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 Lectura 
 Cartea, draga cititorule,... este ca o grădină în viaŃa ta. Şi 
din ea vei culege roadele dorinŃei de a şti. 
 Incă din primii ani de şcoală, cartea şi se deschide ca un 
univers al cunoaşterii, iar foşnetul filelor albe si mirosul de 
cerneală tipografică trecută nu îl vei uita nicicând. 
 Citind, înveti foarte multe lucruri noi, şi, cu aceste 
cunoștinșe dobândite, poŃi păşi spre un ideal propus. De 
asemenea, lectura iŃi modelează sufletul şi personalitatea. De 
aici rezultă numeroase foloase, personale sau profesionale, ca 
experienșa într-un anumit domeniu, cultura sau pregătirea 
teoretică în anumite meserii etc. 
 Există numeroşi scriitori de valoare naŃională sau 
internaŃională care merită citiŃi. Au creat adevărate opere de 
artă. Iată câteva dintre ele: 
Lev Tolstoi – Anna Karenina 

 
Feodor Dostoievsky – Crimă şi pedeapsă  
William Shakespeare – Hamlet 
Charles Dickens – David Coperfield 
Charles Dickens – A Tale of Two Cities 
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Sunt doar câteva dintr-o uriaşă enciclopedie literară, în care se 
găsesc asemenea exemple.  
  Aş mai avea de adăugat şi că Emil Cioran avea dreptate 
atunci când privea cititul drept o mare lene. Este perspectiva 
adoptată de oamenii cu gândire practică. Din acest unghi privind 
lucrurile, se poate afirma că este mult mai uşor sa citeşti câteva 
cărși pe zi, decât să își faci ordine în viată. Adevărat, timpul 
trebuie împărșit cum se cuvine. Dar lectura de calitate dezvoltă 
vocabularul, imaginașia și lărgește aria subiectelor accesibile, 
stimulând, în cele din urmă, comunicarea. BineînŃeles că lectura 
are un rol foarte important în ascensiunea ta de-a lungul vieŃii, 
îŃi poate oferi o gamă variată de cunoştinŃe generale, care vor 
constitui un suport pentru cariera profesională. 
 O carte bună nu trebuie să lipsească din biblioteca ta, 
deoarece timpul cerne valoarea reală a unei cărŃi şi, tocmai de 
accea, o carte bună va fi citită şi după multe generaŃii.  

 Poate că te vei întreba: "Este lectura 
necesară?’’. Răspunsul este în mod cert “Da !”, deoarece, atâta 
timp cât o cultură literară bogată, un vocabular bogat şi nuanŃat 
reprezintă valori, răspunsul va fi afirmativ. 
 Cartea, dragă cititorule,… este o grădină în viaŃa ta… 
 

 Adrian Toma, clasa a XIII-a B 
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 Nevoia de lectura 
Ştim să dezvoltăm, ca părinŃi, 

setea de lectură la copiii noştri? 
Dar în ceea ce ne priveşte, ca elevi la seral? 

 În societatea actuală, în care informatizarea pune 
stăpânire pe un număr tot mai mare de activităŃi şi pe oameni, se 
poate observa că se citeşte din ce în ce mai puŃină literatură. 
Principalul motiv invocat este lipsa timpului liber, care există 
totuşi atunci când este vorba despre televizor, jocul pe 
calculator sau navigare pe internet. Lectura este pusă, adesea, la 
colŃ, pe motiv că nu aduce mari beneficii, că este pierdere de 
timp.  

 Lucrurile nu stau tocmai aşa şi, la 
o simplă analiză, se pot evidenŃia numeroase argumente în 
favoarea lecturii. Pe lângă faptul că dezvoltă gustul elevilor 
pentru citit, lectura le satisface dorinŃa de a cunoaşte viaŃa, 
oamenii şi faptele lor, contribuie într-o măsură însemnată, la 
îmbogăŃirea cunoştinŃelor elevilor, la formarea unui vocabular 
activ, bogat şi colorat, la educarea sentimentelor morale şi 
estetice.  
 Încă de la sfârşitul clasei I, este bine ca elevii să afle 
despre carte că este o comoaro fără de preŃ, în care unii oameni 
îşi adună cele mai frumoase gânduri, pentru ca alŃii să le poată 
folosi în voie; cartea este învăŃătorul care te conduce la bine, te 
face să te bucuri, să râzi şi să plângi.  



4 
 

 De-a lungul vremii, mulŃi scriitori au definit şi arătat cu 
multă prisosinŃă influenŃa pe care o exercită, asupra educării 
omului, cartea. Astfel, Miron Costin spunea despre cititul cărŃii, 
, …că nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaŃa 
omului zăbavă decât cititul cărŃilor”, iar Alexandru VlahuŃă- că 
este un fel de S.O.S. al sufletului. 
 Drumul citirii unei cărŃi nu are sfârşit. Cartea îŃi oferă 
posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să 
te întorci la altul pe lângă care ai trecut în grabă, dar la care 
simŃi nevoia să revii după ce ai terminat-o, să reiei cartea 
oricând doreşti.  
 Trezirea interesului pentru lectură este punctul de 
plecare înspre tărâmul cunoaşterii şi, în acelaşi timp, chezăşia 
succesului în activitatea şcolară atât pentru învăŃător, cât şi 
pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în 
forŃele lui. Efortul pe care îl face în primele clase pentru a 
parcurge câteva pagini este uriaş. AdulŃii uită, de obicei, acest 
lucru. De aceea, nici nu-i acordă la timp atenŃia cuvenită. N-ar 
trebui să conştientizăm noi, ca părinŃi, asta? 
 Lectura propriu zisă nu începe însă decât după ce copilul 
reuşeşte singur să descifreze cu uşurinŃă ideile ascunse în 
spatele semnelor grafice, odată cu descifrarea enigmei acestor 
hieroglife care, adesea, îi înspăimântă pe copii. ÎnvăŃătorul şi 
părinŃii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaŃa psihică 
a micuŃului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe 
jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor 
semne atât de curioase şi pline de mister.  
 Numai formarea interesului pentru lectură nu este 
suficient pentru a face din orice copil zburdalnic, dornic de joc 
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şi voie bună, un cititor liniştit, care se cufundă ore întregi în 
lectura unei cărŃi. Pentru a-i determina pe copii să devină cititori 
pasionaŃi, este necesar să se formeze cu răbdare şi stăruinŃă 
gustul pentru lectură. Întâlnim, adesea, copii care ascultă cu 
mult interes o lectură frumoasă citită de părinŃi sau de 
învăŃător, dar preferă să se joace, să hoinărească sau să-şi 
piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaŃi 
săptămâni de-a rândul să mai citească şi altceva decât ceea ce li 
se cere către învăŃător în orele de curs. La aceşti copii, care au 
învins deja greutăŃile începutului, nu mai poate fi vorba de lipsa 
de interes, ci de faptul că gustul pentru lectură nu este încă 
format.  

 Uneori copilul nu are la îndemână 
cărŃile cele mai potrivite cu vârsta, preocupările şi preferinŃele 
lui. Alteori, indiferenŃa mediului înconjurător faŃă de lectură 
determină această atitudine. În astfel de cazuri, intervenŃia 
învăŃătorului este necesară. El va indica lista lecturilor pe care 
elevul le va citi, mobilizându-l, în vederea canalizării sale spre o 
lectură plăcută şi interesantă. De asemenea, va lua legătura cu 
părinŃii acestuia cerându-le să-l aducă lângă ei, de câte ori au 
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posibilitatea şi să îi citească ei până la un punct, iar de acolo să-l 
lase singur pe copil să observe ce s-a întâmplat mai departe în 
povestea respectivă. Să-l pună să citească cu voce tare, pentru a 
şti despre ce este vorba în fragmentul citit de acesta, iar după 
aceea să poarte discuŃii despre conŃinutul povestirii, să scoată în 
evidenŃă calităŃile personajului pozitiv, să critice personajul 
negativ. Noi, părinŃii, ar trebui să ne implicăm activ în formarea 
pasiunii de a citi la copiii noştri. 
 Copilul trebuie să înŃeleagă bine ceea ce citeşte, ca apoi să 
fie în măsură să analizeze, să deosebească ceea ce este bun, util, 
instructiv şi educativ de ceea ce este rău, inutil, dăunător, iar în 
final să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită.  
 Cartea bine aleasă poate fi un bun tovarăş într-o călătorie, 
într-o zi de odihnă la munte sau la mare, sau în orele de 
destindere petrecute la bunici. Cartea este un prieten care nu 
deranjează pe nimeni, nici nu plictiseşte, nici nu cere condiŃii 
speciale pentru a fi citită. Este suficient să avem dragoste de 
carte, s-o avem la noi, s-o deschidem şi s-o citim. Acesta e un 
bun exemplu şi pentru copiii noştri. 
 Un lucru este extrem de important e acela de a-i învăŃa pe 
copii cum trebuie citită o carte. Mai întâi trebuie să respectăm 
cartea, să nu-i îndoim filele atunci când întrerupem lectura, să n-
o murdărim făcând tot felul de însemnări pe paginile ei. 
 O carte nu trebuie citită la voia întâmplării şi nici în grabă, 
să pozăm că suntem cititori pasionaŃi. O carte se citeşte într-un 
anumit fel, după natura cărŃii, după scopul în vederea căruia se 
face lectura, după obiectivul urmărit. O carte citită numai 
pentru destindere nu ridică, de obicei, probleme.  
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 Cu totul altfel stau lucrurile cu lecturile făcute cu un 
anumit scop. În cazul acestor lecturi, este necesar ca elevul să 
facă anumite însemnări: numele personajelor, citate, să 
caracterizeze personajele principale, să formuleze câteva 
concluzii.  

 Odată format, 
gustul pentru lectură, cititul se poate transforma în clasa a IV –
a într-o adevărată pasiune. Această dragoste de carte şi lectura 
ei este nespus de benefică oricărui cititor, de orice vârstă. 
Cartea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm, ea te 
instruieşte chiar şi fără să i-o ceri şi, poate, şi când n-o doreşti.  
 Nicolae Iorga spunea:, , Lectura joacă un rol mare în 
viata copiilor, un rol mult mai mare decât în viaŃa celor 
vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în 
amintire aproape toată viaŃa. Din cărŃile pe care le citesc, 
copiii îşi formează o anumită concepŃie asupra lumii, cărŃile 
formează la ei anumite norme de conduită”.  

Minia Alina-AncuŃa, clasa a XIII -a B 

 Citind, învăţăm... 
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Motto: “În viața, cel mai important lucru nu este fructificarea 
câştigurilor. Orice prost poate face asta. Cu adevărat important 
este să profiți de pe urma pierderilor. Pentru asta, e nevoie de 
inteligență şi prin asta se deosebeşte un înțelept de un prost.” 
(Dale Carnegie) 
 
Există cărŃi care ne impresionează, nu neapărat prin stil, pentru 
că nu fac parte dintre operele literare, ci prin ideile pe care le-
au consemnat autorii lor, cu toată convingerea, cu toată dorinŃa 
de a le împărtăşi neapărat şi altora, pentru a-i “lumina”, pentru a 
le oferi lecŃii de viaŃă. Între acestea, se află, în opinia mea, şi 
cărŃile lui Dale Carnegie, americanul cu gândire practică, 
sănătoasă, care ne învaŃă, prin volumele sale, atitudini faŃă de 
viaŃă. Cum gândim pentru a reuşi frumos? Cum învăŃăm să rostim 
discursuri eficiente în faŃa unui auditoriu? Cum ne organizăm noi 
viaŃa, la modul constructiv? Ce strategii putem folosi? Ştim să 
relaŃionăm cu semenii? Cum gândim pe marginea trecutului? Dar 
a viitorului? Facem proiecŃii? Sunt ele eficiente? Dar cum ne 
raportăm noi la prezent? Iată câteva întrebări cărora încearcă 
să le răspundă, în cărŃile sale, Dale Carnegie, americanul optimist 
structural, care a cucerit prin atitudine potrivită, pozitivă, o 
lume întreagă.  
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 Consemnez, în acest articol, câteva dintre ideile 
sale, care mi-au plăcut în mod deosebit, în urma lecturii uneia 
dintre cărŃile sale, atât de relaxante, atât de reconfortante: 
“Lasă grijile, începe să trăieşti”, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2000; 
 Cu multă vreme-n urmă, un Om ales, poet şi filosof în acelaşi 
timp, plin de iubire faŃă de semeni, având o mare bunătate, plin 
de dorinŃa de a dărui, altruist, desăvârşit cunoscător al 
sufletului omenesc, rătacea printr-un ținut pietros, în care 
oamenii cu greu îsi încropeau traiul. Într-o zi, în fața mulțimii 
strânse lângă el, pe un deal, a rostit ceea ce avea să devină 
probabil cel mai citat discurs al tuturor timpurilor. Discursul 
conține douăzeci şi două de cuvinte care reverberează peste 
veacuri. “Nu vă ingrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va 
îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei.” Mulți au respins 
aceste cuvinte ale lui Iisus: “Nu vă faceți gânduri pentru ziua de 
mâine. ” Au respins cuvintele Mântuitorului, considerându-le un 
sfat pentru perfecțiune, o mostră de misticism. “ Trebuie să-mi 
fac gânduri pentru ziua de mâine”, spun aceştia. “Trebuie să 
închei o asigurare pentru a-mi proteja familia. Trebuie să pun 
bani de-o parte pentru bătrânețe. Trebuie să fac planuri şi 
pregătiri pentru a putea merge înainte.” Bineînțeles că trebuie să 
vă faceți gânduri pentru ziua de mîine, afirmă Dale Carnegie. Da, 
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gândiți cu atenție, planificați, pregatiți. Dar, atrage el atenŃia, nu 
vă îngrijorați. 

În timpul celui de-al doilea război mondial, conducători 
militari au făcut planuri pentru ziua de mâine, dar nu şi-au 
permis să se îngrijoreze. “I-am inzestrat pe cei mai buni oameni 
cu cel mai bun echipament pe care îl avem”, a spus amiralul 
Ernest J. King, care conducea Marina Statelor Unite, “şi le-am 
dat ceea ce poate fi cea mai înțeleapta misiune. Asta e tot ce pot 
să fac.” 

În vreme de pace sau război, principala diferență dintre 
gândirea bună şi gândirea proastă este următoarea: gândirea 
bună are de-a face cu cauzele şi cu efectele şi conduce la o 
planificare logică, constructivă; gândirea proastă duce frecvent 
la tensiune si căderi nervoase. 

Dale Carnegie mărturiseşte că a descoperit că în afaceri 
survin aceleaşi probleme ca şi în timpul războiului: sunt de făcut 
douăzeci de lucruri odată, iar timpul este scurt. Stocurile sunt 
pe terminate. Trebuie să întocmim formulare noi, să facem alte 
aranjamente pentru stocuri, să ne ocupăm de schimbările de 
adrese, de deschiderea şi închiderea unor reprezentanțe şi aşa 
mai departe.  
  Ne aflăm la locul de întîlnire a două entități: trecutul vast 
ce dăinuie dintotdeauna şi viitorul care plonjează asupra ultimei 
silabe de timp înregistrat. Nu avem cum să trăim în vreuna din 
aceste entități – nu, nici măcar pentru o fracțiune de secundă. 
Însă încercând să facem asta, ne putem distruge atât trupul, cât 
si mintea. Aşadar, haideți sa ne mulțumim şi să traim singurul 
timp pe care îl avem cu adevărat: de acum până la ora de culcare. 
“Oricine îşi poate purta povara, cât ar fi de grea, până la căderea 
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nopții”, scria Robert Louis Stevenson. Oricine îşi poate îndeplini 
munca, oricât de dificilă, timp de o zi. Oricine poate trăi dulce, 
răbdător, până la apusul soarelui. Şi asta este tot ce inseamnă 
viața.”  

Unul dintre lucrurile cele mai tragice pe care le ştiu 
despre firea omenească este că avem cu toții tendința să amânăm 
să trăim. Visăm la o grădină vrăjită de trandafiri, aflată undeva 
la orizont – în loc să ne bucurăm de trandafirii care înfloresc la 
fereastra noastră astăzi, arată Dale Carnegie.  

De ce suntem atât de proşti – şi încă într-un mod atât de 
tragic? 

“Cât de ciudată este mica noastră procesiune a vieții!”, 
scria Stephen Leacock. “Copilul spune: <<Când voi fi băiat mare.>> 
Dar ce înseamnă asta? Băiatul spune: <<Când voi fi adult.>> Iar 
apoi, ajung la vâsrta maturității, spune: <<Când mă voi căsători.>> 
Dar ce înseamnă să fii căsătorit, la urma urmei? Gândul se 
schimbă apoi: <<Când voi putea să ies la pensie.>> Iar la vremea 
pensiei, priveşte îndărăt, la peisajul traversat; pare bătut de 
vânt rece; nu ştiu cum, dar a pierdut totul. Viața – învățăm prea 
târziu – stă în a trăi, în țeserea fiecărei ore şi a fiecărei zile. 
Vă amintiți ce spunea Regina Albă din Alice în Țara Minunilor 
“Regula este gem mâine şi gem ieri, dar niciodată gem astăzi.” 
Majoritatea suntem astfel – ne frământăm pentru gemul de ieri 
şi ne facem griji pentru gemul de mâine, în loc să ne întindem pe 
pâine un strat gros de gem chiar acum. 

Chiar şi marele filosof francez Montaigne a făcut această 
greşeală. “Viața mea, spunea, a fost plină de nenorociri 
îngrozitoare, dintre care cele mai multe nu s-au întâmplat 



12 
 

niciodată.” La fel şi viața mea – la fel şi a dumneavoastră, analiza 
americanul inteligent. 

“Gândiți-vă”, spunea Dante, “că ziua aceasta nu va mai avea 
vreodată răsărit”. Viața se scurge cu o viteza incredibilă. Gonim 
prin spațiu cu nouăsprezece mile pe secundă. Astăzi e cea mai 
prețioasă avere a noastră. Este singura noastră avere sigură. 

Poetul englez John Ruskin ținea pe birou o simplă piatră, în 
care era încrustat un cuvânt: ASTĂZI. Aşadar, primul lucru pe 
care trebuie să-l ştiți despre griji este acesta: dacă vreți să le 
țineți departe de viața dumneavoastră, faceți ce a făcut şi Sir 
William Osler: Închidețțțți uşile de fier către trecut şi viitor. 
Trăițțțți în compartimente etanşe de timp. 

Acestea sunt câteva dintre ideile pe care le-am reŃinut 
citind cartea lui Dale Carnegie, pe care am dorit să vi le 
împărtăşesc, citând o serie de fragmente din volumul amintit. E, 
în acelaşi timp, şi o recomandare de lectură: Dale, Carnegie, 
“Lasă grijile, începe să trăieşti”, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2000; 

Condrea Dorian, clasa a XIII-a B 

 Mai citim? 
 De mii de ani se scriu carti si tot de mii de ani oamenii 
sunt influentati de ele. Conducatorii înŃelepŃi propagau cultura, 
persone renumite, inventatori, oameni de stiintă au fost 
influentati de mari cărti. 
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 Bucuria si necesitatea 
lecturii au ajutat la dezvoltarea variatelor specializari cum ar fi 
ale medicilor, ale juristilor, ale arhitectilor etc. 
 Cartea si pasiunea de a citi au produs modificari milenare 
in comportamentul uman, inclusiv în sfera aspirantilor: “Cine are 
carte, are parte”. Bucuria de a citi are astazi o reprezentare 
foarte subtire. În casele celor mai multi, bibliotecile nu mai au 
rolul pentru care au fost create. Ele au devenit depozitul 
casetelor video, al dvd-lor, al cd-lor, al bibelourilor etc. 
 Aceasta schimbare de repertoriu cultural prefigureaza un 
viitor pe care oamenii nu prea se grăbesc să-l analizeze. E firesc, 
atunci, să ne întrebăm: mai citim cărŃi? 

 Ichim Liliana Elena, clasa a XIII- a B 
 

 Filmul de artă - “Gladiatorul” 
  M-a impresionat profund filmul “Gladiatorul” cu Russell 
Crowe în rolul principal. Cred că l-am văzut şi revăzut de câteva 
ori. Şi e aşa, deoarece personajul principal, generalul roman, 
Maximus, ne oferă o importantă lecŃie de viaŃă – sacrificiul 
suprem pentru Roma, pentru valorile în care credea. 
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După o campanie victorioasă împotriva triburilor 
germanice, Maximus primeşte aprecierile împăratului filosof al 
Imperiului Roman, Marcus Aurelius, care doreşte să-l 
răsplătească, dar Maximus, modest, spune că singura lui dorinŃă 
este să se întoarcă acasă.  

După luptă, soseşte în tabără şi Commodus (fiul lui Marcus 
Aurelius), care doreşte să aducă şi el o contribuŃie în lupta 
dintre romani şi germani, dar rămâne surprins aflând că lupta s-a 
terminat şi că Maximus a primit numeroase onoruri. Împăratul 
Marcus Aurelius, dorind totuşi ca Maximus să fie răsplătit 
pentru victorie, îi propune acestuia, să devină protectorul Romei, 
dar eroul refuză, motivând că există persoane mai cunoscute 
care pot face asta şi chiar îl propune pe Commodus. Marcus 
Aurelius nu este de acord cu numirea lui Commodus, deoarece „nu 
este un om moral”. 

Marcus Aurelius îi comunică fiului său, Commodus, decizia 
luată, iar acesta, într-un moment de gelozie şi furie oarbă, 
ajunge să-şi ucidă propriul tată, dar lasă să pară că moartea a 
survenit în somn. 

Maximus simte că nu e adevărat şi decide să refuze 
acordarea onorurilor noului Cezar (Commodus). Revoltat, 
Commodus, decide să-l ucidă pe Maximus şi prin Quintus 
(gardianul noului Cezar), pune la cale un complot. 

În dimineaŃa următoare, Maximus, este dus spre locul 
execuŃiei de către o gardă regală, însă, datorita caracterului 
puternic şi datorită cunoştinŃelor dobândite de-a lungul timpului, 
deşi rănit, reuşeşte să supravieŃuiască. Între timp, Commodus 
trimite un grup de soldaŃi acasă la Maximus, ucigându-i soŃia şi 
fiul. 
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Maximus, simte că familia lui e in pericol şi face tot ce poate 
pentru a ajunge acasă. ca să-i salveze. Din păcate, nu reuşeşte şi, 
din cauza slăbiciunii, intră, după puŃin timp, într-o stare de 
agonie profundă. În această stare, este găsit de o caravană de 
stăpâni de sclavi-gladiatori, care îl vor lua cu ei, sperând că 
împreună cu ceilalŃi sclavi achiziŃionaŃi, vor face afaceri 
profitabile. 

 Încet-încet, Maximus, îşi revine 
din starea de agonie, dar preferă să Ńină secretă adevărata 
identitate, fiind denumit Spaniolul (de către toŃi cei din jur) şi, 
în timp, ajunge cel mai bun dintre toŃi sclavii-gladiatori. Proximo, 
marele stăpân, le promite că îi va duce la Roma, pentru a se lupta 
în faŃa împăratului. Maximus, auzind acestea, consideră vizita la 
Roma cel mai bun prilej pentru a-şi răzbuna familia şi, odată 
ajuns acolo, decide să-şi păstreze ascunsă identitatea reală, 
apelând la un coif protector. 

Commodus nu ştia nimic despre venirea lui Maximus. De 
aceea, după una din luptele din arenă ale grupului lui Maximus, 
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simte că doreşte să cunoască liderul. Ajunşi faŃă în faŃă, dar 
neştiind cu cine are de-a face, Commodus îi cere lui Maximus să-
şi scoată coiful protector şi să spună cine e; iniŃial, Maximus 
refuză, dar. în cele din urmă, decide să işi descopere adevărata 
identitate, fapt care îi provoacă lui Commodus, un real şoc. 

După alte câteva încercări 
de a-l ucide, pe Maximus, prin diverşi intermediari, Commodus 
decide să lupte el însuşi cu Maximus. Lupta are loc în aceeaşi 
arenă unde se luptau gladiatorii şi se încheie cu moartea ambelor 
personaje.  

 Maximus este personajul care e mereu activ, luptă pentru 
a realiza ce-şi propune. E un erou-exemplu, prin determinare, 
prin curaj, tărie sufletească, bun-simŃ, modestie, inteligenŃă, 
tactică, strategii. Îmi trezeşte admiraŃia ori de câte ori revăd 
filmul, iar actorul care joacă un asemenea rol, Russell Crowe, 
dovedeşte un real talent, transpunându-se perfect în pielea 
personajului. Cu siguranŃă şi lui i-a plăcut un astfel de rol. 

Am considerat că acest film oferă o lecŃie de viaŃă, 
deoarece caracterul şi principalele calităŃi ale lui Maximus 
reprezintă o pildă de spirit familist şi patriotic, iar moartea lui 
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este cea a unui erou care se jertfeşte pentru idealurile sale, 
înfiorându-ne. 

Ilie Costel-Florin, Clasa a XIII-a B 
 

 Eu nu abandonez scoala 
 
 Motto:  

,,Dacă nu continui studiile nu vei mai avea cum să-Ńi 
îndeplineşti dorinŃa din copilărie: 

Când voi fi mare, voi schimba lumea. “ 
Iată vorbele unui chiulangiu, atunci când vrea să scape cu basma 
curată, când lipseşte de la şcoală: 
„Am crezut că azi mă voi simŃi rău“ 
„Bunicul meu a murit“ 
,,Nu am putut găsi şcoala, fiindcă ceaŃa era prea deasă“. 
,, Nu a sunat ceasul“ 

Aceste pretexte 
penibile ilustrează antipatia pe care o au mulŃi tineri faŃă de 
şcoală, o antipatie care merge foarte des de la indiferenŃă pînă 
la afirmaŃia „Urăsc şcoala!“.  

Unui tânăr cînd se trezea să meargă la şcoală, i se făcea 
imediat rău de la stomac. El spunea: „Cînd eram aproape de 
şcoală, începeam să transpir şi să devin nervos Trebuia pur şi 
simplu să mă întorc acasă degrabă“. MulŃi tineri suferă de o frică 
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obsesivă de şcoală — ceva ce medicii numesc fobie de şcoală. Ea 
este provocată adesea de violenŃa din şcoală, de cruzimea 
colegilor şi de presiunile exercitate asupra lor ca să obŃină note 
mari. AlŃi tineri merg poate la şcoală împinşi de la spate de 
părinŃi, dar sînt în permanenŃă tulburaŃi şi chiar suferă din punct 
de vedere fiziologic. 
Surprinzător este faptul că un număr mare de adolescenŃi 
preferă să nu mai meargă la şcoală deloc!  
Ce zic unii tineri: 
Marius spunea: „La şcoala e plictisitor, e prea sever“,  
O fată, Oana, se scuza:„Cum să fac temele, dacă nu înŃelegeam 
ce citesc? Stînd acolo, nu făceam decît să mă tâmpesc, aşa că am 
abandonat.“ 
,,Programul este riguros şi sunt multe discipline grele“. 

Valoarea pregătirii: 
 Marius s-a întors la şcoală pentru a-şi continua studiile şi 

a da examenul de bacalaureat. Cînd a fost întrebat de către 
profesor care a fost motivul care l-a făcut să abandoneze 
şcoala, el a spus: „Mi-am dat seama că aveam nevoie de instruire 
şi de diploma de liceu şi de bac, pentru a mă angaja la un loc de 
muncă“. Instruirea trebuie să te pregătească pentru a reuşi în 
viaŃa de adult. 
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Instruirea este cea care te învaŃă cum să cugeŃi, cum să 
rezolvi probleme, cum să te integrezi în societate, cum să 
deosebeşti raŃionalul de iraŃional, cum să dobîndeşti calitatea 
fundamentală de a gîndi clar, de a stabili valoarea unei informaŃii 
care te învaŃă să faci raŃionamente şi distincŃii, să ştii cum să 
înveŃi.  
Ce rol sau Ńel are şcoala?  

Şcoala te poate însă ajuta să te descoperi, să ştii ce e bun 
şi ce e rău, să-Ńi dezvolŃi şi să-Ńi cultivi capacitatea de gîndire. 
Deşi mulŃi au criticat metodele de predare din anumite şcoli, 
şcoala te obligă să-Ńi foloseşti mintea. Este adevărat, rezolvarea 
unei probleme de geometrie sau memorarea unei liste de date 
istorice ar putea să nu Ńi se pară ceva care să-Ńi trebuiască în 
viaŃă. Nu toŃi îşi vor aminti ce au făcut în liceu cîte lucrări au 
dat, câte lecŃii au învăŃat într-un an şcolar sau toate faptele şi 
noŃiunile pe care profesorilor le place să le introducă în cursuri, 
însă deprinderi ca aceea de a învăŃa cum să studiezi şi cum să 
organizezi nu vor fi uitate niciodată“.  

Fiindcă ai învăŃat din şcoală să te exprimi, poŃi să-i înveŃi 
mai uşor pe alŃii ceea ce nu ştiu şi vor să înveŃe. CunoştinŃele de 
istorie, geografie, de matematică şi din domeniul ştiinŃei sunt, 
de asemenea, utile şi te vor ajuta să ai contacte cu oameni de 
diferite origini, interese şi convingeri. 
 Şcoala şi locul de muncă 

Şcoala are un impact puternic şi asupra perspectivelor 
tale de a găsi un loc de muncă în viitor.  
Cum aşa? 

Dacă nu eşti bine informat într-un domeniu, multe lucruri 
te pot depăşi în viaŃă. Se înŃelege, deci, că cei care abandonează 
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şcoala au slabe şanse de a găsi un loc de muncă. Marius 
(menŃionat mai sus) a învăŃat acest lucru din propria experienŃă. 
„Am făcut de multe ori cerere pentru un loc de muncă, dar nu l-
am putut obŃine, fiindcă nu aveam o diplomă.“ El a mai 
recunoscut: „Uneori oamenii folosesc cuvinte pe care nu le 
înŃeleg şi mă simt un nimic pe faŃa pământului “.  

Tinerii care nu 
vor să-şi continue studiile, îşi închid şansele de viitor. Cel care a 
abandonat şcoala nu şi-a însuşit deprinderile elementare 
necesare pentru cel mai simplu loc de muncă.  

 Este evident, deci, că elevii care se străduiesc cu 
adevărat să-şi însuşească deprinderi elementare, cum ar fi 
cititul, vor avea şanse mult mai mari de angajare. Dar ce alt 
avantaj de durată poate rezulta din frecventarea cursurilor 
şcolii? În şcoală se învăŃă cum să lucrezi concentrându-te, cum 
să dai un examen şi cum să te exprimi liber şi cursiv. Şcoala te 
învaŃă cum să priveşti eşecurile. AlŃii au avut avantaje, în urma 
programului riguros impus de şcoală, pentru că au învăŃat ce 
înseamnă disciplina. Prin urmare, merită să profiŃi din plin de anii 
de şcoală. Da, tocmai şcolile în care este disciplină au dezvoltat 
multe minŃi sclipitoare, creatoare.  
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Înainte de a face un pas greşit, gândiŃi-vă la dorinŃa din copilărie 
şi la ce veŃi face dacă nu aveŃi diplomă de studii şi cunoştinŃe 
temeinice, dobândite în şcoală. 

Gospodaru Vlad-George, clasa a XI-a A 

 Filosofând... 
 “ViaŃa este o succesiune de lecŃii,care trebuie trăite pentru 
a fi înŃelese” ( Ralph Waldo Emerson)  

Profundă si pertinentă e afirmaŃia celebrului poet si 
eseist american al secolului al XIX-lea. Aşa este. ViaŃa ne dă 
lecŃii, iar noi trebuie să fim capabili să înŃelegem întotdeauna 
aceste experienŃe pozitive şi, mai ales, negative, şi, în special, să 
nu le repetăm pe cele din urmă. 

Pentru a susŃine cele afirmate mai sus, vă voi da un 
exemplu, poate banal.  

De curând m-am întâlnit cu un amic, pe care nu îl mai 
văzusem de mult timp. Ne-am salutat cordial şi, întrebându-l cum 
îi mai merg afacerile (avea o afacere de succes pentru care îl 
admirau toŃi cunoscuŃii), am aflat cu stupoare că a pierdut totul: 
“Da. Să tot fie 6 luni. Am vândut tot ca să acoperim paguba. Am 
rămas cu hainele de pe mine. Am plâns vreo lună, n-am ieşit din 
casă, dar acum mi-am revenit, viaŃa merge înainte. M-a marcat 
profund, dar cred că am iesit mai tare şi mai puternic din 
această experienŃa. Sper să nu mai repet niciodată greşeala.” 

Dăduse marfă in valoare de milioane si primise cecuri fără 
acoperire, intrând în insolvabilitate. Cei cu care făcuse afacerea 
erau de negăsit, iar el trebuise să suporte paguba. 

 “Acum am o afacere online, am început de la zero. Merge 
binişor, cred că în doi-trei ani mă relansez.” 
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Ne-am strâns mainile despărŃindu-ne. L-am privit cu 
admiraŃie. 

Avand sentimentul speranŃei, oricine poate fi invincibil în 
această viaŃă. Fără dorinŃa de a lupta însă, totul devine searbăd, 
neplăcut şi trist. 

Omul are în sine sentimentul speranŃei, dar, dacă acesta 
dispare din inima lui, luându-i locul îndoiala, în timp cade în 
melancolie, apoi în disperare. 

În cazul în care această stare de îndoială persistă, 
sufletul se află într-o agonie continuă, fără vreo posibiliate de 
vindecare. Dar există în natura umană această putere de a 
reacŃiona, de a face posibil ceva ce pare imposibil, deoarece 
sufletul, deşi slăbit, găseşte aproape întotdeauna resurse de a 
depăşi obstacole, pentru a regăsi, apoi, lumina speranŃei. 

Trebuie doar să vrem, să credem şi se va înfăptui, pentru 
că, deşi viaŃa este grea şi nu întotdeauna dreaptă, dacă ne 
pierdem speranŃa, nu mai avem nimic. 

 Constantin Moreanu Clasa a XIII-a B  

 Zambesc 

 Cat de usor este sa 
zambesc. Un simplu zambet care poate schimba un infinit de 
intamplari. Tot acelasi zambet poate sadi o samanta de fericire 
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in sufletul celui care l primeste. O samanta ce poate devia 
banalitatea normalitatii. Se poate transforma in orice. Poate fi 
eu sau poate fi tu. Important e ca samanta sa fie a unui zambet. 

Stii ce i interesant? cat va este voua de greu sa zambiti. 
Sunteti crispati si mereu in loc de incurajari, voi oferiti doar 
critici. Critici ai unori lucruri ciudate pentru voi cand pentru noi 
toti e doar ceva din normalul nostru. 
Hmm…da trist acest aspect al vietii voastre aparent normala. 
Cand de fapt voi sunteti scufundati in banalitatea vietii pe care o 
aveti. 

Si, da. Stiti care i lucrul cel mai frumos in toata treaba 
asta? Ca eu inca nu am uitat sa zambesc, pe cand voi inca va 
ganditi la ce am vrut de fapt sa spun eu aici. E simplu: eu doar 
zambesc 

Grigoriu Narcis Giuseppe, clasa a XI-a B 

  Gând 
 Toate trec si toate vin, asa aş descrie viata, ca o 
calatorie. Daca nu lupti pentru ceea ce iti doresti, nu castigi 
nimic. 

Mereu vor fi suisuri si coborisuri. Viata e formata din 
esecuri si succese. Tot ce conteaza e sa lupti pentru principiile 
tale.  

Cea mai buna decizie pe care o poti lua când ai facut o 
greseala, e sa iti recunosti greseala, sa te intorci si sa o repari, 
si sa mergi mai departe. 

Singurul care iti poate pune piedici, când vrei sa iti atingi 
visul, esti tu. E firesc sa apara momente de oboseala, să simti că 
nu mai poti, dar sa nu te dai batut. Sa stii sa lupti în viata este 
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cel mai important lucru. Lupta si vei câstiga, indiferent de 
urcuşurile si coborâşurile vietii, fii puternic si iubitor de natura 
si de tot ce-i frumos în jurul tau.  
 Numai luptind, castigi batalia cu tine însăti/ însuŃi. Pentru 
că viaŃa e numai una, trebuie sa înveti să o trăiesti şi cu bune, si 
cu rele. 

 Ichim Liliana Elena, clasa a XIII- a B 
 

 Iubirea fara rime 
 
 
Iubire nu pleca, ramai… 
Intoarce-te la mine 
Altfel… 
Oceanul de gheata va fi  
Doar lacrimi si suspine…  
Aminteste-ti o clipa 
De farmecul iubirii…  
Acum ea se destrama 
De dorul nemuririi. 
Visandu-ma-ntr-o clipa 

Cu anii inapoi… 
Nici rau nu-mi pare-acuma 
Nici bine nu…dar noi, 
Suntem tot mai departe, 
Dar te vreau inapoi… 
Rapeste-ti tu o clipa 
Din timpul tau si-apoi 
Vei vedea ca iubirea  
Renaste … intre noi. 

 



 

 
Zaharia Andreea, clasa a XI-a B 

 Lecţie de viaţă… 

S-a întâmplat ca tot o zi „11” să 
ne marcheze viaŃa la nivel mondial!  

În martie 11, anul 2011, în zona temperată a emisferei 
nordice, nu am respirat boarea caldă a începutului de toamnă, ca 
în septembrie 11, 2001, ci ne-am luptat cu ultimii fulgi de zăpadă 
ai unei ierni destul de aspre asupra Europei, Americii şi Asiei. 



 

Da, 11 martie 2011 nu se va şterge 
niciodată din memoria contemporană - cel puŃin, pentru că acel 
cutremur devastator, catalogat ca un cataclism, pe scările de 
măsură acreditate de oamenii de ştiinŃă, care zguduit şi dărâmat 
la propriu o parte a Japoniei, care a semănat moartea şi groaza 
printre locuitorii zonei, cu siguranŃă, aş fi dorit, să ne clatine 
măcar, conştiinŃele noastre… 
 Orice post de televiziune transmite zilnic ştiri, întâmplări din 
searbăda viaŃă, neaoşă, a plaiurilor mioritice. Din ele nu rezultă 
decât nivelele inferioare spre care coborâm, pe spirala vieŃii, 
când demnitatea umană pe care o admirăm la poporul japonez, 
mai ales acum, e doar un atribut al altei lumi. 

E în natura noastră duală, ca pe de o 
parte să ne judecăm semenii, pe de alta să ne străduim să-i 



 

iertăm, dar parcă pentru asta avem nevoie de justificări, de 
explicaŃii… 
Şi atunci gândim şi spunem că oamenii care nu-şi pot permite 
satisfacerea nevoilor primare ale piramidei existenŃiale figura 

alăturată nu pot activa şi trăi sentimentul demnităŃii… Oare aşa să 
fie? 

De aceea consider că trebuie să ne întoarcem la poporul 
japonez, la 11 martie 2011, la toate zilele scurse de atunci şi, 
evident la lecŃia de demnitate pe care o primim, noi românii, dar 
şi întregul mapamond de la ei. 

Cuvintele acestea le scriu, în primul 
rând, pentru voi, elevi seralişti, cât şi pentru cei „de week-end”, 
pentru că noi, profesorii voştri, considerăm că în aceste vremuri 
tulburi - pe care de altfel ni le tulburăm şi noi îndeajuns de mult 
– aveŃi nevoie de lecŃii de viaŃă, voi înşivă daŃi lecŃii de viaŃă 
copiilor voştri, colegilor de serviciu, de şcoală, vecinilor, poate 
chiar şi nouă profesorilor… 

 Şi noi, cei de la 
catedră trăim aceste „vremuri” şi poate, de aceea, ne-am uitat 



 

spre adevăraŃii eroi, spre acei oameni care s-au ridicat şi se 
ridică prin modul lor de comportament mai presus de orice 
„piramidă”. 
Şi pentru că aceste cuvinte să nu pară searbede am ales ca 
imaginile de mai jos să le sădească mai adânc în sufletul şi 
conştiinŃa voastră… 
Şi pentru că aceste cuvinte să nu pară searbede am ales ca 
imaginile de mai jos să le sădească mai adânc în sufletul şi 
conştiinŃa voastră… 

Fie ca fiecare din voi să 
simtă nevoia adevăratelor modele, fiecare dintre voi să-şi 
dorească să devină un adevărat model, şi precum parfumul şi 
frumuseŃea florilor de cireş ne încântă şi ne trezesc speranŃa, 
aşa şi voi să o împrăştiaŃi în familiile şi ”lumea voastră”. 

Prof. Liliana Nicolae 



 

 Despre frumuseţea uitată a vieţii 

 Una dintre cele mai noi apariŃii literare 
de la editura Humanitas este colecŃia de articole intitulată 
Despre frumuseŃea uitată a vieŃii de Andrei Pleşu. Majoritatea 
fragmentelor de eseu sunt grupate în capitole precum Ce facem 
cu viaŃa noastră, Despre lucrurile cu adevărat importante, 
Ordinea subtilă a lumii, Feluri de a fi etc. Autorul reuşeşte să 
surprindă o varietate de nuanŃe existenŃiale, pornind de la cazuri 
concrete, aproape triviale cum ar fi contemplarea unui câine 
întins la soare asemenea unui „călugăr Zen”. ComparaŃia pare 
nefirească, însă argumentele care pledează pentru aceasta ar fi 
că omul a pierdut contactul cu simplitatea, cu un tip de 
animalitate benefică, abordând o doză mult prea mare de 
sofisticare axată pe false valori şi idealuri care sugrumă trăirea. 
Într-un alt fragment, ni se vorbeşte în stil jucăuş despre 
lehamite ca stare generală a poporului român în raport cu 
entuziasmul care îi caracterizează pe tinerii veniŃi, de regulă, de 
la stagii de pregătire din străinătate. Scriitorul ne îndeamnă să 



 

adoptăm schimbarea începând cu propriile vieŃi, prin reforma 
individului, prin asumarea propriilor acŃiuni şi prin derularea de 
proiecte în „grădina” personală. Metamorfoza comunităŃii la 
scară largă nu reprezintă soluŃia unui popor contaminat de prost 
gust, de o invazie de cărŃi şi articole scrise prost, de cititori 
neavizaŃi, de cultivarea spiritului de mahala la televizor, de 
politicieni avizi de bunăstare şi putere.  
 Volumul ar putea fi considerat drept momentele şi 
schiŃele lui Pleşu, deoarece acesta trasează liniile care 
caracterizează societatea contemporană şi surprinde clipe de 
esenŃă din cotidian pe care le supune unei analize fine. O bună 
parte din file sunt alocate religiei, credinŃei şi speranŃei ca 
parte din ideologia creştină. Un exemplu ar fi contestarea ideii 
de alegere a momentului morŃii asistate, văzută într-o ipostază 
demnă de membrii familiei şi de către comunitate. Filosoful vede 
în acest tip de moarte „aleasă” un soi de sterilitate de statuie, 
fiind pe deplin în favoarea unei morŃi umilitoare, chinuitoare 
asemenea celei suferite de Hristos. Conform opiniei autorului, 
moartea reflectă viaŃa în complexitatea ei, cu bune şi cu rele, 
fiind poarta ultimă către mântuire. Sensul pe care omul 
postmodern il conferă sfârşitului şi-a pierdut profunzimea şi 
finalitatea, întrucât acesta fuge de durere, de deznădejde, 
preferând laşitatea rigidă. Surprinzătoare este observaŃia 
conform căreia o moarte de acest gen i-ar fi atribuit lui Iisus un 
loc în seria sinucigaşilor precum Seneca, Petronius şi Socrate, 
însă „Statuile nu pot învia”. 
 Autorul nu se vrea a fi profet, a fi o voce dojenitoare, iar 
intenŃia nu este prescriptiv-salvatoare. Cartea nu e o colecŃie de 
reŃete pentru a vindeca epidemiile Ńării, cel puŃin nu gripele 
porcino-aviare. Vocea naratorului pendulează constant între o 



 

subiectivitate reflexivă, izvorâtă din inimă şi o obiectivitate 
specifică unui aparat de măsură. Acesta pare mai degrabă un 
arsenal de instrumente de medicină de analiză a funcŃiilor vitale, 
de verificare a organelor interne, de depistare a maladiei şi de 
diagnosticare a afecŃiunii, cu statut de acut sau cronic. Pleşu 
vorbeşte de bolile sufletului, ale inimi si ale minŃii, de boli 
individuale ale omului absorbit de societate, muncă, monotonie. 
Ne îndeamnă la momente de singurătate, de reflexie, de analiză, 
de suspendare în detrimentul vacarmului muşuroiului cetăŃii. 
Suntem încurajaŃi să întoarcem oglinda care reflectă societatea 
către sine, către ceea ce e in noi. De asemenea, sunt aduse în 
discuŃie bolile unui popor manelizat şi politizat la maximum, 
otrăvit de minciună, demagogie, impostură, faŃadă, duplicitate, 
carenŃă de cultură şi de educaŃie. 

 Vocea naratorială se include în studiul antropologic al 
neamului prin folosirea persoanei a II-a plural, mimând un soi de 
empatie, de compasiune, de regăsire cu toate că poziŃia sa este 
clar aceea a înŃeleptului avizat şi asumat. Alteori, acesta 
vorbeşte strict în numele său, subiectiv făcând referiri la 
experienŃe şi trăiri personale: „Mi se întâmplă rar. Din ce în ce 
mai rar. De regulă, ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce trăiesc mă 
indispune până la depresie. Şi totuşi, fără motiv aparent, fără 
iluzii şi fără speranŃe utopice, mă trezesc, uneori, cuprins de o 
nerezonabilă încredere în soarta lumii. Iată, îmi spun, lucrurile 
funcŃioneză: există încă versiuni cordiale ale luminii solare, 
există încă tineri sfioşi şi bine crescuŃi, există o mulŃime de inşi 



 

fericiŃi, chiar dacă mulŃi dintre ei sunt fericiŃi prosteşte”. Ne 
confruntăm cu un autor când realist, când pesimist, cu rare 
accente de optimism şi cu aplecare meditativă. Pleşu adoptă 
poziŃia unei personalităŃi enciclopedice, a unei naturi (aproape) 
atotcunoscătoare, a unui zeu detaşat şi crâncen. Scriitorul 
radiografiază atât societatea din punct de vedere organic, cât şi 
individul aşa cum este el cu patimile, cu viciile, cu ticăloşiile şi cu 
ignoranŃa inocentă. O voce care constată, fără a oferi soluŃii 
dincolo de descriptivism virulent şi critică, nu împlineşte pe 
deplin nevoia cititorului de a primi sfaturi şi orientare într-o 
lume apocaliptică. Peste tot în carte pluteşte vidul alături de 
surplus, ignoranŃa alături de inerŃie. 
 De ce sa citim încă o carte în care ni se dau lecŃii de viaŃă, 
încă o carte de prescripŃii existenŃiale? Pentru că e necesar sa 
revenim la vechiul şi blamatul didacticism într-o epocă a haosului, 
a confuziei şi a pierderii stabilităŃii psihice şi sufleteşti. Lumea 
are nevoie de pagini de înŃelepciune, de oprire din vacarm şi de 
orientări, iar volumul Despre frumuseŃea uitată a vieŃii îndeamnă 
la regasire, la reformularea motto-urilor hedoniste şi narcisiste 
care ne ghidează viaŃa. 

Prof. Simona Maria Ojică 

 Vârsta potrivită pentru filosofie 
Are filosofia vreun rost? Poate oricine să filosofeze? Există o 
etapă anume în viaŃa omului când filosofia „e la ea acasă”? Iată 
câteva dintre întrebările care delimitează statutul ontologic al 
cugetării filosofice. 

Încă din Antichitate, gânditorii au încercat să relaŃioneze 
reflecŃia filosofică cu perioadele pe care le parcurge omul în 



 

existenŃa sa. ConcepŃiile care au devenit consacrate vor fi 
expuse în cele ce urmează. 

 În dialogul 
platonician Gorgias este prezentat punctul de vedere al unuia 
dintre cei mai cunoscuŃi sofişti, Kallikles. Acesta încearcă să-l 
convingă pe Socrate că filosofia este potrivită doar pentru 
tineri: „Dacă constat filosofia la un tânăr, eu îl admir, găsesc că-i 
şade bine, în tot cazul mă gândesc că am de-a face cu un om 
liber; dimpotrivă, când nu-l văd filosofând, îl socot lipsit de 
sentimentul libertăŃii şi incapabil de a realiza cândva, într-o 
direcŃie, un lucru frumos şi nobil; dar iarăşi, când văd pe unul mai 
în vârstă că încă filosofează şi că nu se desbară de această 
preocupare, mi se pare că numai bătaia l-ar lecui pe un bărbat ca 
acela, Socrate!”. Aşadar, întârzierea peste măsură în studiul 
filosofiei, chiar şi în cazul cuiva excepŃional înzestrat, este 
derizorie, dăunătoare chiar. Dacă va continua această ocupaŃie, 
respectivul va fi lipsit de experienŃa necesară unui bărbat care 
vrea să fie distins, corect şi cu bun renume. 

O altă concepŃie este sintetizată de Epicur în Scrisoare 
către Menoikeos. ÎnŃeleptul susŃine că filosofia se potriveşte 



 

oricărei vârste: „Nici în tinereŃe nu trebuie să ezite cineva de a 
se ocupa de filosofie şi nici când ajunge la bătrâneŃe să se 
sature de a filosofa, căci nici o vârstă nu-i prea timpurie sau 
prea târzie pentru sănătatea sufletului. Cel care spune că timpul 
pentru studierea filosofiei n-a sosit încă sau c-a trecut e 
asemenea unuia care ar spune că timpul fericirii nu-i încă sosit 
sau că s-a dus. De aceea, amândoi, şi tânărul şi bătrânul, trebuie 
să caute înŃelepciunea, cel de-al doilea pentru ca, înaintând în 
bătrâneŃe, să se simtă tânăr graŃie amintirii celor trecute, iar 
primul ca să fie tânăr şi bătrân totodată prin lipsa de teamă faŃă 

de cele ce vor veni. Astfel, trebuie 
să ne îndeletnicim cu lucrurile care ne dau fericirea, căci dacă o 
dobândim avem tot ce ne trebuie, iar dacă ne lip  seşte toate 
acŃiunile noastre sunt îndreptate spre obŃinerea ei”. Cel care 
iubeşte înŃelepciunea se bucură de cea mai deplină pace a 
spiritului; celălalt este copleşit de nelinişti de tot felul. Filosofia 
nu trebuie confundată cu folosul ci, mai curând, cu paguba, căci 
înŃelepciunea se manifestă şi în societate, faŃă de ceilalŃi. Iar 
ceilalŃi, cei mai mulŃi dintre ei, nici măcar nu sunt vecini cu 
înŃelepciunea. Ce rost are să-i supărăm? Alături de fericire, care 
e aşa puŃină, aflăm prostia care, vai, e aşa de multă! 



 

În epoca contemporană, relaŃia dintre filosofie şi etapele 
vieŃii noastre a fost exprimată remarcabil de Lucian Blaga prin 
folosirea succesivă a trei cuvinte-cheie: jocul, iubirea şi 
înŃelepciunea. Decupăm din volumul Poezii versurile respective: 
„Copilul râde: / «ÎnŃelepciunea şi iubirea mea e jocul!» / Tânărul 
cântă: / «Jocul şi-nŃelepciunea mea-i iubirea!» / Bătrânul tace: / 
«Iubirea şi jocul meu e-nŃelepciunea!». În versurile lui Blaga, 
adânci şi sublime totodată, ne regăsim fiecare dintre noi fiind în 
decursul timpului sau chiar în acelaşi timp un copil care râde, un 
tânăr care cântă sau un bătrân care tace. 
Cele trei perspective expuse încearcă să ne convingă să ne 
ocupăm de filosofie în tinereŃe (Kallikles), atât în tinereŃe cât şi 
la bătrâneŃe (Epicur) sau să admitem că fiecare vârstă are 
filosofia ei (Blaga). OpŃiunea ne aparŃine.  

Prof. Emil Vacariu 

 Despre viata... 
• Acolo unde nu mai exista libertate, nici viata nu mai este 
• Ca sa fii mereu fericit in viata, nu trebuie sa dai nici cel 

mai neinsemnat lucru fara dragoste 
• Trebuie mai intai sa fii stapanul tau inainte de a vrea sa 

stapanesti viata (sa fii stapanul vietii- vezi cum merge mai 
bine) 

• Priveste viata  cu o dimensiune eterna, si atunci vei vedea 
in ce consta adevarata fericire 

• Sunt atatea lucruri frumoase de spus si de scris despre 
viata, incat este absolut fara sens sa-ti pierzi timpul 
lamentandu-te despre cele rele 

• Cand pierzi mai putin timp ca sa te plangi, ai atunci mai 
mult timp pentru a aprecia viata 



 

• Viata pe care o traim depinde intotdeauna putin de ceea 
ce am ales 

• Nu totul in viata ne poate placea, dar aproape totul ne 
poate fi util 

• Cel mai trist moment din viata unui om este acela in care 
nu se mai considera util la nimic 

• Foarte adesea, ne hotaram in sfarsit sa invatam sa iubim 
viata tocmai cand suntem pe punctul de a o parasi... 

Prof. Cristina Vornicu 
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