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Scrisoare profesorilor noştri

În anii de seralişti am întâlnit profesori
OAMENI…
Acum aproape trei ani, majoritatea dintre noi, elevii
clasei a XIII-a C, am păşit pragul secţiei serale a Colegiului
Naţional „Emil Racoviţă” cu dosarele de înscriere în braţe şi
poate doar cu gândul că anii vor trece şi noi vom obţine mult
râvnita diplomă…
Spre bucuria noastră a început o aventură şcolară şi
chiar de viaţă, de care acum suntem mândri şi despre care
dorim să vă povestim…
Mai întâi au fost poticnelile, dorinţa de a renunţa,
teama că nu vom face faţă provocărilor, perioada de cunoaştere
şi acomodare deoarece fiecare din noi venea din medii diferite,
cu vârste diferite. Faptul că astăzi străbatem ultimii metri în
parcursul nostru de liceeni e o dovadă că am reuşit să mergem
mai departe, că am închegat un colectiv, că suntem o clasă
unită.
Drumul până aici ne-a fost vegheat de d-l diriginte,
profesorul Florin Anton care ne-a sprijinit şi înţeles ori de
câte ori am avut nevoie şi căruia ţinem nespus de mult să-i
mulţumim…
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Apoi mulţumirile noastre se îndreaptă, cu multă
preţuire, şi către toţi ceilalţi profesori care ne-au ajutat să
umplem golul dintre anii de şcoală ca elevi de gimnaziu sau
de început de liceu şi anii de revenire la seral…
Ce ne-am fi făcut dacă doamna profesoară de
literatură nu ne-ar fi insuflat dragostea de a citi, ori
ecuaţiile încâlcite ale matematicii ar fi rămas şi acum
enigme… dacă domnii profesori nu ar fi înţeles câte eforturi
trebuie să facem pentru a veni la şcoală, pentru a ne pregăti,
pentru a lăsa deoparte grijile de acasă sau de la serviciu şi a
ne concentra la ore... Nici nouă, şi nici domnilor profesori
nu ne-a fost uşor, dar cunoştinţele dobândite şi aprofundate
sunt acum dovada faptului că a meritat, de ambele părţi, să
încercăm.
În anul ce vine ne mai aşteaptă o mare provocare,
examenul de maturitate... Chiar dacă “examene de
maturitate” am mai susţinut atunci când ne-am angajat,
poate la vârste destul de fragede, sau atunci când ne-am
întemeiat familii, ori când am lucrat prin alte ţări, pentru
cel ce urmează, bacalaureatul, dorim a ne concentra toate
energiile, ca efortul nostru comun, alături de dumneavoastră,
domnilor profesori, să fie încununat măcar cu succesul de
până acum.

Cu adânc respect,
colectivul clasei a XIII-a C
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Ce este OMUL?
Omul este o fiinţă cugetătoare, atributul fiinţei umane
fiind gândirea: “Dar ce sunt, prin urmare? Un lucru ce cugetă. Ce
este acesta? Unul ce se îndoieşte, înţelege, afirmă, neagă, vroieşte, nu vroieşte, totdeodată imaginează şi simte...” (L. Blaga).
Din perspectiva lui Lucian Blaga, omul se diferenţiază de
alte făpturi prin faptul că acesta “fiinţează întru mister şi printru revelare, omul fiind capturat de un destin creator...”. Bergson
defineşte omul drept “homo faber” (omul meşteşugar), Blaise
Pascal - cu celebrul paradox, “omul, nici înger, nici bestie”, natura
duală a omului întrunind “mizerie şi măreţie”.
În altă ordine de idei, putem afirma că omul este o simplă
creatură care se supraapreciază. Cu toţii suntem la fel, dar de
multe ori uităm să ţinem cont de asta, considerând că aparţinem
unei rase superioare. Dacă este să analizăm lucrurile negative de
pe Pământ, vom observa că tot omul este vinovat pentru acestea.
Putem fi comparaţi cu apa “capturată” într-o sticlă ce pluteşte în
ocean, convinşi că de fapt noi suntem sticla, nicidecum apa. Nu
este nevoie decât de o stâncă de care să se izbească sticla,
pentru a conştientiza că de fapt suntem apa şi nu sticla.
Deşi, probabil, cea mai mare curiozitate a omului este
aceea de a afla cine este cu adevărat, când are această ocazie, el
refuză să o vadă, pentru că în acelaşi timp aceasta este şi cea
mai mare spaimă a sa. Dualitatea naturii umane este dată de
faptul că omul este “un judecător al tuturor lucrurilor, imbecil,
vierme de pământ, depozitar al Adevărului, îngrămădire de
incertitudine şi eroare, mărire şi lepădătură a Universulu.” (B.
Pascal).
Raţiunea nu îi este de ajuns omului pentru a-şi lumina destinul. Se spune că omul este măsura tuturor lucrurilor, dar mai
degrabă este în primul rând propria lui măsură, un paradox dotat
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cu raţiune, care vine din neant şi se va pierde în neant, o risipă
inexplicabilă de materie şi energie, o fiinţă infatuată care trăieşte cu ideea că stăpâneşte mediul în care a apărut, dar în
realitate, nu-şi poate stăpâni nici măcar propriul destin...
Giulia Andronic, clasa a XII-a A
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OMUL – fiinţă socială
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate
şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.
Omul este o fiinţă socială, diferită de celelalte făpturi
prin limbaj şi moralitate. Este adevărat, însă, acest fapt este
doar o caracterizare parţială a omului, deoarece acesta este
totodată o persoană care nu poate trăi singur, ci are nevoie de o
altă pesoană pentru a intra în comuniune cu aceasta şi cu restul
semenilor. Din acest aspect pot spune că reiese şi caracterul de
fiinţă socială a omului, adică posibilitatea acestuia de a avea
diferite relaţii cu o altă fiinţă umană.
Omul ca fiinţă socială face parte dintr-un stat, se conduce şi ghidează după anumite reguli şi legi impuse de stat, după
documente care stau la baza acestuia şi care îi dovedesc şi
asigură existenţa de la o anumită perioadă istorică. Dacă omul nu
relaţionează cu statul, tinde să devină o fiinţă anti-socială,
răzvrătită împotriva lipsurilor şi a nedreptăţilor acestuia.
Orice grup social este alcătuit din oameni (persoane), dar
nu orice mulţime de indivizi, nu orice adunare de persoane formează un grup social. Acestea sunt grupuri sociale mici şi numără
de obicei între doi şi patruzeci de membri. În grupurile sociale
mici persoanele care le alcătuiesc interacţionează, colaborează,
au legături reciproce. Membrii grupurilor mici au atribuţii specifice, numite roluri sociale, iar întreaga activitate a grupului se
desfăşoară, de regulă, în vederea rezolvării unor sarcini (atingerii unor scopuri) şi are la bază reguli (norme) şi valori comune.
Rolul social constă în atribuţiile pe care le are o persoană
în funcţie de locul pe care îl ocupă în cadrul unui grup şi este
ansamblul de comportamente pe care în mod legitim îl aşteaptă
ceilalţi. Aşa cum individul reprezintă celula primară din care se
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compun grupurile, tot aşa grupul mic stă la baza alcătuirii grupurilor sociale mari.
Trăsăturile de personalitate, cunoştintele şi aptitudinile
fiecărui membru al grupului constituie cele mai importante şi mai
de preţ resurse ale grupului, iar funcţionarea lui, în sensul atingerii scopurilor dorite, depinde în mare măsură şi de posibilităţile
oferite membrilor săi de a se exprima.
Minţile creative, oamenii diferiţi şi deosebiţi pot face ca
grupul social din care fac parte să progreseze. Tendinţele de supunere oarbă şi de subordonare sunt, de asemenea, distructive
pentru personalitate, după cum ignorarea, nerecunoaşterea valorilor şi normelor comunitare pot duce un grup la dizolvarea sa.
În cadrul grupului şi între grupuri se nasc o serie de relaţii:
- cooperarea: colaborarea între doi sau mai mulţi membri ai
grupului pentru atingerea unui scop;
- solidaritatea: raportul de dependenţă reciprocă, existentă
între personae; acesta poate să fie pe plan individual, naţional sau
internaţional;
- competiţia: formă de interacţiune între persoane, grupuri, în
scopul atingerii unui anumit sens;
- conflictul: operaţia deschisă luptei între indivizi sau grupuri.
Cojan Ramona, clasa a XI-a A
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Reflecţii…
Motto:”O luptă-i viaţa, deci te luptă
Cu dragoste de ea, cu dor.”
G.Coşbuc

Mulţi oameni se gândesc, uneori toată viaţa, că dacă ar
avea condiţii mai bune, o casă într-o zonă mai liniştită sau un loc
de muncă mai puţin solicitant, ar avea o viaţă mai armonioasă şi
s-ar apropia cu adevărat de spiritualitate.
Unii îşi construiesc case la ţară, eventual într-o zonă
feerică, având peisaje minunate şi aer curat. Şi toate acestea, în
speranţa că, astfel, viaţa lor ar putea să ia o turnură armonioasă
ori chiar spirituală şi vor reuşi, în sfârşit, ceea ce nu au reuşit
mai mult timp, datorită stress-ului, de exemplu. Văzând că nu fac
faţă, fug din faţa încercărilor.
Ei bine, există o maximă care spune aşa: “Ceea ce nu este
suficient de puternic pentru a te distruge, te face mai
puternic”.
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În fine, lucrurile sunt, bineînţeles, excelente, atunci când
reuşim să facem faţă. Dar ce se întâmplă când avem impresia că
nu vom face faţă încercărilor? Urmărim să facem eforturi şi mai
mari, pentru a le depăşi şi pentru a avea o putere mai mare şi o
înţelepciune mai profundă. Şi cerem ajutorul lui Dumnezeu,
spunându-i cu sinceritate că ne e greu şi ne trebuie ceva sprijin,
noi nedorind altceva decât să evoluăm spiritual.
Dacă demersul este curat şi sincer, este posibil să primim
ajutorul cerut. Dacă ne retragem “la ţară”, în mijlocul naturii,
lucrurile par să se liniştească, dar “nu mai concurăm la liga întâi”.
Adică, de fapt, întoarcem spatele examenului luptei cu viaţa şi
cerem unul mai mic.
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Şi ce se va întâmpla mai departe? Liniştea spaţiului din
jurul nostru va fi agreabilă, dar, după o vreme, agerimea,
vigilenţa şi forţa spirituală, pe care învăţăm să le manifestăm sau
ni se cerea să le manifestăm, vor scădea semnificativ şi ne vom
“adapta” la ritmul mai lent al noii situaţii.
E mai de preferat, în opinia mea, îndemnul lui Coşbuc: “O
luptă-i viaţa, deci te luptă / Cu dragoste de ea, cu dor”. Prin
urmare, e bine să urmărim să avem în jur o ambianţă cât mai
armonioasă, dar trebuie să ne fie clar că, dacă nu avem sau nu
câştigăm aptitudinea de a avea armonia în noi, cea exterioară cu
greu se infiltrează înlăuntru ori s-ar putea să nu o vedem absolut
deloc (în lipsa unei stări interioare adecvate).
Andrei Crâşmariuc, clasa a XIII-a B
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OMUL
Oamenii sunt fiinţe vii inteligente. Genetic, oamenii sunt
denumiţi „rasa umană” sau umanitatea, iar membrii săi sunt
cunoscuţi ca „oameni” sau „fiinţe umane”.
Carl Linné stabileşte patru rase pentru oameni: Homo
europeus, Homo americanes, Homo asiaticus şi Homo africanus.
Fiecare dintre ele are trăsături diferite şi temperamente
diferite. Omul se distinge printr-o serie de facultăţi deosebite,
neîntâlnite la nici o altă vieţuitoare de pe Pământ.
La om există multe şi mari deosebiri cum ar fi: rasa,
culoarea, neamul, localitatea, limba sau dialectul, credinţa,
ştiinţa, statura sau chipul, inteligenţa etc. Acea fire lăuntrică a
oamenilor şi firea sufletească a lor deosebeşte pe fiecare de toţi
ceilalţi, încât fiecare om este doar unul; el singur are gânduri,
sentimente, aptitudini, calităţi şi defecte, virtuţi şi păcate
necunoscute.
În personalitatea individuală şi proprie, omul e o fiinţă
unică, greu de pătruns şi cunoscut în adâncul specificului său
păstrat pentru sine, cel nedezvăluit, cel necunoscut.
Evoluţia omului a avut loc foarte lent. Omul progresa din
etapă în etapă în funcţie de dezvoltarea sa cerebrală.
Şerban Monica Mihaela, clasa a X-a B
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Omul în planul lui Dumnezeu
Privind în istoria omenirii, putem observa cu uşurinţă dar
şi cu bucurie evoluţia omului. Începând din timpurile cele mai
vechi şi până în zilele noastre, de la popoarele cele mai mari şi
mai cunoscute până la cele mai mici şi neînsemnate, omul s-a dovedit fiinţa cea mai complexă, cea mai evolutivă şi cea mai
creativă. Fiecare epocă îşi are descoperirile sale, inovaţiile sale
care au drept scop îmbunătăţirea traiului uman. Şi omul, fiinţă
inteligentă, a reuşit să-şi îmbunătăţescă viaţa, să-şi uşureze
munca atât de mult încât e suficient să apese pe un buton şi este
scutit de mult efort: de la banalul exemplu al liftului, la omniprezentul calculator şi până la industrie. Însă toate aceste bunuri
necesare, în loc să-l ajute pe om să se apropie de el însuşi, să se
descopere pe sine, să-şi afle originea, scopul, azi parcă mai mult
ca oricând, omul s-a înstrăinat de sine însuşi. Noua tehnologie
care este bună şi necesară l-a făcut pe om să cadă în ispita
autosuficienţei, punându-se în locul lui Dumnezeu şi uitând că tot
ce are şi tot ce este e darul şi planul lui Dumnezeu.
Omul, încă de la început, a fost chemat de Dumnezeu să
supună şi să stăpânească Pământul (cf. Geneza 1,28). A primit de
la Domnul acest Pământ, ca dar şi ca misiune. Creat după chipul şi
asemănarea Lui, omul are o demnitate deosebită. Este stăpânul şi
domnul bunurilor lăsate de Creator făpturilor sale. Este colaborator al Creatorului său.
De aceea, omul va trebui să nu uite că toate bunurile de
care este plină lumea creată sunt darul Creatorului. Astfel recomandă Sfânta Scriptură: ”Să nu zici în inima ta: Puterea mea şi
tăria mâinii mele mi-au adus bogăţia aceasta; ci să-ţi aduci
aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îţi dă putere să faci
bogăţie, ca să-şi ţină, ca acum, legământul lui, pe care cu jurământ l-a întărit cu părinţii tăi” (Deuteronom 8, 17-18).
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Cât de potrivită a fost această recomandare în decursul
istoriei umane! Cât de potrivită este în mod deosebit în epoca actuală, în faţa progresului ştiinţei şi tehnicii! Într-adevăr, omul,
contemplând operele geniului său, ale minţii şi ale mâinilor sale,
pare să uite tot mai mult de Acela care este începutul tuturor
acestor opere şi al tuturor bunurilor pe care le cuprinde
Pământul şi lumea creată.
Cu cât supune mai mult Pământul şi îl stăpâneşte, cu
atât mai mult pare să uite de Acela care i-a dat Pământul şi toate
bunurile pe care le cuprinde acesta. De aceea, cred, avem nevoie
să avem curajul să ne oprim din mirajul tentaţiilor acestei lumi
pentru a creea o relaţie justă între noi oamenii şi lucrurile create
după planul Creatorului.
Dalvaru Clara Monica, clasa a XII-a A
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Firea, caracterul şi destinul omului
Omul a fost şi va rămâne foarte multă vreme o taină
pentru el însuşi. Căci este foarte greu să te cunoşti, dar şi mai
greu lucru este a-i cunoaşte pe alţii. Oamenii vorbesc, îşi dau pe
faţă părerile, dar îşi ascund acţiunile şi interesul.
Aşa cum există o ştiinţă care ne învaţă să cunoaştem
pomii înainte de a-i planta şi de a da rod, există şi o ştiinţă de a
cunoaşte oamenii înainte ca ei să fie aşezaţi în posturi de
conducere, unde cei răi rodesc otravă şi unde numai cei buni pot
fi de folos ţării şi poporului întreg. Este ştiut de toată lumea că
o bună parte din romi sunt muzicanţi apreciaţi, acest fapt însă nu
poate constitui un motiv pentru celelalte naţii ca să se
îndepărteze de vioară şi pian. Dacă maestrul Enescu ar fi refuzat
să înveţe să cânte la vioară pe motivul că numai ţiganii cântă,
astăzi nu ne puteam mândri cu acest geniu al muzicii. Omenirea
întreagă nu putea culege niciodată rodul atâtor talente care
strălucesc în altarul sfânt al muzicii, dacă toţi compozitorii cu
renume mondial ar fi avut o astfel de mentalitate.
Pretutindeni se discută cu ardoare. Societatea este în
continuă căutare de soluţii practice; legile sunt foarte bune şi
concepute admirabil pentru apărarea dreptăţii şi păstrarea
moralului societăţii, însă rezultatele practice fac dovada că
numărul deţinuţilor nu descreşte, că închisorile nu se golesc, că
procesele şi neînţelegerile dintre oameni dimpotrivă, au crescut
simţitor şi că mai ales biserica nu a putut strânge sub scutul ei
divin pe toţi fiii rătăciţi. Şcoala, cu toate mijloacele ei de selectare, nu a putut stăvili ascensiunea elementelor dubioase în
pătura intelectuală. Dimpotrivă, unii oameni de joasă speţă au
considerat că şcoala le-a dat,,arme” şi puteri de stăpânitori, astfel, cel bun şi cinstit stă şi azi sub călcâiul unora din cei dominaţi
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de vicii, prostie şi îngâmfare. Se ştie că dintre doi oameni, egal
de înapoiaţi în ale sufletului, este mai puţin periculos acela care
nu are niciun titlu, tot astfel cum dintre doi răufăcători este
mai puţin periculos acela care nu are nicio armă asupra sa.
Dascălul, ca şi profesorul, este dator să-şi cunoască elevul
sau studentul şi să-l îndrume. Elevul va alege ce va fi: un erou
sau un excroc. Învăţătura este pentru oricine, dar nu şi pentru
cei al căror moral este şubred din naştere, deoarece astfel de
oameni nevrednici de cunoştinţele dobândite în şcoală le vor
întrebuinţa în rău după şcoală. În lume, totul pleacă de la om şi
totul se reîntoarce la om, cele rele ca şi cele bune. Consider că
omul este de o importanţă covărşitoare în tot şi toate. Singura
garanţie de reconstrucţie morală şi materială a ţării este omul
moral si integru.
De curând s-a vorbit de aşa-zisul “om nou”, dar mă
îndoiesc de posibilitatea de a face dintr-un om “vechi” unul “nou”,
aşa cum este imposibil ca din piesele vechi ale unei maşini
mâncate de rugină să poţi construi una nouă, care să funcţioneze
perfect.
Oamenii se pot împărţi în două categorii: “făcuţi” şi
“născuţi”. Cred că “omul făcut” niciodată nu poate sta alături de
“omul născut”, în care Dumnezeu a pus multă tărie sufletească şi
rezistenţă în faţa păcatului. Mijlocul prin care se poate asigura
victoria oricărui curent politic-social este, după părerea mea,
strângerea la un loc a tuturor oamenilor de cinste şi de caracter
din toate paturile sociale şi aşezarea lor ca îndreptar de viaţă
pentru ceilalţi. Cu alte cuvinte, să pescuim toate energiile creatoare ale neamului şi să întrebuinţăm la reconstruirea statului
“omul născut”, şi nu pe cel “făcut”! Cu toate acestea, eu susţin
că aşa precum botezul nu-l poate transforma pe evreu în creştin
şi invers, tot astfel este cu neputinţă ca o cămaşă verde, roşie
sau neagră să schimbe firea sau năravurile cuiva. Omul poate
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sfinţi locul, dar locul nu-l poate sfinţi pe om; ceea ce trebuie să
facem este să învăţăm să cunoaştem oamenii, pentru că de om
atârnă binele sau răul, cum de floare se leagă parfumul.
A cunoaşte firea, caracterul şi destinul omului înseamnă a
şti dacă viitorul îţi surâde sau te urmăreşte o soartă fatală.
Maştaleru Georgiana – Iuliana, clasa a X-a F
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OMUL - o mare enigmă

Cea
mai controversată fiinţă de pe Pământ, Omul,
reprezintă o mare enigmă pentru semenii săi. Filosofi, savanţi,
oameni obişnuiţi şi-au pus cu toţii întrebări legate de originea
omului şi de scopul existenţei acestuia.
Iniţial sclav al naturii, lipsit de inteligenţa care avea să-l
caracterizeze mai târziu, ajutându-l să treacă de la stadiul de
primitive la cel de primate, Omul a devenit în timp stăpânul
acesteia. Inferior fizic animalelor de pradă, Omul a reuşit să
câştige bătălia pentru supravieţuire cu acestea, ajungând chiar
să le domine într-atât, încât aproape că a dus la dispariţia lor.
Toată această luptă pentru supravieţuire a avut rolul de a
canaliza evoluţia hominizilor din maimuţă în Om. Fără îndoială,
dacă strămoşii noştri ar fi rămas în copaci şi ar fi evitat lupta cu
adversarii lor, nu am mai fi putut vorbi de evoluţia omenirii.
Probabil că în asta constă secretul evoluţiei noastre, în
această agresivitate recunoscută, deoarece, deşi este unanim
recunoscut faptul că omul este cel mai avansat şi cel mai inteli-
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gent “animal” este, în acelaşi timp, şi cel mai crud. Progresul
omului şi evoluţia sa sunt determinate, în mod sigur, de cruzimea
şi de nevoia primară de competiţie. Toate războaiele care au loc
pot fi privite şi din acest punct de vedere, ca un mijloc instinctiv
al omului de a-şi limita suprapopularea, şi deci şansele de
supravieţuire, “peştele mare mâncându-l pe cel mic”, aşa cum
spunea Darwin.
Ca un paradox, tocmai inteligenţa, această armă infailibilă,
care l-a dus de la statutul de sclav la cel de stăpân al omenirii şi
al naturii, făcându-l cea mai importantă verigă a lanţului trofic,
s-ar putea să-l trădeze şi să-l ducă la pieire.
Azi, omul a ajuns într-un moment maxim al evoluţiei sale,
moment caracterizat de o mare instabilitate, deoarece şi-a
canalizat toată energia şi puterea pe care i-a conferit-o inteligenţa în acţiuni distructive asupra Planetei (pe care o “maltratează” aşa cum, de altfel, se maltratează şi pe sine însuşi), dar şi
asupra tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ.
Dacă toate acestea vor continua, omenirea ar putea să
dispară în urma unei catastrofe naturale sau în urma unui
dezastru datorat avansului tehnologic. Pentru ca o catastrofă de
asemenea proporţii să nu aibă loc, omenirea ar trebui să îşi canalizeze toată forţa, energia, inteligenţa doar înspre acţiuni pozitive, nondistructive şi să-şi găsească stabilitatea, armonia cu sine
şi cu natura. Să fie aceasta o utopie?
Poate că în asta constă, de fapt, scopul existenţei
noastre, în aflarea armoniei şi a echilibrului dintre noi şi tot ceea
ce ne înconjoară, în promovarea acelor valori care ne-au făcut
atât de diferiţi de celelalte fiinţe de pe Pământ: idealurile,
iubirea, altruismul, sentimentele, emoţiile, trăirile.
Constantin Moreanu, clasa a XIII-a B
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Cunoaşte-te pe tine însuţi...
“Omul sfinţeşte locul” - aşa spune o vorbă din bătrâni, şi
cu îndreptăţire. Dar nu oricum. Ca să-l “sfinţească”, un om
trebuie să se afle la locul potrivit.
Mi se întâmplă, de multe ori, să admir realizările unor
oameni, felul în care ştiu să facă faţă unor situaţii, modul în care
tratează oamenii în jurul lor. În timp ce lor li se pare că este perfect natural să se întâmple aşa, că îşi fac doar datoria, ceilalţi
cred că ei sunt deţinători ai unor secrete ale succesului.
A conştientiza propriul potenţial şi a-l direcţiona către
activitatea cea mai potrivită nu este atât de uşor. Nu este suficient să ştii la ce te pricepi, ci trebuie să găseşti şi locul unde îţi
poţi folosi talentul. Spre exemplu, dacă eu doar aş şti că am o voce foarte frumoasă, acest lucru nu m-ar ajuta prea mult să am
succes, dacă nu m-aş îndrepta către o carieră muzicală. Rezultă,
deci, că importantă e şi conştientizarea talentului, dar şi lupta
pentru a-l valorifica şi pentru a afla apoi locul potrivit ca să-l
fructifici.
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Unii ar putea spune că există atâţia oameni care au
succes, fără să fi ştiut de la început pe ce se bazau. Adevărat,
uneori, intuiţia şi norocul pot aduce omul potrivit la locul potrivit.
Nu e însă o regulă. Reuşita vine din auto-cunoaştere. Odată ce
ştim ce oferim, cui îi folosesc calităţile şi talentele noastre,
avem o orientare în viaţă. Nu-i puţin lucru. Eu îi admir pe cei care
şi-au găsit vocaţia şi, astfel, locul “potrivit”.
E limpede că, dacă suntem acolo unde talentele noastre
sunt utilizate şi puse în valoare la maximum, “the sky is the limit”.
În felul acesta, fiecare dintre noi are ocazia să-şi lase amprenta
asupra a ceea ce se întâmplă, să fie inovator, să găsească soluţii,
rezolvări de probleme în cel mai firesc mod posibil, pentru că
face exact ceea ce ştie cel mai bine şi se vede. Se vede că
“sfinţeşte” locul.
Liliana Ichim, clasa a XIII-a B
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Omul responsabil de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu
Omul, în ciuda căderii sale în păcat, are responsabilitatea
de a-L cunoaşte pe Dumnezeu.
Umaniştii spun că omul este centrul Universului, cea mai
bună creaţie a divinităţii înzestrată cu inteligenţă, cu talent şi cu
libertatea de a alege, dedicat comunităţii şi implicat politic.
Această concepţie zdruncină din temelii vechea mentalitate
medievală, potrivit căreia omul este supus în permanenţă
păcatului, iar viaţa este doar o pregătire pentru Judecata de
Apoi. Realizarea fiinţei umane e găsirea fericirii prin cunoaşterea Adevărului faţă de cei de dinainte. Mântuirea nu poate fi
obţinută decât prin credinţa ce se află în sufletul fiecărui creştin. Unii văd religia ca pe un mijloc de a obţine ordinea socială,
necesară oamenilor de rând fără educaţie. Să înţelegem ce este
învăţământul specific creştin, dovedit a fi sănătos şi eficace. O
istorie a educaţiei creştine nu trebuie confundată şi abandonată.
Este esenţială clarificarea ideilor educative, constructive de-a
lungul anilor pentru a păstra importanţa creştină. Să conştientizăm şi să progresăm tot mai mult în ideea creştinismului.
Educaţia creştină este universală, durabilă, înconjoară în mod
intenţionat toate frontierele şi toate evenimentele umane. În
ciuda oricărei păreri despre credinţă, Dumnezeu creează şi
menţine Universul, însă nu intervine în reglarea mecanismelor
acestora. Există motive temeinice pentru a crede în creştinismul
biblic, esenţial fiind fluxul gândirii.
Textele biblice formează un întreg consistent, credinţa şi
încrederea sunt convingerea pentru Adevărul salvator către
Dumnezeu. Importanţa semnificativă asupra cuvântului dat de
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Dumnezeu este o sursă de dovadă esenţială că trăim prin El. Cel
mai important este să recunoaştem suveranitatea lui Dumnezeu
ce nu trebuie niciodată diminuată, denaturată în minţile noastre.
Educaţia creştină a pus întotdeauna accentul pe relaţia omului cu
Dumnezeu, înaintea preocupării lui cu nivelul uman.
Este practic imposibil să abordezi o filosofie creştină a
educaţiei fără să recunoşti ce datorează ea în mod deosebit
Vechiului Testament. Creştinismul a apărut odată cu naşterea lui
Iisus Hristos. Principiile creştinismului sunt în bună parte preluate din Vechiul Testement. Cartea Sfântă a creştinilor este
Vechiul Testament iar cea de-a doua parte a Bibliei este Noul
Testament, format din Evanghelii, scrieri prin care Apostolii
transmit mesajul lui Iisus. Structura Noului Testament dar şi
aspecte legate de organizarea Bisericii au fost stabilite de
conciliile ecumenice. Vechiul Testament şi Noul Testament sunt
texte biblice, documente istorice demne de încredere. Simbolul,
întrebarea, povestirea, recitarea, răspunsul sunt mijloace ce au
format cunoştinţa culturală bazată pe conceptul Vechiului
Testament al unui Dumnezeu recunoscut cu o suveranitate
deosebită.

24

Cine ne va educa, cine ne va instrui şi cum o va face?
Educaţia şi instruirea creştină elementară, la nivel mediu este
necesară să ia naştere în familie. Procesul de formare intelectuală şi morală a generaţiei de mâine trebuie să determine
prioritatea deciziilor orientate către lumina educaţiei creştine.
Educaţia copiilor şi tinerilor ţine de esenţa poporului şi viitorul
acestuia, însăşi existenţa. Idealul uman din punct de vedere al
modernităţii recente a ajuns să însemne a fi la curent cu ultima
apariţie, modă. Modelul idealului uman creştin, de-a lungul
istoriei, a avut de suferit şi din punct de vedere politic. Potrivit
filozofiei iluministe, raţiunea umană este singura care poate să
realizeze iluminarea fiinţei umane, adică găsirea fericirii bazată
pe fluxul gândirii inteligente cu accent pe cercetare.
Însă, din punct de vedere creştin-educativ, „cea mai
mare lecţie care trebuie învăţată s-a dovedit a fi cu o aderenţă
strictă la un sistem educativ bazat pe un ideal deosebit de
religios şi moral ce poate păstra unitatea printr-un mod în care
nu ar putea-o face nici un sistem politic”.
Emilia Bobu, clasa a XI-a A
Bibliografie: „Educaţia creştină. Istoria şi filozofia ei”-Kenneth
O. Gangel, Warren S. Benson
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Ştiinţa şi viitorul omenirii
Încă de la începutul lumii, omul, pentru a putea trăi, a fost
nevoit să modifice mediul de viaţă după bunul plac, astfel ca
acesta să-i poată oferi toate condiţiile necesare dezvoltării atât
pe plan intelectual, cât şi pe plan moral şi social.
Unii cred că omul a evoluat extraordinar de mult într-un
timp foarte scurt, însă şi astăzi trăieşte pe baza aceloraşi
constituenţi: oxigen, apă, sol, plante, animale, iar dacă analizăm
daunele aduse naturii de către om, mai greu putem spune că
acesta a progresat.
Existenţa şi activitatea umană depind însă de un factor
numit biosferă, iar acest factor este fundamental pe Terra.
În epoca actuală, epocă ce nu ar fi posibilă fără utilizarea
computerelor, majoritatea oamenilor au devenit orbi în calea spre
noi şi noi descoperiri, au devenit orbi la tot ceea ce se petrece în
natură, care pe zi ce trece este tot mai bolnavă datorită ruperii
echilibrelor ecologice, dar cel mai rău este că omul nu vede încă
ceea ce i se poate întâmpla prin aceste perturbări.

Problema expunerii omului la radiaţii de înaltă energie nu
este specifică epocii actuale, a energiei atomice şi armamentelor
termonucleare. Încă de la apariţia ei pe Pământ, viaţa a trebuit
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să existe în prezenţa acestor radiaţii. Radiaţii de înaltă energie
bombardează necontenit Pământul. Unele dintre aceste radiaţii
par să vină de la Soare, dar cele mai multe îşi au rădăcinile în alte
părţi ale galaxiei sau în afara ei. Alte surse de radiaţie sunt
rocile, în special granitul. În unele ţări, zidurile caselor emit radiaţii mai puternice decât cele ce ajung la noi din cosmos. Dar în
ultima jumătate de secol, şi mai ales în ultimii 10 ani, intensitatea
radiaţiilor la care este expusă omenirea a crescut. Această creştere a fost accelerată de programele de experienţe nucleare şi
urmările ei trebuie să dea serios de gândit. Pentru a înţelege
efectele radiaţiilor asupra corpului omenesc este necesar să
ştim câte ceva despre efectele fizice ale radiaţiilor şi despre
modul de exprimare al intensităţii lor.
În ultimii ani intensitatea radiaţiilor la care sunt expuşi
oamenii în viaţa lor de toate zilele a crescut. Razele röentgen
sunt folosite pe o scară din ce în ce mai largă pentru diagnosticarea stadiilor incipiente ale unor boli, de pildă în cazul radiografierii în masă a toracelui, pentru tratamentul tumorilor
canceroase sau al altor tumori, în stomatologie şi chiar în marile
magazine, unde cumpărarea încălţămintei este uneori însoţită de
examinarea piciorului cu raze röentgen.
De la ultimul război mondial, ca urmare a folosirii crescânde a substanţelor radioactive în medicină şi într-un număr
foarte mare de ramuri industriale, fondul de radiaţii a crescut
foarte mult în fiecare an. În cazul exploziei unei bombe megatonice, pericolul, cu cea mai mare rază de acţiune, îl prezintă
căderea pe Pământ a produselor radioactive de fisiune formate în
urma exploziei.
Căldura intensă produce un crater uriaş şi transformă în
vapori 10.000.000-100.000.000 de tone de pământ şi de rocă,
care se ridică în atmosferă sub forma unui nor intens radioactiv.
Pulberea se ridică până la o înălţime de 9-12 km, apoi începe să

27

cadă treptat spre Pământ. Întrucât căderea este lentă, vântul o
poartă departe de locul exploziei. Particulele de pulbere mai
grele vor atinge Pământul mai întâi, iar cele mai uşoare pot fi
purtate de vânt la sute de km depărtare de locul exploziei.
Precipitaţiile radioactive cad pe suprafaţa întregului glob.
Dacă explozia bombei are loc la o înălţime atât de mare încât
sfera de foc nu atinge Pământul, produsele radioactive de fisiune
nu se vor condensa în aceeaşi măsură în particule de pulbere.
Chiar dacă sfera de foc atinge Pământul, o anumită parte din
produsele de fisiune ajunge la mari altitudini, contribuind la
creşterea cantităţii de precipitaţii radioactive pe întregul glob.
În cazul în care bomba explodează destul de aproape de
suprafaţa mării sau de pământ pentru ca sfera de foc iniţială să
afecteze rocile de la locul exploziei, cea mai mare parte a
precipitaţiilor radioactive va avea formă de pulbere minerală de
care se vor ataşa produsele radioactive.
Praful cel mai greu se depune în mod destul de uniform cel
mai curând şi cel mai aproape de zona exploziei; dat fiind că
această depunere are loc la numai câteva ore după explozie, el
este şi praful cel mai puternic radioactiv.
Aceste vânturi din stratosferă urmează, de regulă, o
direcţie opusă celor de la nivelul pământului, astfel încât va fi
totdeauna greu de ales condiţii care să ferească regiunile populate atât de precipitaţiile radioactive apropiate cât şi de cele
depărtate. Viteza medie a vântului este la nivelul pământului de
40km/h, cu mult mai mică decât viteza vânturilor stratosferice,
astfel încât frontul precipitaţiilor radioactive ajunge cam la o zi
după explozie la o distanţă de 960 km. Cantitatea de precipitaţii
radioactive care se depune pe pământ depinde în primul rând de
cantitatea de ploaie căzută. Numeroase date în această privinţă
au fost culese în Japonia şi în alte părţi ale globului.
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În 1944, deasupra oraşelor Hiroşima şi Nagasaki au fost
lansate două bombe atomice de mică putere, numărul victimelor
s-a ridicat la 100.000 de morţi şi mai mult de încă o dată pe
atâta - răniţi. Printre supravieţuitori se înregistrează şi astăzi
cazuri de moarte datorate leucemiei provocate de radiaţiile
rezultate în urma explodării acestor bombe. Despre efectele
bombelor cu hidrogen experimentate de S.U.A. în Insulele
Marshall ştim mai multe decât despre oricare dintre experimentele de acest gen. Aceasta nu se datorează numai faptului
că bomba cu hidrogen are o putere mult mai mare decât bombele
obişnuite bazate pe fisiune, ci şi faptului că guvernul S.U.A. a
publicat unele date, iar guvernul şi oamenii de ştiinţă japonezi au
studiat amănunţit efectele acestor experienţe. A fost nevoie de
aproape trei ani pentru strângerea şi publicarea tuturor
informaţiilor asupra efectelor constatate până în prezent ale
bombei cu hidrogen sau ale bombelor atomice explodate în
regiunea atolului Bikini între 1 martie şi 6 mai 1954. Şase explozii
au fost înregistrate de japonezi în acea perioadă, şi lucrurile pe
care le povestesc ei sunt extraordinare. Japonezii au fost duşmanii noştri în ultimul război şi mulţi oameni atât din Anglia cât şi
din America nu-i iubesc prea mult. În unele privinţe nu ne înţelegem prea bine unii cu alţii, dar înţelegerea reciprocă este necesară; problemele care astăzi sunt ale lor pot fi mâine în mâinile
noastre, şi este, desigur, nedrept ca în timp de pace un popor
întreg, împreună cu sursele sale de hrană, să fie expus
contaminării radioactive.
Cum spuneam mai sus, majoritatea oamenilor nu cunosc
efectele acestor radiaţii, dar nici pe cele ale poluării. Multă lume
nu ştie de exemplu că în era dinozaurilor, unele animale dintre
cele care şi astăzi mai trăiesc aveau dimensiuni mult mai mari
datorită condiţiilor de climă mult mai bune. În acea perioadă
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stratul de ozon era de 7 ori mai mare decât cel care este azi,
astfel că radiaţiile provenite din afara atmosferei erau oprite,
iar clima era mai blândă, pe când azi stratul de ozon s-a micşorat
foarte mult, atât de mult încât în una din zone există mult
controversata gaură în stratul de ozon. Această micşorare a dus
la încălzirea exagerată a climei; după cum am putut observa, de
pildă, la noi în ţară are loc o trecere de la patru anotimpuri la
două anotimpuri. Dacă omenirea va merge pe acelaşi drum se
preconizează ca peste circa 20.000 de ani, trei sferturi din
suprafaţa Terrei va fi un imens deşert, mările vor avea puterea
valurilor de 50 de ori mai mare decât a celor mai puternice
tsunami de azi, iar rasa umană va fi de mult dispărută.
Toate aceste lucruri cred că ar
trebui să tragă un semnal de alarmă
care să oprească trenul ce poartă
omenirea pe calea pieirii, iar oamenii
să se trezească la realitate şi poate că
doar aşa vom continua să vieţuim pe
Pământ mult mai mult timp.

Martin Iulia Crina, clasa a XIII-a C
Bibliografie: www.referate.ro
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Omul – care este scopul lui?
Preocuparea omului pentru cunoaşterea de sine este una
permanentă. Biologia şi istoria au ca obiect de cercetare corpul
uman sau evoluţia omului de-a lungul timpului. Aceste discipline
oferă puncte de vedere limitate deoarece au în vedere trăsături
ale omului.
„Ce este omul?” - apare o interogaţie asupra esenţei
omului. Există o „natură” şi o „esenţă” prin care omul se
deosebeşte de regnul animal sau vegetal.
Originile omului sunt cele mai controversate din istorie.
Cine l-a creat pe om, Dumnezeu sau natura? Discuţiile încep cu
problema originii sale.
În religie se zice că omul a fost făcut din lut, dar lutul nu
este un element viu, aşa că omul a fost creat de Dumnezeu.
Ascensiunea omului a fost marcată de foarte multe evenimente,
războaie, în ciuda faptului că toate acestea nu l-au lăsat să
împânzească planeta. Omul a colaborat cu natura de la bun
început făcând permanent schimb de resurse şi întreţinere.
Colaborarea a durat mii de ani până astăzi, când omul nu mai
păstrează acea legătură deoarece ştiinţa a avansat. El obligă
natura să-i furnizeze resurse şi nu de puţine ori omul ajunge a o
distruge.
De ce există omul şi care este scopul lui?
Dacă privim în jur, totul are nevoie de natură: plantele au
nevoie de soare, omul are nevoie de plante, animale, de ceilalţi
oameni, de colectivitate. Dar scopul? Îl mai cunoaştem, l-am
cunoscut vreodată? Îl vom afla... ?
Tănase Ana-Cristina, clasa a XI-a A
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Etape în viaţa unui om
“Viaţa nu este o enigmă ce trebuie dezlegată, ci o
realitate ce trebuie trăită!”

Botezul este ritual creștin de primire în rândul
credincioșilor a unui nou-născut, constând în afundarea lui în
apă sfințită și în atribuirea unui prenume.

Căsătoria este o Sfântă Taină cu scopul de a uni două
suflete pereche pe veşnicie pentru a întemeia o familie în
faţa lui Dumnezeu.

”Moartea este un fenomen simplu în natură pe care
oamenii îl fac îngrozitor.”
Marin Preda

Pătlăgică Marian, clasa a X-a A
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Originea speciei umane

Conform studiilor evoluționiste, cele mai apropiate rude
actuale ale omului (specii care se întâlnesc astăzi pe Pământ, deci
nu specii fosile) sunt două specii de cimpanzeu Pan troglodytes
("cimpanzeul obișnuit") și Pan paniscus ("cimpanzeul pitic" sau
"Bonobo"). Alte rude apropiate actuale sunt urangutanii și
gorilele. Biologii au comparat o secvență de perechi de bază ADN
de la oameni și cimpanzei și au estimat o diferență totală
genetică de circa 5 % . Se presupune că rasa umană s-a despărțit
de cimpanzei acum 5 milioane de ani.
Totuși, rapoarte recente, folosind date obţinute de la un
craniu uman în vârstă de 7 milioane de ani, indică despărțirea de
alte hominide mult mai devreme. Unii oameni de știință încearcă
să includă cimpanzeii în genul Homo, dar aceasta este
deocamdată o părere minoritară în cadrul comunității științifice.
Diferite grupuri religioase au ridicat o serie de obiecții la
teoria evoluției umanității dintr-un strămoș comun cu cel al
hominidelor. Vezi Teoria creaționistă și Teoria evoluționistă a
umanităţii pentru câteva puncte de vedere contradictorii.

Dimitriu Mihaela, clasa a X-a F
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Noi descoperiri…

Nick Oetzi, acest om
preistoric găsit într-un gheţar
italian acum 10 ani, trebuie dezgheţat temporar pentru a permite cercetătorilor să-l examineze mai de aproape. Turiştii care
se plimbau pe valea Oetz au găsit corpul acestui bărbat, despre
care la început s-a crezut că era un localnic prins de vreo
avalanşă. Dar analizele au arătat că el avea 5300 de ani!
A fost botezat Oetzi. Picioarele lui erau acoperite de o
îmbrăcăminte din piele, purta un fel de capă din iarbă şi poseda
un top din bronz. Acest om preistoric de aproximativ 1,65 m a
fost prins de o furtună de zăpadă şi a murit de frig. Austria şi
Italia şi-au disputat multă vreme proprietatea lui Oetzi, care a
fost transferat mai întâi la Innsbruck. In fine, a fost recunoscut
faptul că trupul lui se găsea câţiva metri în interiorul teritoriului
italian. Prin urmare, el a fost transportat în 1988 până la muzeul
din Bolzano, în Haut-Adige, în nordul Italiei. Acest lucru permite
în sfârşit oamenilor de ştiinţă să întreprindă cercetări pentru a
şti mai multe despre aşa-zisul Nick Oetzi.
Dimitriu Mihaela – Clasa a X-a F
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Omul care a întocmit prima hartă a lumii
Gerardus Mercator
5 martie 1512- 2 decembrie 1594
Gerardus Mercator s-a născut
în Rupelmonde, un mic port de lângă
Anvers (Belgia) la 5 martie 1512. A
studiat filozofia şi teologia la Universitatea din Louvian. După absolvire, a
studiat
învăţăturile lui Aristotel.
Mercator a scris: ,,Când am văzut că
învăţăturile lui Aristotel şi ale celorlalţi filozofi nu se armonizau în multe
aspecte cu versiunea lui Moise despre
facerea lumii, am început să pun la îndoială afirmaţiile filozofilor
şi m-am adâncit în studiul tainelor naturii’’.
Întrucât nu voia să devină filozof, Mercator nu a urmat
alte studii universitare. Şi-a închinat în schimb întreaga viaţă
strădaniei de a găsi dovezi care să susţină relatarea biblică
despre creaţie.
În 1530 devine "Magister" la "Universitatea catolică" din
Leuven. În 1534, Mercator începe să studieze matematica, astronomia şi geografia sub atenta îndrumare a matematicianului
Gemma Frisius. În plus, Mercator trebuie să fi învăţat arta
gravurii de la Gaspar Van der Heyden, gravor şi specialist în
globuri pământeşti. În zorii veacului al XVI-lea, cartografii
foloseau caractere gotice groase şi negre, care ocupau mult din
spaţiul destinat hărţii cu denumirile geografice. Mercator însă a
adoptat un nou stil de scriere, originar din Italia. Scrierea
cursivă, cu caractere italice, s-a dovedit extrem de utilă în
realizarea globurilor pământeşti.
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Harta lumii realizată de Mercator în 1538
În 1536, Mercator a lucrat ca gravor alături de Frisius şi
Van der Heyden la realizarea unui glob pământesc. Frumosul scris
de mână a lui Mercator a contribuit mult la succesul proiectului.
Nicholas Crane, scriitor contemporan care a realizat o biografie
a lui Mercator, scrie că, în timp ce un alt cartograf ,,a reuşit să
introducă 50 de denumiri geografice din America pe o hartă murală lată cât înălţimea unui om, Mercator a reuşit să introducă
60 de denumiri geografice pe o sferă al cărei diametru era de
două palme”.
În 1537, Mercator menţiona peste 400 de denumiri geografice atunci când realiza prima sa hartă. Era cea care, în opinia sa, avea să contribuie la ,,o mai bună înţelegere a Vechiului şi
Noului Testament”. În secolul a XVI-lea, hărţile Ţării Sfinte erau
extrem de inexacte, unele conţinând mai puţin de 30 de denumiri
geografice, iar multe dintre acestea indicând locaţii greşite.
Harta lui Mercator însă menţiona peste 400 de denumiri
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geografice! Mai mult, ea indica traseul parcurs de israeliţi prin
pustiu după ce au ieşit din Egipt. Datorită exactităţii ei, harta a
fost apreciată de mulţi dintre contemporanii lui Mercator.

Încurajat de propriul succes, Mercator a publicat o hartă
a lumii în 1538. Anterior, cartografii ştiau prea puţine despre
America de Nord, pe care o denumeau ,,îndepărtatul ţinut necunoscut”. Deşi denumirea geografică ,,America” exista deja,
Mercator a fost primul care a folosit-o cu referire la America de
Nord şi de Sud.
Mercator a trăit într-o epocă a expediţiilor maritime şi a
descoperirilor geografice, însă informaţiile parvenite de la navigatori erau dintre cele mai contradictorii. Aceasta le îngreuna
enorm sarcina cartografilor, care se vedeau obligaţi să intuiască
informaţiile lipsă. Cu toate acestea, în 1541, Mercator şi-a atins
obiectivul de a realiza „un glob pământesc mai complex decât
toate câte se făcuseră până atunci".
Marea hartă a Europei realizată de Mercator în anul 1554
prezintă o mare precizie în comparaţie cu hărţile anterioare.
Mercator corectează longitudinea Mediteranei cu 9˚.
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În anul 1595 el publică opera sa completă, atlasul său fiind
un exemplu pentru cartografii lumii. În acelaşi an, el trece în
nefiinţă. Mercator a fost primul care a utilizat cuvântul “atlas”
pentru a desemna o colecţie de hărţi. Atlasul lui Mercator a avut
succes imediat după publicarea lui. Consacrarea definită a fost
însă dobândită de reeditarea din 1606 sub îndrumarea lui
Hondius. Până în anul 1640, această lucrare a fost reeditată de
30 de ori.
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Viaţa lui Mercator
În Louvain, oraşul în care locuia Mercator, erau mulţi
luterani şi se pare că şi soţia lui a devenit mai târziu luterană. În
anul 1536, Mercator manifesta interes faţă de convingerile luterane, iar în februarie 1544, era arestat, alături de alţi 42 de
locuitori ai oraşului, sub acuzaţia de a fi scris „scrisori suspecte".
E posibil ca şi publicarea hărţii Ţării Sfinte să fi trezit suspiciuni
în mintea lui Tapper şi Latomus, doi teologi de la Universitatea din
Louvain. Ambii făcuseră parte din tribunalul care îl judecase şi îl
condamnase la moarte pe William Tyndale, un traducător al Bibliei
executat în Belgia în 1536. Probabil, Tapper şi Latomus se temeau
ca nu cumva harta lui Mercator, asemenea traducerii lui Tyndale,
să-i încurajeze pe oameni să citească Biblia. Oricare ar fi fost
motivul, Mercator era acum aruncat în temniţa castelului din
Rupelmonde, oraşul său natal.
Antoinette Van Roesmaels, care era şi ea pe banca
acuzaţilor, a depus mărturie în favoarea lui Mercator, spunând că
el nu asistase niciodată la şedinţele private de citire a Bibliei, organizate de protestanţi. Dar, întrucât ea fusese prezentă la
astfel de şedinţe, tribunalul a condamnat-o la moarte. A fost
îngropată de vie, murind în chinuri, sufocată. După şapte luni de
închisoare, Mercator a fost eliberat, fiindu-i însă confiscate toate bunurile. În 1552, Mercator s-a mutat în Duisburg (Germania),
unde domnea un climat religios mai tolerant.
Mercator a continuat să fie un aprig apărător al relatării
biblice despre creaţie. Şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii
realizării unei sinteze a întregii creaţii, „cerurile şi pământul, de
la începuturi până în prezent", după cum el însuşi a spus. Lucrarea
conţinea informaţii atât cronologice, cât şi geografice.
În 1569, Mercator a publicat o listă a celor mai importante evenimente istorice de la facerea lumii până în vremea sa,
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aceasta fiind prima parte a sintezei sale, intitulată Chronologia.
Scopul său era acela de a-şi ajuta cititorii să înţeleagă unde se
aflau în cursul timpului. Dar cum Mercator introdusese în cartea
sa protestul lui Luther din 1517 împotriva indulgenţelor,
Chronologia a fost trecută în Indexul cărţilor interzise, publicat de
Biserica Catolică.
În anii ce au urmat, Mercator a dedicat mult timp
desenării şi gravării plăcilor tipografice necesare hărţilor din
noua sa lucrare de geografie. În 1590 a suferit un accident
vascular cerebral, în urma căruia şi-a pierdut capacitatea de a
vorbi şi a rămas paralizat pe partea stângă. Boala îi îngreuna acum
extrem de mult activitatea. Hotărât să-şi ducă la bun sfârşit
opera vieţii sale, el a continuat să muncească până în 1594, când
s-a stins din viaţă la vârsta de 82 de ani. Rumokî, fiul său, a terminat cinci hărţi începute de Mercator.
Colecţia completă a hărţilor lui Mercator a fost publicată
în 1595. Era prima colecţie de hărţi numită „atlas". Atlasul lui
Mercator conţinea o analiză a primului capitol din Geneza, în care
autorul apăra autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu şi combătea
opiniile filozofilor. Mercator îşi considera studiul „ţelul trudei"
sale.
O ediţie îmbunătăţită a Atlasului, publicată de Jodocus
Hondius în 1606, a fost tipărită în multe limbi şi vândută în multe
exemplare. Abraham Ortelius, cartograf din secolul al XVI-lea, l-a
elogiat pe Mercator, numindu-l „cel mai mare geograf al zilelor
noastre". Scriitorul contemporan Nicholas Crane l-a numit pe
Mercator „omul care a întocmit prima hartă a Pământului".
Operele lui Mercator îi influenţează şi pe oamenii zilelor
noastre. De pildă, ori de câte ori consultăm un atlas sau pornim
GPS-ul tragem foloase de pe urma muncii lui Mercator.
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Note:
Cartografia - termen ce provine din limba franceză, cartographie, este o
disciplină care se ocupă cu întocmirea, redactarea şi editarea hărţilor şi a planurilor
topografice.
Alfabetul gotic este o formă de scriere alfabetică adaptată de episcopul got
Wulfila (Ulfilas) în secolul al IV-lea, după alfabetul grecesc, pentru traducerea Noului
Testament în limba gotă, traducere cunoscută ca Wulfilabibel, Biblia Wulfila.

•
•
•
•

Ştiaţi că:
Mercator a folosit o proiecţie cilindrică pentru harta sa;
în 1551 realizează un nou glob pământesc şi unul al boltei cereşti;
este numit de Wilhelm der Reiche cartograf princiar;
în 1538 face o hartă mică de proiecţie în formă de inimă a lumii, şi o hartă de
perete a Flandrei?
Bibliografie:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator
http://3.bp.blogspot.com/_LWddog8sBaU/Smj8sW8P_gI/AAAAAAAAALg/xUzx01xQHq
M/s400/Mercators+cordiform.jpg
http://media.kunst-fuer-alle.de/img/36/g/36_210670~_gerard-mercator_amplissima-terraesanctae-descripto-ad-utriusque-testamenti-intelligentiam,-1537.jpg
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/475/PreviewComp/SuperStock_475-1659.jpg

Vlad Gospodaru, clasa a XI-a A
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Natura umană
Din nou despre Hamlet, un antierou shakespearian
De-a lungul istoriei civilizaţiei occidentale, rasa umană a
avut o relaţie continuă cu natura şi cu mediul înconjurător. Omul
a fost bine „echipat” cu anumite trăsături fizice şi intelectuale,
permiţându-i să treacă prin filtrele de selecţie naturală,
devenind, astfel, cel mai mare prădător, diminuând riscul de a
deveni o pradă. În decursul timpului, a evoluat.
Progresele au îmbunătăţit modul în care fiinţele umane au
început să utilizeze resursele naturale, dezvoltându-şi metode de
lucru, îmbunătăţind, astfel, calitatea vieţii.
Natura umană a fost dezbătută de mulţi filosofi, precum:
Aristotel, Jean-Jacques Rousseau, Blaise Pascal şi alţii.
Aristotel susţine că natura umană este una socială,
întrucât, în fiecare dintre noi, există instinctul pentru formarea
comunităţilor.

Rousseau îşi pune însă întrebarea dacă această trecere a
omului de la o stare naturală (în care toţi oamenii sunt egali) la o
stare artificială, cea a societăţii umane (care impune inegalitatea
dintre oameni) este una benefică fiinţei umane. Adevărata natură

42

umană, susţine filosoful, nu este cea socială, ci aceea primitivă, a
omului sălbatic.
Blaise Pascal compara omul cu neantul şi cu infinitul: omul
este "nimic în raport cu infinitul, tot prin comparaţie cu neantul”.
Toţi aceşti mari gânditori l-au caracterizat pe om, în
funcţie de trăsăturile sale, în raport cu o anumită epocă.
Odată cu procesul de dezvoltare, calitatea omului ideal
este din ce in ce mai ştirbită. Acesta ne-a oferit foarte mult, şi,
în plus, nefericirea. Cei mai mulţi suntem nefericiţi în esenţă. Şi
cel mai trist este că nu vom şti niciodată cum să fim fericiţi. În
adevăratul sens, nici nu mai putem fi. Ne-am degradat prea mult.
Omul - animal social (zoon politicon), care gândeşte... poate de
aici şi nefericirea asta.
Pentru a scoate în evidenţă trăsăturile naturii umane mă
voi referi la capodopera shakespeariană, Hamlet.
După cum se obişnuia în mod curent la acea dată,
Shakespeare a prelucrat adeseori piese scrise înainte de alţii,
dându-le o structură nouă, profunzime de gândire, o bogăţie de
idei şi o formă atât de înaltă, încât modelele vechi au fost date
uitării.
Cu toată dezamăgirea pe care o exprima Shakespeare în
tragedii, iubirea lui de oameni şi marea sa încredere în virtuţile
morale ale omului nu îl lasă să ajungă până în adâncurile
deznădejdii. De aceea , chiar şi în marile sale tragedii, dreptatea
învinge, omul superior triumfă asupra răului.
Hamlet, una dintre marile capodopere ale lumii din toate
timpurile, realizează o imagine grandioasă a contradicţiilor
sociale grave ale epocii, reflectate în zguduitoarea criză morală a
prinţului Danemarcei. Acesta, întors de la studii, este întâmpinat
acasă de fapte oribile: asasinarea tatălui său pentru a i se lua
tronul, infidelitatea mamei, care s-a grăbit să se căsătorească cu
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asasinul soţului ei şi falsitatea viciatei curţi regale, care acceptă
toate aceste fapte monstruoase.

Suferinţa lui Hamlet este, în primul rând, suferinţa
umanistului, a unui antierou, a gânditorului, care constată că
„vremile şi–au iesit din făgaşul lor firesc ” şi că el nu poate face
tot ce ar trebui, pentru că nu stă în puterile unui singur om să
restabilească adevărul, cinstea, binele şi dreptatea. Durerea lui
Hamlet este cauzată nu atât de omorârea tatălui său, cât de
gândul că atâtea nelegiuri ar putea rămâne nepedepsite.
Pentru Hamlet nimic nu e simplu, totul ridică întrebări: „to
be or not to be” - de aici rezultând faptul că este un om indecis,
totul fiind o dilemă pentru el. El nu acţionează, ci meditează ca
un veritabil umanist, tocmai pentru că este un antierou.
Măreţia acestui personaj constă în capacitatea sa de a
aduna în sine durerile şi revolta unei lumi întregi, în luciditatea şi
forţa cu care denunţă viciile şi în lupta dusă cu sine însuşi, pentru
a găsi calea acţiunii.
Hamlet este, înainte de toate, drama unui om care nu
ezită să confrunte propriile imperfecţiuni şi care refuză iluziile
şi autoiluzionarea, ca şi idealurile aparente.
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În această capodoperă shakespeariană regăsim teme
foarte importante: relaţia tată-fiu, mamă–fiu, Hamlet–prieteni,
relaţii de dragoste, acţiune şi nebunie. Hamlet este centrul
acestor teme. În toată literatura lumii nu mai există vreun personaj atât de complex, enigmatic şi transparent în acelaşi timp.
Hamlet e un tânăr cu sufletul generos şi delicat, înclinat
spre meditaţie şi spre cercetările ştiinţei (trăieşte, în fond, în
epoca Renaşterii), înţelegător şi iubitor al lucrurilor frumoase, cu
un suflet deschis prieteniei şi dragostei. Poate că era prea
delicat şi prea sensibil. Dar viaţa lui mergea înainte după o
singură lege, îndreptată spre anumite scopuri, mângâiată de unele
speranţe. În acest uşor şi amabil fel de viaţă survine, în primul
rând, moartea tatălui şi, la scurtă vreme recăsătorirea mamei,
care pare să-l fi uitat mult prea repede pe primul ei soţ, cedând
unei noi iubiri. Hamlet rămâne jignit şi, în prăbuşirea respectului
pe care îl avusese pentru mama sa, i se naşte în suflet o bănuială

45

oribilă, care îşi primeşte în curând confirmarea prin neliniştitul
spectru patern, care îi apare, cerându-i răzbunare.
Hamlet ar declanşa răzbunarea şi ar găsi modul s-o
împlinească cât mai repede, dacă, între timp, din cauza şocului
petrecut în forul sentimentelor sale, nu ar fi început să moară.
Să moară fără să îşi dea seama, să moară pe dinăuntru.
Asasinarea tatălui, adulterul mamei, tot ceea ce e în contradicţie cu idealul şi bucuria vieţii, nedreptatea, trădarea, minciuna, ipocrizia, aviditatea de bogăţie şi de putere, perversitatea
şi, alături de ele deşertăciunea vieţii, moartea şi necunoscutul
înfricoşător, toate se adună în spiritul său, îl domină şi îl tiranizează şi îi ridică în cale o barieră peste care să nu poată trece,
ca să trăiască la fel ca înainte, cu pasiunea, cu ardoarea dinainte.
Hamlet nu mai poate iubi, deoarece dragostea este, în primul
rând, dragoste de viaţă; şi, de aceea, întrerupe idila pe care o
începuse cu Ofelia, cea pe care a iubit-o şi pe care încă o mai
iubeşte, infinit de mult, dar aşa cum ai iubi o moartă, ştiind că nu
mai poate aparţine unui viu. Hamlet nu mai poate să îşi
coordoneze actele, se lasă furat de împrejurări, păstrând, totuşi,
constantă, atitudinea sa de dispreţ. Dar, pentru a se răzbuna, ca
şi pentru a iubi, este nevoie de un sentiment intens faţă de opera
pe care o înfăptuieşti .
Tot ceea ce se petrece cu el îi stârneşte cel mult o ciudată uimire, care îl împinge la reproşuri deşarte şi la deşarte
ieşiri faţă de el însuşi.
La urmă încheie marea lui răzbunare dar, tot ca din întâmplare, cade el însuşi victimă propriei răzbunări. Îşi părăsise
viaţa la întâmplare şi tot întâmplării avea să îi datoreze şi
moartea.
Aşadar, ideea fundamentală din Hamlet este slăbiciunea
voinţei, ca o consecinţă a descumpănirii şi nicidecum ca trăsătură organică, înnăscută.
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Prin firea sa, Hamlet este un om puternic: ironia caustică,
izbucnirile subite, pornirile pătimaşe în discuţia cu mama sa, dispreţul plin de mândrie şi ura făţişă faţă de unchiul său sunt tot
atâtea dovezi de energie şi de superioritate. El rămâne măreţ şi
ferm, chiar în propria lui slăbiciune, fiindcă un om cu moralul
puternic, chiar şi în momente de cădere, este superior omului
slab în clipele lui de ascensiune.
Din capodopera shakespeariană rezultă, privind prin
prisma personajelor, multe dintre caracteristicile morale ale
omului, în general, cum ar fi lăcomia, răzbunarea şi, nu în ultimul
rând, egoismul, aspect subliniat de filosoful Thomas Hobbes,
care afirma că „egoismul domină natura umană” (omul pentru om
este lup).
Constantin Bulichi, clasa a XIII-a B
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Versuri – creaţii ale elevilor

Rime…
Nu există zid ce nu poate fi ridicat,
nu există râu ce nu poate fi traversat,
nu există munte ce nu poate fi urcat,
nu există limbă ce nu poate fi înţeleasă,
nu există muzică ce nu poate fi cântată...
*****

O frunză pică din copac
Şi pe pământul rece cade,
Totul acum e îngheţat
Sub pojghiţa cea tare.
Cristale de argint se văd
Pe coama casei'n spate,
Acum toate's sub omăt
Şuşotind în şoapte.
Liniştea e spulberată
De vântul cel rece,
Toate se trezesc în noapte
Să-l vadă cum trece.
Liniştea domneşte iar
Şi iar toţi adorm,
Dar totul este în zadar
Zorile îi ia din somn.
Lungu Iulian, clasa a XI-a A
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Poveste
Contemplare de taină a fost, misterioasă,
Am zărit, atunci, a lumii crăiasă.
Priviri înspre-nlăuntrul fiinţei mele-aruncam.
Adâncul inimii să-nţeleg, încercam...
Parcă eram într-un incediu de culori,
Aşa cum mă desfătam printre miile de flori
Copacii, în zare, ascundeau taine.
Se cufundau şi ei în perdele nesfârşite de nori.
Aerul mă pătrundea curat, limpede, înviorător,
Păsările înveşmântau aerul cu trilurile lor.
Pădurea şoptea, înţeleaptă, ceva,
Îmi pregăteam sufletul s-ascult ce-mi vorbea.
Am zărit-o, deodat,
Lunecând ca-n povestea-nceputului lumii,
Nu-mi venea să cred,
Credeam că-i vreun gând întrupat.
Am încercat s-o strig,
Să păşească-nspre mine,
Dar a plecat într-o clipire,
Ca într-un vis destrămat, de iubire...

Vlad Gospodaru, XI A
49

Omul
Omul este ca o floare,
Ce se ofileşte-n timp
El se chinuie s-adune
Tot ce este pe pământ.
El se naşte şi parcurge
Anii vieţii trecători
Şi culege roade multe,
Pe parcursul anilor.
Dar atunci când nu mai poate,
El gândeşte suspinând
Ce-a făcut toţi anii ăştia
Ce ca vântul au trecut?

Moraru Ionela, clasa a XI-a A
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Iubesc
Iubesc doi ochi căprui
Ce sclipesc ca doi aştri,
Iubesc un suflet curat
Ce nu va fi uitat!
Iubesc privirea ta,
Iar inima te va căuta.
Iubesc ce-ţi aparţine
Căci ţin prea mult la tine .
Iubesc fiindcă e firesc
E ceva omenesc
De a iubi şi a dori
Pe cineva drag ţie.

Gospodaru Vlad-George, clasa a XI-a A
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Natura şi omul
Dacă natura n-ar mai fi
Nici omul nu ar mai fi.
Sunt două componente
Ale vietii veşnice?
Natura ne ajută
De fiecare dată
Ea ne protejează
În situaţie critică.
Natura este spectacolul
Ea este viitorul vieţii
Ea ne oferă multe daruri
Si ne menţine pe noi vii.

Gospodaru Vlad-George, clasa a XI-a A
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Omul despre om
Sunt un om, om eşti şi tu
Suntem ocean, un lac, o baltă
De când bunicii au inventat
Roata şi apa caldă.

Suntem vestiţi, inteligenţi,
Fiinţe vrem a fi supreme,
Nu spălăm greşeli cu detergenţi
Ci judecăm acum devreme.

Căutăm putere, aur şi bani
Zi de zi şi-n ceas de moarte
De am trăi sute de ani
Să ne ajungă toate!

Domnul ne-a dat minte bogată
Am profitat de mâna Sa,
Cine ştie dacă vreodată
Tot ce ne-a dat, ne va lua.

Dar pesimismu-i muritor
Ca şi fiinţa vie
Căci noi gândim în viitor
Suntem al mântuirii izvor
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Putem salva ce-avem mai bun
La bine-s om, la rău imun
Şi-acum şi-n ceasul ce va să fie!

Sunt şi eu om, om eşti şi tu
Greşim ades căci suntem mici
De-a dreptul în aceste versuri spun,
Şi-n versuri zic că-s om, şi-s dur.

Zaharia Andreea, clasa a XI-a B

Viaţa firavă a omului
Fiecare zi ce trece
Îmi dă şansa de a înţelege
Că fiecare clipă e trecătoare
Şi trebuie preţuită ca atare.
Ştiu că în orice moment
Firul se poate rupe
Fără vreun avertisment.
În fiecare zi să fim recunoscători
Că putem privi oricând dorim
Luna, Soarele pe boltă strălucind!
Dimitriu Mihaela, clasa a X-a F
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Bunicilor mei

În mijlocul iernii
se aud clopoţei
La ferestrele casei
bunicilor mei.
Au rămas în picioare
să-mi asculte colindul
Aştept cu nerăbdare
în casă să intru,
Acolo unde am stat
şi unde am crescut,
Am plâns şi m-am jucat
iar ei m-au învăţat...
Mă uit acum şi văd la fel
doi oameni neclintiţi,
Bătrâni şi tineri totodată
cu suflete de sfinţi.
Cu lacrimi în ochi le spun
ce-aştept de-o viaţă...
Nepotul vostru cel mai scump
acum s-a-ntors acasă!
Lungu Iulian, clasa a XI-a A
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Paginile profesorilor

Dimensiunea spirituală a omului
Pe urmele sfinţilor…

Sfinţii Serafim de Sarov, Alexandru Svirski, Ambrozie de
la Optina, Lavrentie al Cernigovului, Serghie de Radonej, Iov şi
Amfilohie de la Poceaev, Antipa de la Calapodeşti, Paisie
Velicikovski de la Neamţ reprezintă doar câteva nume ale unor
mari trăitori întru ortodoxism, care şi-au pus amprenta simţirii
lor, a profundei înţelegeri a adevărurilor duhovniceşti, a unui
“adânc de smerenie” asupra locurilor în care au vieţuit.

Frumuseţea unor asemenea spaţii pline de sfinţenie,
marcate de o incomparabilă pace şi singurătate, aerul pur, înviorător, determină o înveşnicire a bucuriei în sufletele pelerinilor,
care se minunează încontinuu de măreţia firii şi a înţelepciunii
necuprinse a Lui Dumnezeu.
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Ca şi odinioară, când sfinţii de azi erau stareţi de mănăstiri sau doar ieromonahi, creştinii se lasă pătrunşi de peisajul
paradisiac, impregnat de prezenţa/sălăşluirea Sfântului Duh
acolo, în lavre ori mănăstiri mai mici. Sufletele lor, pline de
emoţie, vibrează, pentru că ei conştientizează, măcar în ceasurile
acelea, că Dumnezeu îi călăuzeşte lin, cu blândeţe, îndemnându-i
spre cele sfinte şi, mai presus de toate, spre iubire, iar Maica
Domnului se roagă, cu lacrimi, pentru ei.

Pelerinii înţeleg că se află faţă în faţă cu realităţi veşnice,
nepieritoare, ce înfioară sufletele, în asemenea locuri, încărcate
de sacralitate. Sunetele reverberânde ale clopotelor vechi, unele
cu tonuri grave, solemne, altele cu ton subţire, cristalin, clădirile
bisericilor cu felurite cupole aurii şi clopotniţe, aerul tare,
proaspăt, lumina scânteietoare a soarelui pe fondul unui cer
albastru, limpede, îndeamnă credincioşii la o rugăciune profundă,
la smerenie, la bucurie şi linişte. Iar cuvintele-îndemn ale sfinţilor li se întipăresc adânc, în suflete: “Să facem pentru
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mântuirea noastră ceea ce ţine de noi, iar Dumnezeu negreşit va
face ceea ce ţine de El” (Sfântul Ioan Gură deAur).

Încărcătura harică a unor asfel de spaţii este potenţată
de prezenţa icoanelor făcătoare de minuni, ca şi de prezenţa
Sfintelor Moaşte ale marilor trăitori întru credinţă, al căror
scop a fost “dobândirea Sfântului Duh” (după cum îi spunea
nobilului Motovilov Sf. Serafim de Sarov, ale cărui Sfinte Moaşte
se află în prezent la Diveevo), pentru că, înţelegeau ei, “Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi
pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani, 14,17).

Dacă Sfinţilor Serghie de Radonej (1319-1422) (de la
Marea Lavră Serghiev Posad, a Sfintei Treimi, a cărei icoană a
fost pictată, în aceeaşi perioadă, de Cuviosul Andrei Rubliov) şi
Alexandru Svirski(1448-1533) (de la Lavra pe care o închină tot
Sfintei Treimi, ce i se arată în vedenie acestuia), foşti nobili ruşi
ce au lăsat toate cele ale lumii pentru a-i urma lui Hristos, le
este proprie evlavia deosebită pe care o au faţă de Sfânta
Treime, ca şi smerenia, viaţa strâmtorată, munca asiduă, pacea
lăuntrică, cuvântul mângâietor pentru ceilalţi, exemplul personal,
exigenţa faţă de sine, veşmintele sărăcăcioase, Sfinţilor Serafim
de Sarov(1759-1833), Ambrozie din Pustia Optinei(1812-1891),
Antipa de la Calapodeşti (ale cărui Sfinte Moaşte se află la
Solovăţ), Lavrentie al Cernigovului(1868-1950), Paisie Velicikovski
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(1722-1794) le sunt specifice originea modestă, blândeţea,
bunătatea, harul străvederii, profeţiile.
Pe toţi îi caracterizează discernământul, darul tămăduirii,
darul lacrimilor, bucuria iubirii faţă de aproapele (Sfântul Serafim de Sarov îi întâmpina pe toţi cu salutul ce devenise de-acum
caracteristic: ”Hristos a Înviat, bucuria mea!”), ascultarea,
smerenia şi capacitatea de a aduce pacea în sufletele celor din
jur. Şi toţi sunt căutaţi de credincioşi, atât în timpul vieţii, cât şi
după canonizare. Iar asta nu întâmplător, pentru că apropierea
creştinilor de asemenea Sfinte Moaşte determină înălţări
sufleteşti, bucurii negrăite, pentru că ei primesc mângâiere şi
tămăduiri nenumărate, atât sufleteşti, cât şi trupeşti.

Fie că se roagă înaintea Sfintelor Icoane făcătoare de
minuni, fie înaintea Sfintelor Moaşte, inimile credincioşilor
tresaltă, chipurile sunt pline de strălucire şi de speranţă. Şi este
aşa, pentru că, departe de preocupările cotidiene, ei se întorc, cu
bucurie şi pace în suflete, către viaţa lăuntrică, cu dorinţa,
poate, de a o înnoi.

Prof. Cornelia-Livia Sârghie
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Omul Evului Mediu - o perspectivă
antropologică
Studiul individului din multiple perspective (economice,
sociale, istorice) a devenit obiect de interes pentru orientările
antropologice care concep omul ca fiinţă socială, concretă şi
mutabilă istoric. Pe de altă parte, istoria mentalităţilor a adus în
prim plan felul în care oamenii au perceput lumea în societăţi
diferite, oferind astfel un cadru conceptual în care şi-au
manifestat sistemul de gândire. Aici intervine însă problema a
ceea ce semnifică mentalitatea, o structură uniformă, stereotipică care defineşte psihologia colectivă la un moment dat şi
într-un anumit spaţiu. În consecinţă, latura individuală, cea care
face diferenţa specifică rămâne undeva în penumbră, unicitatea
fiinţei şi conştiinţa fiind deseori trecute cu vederea. Se poate
observa, aşadar, că personalitatea umană se dezvoltă pe o dublă
axă: cea determinată de condiţiile externe, de societate, de comunitate, de mediul familial şi cea care ne relevă un spirit dobândit prin naştere, care nu poate suferi modificări esenţiale indiferent de circumstanţe.
De interes în acest sens este lucrarea autoarei Caroline
Walker Bynum intitulată Iisus ca Mamă: Studii despre spiritualitate în Evul Mediu. Deşi această cercetare se bazează pe
relevarea principalelor preocupări legate de „homo interior”
(omul lăuntric) din comunităţile monahale, autoarea reuşeşte să
cuprindă în această arie pe toţi indivizii în egală măsură. Conform
ideilor sale, omul din Evul Mediu descoperă natura sa interioară,
aşa-numitul self (seipsum, anima, ego - „sinele, sufletul, eul”)
constituit şi dezvoltat ca imago Dei („imagine a lui Dumnezeu”).
Întrucât imaginea individului se concretizează la finele Evului
Mediu, e necesară distincţia clară între „discovery of Self”
(„căutarea hărţii interioare a omului şi a esenţei naturii umane”)
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şi „the discovery of the individual” („descoperirea individualităţii”)1. Se realizează o tranziţie treptată de la ceea ce
însemna o căutare a sinelui, eterna autocunoaştere la cristalizarea conceptului de individ.
Există numeroşi autori ai secolului al XII-lea precum
Abélard Gerhoh von Reichersberg şi Herrad von Landsberg care
subliniază faptul că imaginea individului nu se definise încă, incluzând oamenii în tipuri sau tipare. De aceea, nu va surprinde scrierea în care Alred de Rievaulx, călugăr de origine anglo-saxonă, va
regreta în scris moartea unui prieten la care va face referire
prin cuvintele „exemplar vitae mae” („răsfrângerea vieţii mele”)
şi „compositio morum meorum” („cel cu care doream să mă potrivesc moral”).2 Omul devine o oglindă a semenilor săi, „asemănarea” constituind o valoare teologică fundamentală a secolului al
XII-lea, regăsită în Biblie, în partea dedicată Genezei. Asemănarea presupune o ghidare permanentă şi ideală după modele
morale ca Hristos, apostoli, sfinţii şi Biserica. Relevante sunt
cuvintele predicatorului din secolul al XII-lea care ilustrează o
perpetuă pendulare între „absolut” şi „individual”:
Preotule, tu nu eşti tu, căci eşti Dumnezeu.
Nu-ţi aparţii, căci eşti al lui Hristos,
Robul şi servitorul Său.
Nu exişti pentru tine, căci eşti nimic.
Ce eşti tu prin urmare, o, preotule?
Nimic şi totul.”3

1

Aarob J. Gurjewitsch, Individul în Evul Mediu european, Editura Polirom, Iaşi,
2004, apud Caroline Walker Bynum, „ Did the Twelfth Cantury Discover the
Individual?”, The Journal of Ecclesiastical History, XXXI, 1980, p.1-17 (=C.W.
Bynum, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages,
Berkley, Los Angeles, 1982, p. 82- 109)
2
Idem, Jesus as Mother,p. 95-97,101
3
Citat provenit din studiul lui Yves Cogar, apărut în Études de civilisation
médiévale, Poitiers, 1973, p.159
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În mod paradoxal, omul a evoluat prin căutare şi descoperire de sine, însă având drept bază tipare, modele deja existente în conştiinţa societăţii.
Concluzia profesorului Caroline Walker Bynum este concludentă, evidenţiind ideea că în Evul Mediu european nu e posibil
să se analizeze individul în concordanţă cu trăirile sale interioare.
Faptul că fiecare om este unic e un aspect strâns legat de prezent când genetica a demonstrat că fiecare persoană are un cod
genetic irepetabil care îi conferă exclusivitatea. Prin urmare, în
secolul XX, punctul de referinţă rămâne grupul, comunitatea.
Ceea ce a rămas scris în perioada Evului Mediu de către
intelectuali, cărturari, teologi şi poeţi este puţin reprezentativ
datorită faptului că încă exista o tradiţie orală pregnantă. Însă,
acolo unde apar, mărturiile scrise trebuie înţelese în contextul
unor modele de gândire, mentalitatea fiind pe bună dreptate, un
fel de limbă universală. Omul medieval urmează un model care se
axează pe religie. Această realitate este ilustrată în lucrarea
intitulată Omul medieval în care Jacques Le Goff aduce în primplan atitudinea specifică începutului de epocă conform căreia
omul era subjugat de păcatul originar. Urmează şi reversul
acestei mentalităţi, opoziţie ce se materializează prin speranţa
că omul, răsfrângere a chipului divin, va reuşi să perpetueze actul
creaţiei pe pământ şi că într-un final se va mântui.
Reconfigurarea concepţiilor despre om este direct proporţională cu schimburile care au avut loc la scară socială şi istorică. Ilustrativ în acest sens este, de exemplu, aşa-numitul „homa
viator” („omul peregrin”), pelerin în sensul de bază şi în sens simbolic (spiritual). La nivel metaforic, existenţa de pe pământ nu
era altceva decât un pelerinaj având ca destinaţie imperiul divin.
Cu siguranţă că ideea de păcat nu dispare, si se găseşte o cale de
a ameliora vina prin taina mărturisirii. Spovedania, ca proces de
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autoanaliză şi purificare, impune două concepte teologice: sinceritatea şi căinţa.
Omul Evului Mediu a suferit o schimbare structurală prin
tranziţia de la autorul anonim şi colectiv la autorul nominal în literatură, artă4, şi prin evoluţia figurii sfântului, care a trecut
printr-un proces de spiritualizare şi individualizare - înfăptuirea
de minuni rămâne în continuare atributul său social, dar importanţa primordială o dobândeşte viaţa sa ca „imitatio Christi”
(„imitare, urmare a lui Christos”)5.
Cel care subliniază caracteristicile psihologice ale omului
medieval ca exponent al epocii în cauză este Jacques Le Goff.
Acesta ne relevă majoritatea liniilor descriptive printre care se
numără conştiinţa imanenţei păcatului, credinţa în lumea cealaltă,
în miracole şi în judecata lui Dumnezeu, specificitatea memoriei
condiţionate de contextul unei spiritualităţi predominant orale,
cultivarea simbolurilor (omul medieval este „un perpetuu descifrator”6), magia şi numerologia simbolică ce va acapara şi sfârşitul secolului al XIII-lea. La acestea se adaugă formele şi culorile care pe lângă atributele de percepţii senzoriale dobândesc
valenţe simbolice, credinţa în vise, premoniţii, viziuni, conştiinţa
ierarhiei, autorităţii şi puterii.
După cum se observă, se pot identifica două direcţii de
cercetare care privesc omul din două perspective distincte: cel al
individualităţii şi cel al personalităţii. Istoricii şi filosofii care
şi-au ales ca obiect de studiu individualitatea omului au avut
drept instrumente texte şi manuscrise din care reies unicitatea,
introspecţia şi capacitatea de analiză lăuntrică. Introspecţia
apare „avant la lettre” în autobiografiile şi confesiunile autorilor

4

Aarob J. Gurjewitsch, Individul în Evul Mediu european, Editura Polirom,
Iaşi, 2004, apud E. Casternuovo, „ L’artista”, în L’uomo medievale, p.237-269
5
Idem apud A. Vauchez, „Il santo”, ibidem, p. 353-390
6
Idem apud E. Casternuovo, L’uomo medievale, p. 34
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Evului Mediu în care îşi dezvăluie în mare parte eul irepetabil.
Totuşi, carenţa de care dau dovadă istoricii constă în faptul că
aceştia studiază şi cercetează mărturiile documentare. De aceea,
această primă direcţie de cercetare vizează nu individualitatea,
ci „mecanisme de individualizare” de natură socială, culturală şi
semiotică, aşa-numitul „instrumentar mintal” ( Fèbre).
Aşadar, asistăm până în secolul al XII-lea la o existenţă
ghidată mai mult de credinţe păgâne întrucât dogmatica, religia
creştină nu se cristalizase încă în rândul maselor. Cu precădere în
mediul rural se săvârşeau ritualuri pre-creştine, co-existând
religia populară şi teologia oficială.
Natura în formele şi manifestările ei era considerată
creaţia unor forţe oculte. Din acest motiv „lumea sensibilă nu îi
mai apărea omului decât ca un fel de mască, în spatele căreia se
petreceau toate lucrurile cu adevărat importante; sau, ca un
limbaj destinat să exprime prin mijlocirea semnelor o realitate o
realitate mai profundă.”7 Acest om aparent rudimentar datorită
naivităţii cu care se supune la diverse practici magice este de
fapt expresia unei înrâuriri de puteri spirituale.
Societatea timpurie a Evului Mediu se va forma pe ruinele
Antichităţii, având drept bază autonomia rurală a cărei ilustrare
va fi feudalismul. Ceea ce este demn de subliniat este ideea
conform căreia societatea medievală se încadra într-un canon,
într-un principiu ierarhic inspirat din ordinea celestă. În acest
fel, societatea era o copie a organizării îngerilor aşa cum a fost
ea descrisă încă din secolul al VI-lea de către călugărul Dionisie
Areopagitul. Astfel, planurile social si politic erau delimitate precis astfel încât clericul trebuia să supună autorităţii prelaţilor în
vreme ce laicul era subordonat al regelui, seniorului sau al şefilor
comunali.

7

Marc Bloch
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În Evul Mediu creştin din intervalul secolelor al XI-lea şi
al XV-lea exista o anumită convingere a existenţei unui model regăsit în religie şi mai presus de toate, prin cea mai înaltă oglindire a religiei, teologia. Din ansamblul tipurilor umane din societatea feudală ar trebui exclus necredinciosul, aşa zisul libertin,
liber cugetător sau ateu. „Evul Mediu a ispăşit păcatul lui Adam.
Numai aşa a fost posibilă Renaşterea”.8
Viaţa de zi cu zi a omului medieval era o continuă succesiune de proastă cârmuire şi de exploatare, de război şi jaf, de
scumpete, lipsuri şi molime. Formele cronice pe care războiul
obişnuia să le ia, permanenta stare de alarmă la oraşe şi sate,
veşnica ameninţare a unei justiţii aspre şi dubioase, şi pe deasupra şi apăsătoarea stare de spirit produsă de frica de iad, de
diavol şi de vrăjitoare, ţineau treaz un sentiment de nesiguranţă
generală, foarte nimerit pentru a colora în negru fondul tabloului
vieţii.
Pentru omul medieval lumea era atât de bună şi atât de
rea cât putea să fie; toate rânduielile, fiind vrerea lui Dumnezeu,
erau bune; vinovate de mizeria lumii erau doar păcatele oamenilor. Epoca nu cunoaşte, ca resort al gândirii şi acţiunii, nici o
strădanie pentru îndreptarea şi prefacerea rânduielilor sociale
sau politice.
În concluzie, omul medieval, indiferent de originea lui,
este obsedat de păcat şi trăieşte într-o „ pădure de simboluri ”.
Omul medieval mai este şi un om al viziunii, trăind într-un univers
în care se amestecă fără scindare vizibilul şi invizibilul, naturalul
şi supranaturalul.
Prof. Simona Maria Ojică

8

Emil Cioran, Amurgul gândurilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p.53
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Misterul matematicii
E matematica pură invenţie intelectuală născocită de
creierul uman sau însăşi esenţa naturii care ne înconjoară?
Oamenii, care construit după două milenii acest edificiu
monumental teoretic, n-au putut niciodată răspunde la această
întrebare simplă. Astăzi progresele tehnice permit oamenilor de
ştiinţă să întrezărească pentru prima oară o “rază de lumină”.
Practica matematică seamănă cu un joc cerebral unde
alternează imagini şi cuvinte. Prin acest mecanism omul poate
“desena” o lume într-o continuă schimbare.
Care este punctul comun dintre elevi, cercetători şi filozofi referitor la acest subiect? Primii se întreabă “De ce profu’
ne obligă să facem matematică?”, următorii arată că, înaintea
profesorilor, chiar creierul ne forţează la anumite contorsiuni intelectuale, iar ultimii ne explică interesul pe care omul îl găseşte
în această practică stranie. Matematica, care până acum părea a
fi produsul unui arbitrar cultural stabilit pentru a alege incorect
desigur cele mai bune elemente dintr-o clasă, se dovedeşte
astăzi a fi consecinţa unui proces cerebral înnăscut, indispensabil condiţiei umane.
Ultimele descoperiri asupra creierului aşează de acum
înainte matematica la acelaşi nivel cu vederea şi limbajul. Mai
mult de atât, activitatea matematică apare din colaborarea
strânsă între aceste două aptitudini, vederea jucând rolul de
motor al intuiţiei în formele simbolice. Mai concret, creierul ar
adăposti, după cercetători, un dublu sistem cognitiv, dedicat
calculelor: unul (vizual) funcţionează ca o scală care, într-o adunare, compară numerele permiţându-ne să „vedem” rezultatul
aproximativ; celălalt (lingvistic) se ocupă cu formularea rezultatului exact al calculului. În acest „joc” cerebral alternează
constant imagini şi cuvinte care ascund enigma matematicii.
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Aceasta n-ar exista în lipsa omului, dar nici omul fără
matematică, deoarece ea constituie legătura cu lumea exterioară, ajutând omul să înţeleagă o realitate în continuă schimbare şi să o accepte. Activitatea matematică are utilitatea de a
atribui acestui flux continuu de culori şi forme efemere, ceva
invariabil, constant, pe care noi să îl putem clasa, ordona. Altfel
spus, la întrebarea „De ce facem noi matematică?” oamenii de
ştiinţă şi filozofii răspund astăzi: pentru a trăi şi dăinui, chiar
pentru supravieţuirea speciei.
Prof. Elena Zoe Ţugurlan
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Oameni celebri...
Am recitit recent o carte de eseuri a lui I.G.Duca,
Mâinile, şi cred că m-a impresionat şi acum modul în care îi
descrie pe oamenii care altădată şi-au pus amprenta asupra
destinului României, pe care el, ca om politic (cu o carieră politică
uluitoare: deputat la 28 de ani, ministru la 35, preşedinte al PNL
la 51, prim-ministru la 54 de ani), i-a cunoscut îndeaproape.
Interesant e că I.G.Duca observă o legătură profundă
între temperamentul şi inteligenţa acestora şi comunicarea nonverbală, urmărind limbajul mâinilor unor oameni remarcabili, precum regele Ferdinand, Titu Maiorescu, Alexandru Djuvara, Ion
I.C.Brătianu (al cărui apropiat sfătuitor a fost), G.Gr.Cantacuzino
-Nababul, Take Ionescu ori generalul Averescu.

Dincolo de discursul în sine al unor asemenea oameni
caracterizaţi de rafinament spiritual/intelectual, dincolo de comunicarea persuasivă care le era proprie, ei erau conştienţi de
faptul că trebuie să vorbească pe limba semenilor, a celor care îi
ascultau.
Aşa se explică atenţia pe care o acordau mişcărilor, pe
lângă pronunţia însăşi a cuvintelor, pe lângă paralimbaj (atitudine,
mimică, tonul vocii, privire). Şi asta nu întâmplător, pentru că
fiecare dintre aceştia urmărea să puncteze elementele verbale
ale comunicării, printr-o gestică anume.

68

Spre exemplu, în ceea ce-l priveşte pe Titu Maiorescu,
I.G.Duca observa: “Trei sferturi din elocinţa, din marea elocinţă
a lui Titu Maiorescu, sta - oricât de paradoxal ar părea - mai mult
în mimica mâinii decât în puterea cuvântului său. Când vorbea,
degetele lui erau în necontenită mişcare. Ele accentuau, subliniau,
completau, luminau, subtilizau gândirea sa, nu numai cu o măiestrie neîntrecută, dar cu o putere de evocare pe care n-o poate
înţelege pe deplin decât cel care a asistat la manifestaţiunile
oratorice ale lui Titu Maiorescu. Îndeosebi, un deget, arătătorul,
a jucat în elocinţa lui Maiorescu un rol hotărâtor. Cele mai de
seamă dintre marile sale efecte de tribună, Maiorescu le datoreşte acestui deget într-adevăr magic. Mi-aduc aminte că cineva
spunea cândva: Maiorescu nu e numai un mare orator, el a
inventat şi un nou gen de oratorie. Rosteşte cuvinte izolate, le
leagă între ele prin gesturi, prin inflexiuni ale degetelor lui şi
obţine, astfel, rezultate pe care cuvântul singur (...) e incapabil
să ţi le asigure”.

Maiorescu ştia prea bine că gesturile ajută la comunicarea
ideilor, transmiţând convingerile oratorului, ca şi faptul că gesticulaţia trebuie să fie variată, în concordanţă cu ideile ori sentimentele exprimate, gestica identificându-se cu elocvenţa, potenţând efectul asupra auditoriului.
În ceea ce-l priveşte pe regele Ferdinand, I.GDuca nota:
“N-am cunoscut nimic mai minunat, mai desăvârşit artistic, mai
armonios şi mai aristocratic decât mâna regelui Ferdinand.(...)
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Era întotdeauna pentru mine, când lucram cu el, o adevărată plăcere estetică să urmăresc mişcările acestei mâini când răsfoia o
carte sau când venea în contact cu vreun obiect de artă. Dintr-o
dată ea îţi trăda toată rafinata şi variata cultură ce se ascundea
sub îndoita învăluire a modestiei fireşti şi a invincibilei timidităţi
a primului Rege al României întregite. Dintr-o dată, fără voie, îţi
apărea desluşită fineţea intelectuală şi adâncile cunoştinţe.”

În acest caz, mişcarea firească a mâinilor trădează
nobleţea, aristocraţia spiritului, dincolo de rang. Gesticulaţia
“adevărată şi dreaptă” (Dimitrie Gusti) arăta că regele Ferdinand
nu lăsa mişcarea mâinilor la voia întâmplării, dar nici nu urmărea
realizarea vreunui efect spectaculos, studiat, preferând ca totul
să se circumscrie demnităţii şi bunului simţ.
Pe Alexandru Djuvara, omul politic pasionat de pictură,
I.G.Duca îl evocă astfel: ”Văd şi azi în faţa mea mâna artistică a
lui Alexandru Djuvara, cel mai sclipitor dintre oratorii şi dintre
oamenii politici ai sfârşitului veacului trecut şi ai începutului veacului de astăzi. O mână subţire, mângâietoare, care se apropia cu
smerenie de o pânză şi sublinia o comparaţie cu aceleaşi gesturi
cu care ar fi examinat un obiect de artă sau cu care ar fi evocat
o minune a naturii”.
Aşa cum se observă din fragmentele pe care le-am citat
din cartea lui I.G.Duca, există o concordanţă perfectă între
rafinamentul cultural şi inflexiunile vocii, pronunţie, inteligenţă,
gestică adecvată - atât de necesare artei de a convinge
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interlocutorul/auditoriul. Mă întreb de ce nu sunt luaţi ca exemplu, în societatea contemporană, în care avem atâta nevoie de
modele, asemenea oameni de excepţie, ai unor vremuri trecute,
dar deosebite prin realizări.
Prof. Cornelia-Livia Sârghie

Picături de înţelepciune
● Omule! Sufletul devine trup când mănânci; trupul devine suflet când gândeşti.
(Pitagora, Legile morale şi politice)
● Viaţa fericită se face prin fapte bune.
(L. A. Seneca, Scrisori către Lucilius)
● Nu-i pe pământ decât un singur lucru vrednic de
străduinţele noastre: acela de a practica adevărul şi
dreptatea.
(Marcus Aurelius, Către sine)
● Poarta cerului se deschide singură celui ce trăieşte
pe pământ aşa cum se cuvine.
(Pitagora, Legile morale şi politice)
● Cu cât eşti mai mult, cu atât vrei mai puţin.
(E. M. Cioran, Căderea în timp)
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● Nici frumuseţea, nici banul nu fac pe om fericit, ci
numai înţelepciunea şi cumpătarea.
(Democrit, Fragmente)
● Cine n-are caracter nu este un om, ci un lucru.
(N. S. Chamfort, Maximes et pensées)
● Cucereşte prin daruri pe cel care nu dă niciodată;
învinge prin credinţă pe cel de rea credinţă; biruie prin
blândeţe pe cel mâniat şi prin bunătate pe cel rău.
(Mahābhārata)
● Când cineva se plânge că n-a reuşit în viaţă, n-avem
decât să-i aducem aminte că viaţa însăşi se găseşte într-o
situaţie analogă, dacă nu mai rea.
(E. M. Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut)
● Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea.
(Sofocle, Antigona)
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● Este o prostie să se afirme că viaţa ne este dată ca
să o trăim; ea ne e dată ca să o sacrificăm, adică să scoatem din ea mai mult decât permit condiţiile ei fireşti. Nu
există altă etică în afară de etica sacrificiului.
(E. M. Cioran, Cartea amăgirilor)
● Oamenii cumsecade sunt sever criticaţi de unii, lăudaţi de alţii; despre oamenii de nimic, nimic.
(Teognis din Megara, Poeme elegiace)
● Un car de ştiinţă nu face nici cât o picătură de
înţelepciune.
(Pitagora, Legile morale şi politice)
● Nimic nu-i mai de preţ decât virtutea. Tot ce
săvârşim din porunca ei este bine şi de dorit.
(L. A. Seneca, Scrisori către Lucilius)
● Educaţia aduce cumpătare celui tânăr, consolare
celui bătrân, bogăţie celui sărac şi podoabă celui bogat.
(Diogenes Cinicul)
● Înainte ca infirmităţile să se strecoare în trupul tău;
înainte ca declinul să-ţi slăbească puterea şi să strice frumuseţea membrelor tale; înainte ca zeul morţii al cărui vizitiu e
boala, să gonească spre tine, să sfarme forma ta fragilă şi
să sfârşească viaţa ta, adună singura comoară: fă fapte
bune; fii cumpătat şi stăpâneşte-te; strânge acea avere pe
care hoţii n-o pot fura, nici tiranii lua, care te urmează după
moarte, care niciodată nu se împrăştie, nici nu se strică.
(Mahābhārata)
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● Cei educaţi se deosebesc de cei needucaţi tot atât
de mult ca şi vii de cei morţi.
(Aristotel, Politica)
● Sfinţii, spre deosebire de eroi, nu cad, fiindcă
pentru ei, ultima clipă din viaţă este culmea cea mai înaltă...
Ce este sfinţenia dacă nu elanul sângelui spre cer?
(E. M. Cioran, Cartea amăgirilor)
● Fericirea constă în a fi în armonie cu tine însuţi.
(Pitagora, Legile morale şi politice)
● Aceasta este chintesenţa adevăratei dreptăţi:
poartă-te cu alţii cum ai voi să se poarte alţii cu tine. Nu fă
aproapelui tău nimic ce n-ai dori după aceea să-ţi facă
aproapele tău.
(Mahābhārata)
● Cine priveşte femeia altuia ca pe mama sa, averea
altuia ca pe un bulgăre de pământ, pe toate fiinţele ca pe
sine însuşi, acela este înţelept.
(Pañcatantra)
● Ceea ce nu se poate traduce în termeni de religie nu
merită să fie trăit.
(E. M. Cioran, Caiete I )
● Înţelepciunea este o comoară care nu se termină,
dacă se cheltuieşte din ea, o provizie care nu se împuţinează,
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un veşmânt care nu se destramă, o desfătare care nu
cunoaşte sfârşit.
(Ibn Al- Muqaffa‘, Kalila şi Dimna)
● Nu te împrieteni cu oameni rău intenţionaţi, nici nu
te întovărăşi cu cei josnici; fă-ţi prieteni virtuoşi, întovărăşeşte-te doar cu cei mai buni dintre oameni.
(Dhammapada)
● Doi oameni vor fi înălţaţi pe lumea cealaltă mai
presus de ceruri: cel cu putere fără margini, care totuşi se
fereşte de a o întrebuinţa în chip nesocotit, şi cel care nu e
bogat şi totuşi poate da.
(Mahābhārata)
● În patru feluri cel care te înconjoară cu simpatie se
arată prieten adevărat: El împărtăşeşte mâhnirile tale, se
bucură de bucuriile tale; face să tacă pe aceia care te
vorbesc de rău şi aplaudă pe cei care te vorbesc de bine.
(Buddha)
Culese de prof. Emil Vacariu
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De la lume adunate şi iarăşi la lume date
Perle... de-ale elevilor...
•
•

•
•
•
•
•

Tipătescu avea legături strânse cu Zoe, iar Trahanache îi
trece cu vederea neseriozitatea.
Cea de-a doua fază a creaţiei lui Eminescu s-a deosebit de
prima şi a urmat după aceasta.

În final, Lică Sămădăul îşi pierde conştient minţile, când
vede că e pierdut.
Pastelurile lui Alecsandri continuă să rămână nemuritoare
până astăzi.
Poeziile de dragoste ale lui Eminescu sunt adresate de
obicei iubitei sale.
Vitoria Lipan este tipul ţăranului moldovean, mai precis al
munteanului.
Creangă îşi povesteşte amintirile cu ochii copilăriei.
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•
•
•

•
•
•

Lăpuşneanu era un tiran care găsea plăcere în schingiuiri,
adică avea cruzime.
Poeziile lui Bacovia sugerează o tristeţe profundă, cu
caracter pesimist.
În liniştea serii se aud doar: buciumul, susurul izvoarelor,
stelele care scapără-n cale şi liniştea sufletească a
poetului.
Şi atunci Ana se prăbuşi de pe abisurile fericirii.
Anotimpurile care apar mai des în opera acestui mare poet
al naturii sunt: primăvara, vara, toamna şi iarna.
În “Moara cu noroc”, dramatic este episodul când Ana nu
mai poate rămâne alături de soţul ei, după ce l-a necinstit.
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