIII-a D
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Legendă (II)

Ne întrupăm din aer, foc, Ńărână.
Glezna în zale mi-i acum Ńesută.
Zidit mi-i sufletul acum ca o fântână,
Cu bolovani de râu, cu piatră mută.

Izvor eu sunt şi-s ciutură bătrână.
Mi-i cumpănă un vis; sunt stâlp sub ea.
Pe mine însumi eu mă Ńin de mână
Şi din adânc mă scot cu tot cu stea;
Sunt dintr-o dată apa ce se bea
Şi apa care urcă-n cer ca să rămână
Sâmbur fierbinte într-un fulg de nea.

Ce-ar fi să ne trezim cu toŃii oare
Din vis? Eu merg către acolo.
Acolo Cezar e din nou ucis
Şi asfinŃeşte-n mine iar Apollo.
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Oameni şi zei îneacă-n ceruri Hera.
Nu-s pe pământ nici zei, nici semizei;
E-o atmosferă de nisip pe Terra,
Nisip tot curge şi sub paşii mei.
Şi chiar de viaŃa curge încă-n grâne,
Pământul se cutremură; nu-nspică.
Nu mi-i planeta tocmai ca o pâine...
Adorm visând şi mă trezesc de frică,
Aud cum galopeaz-un minotaur
Şi parcă însumi galopez, adică
În el doar animalul e de aur;
Ce-i om ca fum de aur se ridică.

Femeie sunt şi-n suflet mi se-adună
Puteri ca într-un pântece de cer.
Parcă m-am dus şi parcă nasc pe Lună
Râzând, pe strănepotul lui Homer.

Marieta Pelin
clasa a XI-a C
din volumul „Aproape de soare”
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Lumea de vânt
Ascult vântul... Mi-i un codru auzul...
Simt gerul în suflet, în sânge.
Simt dragostea ce mi-a dezgheŃat sufletul.
Am crezut că suntem ceea ce suntem!

Suntem în cer şi, pe pământ,
Furtună... astfel ne răspundem!
Poveştile altora ciudate mai sunt!...

Se scutură lumea de vânt.

Marieta Pelin
clasa a XI-a C
din volumul „Aproape de soare”
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Ego
Probabil noi ne-am întâlnit în mare
Când nu erau meduze şi nici hidre
Să îmi măsoare viaŃa, grunji de sare
Prin mine curg şi ruginesc clepsidre
De oxigenul mort în aşteptare.

Te strig c-o voce care nu-l imită
Pe Dumnezeu, făcând cuvântul – lume.
N-aş vrea să fiu de Dumnezeu iubită
În înŃelesul care ni se spune.
În trupul meu e mult prea viu pământul;
Mă nasc dintr-a pământului minune.
Îndur şi vis, îndur deşertăciune,
În mine dor de faceri să se-adune;
Să nu mă nască nimeni cu Cuvântul.

Mi-i marea neagră în fiinŃa mea.
Aş vrea să vieŃuiesc în val de ea.
Străine care vii, de unde eşti?
Tu nu-mi răspunzi... doar soarele râzând
Mă tot ucide săgetând cu peşti.
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Eu sunt un val de ceruri şi pământ,
SămânŃă-a energiilor cereşti
Ce tot trec mereu prin cine-ai fost şi eşti
Şi care-n cer murind, dispar cântând.
Marieta Pelin
clasa a XI-a C
din volumul „Aproape de soare”
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Iluzii pierdute
Ce strategie am abordat?!
Principiu neacumulat,
Necrologic am urmat,
ActivităŃi „in my life”...
Dar s-au sistat, fiindcă m-am cam împiedicat,
De multe şi mărunte fleacuri
Ce obstacol!!!
Chiar am crezut că n-au valoare
Dar, fără ele, nu ar mai exista continuitate,
Visuri şi speranŃe.
Epuizată, mă supun,
În profunzime mă cufund,
Mă simt ridicolă când...
Încerc să spun, dar nu mai spun
Şi, în tăcere îmi impun
Să lupt pentru un ideal mai bun.

Grüneisl Mihaela
clasa a IX-a A
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Vinul dragostei
Dragostea, vine ca viaŃa
Păienjenindu-Ńi sufletul
Inundând toate cotloanele trupului
Fără s-o simŃi, fără s-o miroşi

Dragostea, vine ca toamna
C-a venit timpul…
Primind-o ca pe soarele ei cald…
Inundându-Ńi oasele, sufletul...

Dragostea vine ca bucuria
Din nimic şi de niciunde...
Fericindu-Ńi fiinŃa
Ce ne îmbată ca de un vin!

Ştefanache Daniela
clasa a X-a B
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ViaŃa
Iubirea mi-i mută
Şi parcă pierdută
Şi-n ochi mi-i sclipirea
De doruri pierdută.

Surâsul pe buze
E parcă sintetic
Şi-n inimă port
Din suflet un petic.

Apus-au şi visuri
Şi tot ce-a fost drag...
DorinŃa mi-i şchioapă
Cuvântul mi-i vag.

Puterea mă lasă
Şi anii se duc
Trăiesc amorŃită
Din ce mai apuc

Ştefanache Daniela
clasa a X-a B
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Luna
Luna-mi vorbeşte de tine,
Că eşti frumoasă
Şi-mi eşti aleasă
Şi tu vei da sens vieŃii mele.
Luna îmi mai spune
Să te iubesc, să te iubesc
Şi să nu mă feresc
De-a ta iubire.

Luna mi te-arată,
Pe tine, dragă fată,
Frumoasă ca o zână,
Cu o inimă bună.

Gospodaru Vlad
clasa a IX-a A
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Mama
În gând mă ai pe mine
În inimă durerea...
În suflet porŃi credinŃa
Că ne vom revedea

Iar eu păşesc cu greu
Prin valurile vieŃii
Prea mari să le pot trece
Fără sprijinul tău.

Când am plecat mi-ai spus
Să am rabdare
Că toate trec... şi au un rost
Dar inima te cheamă.

Ei,cum să-i pot spune
Atâtea vorbe fără de-nŃeles?
Căci grea e depărtarea,
Prea mare-i suferinŃa
Atunci când eşti departe
De cei care-i iubeşti.
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Destin
Aş vrea să am puterea
Să trec cu-nŃelepciune
Peste dureri amare
Pricinuite de-ntrebări fără răspuns

Şi prin desişul gândurilor
Să îmi găsesc cărare
Lăsând în urmă visuri
Care n-au rost, nici nume

Insă inima-mi suspină
Căutând din piept să iasă
După zilele senine
Pe care le-am visat... sau
Poate chiar au existat...

Molocea Elena Mihaela
clasa a XIII-a D
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O stea

A căzut o stea
Şi-odată cu ea
În cer a urcat
Un suflet curat,
Tânăr şi nevinovat
Dumnezeu l-a luat
Şi l-a binecuvântat
Dar în urmă a lasat
O mare şi un ocean
De lacrimi şi durere
O mamă înlăcrimată
Şi o soră-ndurerată.

Seimeanu Andreea
clasa a XIII-a C
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Rugă către Sfânta Cuvioasa Parascheva
Am venit MăicuŃă

Cel dintâi chemat

Să te mai vedem

Cu Apostoli.

Să-Ńi spunem necazul
Care îl mai avem.

A venit MăicuŃă
Sfântul Casiean

Ne-ai chemat MăicuŃă

Care este Sfântul

În Moldova la Iaşi

Nostru Dobrogean.

Unde e MăicuŃă
Al tău Sfânt lăcaş.

L-ai adus MăicuŃă
Pe Sfântul Dimitrie

Ai adus MăicuŃă

Care este Sfânt

Mai mulŃi SfinŃi

Mult ajutător

La noi

Şi de mir MăicuŃă

Să ne scăpaŃi Sfântă

Mir izvorâtor.

De griji şi de nevoi
Şi de cele mai

L-ai adus MăicuŃă

Cumplite boli.

Şi pe Sfântul Gheorghe
Care este Sfânt

L-ai adus MăicuŃă

Sfânt biruitor

Pe Sfântul Andrei

Şi în toate-I Maică
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Mult ajutător.

Glasul lui cel dulce
Bucurii aduce.

A venit MăicuŃă
Brâul Maicii Sfinte

L-ai adus MăicuŃă

Care este ruga noastră

Şi pe Sfântul Nifon

Cea fierbinte.

Este Sfântul nostru
Sfânt de la Craiova

A venit MăicuŃă

Ascultă şi ruga

Crucea lui Hristos

Ascultă şi vorba.

Care este ruga
Voi MăicuŃă Sfântă

Cea de mai folos.

Ne ajutaŃi in toate
L-ai adus MăicuŃă

Dar noi suntem răi

Şi pe Sfântul Pavel

Şi plini de păcate.

Care în orice rugă
Ne ajută el.

A venit MăicuŃă
Potopul cu ploi

A venit MăicuŃă

Nu ne lăsaŃi Maică

Şi Sfântul Nectarie

Să pierim şi noi.

Cine crede in el
Mult ajutor are.

Au strigat MăicuŃă
Bunicii cu nepoŃii

A venit MăicuŃă

Nu ne lăsaŃi Maică

Sfântul Ioan Gură de Aur

Să pierim cu toŃii.
35

Noi MăicuŃă Sfântă
Noi vă mulŃumim
Nu ne lăsaŃi Maică
Cu toŃi să pierim.

Noi MăicuŃă Sfântă
Noi dacă pierim
Vom merge MăicuŃă
Cu toŃii la chin
Vom merge MăicuŃă
Cu toŃi la chin
Voi sunteŃi SfinŃii noştri
Ai vecilor Amin
Voi sunteŃi SfinŃii noştri
În vecilor Amin.

Zanfira Tabac
clasa a XIII-a E
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Faith
Good intentions were replaced.
You’re let all your life go to waste,
Nothing has the same taste,
All your problems stole your faith.
People played you all the schemes
Now you’re caught up in the streams,
Don’t let problems bring you down,
Don’t let your dreams drown.

Nicoleta Florea
clasa a XIII-a D
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Childhood

As a child I did not behave myself,
Causing always troubles
I was at loggerheads with my folks ,
Playing all the time mad pranks.

When I grew up, I grew up worse,
There was no way to calm down,
All I did, I did it wrong
Fully aware of it myself being.

Now I see myself another,
And that because I am now older,
It’s hard to leave childhood behind,
As now I know my pranks have changed my mind!

Gospodaru Vlad
clasa a IX-a A
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Finiş
Am terminat cu lumea asta
Şi gândul în sfârşit mi s-a eliberat,
Ce bine e că nu mai simt năpasta...
Mă poartă patru cai spre cimitir, pe înserat!

Eu lumii n-am avut nimic să-i las
De-aceea-i linişte în jurul meu
Şi mă conduce-o umbră, pas cu pas...
E umbra sufletului meu ateu!

De ce m-am mai născut?Mereu mi-am pus această întrebare...
Nimic de câstigat nu am avut
Căci viaŃa-mi fu durere trecătoare!

Privesc melancolic din carul mortuar
Aud simfonia ce moartea o cântă
Mă bucur c-am scăpat de-al vieŃii calvar
Şi-i văd, şi-i plâng pe cei ce se frământă...
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Ei au rămas clădindu-şi castele,
Murind câte puŃin cu fiecare ceas,
Sinucigându-se sigur cu vise rebele
Apropiindu-şi groapa cu fiecare pas!

Aceasta este lumea, o falsă comedie
Şi am fugit dintr-însa, nemaivoind să fiu!
Eu mi-am pierdut oftatul, ei îl duc mai departe,
Eu mi-am pierdut durerea, ei plâng la fel şi-acum!
Şi-n liniştea eternă ce de ei mă desparte,
Ferice-mi închid geana, sfârşind ultimul drum!
Carp Constantin
clasa a XI-a C
Sunt răni, dezinfectate de lacrimi şi pansate cu feşe
de memorie, care nu se vor şterge niciodată... Sunt dureri,
tratate cu pastilele uitării şi păcate spălate în tinctură de
iertare, purtate în surdină de suflete părăsite... Sunt cuvinte
prea târzii, despărŃite în silabe instabile, apoi în litere,
scandate şi ele într-atât încât nu mai pot fi pronunŃate
pentru a rezona în urechi deja lipsite de auz...
Sunt cuvinte triste, scurse la colŃul unei guri ucigaşe
fără voie... Sunt tăieturi adânci pe scoarŃa conştiinŃei ce nu
vor mai putea fi săturate nici măcar cu firul dulce al unui
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zâmbet sau al unui vis... Sunt „te iubesc”, scăldaŃi în veninul
minciunii şi eliberaŃi în corpul unor victime prea fragile
pentru a se putea împotrivi... Sunt umbre din poveşti trecute
şi crude, ascunse în spatele unor ochi prea speriaŃi, ce au
uitat cum se zâmbeşte, tocmai pentru a le fura sclipirea şi a
le întuneca şi fărâma de viaŃă care le-a mai rămas de
văzut...
Sunt atingeri de suflete, atât de reci încât te fac să
simŃi cum îŃi îngheaŃă sângele în venele ce au uitat demult
să se supună lamei... Sunt buze care au fost sărutate prea
târziu şi singurătăŃi imense, pe care sufletul mutilat de
resemnare nu le mai poate cuprinde... Sunt vise furate la
colŃ de noapte de oameni ce nu au curaj să-Ńi inventeze
propriile poveşti, să-şi joace propriile roluri şi să-şi distrugă
propriile vieŃi... Sunt chemări neauzite sau poate nerostite la
timp... Sunt nepăsări având drept argument un „adio” la
sfârşit de frază, atît de ascuŃit încât hemoragia de
sentimente devine imposibil de controlat...
Sunt răni, multe răni sângerânde peste cicatrice
tatuate pe pielea „durerofobă”... Sunt clipe ce dor...
Mă uit in oglindă: sunt desfigurat...

Carp Constantin
clasa a XI-a C
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Le portrait chinois
Si j'étais un objet, je serais un journal intime où chaque
secret serait en sécurité;
Si j'étais une histoire, je serais "Siddharta" car elle est
simple, lyrique et intense en même temps,
Si j'étais un animal, je serais une panthère, agile et forte;
Si j'étais une couleur, je serais le vert, qui charge d'énergie
et espoir;
Si j'étais une saison, je serais le printemps parce que
j'adore les perce-neiges
Si j'étais un air, je serais "La Valse d'Amélie", car parfois je
n'ai pas besoin de mots pour exprimer ce que je ressens;
Si j'étais un élément, je serais l'eau parce qu'il est essentiel
pour tous les organismes vivants;
Si j'étais une fleur, je serais le muguet, le symbole de
l'amitié et du bonheur;
Si j'étais un bruit, je serais celui des vagues, parce que
j'adore la mer;
Si j'étais un sentiment, je serais la sérénité, car c'est le
sentiment le plus proche du bonheur.
Florea Nicoleta
clasa a XIII-a D
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Je voudrais …
Si j’étais un marin errant
Je voudrais faire naufrage avec toi sur une île déserte
Ce ne serait que toi et moi, et notre amour
Cette île serait pour nous le seuil vers l’éternité.

Je mettrais dans ta chevelure de petites fleurs de printemps
Et nous courrions nu-pieds par les vagues de la vie
Nous oublierions tout ce qui nous entoure
Nous ririons et chanterions comme au temps de
l’innocence.

Je voudrais être l’arbre contre lequel tu appuies ta tête
Je voudrais être l’oiseau que tu écoutes
Je voudrais être la mer pour apporter le bateau
Et pour te demander si tu veux qu’on parte ensemble pour
affronter l’orage ...

Banciuc Gabriela
clasa a XIII-a A
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De ce îndrăgim Iaşul…

Sergiu Cojocariu
(clasa a 13-a B):
atunci

când

cobor scările de
la Râpa Galbenă
parcă m-aş cufunda într-o poveste veche…

Mihaela Dima (clasa a 12-a
C): de câte ori mă plimb
prin

parcul

Copou

mă

întâlnesc cu Zâna VeveriŃă;
politicoasă, îi ofer o nucă
sau o alună, iar dumneaei
nu mă refuză niciodată…
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Maria PrepeliŃă (clasa a 12-a C):
când trec pe strada Lăpuşneanu
sunt prinsă în mrejele trecutului;
perechi

elegante

îşi

etalează

straiele după ultima modă de la
Paris şi se plimbă în ritmul lentprăfuit al patefonului din vitrina anticarului din colŃ, sub
privirile galbene ale motanului ce toarce cenuşiu în prag…

Vasile Tudurache (clasa a 12-a
B): aş sta la nesfârşit cufundat în
iarba
dulcearomito
are din dumbrăvile minunate ale
Grădinii Botanice, dar ceasul,
acest

nemilos

drămuitor

al

timpului nostru, îmi arată cu insistenŃă că e vremea să plec
spre casă…
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Nicoleta
Amarandei
(clasa a 11-a
A): străjuit de
acvile şi arcaşi
încremeniŃi

în

nemişcare,

Palatul

Culturii ne aminteşte cu sobrietate
neogotică de nobleŃea trecutului…

Ana Maria Plumb (clasa a 12-a C):
dacă vreau să
scap

de

aglomeraŃia şi
praful oraşului, dealul łicău, cu
bojdeuca

lui

Creangă

şi

casele

pitulate în spatele gardurilor de lemn îmi oferă un refugiu
efemer…

Coordonator: prof. Mirela-Nicoleta Foca

47

Harold şi Maude
Când vine vorba de teatru, oraşul
nostru se poate mândri cu una dintre
cele mai prestigioase instituŃii de acest
gen din Ńară. Şi pe bună dreptate se
spune că Iaşul este un soi de capitală culturală, în care arta
reînfloreşte în fiecare nouă stagiune.
Astfel, la Teatru NaŃional am putut urmări alături de
colegi şi de câŃiva profesori pasionaŃi de arta Thaliei o
minunată piesă contemporană – Harold şi Maude – scrisă
de dramaturgul american Collin Higgins. Regia, semnată de
Irina

Popescu

Boieru,

urmăreşte

firul

unei

poveşti

pasionante despre viaŃă şi iubire, prejudecăŃi şi cutume,
lupta împotriva unei mentalităŃi perimate. Având un uşor iz
hippie-romantic, spectacolul beneficiază de o distribuŃie
excepŃională: Mihaela Arsenescu Werner, Cosmin Maxim,
Constantin Puşcaşu şi Haruna Condurache. Cei patru
maeştri în arta de a trăi joacă 12 roluri, creând o interesantă
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atmosferă prin succesivele dedublări şi schimbări de…
personalitate.
Povestea surprinde o dragoste atipică, între Harold –
un tânăr pasionat de
moarte,

sinucideri,

macabru,

frecventând

înmormântările din
oraş,

şi

Maude,

o

octogenară simpatică, plină de viaŃă şi de sfaturi referitoare
la modul în care poŃi să trăieşti din plin fiecare clipă, fără
regrete. Însă între cei doi apar obstacolele unei societăŃi
obişnuite cu tiparele convenŃionalismului desuet, cutumele
unei lumi care nu poate accepta insolitul.
Personajele actorilor sunt cu adevărat memorabile;
foarte interesantă mi s-a părut apariŃia Mihaelei Arsenescu
Werner care a demonstrat, încă o dată, că este o adevărată
regină a rampei ieşene. M-a impresionat mai ales uşurinŃa
şi naturaleŃea interpretei de a trece de la momentele
dramatice la starea cea mai comică, de la superficialitatea
afectată a doamnei Chasen la figura înŃeleaptă şi sfătoasă a
octogenarei Maude. ApariŃia lui Cosmin Maxim suprinde
prin firescul interpretării, schiŃând portretul unui Harold ce
pendulează între adolescenŃă şi maturitate. Constantin
Puşcaşu joacă admirabil în rolul preotului, stârneşte
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adevărate hohote de râs în postura menajerei, iar Haruna
Condurache impresionează prin veridicitatea tipologiilor
prezentate.
“Harold şi Maude” mi-a stârnit pofta de teatru, aşa că
abia aştept să descopăr şi celelalte piese din programul
TNI, fiindcă ştiu că şi acestea sunt la fel de captivante.
Valeriu Florina
clasa a XIII-a B

AudiŃia

Când vine vorba de
dramaturgie
Cehov.

Sau

rusă,

spun

Ostrovski.

Sau… Alexandr Galin. Da, dramaturgia contemporană rusă
surprinde prin vitalitate şi vigoare, prin realismul psihologic
ce implică apariŃia unor personaje făcând parte din
categoria psihologiilor abisale. Una dintre piesele puse în
scenă stagiunea trecută la TNI, "AudiŃia", de Alexandr Galin,
poartă, deci, semnătura succesului. Regia lui Claudiu Goga
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întregeşte valoarea spectacolului, transformându-l într-o
poveste “de-a râsu’-plânsu”, spusă într-o Casă de Cultură în
paragină din Kursk, de 6 femei vrăjite de mirajul unei vieŃi
mai bune “dincolo”. Fugite de lângă soŃii lor, vor să plece în
Japonia pentru a-şi putea întreŃine familiile, însă situaŃia se
complică atunci când apar, vindicativi, bărbaŃii.
Dramă? Comedie? Greu
de

spus…

De-amândouă.

Spectacolul
variaŃiune

“AudiŃia”
a

unei

e

o

partituri

cunoscute: post-comunismul,
tranziŃia

şi

greutăŃile

unui

imperiu căzut în dizgraŃie,
încercând

să

se

ridice.

DistribuŃia

suprinde

nume

importante ale scenei ieşene: Doina Deleanu, Puşa Darie,
Tatiana Ionesi, Anne Marie Chertic, Radu Ghilaş, Dumitru
Năstruşnicu, Constantin Puşcaşu, Doru Aftanasiu, Teodor
Corban şi studentele Ramona PărpăliŃă, Maria Ambrosă.
Ciobanu Mariana
clasa a XI-a A
Coordonator: prof. Mirela-Nicoleta Foca
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CuriozităŃi :
• Până în vârful Turnului Eiffel sunt 1792 de trepte
•

1 kg de lămâi conŃine mai mult zahăr decât 1 kg de
căpşuni

•

Crocodilul nou-născut e de 3 ori mai mare decât oul
din care abia a ieşit

•

Un fulger conŃine suficientă energie ca să prăjească
160.000 de felii de pâine, din nefericire, un fulger
durează 1 / 10.000 dintr-o secundă, aşa că Ńi-ar fi
greu să întorci felia de pâine pe partea cealaltă !

•

Singura dată din istorie când a nins în Deşertul
Sahara a fost în 18 februarie 1979

•

Un om face într-un an aproximativ 2,5 milioane de
paşi.

ObservaŃie:
1. Elevul are întotdeauna dreptate... chiar dacă nu i se
dă!

2. Elevul nu copiază niciodată… consultă!
3. Elevul nu doarme în timpul orei… reflectează!
4. Elevul nu vorbeşte în oră… schimbă impresii!
5. Elevul nu chiuleşte... este solicitat în alte părŃi !
Seimeanu Andreea
clasa a XIII-a C
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TradiŃii

Aho, aho copii şi fraŃi,
StaŃi puŃin şi nu mânaŃi,
Lângă boi v-alăturaŃi
Şi cuvântu-mi ascultaŃi:
S-a sculat mai an bădica Traian,
A încălecat un cal laur,
Cu nume de Graur,
Cu şaua de aur,
Cu frâul de mătasă
Cât viŃa de groasă,
Cu coama de argint
De ajungea până la pământ.

MânaŃi măi: hăi, hăi !

Ş-a pornit la arat,
La arat şi semănat.
Brazdă neagră răsturna,
Grâul roşu semăna,
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Cu boroana boronea
Grâu-n urmă răsărea,
Cu groparul gropa,
Grâu-n urmă înspica.

Ia mai mânaŃi măi: Hăi - Hăi!

La lună, la săptămână bădica Traian
Într-o dimineaŃă s-a sculat
Pe cal a încălecat
Şi la câmp a alergat
Să vadă de-i grâul copt.

Grâul era copt răscopt
Numai bun de pus în snop.
De trei ori lanul a înconjurat,
Trei spice în mână a luat,
În palme le-a frecat,
În buze le-a suflat,
În băsmăluŃă le-a legat
Şi acasă la femeie a alergat.
MânaŃi măi: Hăi, Hăi!
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- Măi femeie, măi femeie,
Grâul nostru o să pieie.
- Taci, bărbate blestemate,
Nu te îngrijora,
Că te-i duce la târg la Soroca,
Unde se vinde fierul cu oca
Şi-i face seceruice mărunŃele
Pentru fete tinerele,
Seceruici cu mănunchi de tei
Pentru flăcăiaşi holtei
Seceruici mai zgrunŃuroase
Pentru babe grebănoase.

MânaŃi măi: Hăi, Hăi!

S-a dus bădica Traian la târg la Soroca,
Unde se vinde fierul cu oca.
Dă pe uliŃa cea mică,
Nu găseşte nimică,
Dă pe uliŃa cea mare
Şi-ntâlneşte un meşter mare,
Cu luleaua-n dinŃi, cu doba-n spate,
Plin de toate.
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- Măi dobare, meşter mare,
Fă-mi seceruice mărunŃele
Pentru fete tinerele,
Seceruici cu mănunchi de tei
Pentru flăcăiaşi holtei,
Seceruice mai zgrunŃuroase
Pentru babe grebănoase.

Secerele s-au gătit,
Pe la toŃi le-au împărŃit
Şi la lucru s-au pornit,
Şi la lucru mi s-au dat,
Mi s-au dat la secerat,
Cu dreapta secerau,
Cu stânga mănunchi făceau,
Cu amândouă snopi legau
Şi în clăi îi aşezau.
Ia mai mânaŃi măi: Hăi, Hăi!

Bădica Traian loc de arie căta,
Loc de arie şi-a găsit
La capătul pământului,
În bătaia vântului.
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A ales nouă iepe - sure iepe,
De nouă ani sterpe,
Cu copitele crăpate,
Cu măligă astupate,
Cu fâşii legate,
Pe unde călcau
Pământul prăbuşeau.
Şi le-a pus la treierat,
Cu copitele spicele fărâmau,
Cu nările vânturau,
Cu cozile felezuiau,
Cu botul în saci puneau.

MânaŃi măi: Hăi, Hăi!

A încărcat 12 care mocăneşti
Şi 12 boiereşti
Şi le-a dus la moară la Hârlău
Unde se macină încet şi rău
Şi-a dat de-un morăraş
Cu chica toporaş:
- Măi morare, măi morare,
Hătu-Ńi mama cui te are,
Până măine dimineaŃa
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De nu-mi va fi făina rece ca gheaŃa
De mână te-oi apuca
Peste moară te-oi arunca
Şi guzganii te-or mânca.
A doua zi dimineaŃa
Făina era rece ca gheaŃa.

MânaŃi măi: Hăi, Hăi!

Când vedea boii venind,
Carele scârŃâind
Şi flăcăii chiuind,
Lelea Tamara a alergat în cămară
Şi-a găsit o sită rară,
A alergat din cămară-n casă
Şi-a găsit o sită deasă.
A cernut un sac
Şi-a făcut un colac,
Un colac mare rotat
Pe piatra morii măsurat
Cu zahăr zăhărit
Pentru noi plugari gătit.

OpriŃi măi: Aho, Aho!
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Am mai ura, am mai ura,
Dar nu suntem de ici-colea,
Da suntem de la Mitoc,
Unde-ngheaŃă apa-n toc
Şi găluştele la foc,
Iar motanul cotonog
Într-un fund de poloboc!

Am mai ura, am mai ura,
Dar nu suntem de ici-colea,
Da suntem de la Ciuca-Buca
Unde se face mămăliga cât nuca
Şi-o păzesc 12 cu măciuca.
Când am dat să iau o fărâmitură,
Mi-a tras unul o dispicătură
De mi-au sărit toŃi dinŃii din gură!

La anul şi la mulŃi ani!

Hneda Adina Gabriela
clasa a XIII-a B
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Care este originea bacalaureatului?
Încă de acum 300 de ani, bacalaureatul a fost iniŃial
primul grad conferit de o universitate (era urmat de licenŃă şi
apoi de doctorat). “Baccalaureatus” însemna un om căruia i
se permisese să aspire la o cultură superioară, şi mulŃi tineri
ai vremii se mulŃumeau doar cu acest stadiu de pregătire. În
cadrul reformei învăŃământului din FranŃa de la 1808,
bacalaureatul devine examenul care încheie studiile de
nivel mediu, iar “bacalaureat” acela care pe baza luării
acestui examen putea ocupa anumite funcŃii pentru care nu
se cerea pregătire de nivel superior. Cu acest ultim înŃeles,
bacalaureatul a fost împrumutat de organizarea şcolară din
multe Ńări ale lumii.
Etimologic vorbind, cuvântul trădează o inovaŃie de
ordin lexical. “Baccalarius” înseamnă în latină “tânăr” sau
“tânăr nobil”. Pentru a sugera o asociere cu succesul
(victoria se simboliza prin lauri), “larius” a făcut loc lui
“laureatus”. Denumirea, deşi arbitrar creată, a facut carieră,
fiind azi definitiv consacrată.
Damian Ioana
clasa a XIII-a D
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Adevărul despre “Teorema lui Pitagora”

Pitagora a dobândit un nivel de neegalat de
cunoştinte de la pionierii ştiinŃei din acea vreme din Regatul
Egiptului şi cel al Babilonului. ExistenŃa sa a condus la
numeroase descoperiri timp de numeroase generaŃii
successive, iar numele său ne-a devenit cunoscut tuturor
mai degrabă din cărŃile de matematică decât din cele de
istorie, datoritî faimoasei “teoreme a lui Pitagora”.
Nu este exagerat să spunem că aceasta este cea
mai cunoscută dintre toate ipotezele geometrice incluse in
toate manualele pentru scoala primară. O teorie spune că
Pitagora a sacrificat o suta de boi când a descoperit
această teoremă. Cu toate acestea, nu se ştie sigur dacă
Pitagora este cel care a descoperit în realitate teorema. Pe
vase de argilă din Babilon, datând din jurul anului 1800
i.Hr., s-a descoperit inscripŃia “Un număr la pătrat este
suma pătratelor altor două numere”. Se mai ştie că
această teoremă era cunoscută în Orientul Antic şi că
egiptenii au folosit-o la construcŃia piramidelor. In prezent,
opinia general acceptată este că Pitagora a preluat această
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idee în timp ce studia in Egipt. Există peste trei sute de
moduri de a demonstra teorema triunghiului dreptunghic.
Metoda lui Pitagora constă în a alatura două pătrate de
aceeaşi mărime şi de a le tăia cu un alt pătrat. SuprafeŃele
ambelor pătrate mari sunt egale cu (a+b)2.
A formulat apoi ecuaŃia: “a2+b2=c2”. Numerele
naturale care corespund formulei sunt, de exemplu: 3, 4, 5
(“32+42=52”); 5,12,13; 8,15,17, numere cunoscute sub
denumirea de numere pitagoreice. Există o infinitate de
combinaŃii, care pot fi, toate, folosite ca laturi ale unui
triunghi dreptunghic.

Damian Ioana
clasa a XIII-a D
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Incursion dans la sagesse des peuples
1. Qui trop choisit prend souvent le pire.
2. A coeur hardi la fortune tend la main.
3. On ne peut aimer et être sage tout ensemble.
4. Il a sauté de la poêle sur la braise.
5. Qui creuse la fosse d’autrui y tombe le premier.
6. Du savoir vient avoir.
7. On connaît les bonnes sources dans la sécheresse et
les bons amis dans la tristesse.
8. Un coup de langue est pire qu’un coup de lance.
9. Sur les défauts d’autrui, l’homme a des yeux perçants.
10. A force de forger, on devient forgeron.
11. L’avarice perd tout en voulant tout gagner.
12. Ce n’est pas le navire qui fait marcher le vent.
13. Noblesse oblige.
14. Loin des yeux, loin du cœur.
15. Vieilles amours et vieux tisons s’allument en toute
saison.
16. Dommage rend sage.
17. L’hôte et la pluie, après trois jours ennuient.
18. Chacun est artisan de sa propre fortune.
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19. L’habit ne fait pas le moine.
20. Dieu ne nous a pas bâti de ponts, mais il nous a donné
des mains pour en faire.

Incursiune în înŃelepciunea popoarelor
1. A ales până a cules.
2. Norocul îi ajută pe cei îndrăzneŃi.
3. Dragostea cu socoteală nu se poate.
4. A cãzut din lac în puŃ.
5. Cine sapã groapa altuia cade singur în ea.
6. Ai carte ai parte.
7. Prietenul la nevoie se cunoaşte.
8. Limba e mai ascuŃită ca sabia.
9. Vede paiul din ochi vecinului, dar nu bârna din ochii săi.
10. Multă lucrare face pe meşter bun.
11. NemulŃumitului i se ia darul.
12. Nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub
vremi.
13. Obrazul subŃire cu cheltuială se Ńine.
14. Ochii care nu se văd se uită.
15. Dragostea cea veche îŃi şopteşte la ureche.
16. Tot păŃitu-i priceput.
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17. Vizitele cele mai plăcute sunt cele mai rar făcute.
18. Norocul şi-l face omul cu mâna lui.
19. Haina nu face pe om.
20. Dumnezeu îŃi dă, dar în traistă nu-Ńi bagă.

Hneda Adina
clasa a XIII-a B
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M.Eliade:"Lectura provoacă o rupere a
duratei şi o <ieşire din timp>."

RECENZII
„Adio, Europa!” – al cărei autor este I. D. Sîrbu – e o
carte scrisă în cheia stilistică a ironiei, aparŃinând literaturii
de sertar. Cartea transformă ironia într-o armă folosită
împotriva prejudecăŃilor, a laşităŃii şi a hibridului moral al
timpurilor comuniste.
Eroul principal, Candid Desideriu, are impresia
existenŃei într-o lume închisă, în care tendinŃa represivă
este generalizată. Este, în acelaşi timp, o lume a
compromisurilor balcanice, constituind Ńinta tuturor ironiilor
lui Candid.
Sub aspect tematic, dar şi al plăcerii digresiunii (care
dăunează,

al

un

moment

dat,

epicului),

cartea

e

asemănătoare cu „Cel mai iubit dintre pământeni” a lui
Marin Preda şi, ca şi aceasta din urmă, invită la o lectură
atentă, care oferă autentice satisfacŃii intelectuale.

Prof. Cornelia-Livia Sârghie
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Destinul lui Edison şi becul de iluminat…
Din cele mai vechi timpuri, omul s-a temut de
întuneric. Întunericul a părut a adăposti mereu un pericol
ascuns, monştri invizibili, marele Necunoscut.
Descoperirea focului, o revoluŃie în planul alimentaŃiei
şi al încălzirii, a rezolvat parŃial şi problema luminii în timpul
nopŃii. Petrolul şi gazul lampant au fost alŃi paşi importanŃi în
iluminatul casnic şi public, numai că lumina obŃinută astfel
era insuficientă pentru desfăşurarea unor activităŃi care
necesitau o mare acurateŃe vizuală. De abia după
descoperirea curentului electric această problemă a fost
soluŃionată pe deplin.
Thomas Alva Edison (n.11 februarie 1847- d.18
octombrie 1931) a fost un important inventator şi om de
afaceri american al sfârşitului de secol XIX şi început de
secol XX.
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A fost cunoscut şi ca
"Magicianul din Menlo Park",
fiind

şi

cel

mai

prolific

inventator al timpului prin
aplicarea

practică

descoperirilor

a

ştiinŃifice

(1903 brevete).
Este un autodidact,
însă

acest

împiedicat
invenŃii

lucru
să
în

nu

l-a

realizeze
domeniul

electricităŃii (becul cu filament), telefoniei, al sistemului de
transmisie multiplă a telegramelor, înregistrării mecanice a
sunetului (fonograful) şi cinematografiei - kinetoscopul.
În lumea industriei introduce noŃiunea de producŃie
de serie.
Pentru meritele sale, Academia Americană de Arte şi
ŞtiinŃă îi acordă în anul 1895 "Premiul Rumford" pentru
activitatea din domeniul electricităŃii şi în anul 1915 "Medalia
Franklin" pentru contribuŃia sa pentru binele umanităŃii.
Edison s-a născut în Milan, Ohio, Statele Unite ale
Americii şi şi-a petrecut copilăria în Michigan. A fost parŃial
surd din adolescenŃă, ceea ce nu l-a împiedicat să devină
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operator de telegraf în anii 1860. Primele invenŃii ale lui au
fost legate de telegraf.
În adolescenŃa sa, Edison a lucrat şi în alte domenii,
vânzând mâncare şi bomboane călătorilor din trenuri.
Primul său brevet de invenŃie a fost obŃinut pentru
maşina electro-magnatică de înregistrat voturi în 28
octombrie 2008.
În anul 1879 inventează becul cu incandescenŃă, iar
în anul 1880 realizează prima distribuŃie de energie electrică
instalând o centrală electrică pe pachebotul transatlantic
"Columbia", care astfel,

devine prima navă iluminată

electric.
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Geniul lui Edison
Inventatorul becului, fără de care azi
nici nu ne concepem existenŃa, a fost
savantul american Thomas Alva Edison.
În paranteză fie spus, titlul de
savant este nemeritat, pentru că acest
geniu al omenirii nu a avut nici măcar un certificat de
absolvire a patru clase primare. După primul trimestru,
învăŃătorul l-a trimis acasă cu următorul bilet: “Doamnă,
copilul dvs. este atât de idiot, încât eu nu l-aş lăsa să pască
nici măcar o capră”. Numai că, mama sa l-a învăŃat să scrie
şi să citească, iar ce a urmat se cunoaşte.
Ca o culme a ironiei, tocmai mama sa a fost prima
persoană din lume care a beneficiat de binefacerile becului;
bolnavă fiind, şi trebuind operată de urgenŃă, intervenŃia
chirurgicală s-a făcut la lumina câtorva becuri aflate la acea
dată în stadiul de experiment, sursele artificiale de iluminat
din acea perioadă fiind total ineficace.
Edison a observat efectul termic al curentului electric
şi s-a gândit că un conductor poate fi încălzit până la
incandescenŃă, moment în care devine o sursă de lumină.
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Bine înŃeles că nu a descoperit de prima dată aliajul
optim actual (bazat în principal pe wolfram) şi nici nu a
realizat iniŃial faptul că interiorul balonului de sticlă trebuie
vidat.După ani buni de experimente a ajuns la modelul
actual al becului.
De asemenea trebuie menŃionat faptul că tipul
filetului cu care becul se înşurubează în soclu poartă şi
astăzi numele inventatorului său, “filetul Edison”.
Becul a influenŃat puternic dezvoltarea umanităŃii,
înlocuind lumina naturală cu lumină artificială, permiŃând
astfel continuarea activităŃilor umane şi în timpul nopŃii.
Iluminatul electric este complet nepoluant (fără
emisii de fum sau noxe) şi cu riscuri minime (nu ca în cazul
iluminatului cu gaz).
Prof. Nicolae Tiliana- Tatiana
bibliografie www. wikipedia.com
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Destinul unei invenŃii
ApariŃia

becului

a

fost

rezultatul

mai

multor

descoperiri ştiinŃifice, dar practicile comerciale şi abilitatea
lui Edison au decis ca adevăratul inventator să îşi piardă
locul în istorie, ca şi averea ce i se cuvenea din dreptul de
autor.
La sfârşitul anilor 1870 în America s-a declanşat o
acerbă competiŃie pentru brevetarea unei forme de iluminat.
Cei mai importanŃi concurenŃi: Thomas Edison şi Hiram
Maxim.
Edison avea experienŃă în dezvoltarea de prototipuri
după invenŃiile altora şi cunoştea fisurile din legea
brevetelor. Obişnuia să breveteze orice invenŃie a echipei
sale dacă aceasta presupunea un progres cât de mic.
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Maxim

era

tipul

inventatorului clasic, care lucra
febril la perfecŃionarea ideilor
sale,

ignorând

potenŃialul

comercial al acestora. Înainte
de a împlini 30 de ani inventase primul sistem de stingere a
incendiilor, dat nu reuşise să convingă nici un investitor de
valoarea acestuia. În 1878 a fost angajat de Societatea
Americană de Iluminat Electric din
New York, iar în mai puŃin de un an
instalase primul sistem de iluminat
cu arc electric în clădirea din New
York

a

societăŃii

de

asigurări

Equitable.
În 1877 Edison fusese martor
la prezentarea unei versiuni imperfecte a unei lămpi cu arc
şi s-a decis să perfecŃioneze ideea. În primele sale
încercări, filamentul său din sârmă de platină se topea
foarte repede. Şi-a amenajat propriul atelier, angajându-şi
chiar şi maiştri sticlari.
Între timp, în 1878, Maxim realizase deja primul bec
funcŃional folosind un filament din cărbune plasat într-un
balon din sticlă umplut cu vapori de petrol. Becul său nu se
ardea. A făcut o cerere de brevet, dar s-a împotmolit într-un
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hăŃiş birocratic cu procese şi obstrucŃii nesfârşite. Când
tocmai cererea era în curs de aprobare, un fost angajat al
său, concediat pentru alcoolism, a revendicat descoperirea,
aducând drept martori membri ai familiei sale. Brevetul i-a
fost acordat pe nedrept acestuia.
Edison a intervenit, desconspirând pe impostor, aşa
încât brevetul a fost anulat.
Legea americană prevedea ca un brevet obŃinut
fraudulos să nu mai poată fi acordat altcuiva, devenind
proprietatea statului.
Între timp Edison îşi făcuse reclamă becului său, deşi
trebuia foarte des stins pentru că filamentul de platină se
supraîncălzea, aproape să se ardă.
La Congresul Electricienilor de la Paris din 1881 Edison
şi Maxim şi-au prezentat invenŃiile, dar presa vremii a
remarcat doar becul lui Edison, deoarece acesta îşi făcuse
reclamă şi pregătise terenul, becul lui Maxim rămânând în
umbră. Abil afacerist, Edison a mai perfecŃionat modelul
său, creând varianta în care aspira oxigenul din interiorul
globului, ceea ce împiedica distrugerea filamentului. A
obŃinut brevete în mai multe Ńări europene şi a cumpărat de
pe piaŃă întreg stocul disponibil dintr-o substanŃă rară,
esenŃială pentru producerea becurilor cu filament.
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În cele din urmă, Maxim a abandonat în 1883
încercările de a-şi vinde becul său. Până la sfârşitul vieŃii,
Maxim a obŃinut 122 de brevete de invenŃie americane şi
149 britanice, de la capcana de şoareci care se rearma
singură şi ondulatorul de păr la diverse puşti automate.
Dacă ar fi fost dotat cu isteŃimea în afaceri a lui Edison, l-ar
fi obŃinut şi pe cel care îi scăpase…
Prof. Foca Mirela-Nicoleta
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Mistica numerelor
(partea a II-a)

Toma d’Aquino: „Unitatea este un tot indivizibil,
numărul e unitatea repetată, numărul 10 e limita numerelor,
dincolo de 10 numerele nu mai continuă, ci reîncep.”

În numărul trecut, am amintit câteva semnificaŃii ale
numerelor de la 1 la 5. Continuăm acum

cu alte date

interesante despre numere.

Numărul 6:
Numărul 6 este numărul echilibrului, al armoniei
macroscopice, al perfecŃiunii potenŃiale, ilustrat de steaua lui
David (pecetea lui Solomon) din cultura mozaică.
Triunghiul cu vârful în sus reprezintă spiritul/principiul
masculin/procesul creaŃiei/eul superior, triunghiul cu vârful
în jos reprezentând materia/principiul feminin/procesul
distrugerii/ eul inferior.
Pe de altă parte, 6 este şi numărul înŃelepciunii
esoterice, al iniŃierii prin încercare. Număr al creaŃiei, lumea
a fost creată în 6 zile, după concepŃia biblică, 6 este
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numărul lucrării, fie că este vorba de lucrarea de mântuire
sau de crearea lumii.
În Apocalipsa Sf. Ioan, 6 este numărul păcatului, al
lucrării care devine sieşi suficientă. Triunghiul cu vârful în
sus reprezintă Eul superior, vârful semnifică planul spiritual,
voinŃa divină, Tatăl, apoi la bază, în stânga, având planul
intuiŃiei, Fiul, principiul de iubire – înŃelepciune, iar alături,
planul mental superior, Sf. Duh, principiul de inteligenŃă
activă – adaptare. Triunghiul cu vîrful în jos semnifică Eul
inferior, cu baza dată de planul astral şi cel mental, iar
vârful, planul fizic.
În astrologie, 6 se asociază planetei Venus, expresia
ideii

de

rezonanŃă,

simbol

al frumuseŃii,

esteticului,

dragostei, sentimentelor.

Numărul 7:
Marele număr biblic este numărul victoriei spiritului
asupra materiei (3+4), numărul înŃelepciunii divine, al
credinŃei active (Dumnezeu, după ce a creat lumea în 6 zile,
în a 7-a zi s-a odihnit), în cultul mozaic avem candelabrul cu
7 braŃe.
7 = 1+6 – este tot o rupere a echilibrului, ca şi 5, deci
rezultă tot un nimăr dinamic, al doilea număr magic (al
libertăŃii interioare, al voinŃei). Este număr legat de
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scurgerea timpului, de o anumită schimbare ( 7 zile ale
săptămânii, 7 zile ale unei faze lunare, 7 trepte ale
desăvârşirii spirituale).
În astrologie de asociază planetei Uranus, simbolul
schimbării bruşte şi adeseori violente, al libertăŃii interioare
şi exterioare, al altruismului, al noutăŃii, originalităŃii.
În Biblie apare de 77 de ori, în Vechiul Testament
este numărul cheie al Apocalipsei (7 peceŃi, 7 trâmbiŃe, 7
cupe, fiara cu 7 capete etc.).
Avem 7 note ale gamei muzicale, 7 culori ale
curcubeului, 7 minuni ale lumii, 7 coline ale Romei.

Numărul 8:
Este numărul reacŃiei, echilibrului manifestărilor
(orice acŃiune produce o reacŃiune). Principiul de conciliere
a formelor contrare, simbolizat prin două pătrate suprapuse
şi complementare, face legătura între pătrat şi cerc, între
cosmosul creat şi lumea spirituală, cele două pătrate
formează o figură inscriptibilă în cerc, cu 8 puncte de sprijin
pe cerc.
Pe de altă parte, 1+7 = 8, ceea ce sugerează
începutul unui ciclu nou (se adaugă un început fiecărui
sfârşit). Simbolul matematic al infinitului este cifra 8 dispusă
orizontal, ceea ce semnifică ciclurile care sa repetă) cercul
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care se reproduce la nesfârşit). Deci 8 este simbolul vieŃii
eterne care se obŃine prin echilibrul dinamic (echilibrul
mişcării), dreptul de a avea acces la cunoaştere ca urmare
a atingerii perfecŃiunii materiale şi spirituale.
În astrologie este asociat planetei Marte, simbol al
luptei, iniŃiativei, acŃiunii, energiei, legată de interacŃiunea
celor două forme simbolizate de cele două pătrate.

Numărul 9:
Ultimul

număr

înainte

de

10,

cu

sensul

de

reîntoarcere la origine, este numărul iniŃiaŃilor, al profeŃilor,
al perfecŃiunii în cunoaştere, semnificând iniŃierea perfectă
(8+cercul rezultat = 9).
În astrologie e asociat planetei Neptun, simbol al
înaltei spiritualităŃi, al intuiŃiei, iluminării, misticismului, dar şi
al iluziei, visurilor.
În structura creaŃiunii, se descriu 9 ceruri, 9 cete de
îngeri, 9 arhangheli, Isus a apărut de 9 ori discipolilor săi,
după înviere; în mitologie avem 9 muze, 9 este prezent în
ritualuri religioase de tot felul.

Prof. Loghin Raluca
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Şcoala de matematicǎ ieşeanǎ
File de istorie

Motto:„Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie
pentru toŃi oamenii de ştiinŃă. Tocmai pentru că matematica
permite accelerarea maximă a circulaŃiei ideilor
ŞtiinŃifice.”
Secolul al XVII-lea, “secolul de aur al culturii
româneşti”, a dat naştere primelor instituŃii de învǎŃǎmânt
superior denumite Academiile Domneşti, înfiinŃate la Iaşi în
1642, respectiv la Bucureşti în 1665. Deşi situate pe teritoriu
românesc, Academiile Domneşti erau supravegheate şi
cenzurate în activitatea lor de autoritatea turceascǎ din
Constantinopol şi din întreg Orientul. Limba de predare era
greaca – limba de circulaŃie în Orientul European.
Academia Domneascǎ din Iaşi trece printr-un proces
de transformare şi reorganizare continuǎ pânǎ în secolul al
XVIII-lea, când marii cǎrturari ai vremii îşi îndreaptǎ atenŃia
şi spre ştiinŃele cu caracter realist. Printre acestea se
numǎrǎ şi matematica –“ aceastǎ ştiinŃǎ dumnezeiascǎ” cu
domeniile sale : geometrie, algebrǎ şi trigonometrie.
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În anul 1766, Academia Domneascǎ îşi va schimba
titlul în Academia ÎnvǎŃǎturilor şi Epistimurilor, titulaturǎ pe
care o va purta pânǎ în 1812, atunci când devine Academia
de Filologie şi ŞtiinŃǎ.
Prǎbuşirea regimului fanariot şi instituirea domniilor
naŃionale din 1821 au dus la o reacŃie generalǎ împotriva
grecismului şi a tiraniei turco-orientale. NaŃiunea îşi
constituie instrumentele identitǎŃii : limba, literature, istoria
naŃionalǎ, presǎ şi şcoala româneascǎ. Astfel, în 1834 este
înfiinŃatǎ Academia Mihǎileanǎ, o adevǎratǎ “verigǎ de
legǎturǎ” între Academia Domneascǎ şi Universitate.
În anul 1851, apare legea cu privire la reorganizarea
învǎŃǎmântului din Moldova, care prevedea înfiinŃarea unei
noi Academii cu trei facultǎŃi : Filosofie, Drept şi Teologie.
Astfel, la 26 Octombrie 1860, la iniŃiativa domnitorului
Alexandru Ioan Cuza şi a ministrului Mihail Kogǎlniceanu, a
fost deschisǎ Universitatea din Iaşi. În cadrul FacultǎŃii de
Filosofie, au susŃinut cursuri şi trei profesori de matematicǎ,
de formaŃie ingineri dar cu studii de specialitate în
strǎinǎtate : Ioan Popp (geometrie analiticǎ), Ştefan Emilian
(geometrie descriptivǎ) şi Alexandru Cǎlinescu (calcul
diferenŃial şi integral).
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Dupǎ 4 ani, în urma schimbǎrii Legii privind
organizarea şi funcŃionarea învǎŃǎmântului superior, a
apǎrut, în cadrul UniversitǎŃii, Facultatea de ŞtiinŃe, cu
secŃiile sale de Matematicǎ, Fizicǎ şi ŞtiinŃe Naturale. Ca
urmare, cercul profesoral s-a extins, cuprinzând nume ca :
N.

Culianu,

Ioan

Melik,

Miltiade

Tzony,

Constantin

Climescu, Aurelian Mǎnescu, Ioan D. Rallet, Victor Costin.
În ciuda dificultǎŃilor materiale inerente ce însoŃeau trecerea
la o Românie modernǎ, Universitetea din Iaşi reuşit sǎ îşi
atingǎ menirea, formând savanŃi de prestigiu, care prin
numele lor au impus ştiinŃa româneascǎ în Universitate :
Grigore Cobǎlcescu, Petru Poni, Alexandru Philipidi, A. D.
Xenopol, Dragomir Hurmuzescu, Octav Mayer, Gheorghe
Brǎtianu, Alexandru Myller. Aceşti adevǎraŃi “oameni ai
cetǎŃii”, credincioşii sǎi slujitori, ne-au lǎsat drept moştenire,
prin cuvântul şi scrisul lor, câteva principii ce vor dǎinui ca
norme de conduitǎ moralǎ şi eticǎ şi de acum înainte.
Au urmat o serie de Legi ale învǎŃǎmântului din anii
1932, 1937 şi 1938 care au favorizat atât evoluŃia ştiinŃelor
cât şi dezvoltarea unor noi departamente ale UniversitǎŃii :
Medicinǎ şi Farmacie, Litere şi Agriculturǎ. Astfel, în
perioada interbelică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
se putea mîndri că ajunsese la nivelul instituŃiilor europene
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de acelaşi rang, atât din punct de vedere al administrării şi
organizării, cât şi al programelor didactice.
După cel de-Al Doilea Război Mondial, regimul de
democraŃie populară a obligat universităŃile să promoveze o
educaŃie în spirit comunist. Reforma învătământului din
1948 a impus primii paşi pentru îndeplinirea acestei sarcini,
urmată de reformele din 1968 şi 1978. Ideologia comunistă
a adus schimbări radicale în Universitatea din Iaşi, ca, de
altfel, în întreg învăŃământul superior din Ńară. Multe
discipline au fost cenzurate sau eliminate, numeroase
programe didactice au fost supuse unei rigidităŃi extreme,
libertatea academică a fost restricŃionată, în timp ce toate
activităŃile au fost ghidate sau verificate de organisme ale
singurului partid politic existent.
Căderea regimului totalitar în 1989 a deschis noi
perspective asupra învăŃământului şi educaŃiei în România.
Formele organizatorice şi curriculare ce fuseseră impuse au
fost imediat abandonate. ReconstrucŃia universităŃii a fost
spontană şi radicală şi a cuprins toate domeniile: stuctura
organizatorică, programa de studii, sistemul de comunicare,
resursele umane. Autonomia universitară şi libertatea
decizională au condus Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
spre ceea ce este astăzi: una din cele mai performante
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universităŃi în Romania, standard pentru excelenŃă în
cercetare şi flexibilitate didactică.
Facultatea de matematicǎ a rezistat tuturor acestor
schimbǎri, ba chiar a cunoscut o continuǎ dezvolare datoritǎ
marilor matematicieni români

care au contribuit la

modernizarea învǎŃǎmântului matematic în diverse domenii
ca: mecanica, analiza matematicǎ, geometrie diferenŃialǎ,
algebrǎ şi logicǎ matematicǎ.
Prof. CreŃu Camelia - Laura
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Amintiri despre… bacalaureat 2008 la chimie
Elevii seralişti şi de la cursurile cu frecvenŃă redusă
rareori includ chimia în rândul obiectelor de bacalaureat
dintr-o mulŃime de motive: e greu, e mult de învăŃat, au uitat
prea multe, serviciul nu le permite să acorde studiului un
timp mai îndelungat, nu se compară cu elevii de la zi, care
nu au decât grija studiului, etc.
Pe parcursul anilor de şcoală, uneori au ales chimia
ca obiect cu teză, alteori nu, indiferent de profilul
clasei:matematică – informatică sau ştiinŃe ale naturii. La
începutul anului şcolar 2008-2009 şi-au exprimat dorinŃa de
a susŃine bacalaureatul la chimie un număr de cinci elevi; la
sfârşitul semestrului I, au renunŃat toŃi, pentru ca la mijlocul
semestrului al II-lea doar doi elevi să revină la opŃiunea de
la început de an.
Fireşte, pregătirea pentru examen a însemnat în
primul rând un efort personal susŃinut în limita timpului
disponibil,

rezolvarea

variantelor

de

examen

şi

a

problemelor propuse de manualele şcolare. Atunci când
timpul a permis, neclarităŃile în rezolvarea problemelor au
fost lămurite în orele de pregătire pentru bacalaureat.
Dincolo de toate acestea, emoŃiile apar în mod firesc
atât la profesor, cât mai cu seamă la elevi; ei oricum sunt
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pregătiŃi sufleteşte să promoveze examenul în cele două
sesiuni, dar în acelaşi timp, hotărâŃi să nu piardă nici o
şansă de a reuşi din prima sesiune.
Statistic vorbind, la chimie procentul de participare la
bacalaureat este infim, comparativ cu alte discipline: doar
doi elevi din totalul de zece clase cu formele de învăŃământ
seral şi frecvenŃă redusă. Procentual exprimat, cota de
participare este de 0,5%.
Dar, având în vedere faptul că ambii elevi au
promovat examenul (unul cu nota 5.00 şi altul cu nota 7.00),
tot statistic privind lucrurile, promovabilitatea la chimie a fost
de 100% din prima sesiune.
Oricum, indiferent de vârstă, elevul trebuie să
conştientizeze faptul că nimeni nu poate învăŃa în locul lui;
reuşita la examen depinde în primul rând de efortul personal
şi apoi de o mulŃime de alŃi factori, începând cu puterea de
concentrare în condiŃii de stres şi terminând cu poziŃia
astrelor în ziua examenului.
Pentru a finaliza cu succes studiile liceale este bine
ca pregătirea pentru bacalaureat să se facă în mod constant
şi nu în salturi sau intensiv, înainte de examen. Important
este ca opŃiunile să fie formulate clar, din timp, pentru ca
apoi să devină realitate.
Prof. Avasîlcăi Liliana
87

CONDIłIA POETULUI
Charles Baudelaire - Albatrosul
L’Albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
88

Albatrosul
Adesea marinarii, voind să se desfete,
Atrag pe punŃi în cursă gigantici albatrozi
Ce însoŃesc corăbii, în legănate cete,
Pe-abisuri îmblânzite prin jertfe de matrozi.

Dar cum se văd pe scânduri, stăpânitorii slăvii
Devin ne-ndemânatici şi înduioşător
Îşi poartă vastele-aripi târâş pe puntea năvii
Ca vâsle ostenite pe laturile lor.

Fochistu-i necăjeşte şi, şchiopătând, dă zorul
Să imiteze mersul sfioşilor captivi Ridicol, slab şi trândav s-arată zburătorul
Intimidat de râsul matrozilor naivi.

Poetul e asemeni monarhului furtunii
Ce vizitează norii râzându-şi de arcaşi Proscris pe sol, în prada prigoanei şi-a minciunii,
De aripile-i vaste se-mpiedică în paşi.
(traducere de Panait Cerna)
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Charles Baudelaire, poet, traducător şi critic de artă
francez din secolul al XIX-lea, este autorul volumului Florile
răului, care marchează desprinderea de romantism şi
începuturile poeziei moderne, fiind considerat astăzi drept
unul din izvoarele vii ale mişcării poetice contemporane.
Alături de Verlaine, Rimbaud şi Lautréamont, Baudelaire
face parte din generaŃia „poeŃilor blestemaŃi” („poètes
maudits”), care resping orice restricŃii sau tabuuri în
alegerea temelor şi a imaginilor poetice şi a căror viaŃă şi
operă se situează în afara normelor sociale.
Prima secŃiune a volumului (Spleen şi ideal) începe
printr-o serie de poeme privind condiŃia poetului şi misiunea
poeziei, dintre care Albatrosul este una dintre cele mai
sugestive. Această primă secŃiune evocă extraordinara
complexitate a sufletului omenesc, atras şi respins de
extreme, pradă în acelaşi timp impulsurilor inconştientului şi
aspiraŃiilor superioare. Sufletul poetului este sfâşiat între
dorinŃa de a se înălŃa până în sferele cele mai înalte ale
frumuseŃii şi purităŃii şi nevoia de a savura „licorile grele ale
păcatului”, acest raport între zonele cele mai înalte şi cele
mai joase ale conştiinŃei reprezentând una dintre cele mai
importante revelaŃii ale poeziei lui Baudelaire.
Poemul Albatrosul continuă concepŃia romantică
asupra condiŃiei poetului, neînŃeles şi solitar, şi, pentru a-l
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întruchipa, Baudelaire alege tot o pasăre, însă nu
maiestuosul vultur (ca Alfred de Vigny) sau condorul
singuratic (ca Leconte de Lisle), ci imaginea mult mai
dureroasă a albatrosului captiv, Ńintuit pe pământ şi aspirând
la infinit. Se pare că ideea poemului i-a fost sugerată de un
incident la care a asistat într-una din călătoriile sale pe
mare. Dacă primele trei strofe prezintă o scenă întâlnită
adesea pe vapoarele care cutreieră mările (marinarii
capturează albatroşi şi se amuză de mersul lor stângaci şi
ridicol), versul 13 introduce o analogie explicită, ce
efectuează trecerea de la poveste la alegorie şi clarifică
toate simbolurile prezentate anterior.
Albatrosul, cea mai mare dintre păsările mării, îşi
petrece viaŃa planând deasupra valurilor, folosind, cu o
pricepere uimitoare, curenŃii aerieni care-l poartă pe sute de
kilometri

aproape

fără

să-şi

mişte

giganticele

aripi

(anvergura lor depăşeşte trei metri). Imaginea sa, evocată
mai ales în prima şi ultima strofă, degajă forŃă, superioritate,
nobleŃe şi pare să domine elementele mării. Liber în aerul
pur

al

înălŃimilor,

albatrosul

simbolizează

poetul,

contemplator al lumii, stăpân peste cuvinte. Pe punte însă,
printre oameni, albatrosul şchiopătează, stângaci, căci
aripile sale, care-l fac atotputernic printre nori, devin o
povară pe pământ şi-l împiedică să meargă, acesta
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devenind Ńinta batjocurii mateloŃilor. Imaginea de rege
decăzut a albatrosului este subliniată în a doua şi a treia
strofă prin antiteze puternice: „stăpânitorul slăvii” devine
„ne-ndemânatic”, „ridicol” şi „slab”, îşi târăşte „vastele-i aripi”
ca nişte „vâsle ostenite” şi şchiopătează, „ne-ndemânatic”.
Vaporul este un microcosmos care întruchipează lumea, iar
puntea sa, teatrul pe care se joacă comedia umană, în care
fiecare actor îşi are rolul său.
Prin geniul său, poetul este o fiinŃă superioară, care
se situează deasupra oamenilor obişnuiŃi, însă printre
semenii săi pare stângaci, neadaptat, iar gesturile sale par
exagerate

şi

ridicole.

După

cum

albatroşii

însoŃesc

vapoarele, o sursă uşoară de hrană, poeŃii trăiesc în
societate şi depind de ea pentru a supravieŃui. Dificultatea
albatrosului de a păşi simbolizează imposibilitatea poetului
de a „funcŃiona” astfel cum îi dictează societatea, de a
îndeplini acŃiuni obişnuite, cotidiene, utilitare. Străin de
lumea care-l înconjoară şi incapabil de a se supune
normelor sociale, poetul este un exilat („proscris pe sol, în
prada prigoanei şi-a minciunii”), pe veci condamnat să
trăiască printre oameni care nu-l înŃeleg şi, prin urmare, îl
atacă (imaginea arcaşului din ultima strofă). Cruzimea
echipajului traduce agresivitatea oamenilor faŃă de cei care
nu le seamănă sau pe care nu-i înŃeleg, şi acest echipaj
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anonim întruchipează umanitatea comună, rea, trivială, care
se bucură de suferinŃa celuilalt.
Însă poetul acceptă acest destin, căci suferinŃa este
o nobleŃe unică, preŃul plătit pentru a accede la lumea
superioară a artei, reflectare a perfecŃiunii divine. Poetul
este acel neînŃeles care, în poemul în proză Străinul, afirma
că nu iubeşte nimic aici, pe pământ, cu excepŃia norilor:
„Iubesc norii ... norii care trec ... acolo departe ... minunaŃii
nori!”. Astfel, în universul nostru decăzut, supus păcatului şi
eroziunii neîncetate a timpului, spiritul poetului nu-şi găseşte
locul decât în sferele înalte ale idealului, în lumea
superioară a artei. Această evadare din real vindecă sufletul
poetului, care încearcă apoi, prin creaŃia sa, să ne comunice
imaginea extatică a frumosului.
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