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Filmul românesc: “Binecuvântată fii, închisoare!”
Cristina Preda, IX A
Nu de mult am văzut filmul acesta, “Binecuvântată fii,
închisoare!”, şi m-a emoŃionat şi m-a cutremurat, în acelaşi timp.

Povestea e simplă, dar modul în care a fost realizat filmul este
deosebit. Mesajul, de asemenea. Eroina, Nicoleta Brădeanu, este
arestată, devenind deŃinut politic, în anii '50-'60 ai secolului trecut.
Fusese susŃinătoare a lui Iuliu Maniu şi acuzarea ei de tot felul de
fapte contra regimului de atunci, din anii aceia, părea întemeiată, aşa
că e trimisă în temniŃă.
În celulă, din întâmplare, într-o dimineaŃă, a văzut scrise pe un
perete confesiunile unui fost deŃinut. Acestea i-au atras atenŃia.
Cineva încercase să spună şi altora ce simŃea, chiar şi în felul acela.
Zilnic, Nicoleta Brădeanu era chemată la interogatoriu, pentru aşi recunoaşte vina, dar ea nu zicea decât că e nevinovată. Într-o zi însă
Nicoleta a luat un sâmbure de prună şi a început să scrie pe pereŃii
celulei fragmente din Psalmii lui David. A continuat şi în zilele
următoare, pereŃii devenind, astfel, foile ei de hârtie. Povara temniŃei
îi părea mai uşoară.
Peste câteva săptămâni, este dusă la închisoarea de femei.
Nicoleta îşi regăsise credinŃa în Dumnezeu. Colegele ei de celulă erau
însă departe de astfel de trăiri. Totuşi, în timp, Nicoleta le ajută şi pe

acestea să redescopere credinŃa în Dumnezeu, bucuria, iubirea de
aproapele.
După un timp, eroina a fost chemată de organele de anchetă,
spunându-i-se că va fi eliberată, cerându-i-se, în schimb, o declaraŃie
făcută pentru poliŃie, dar ea refuză.
După ceva vreme, este eliberată, într-adevăr, şi reuşeşte să
plece cu soŃul ei în FranŃa. Devenise, între timp, o cu totul altă femeie,
pentru că învăŃase ce înseamnă suferinŃa şi rezistenŃa prin credinŃă.

Se poate spune că această credinŃă puternică în
Dumnezeu, ca şi altruismul, dragostea dezinteresată faŃă de cei din jur
(faŃă de femeile închise alături de ea) i-au adus libertatea sufletească
şi socială.
Nicoleta Brădeanu, o femeie fără prea multe preocupări legate
de credinŃa ortodoxă, îl redescoperă în închisoare pe Dumnezeu ca
adevăr şi iubire, iar faptul acesta o determină să spună, ulterior,
convinsă: “Binecuvântată fii, închisoare!”

Ecouri ale muzei în literatură.
Dimensiunile psihologice ale conceptului de muză
în “The Picture of Dorian Gray” de Oscar Wilde
prof. Simona Ojica

Încă din Antichitate scriitorii au
făcut apel la artificiul de invocare a unei muze în demersul creativ fie
cu rol ritualic, aducând o ofrandă şi respectul cuvenit fiicelor lui Zeus,
fie din credinŃa că acestea ar putea aduce inspiraŃia sau ar putea
reflecta caracterul mistic al talentului poetului.
Muza este reprezentată, de regulă, de ideea unei femei
idealizate şi este o necesitate pentru creator, fiind de cele mai multe
ori punctul de pornire pentru elaborarea unui text. Deşi iniŃial muza
avea un rol care viza în special un cult al zeilor, treptat aceasta a
început sa facă parte din tradiŃia scriiturii, a devenit tehnică, pretext
pentru debutul unei poezii şi uneori a fost invocată cu un scop profund

parodic. Astfel, muza cunoaşte numeroase nuanŃe fiind pe rând
adorată, slăvită, îmbrăŃişată, spiritualizată, dispreŃuită sau ironizată.
De multe ori, imaginea muzei se contopeşte în imaginea femeii pană se
ajunge la o relaŃie de echivalenŃă. Femeia ce se substituie muzei poate
fi o fiinŃă reală, cât şi ideea abstractizată a femeii ideale, fără de care
poetul sau artistul, în genere, nu poate crea, semn că sursa inspiraŃiei e
adânc înrădăcinată la nivel cognitiv, spiritual şi psihologic.
Se observă că muza poate fi atât semnificat cât şi semnificant,
fiind dătătoare de sensuri şi simboluri dintre cele mai diferite. Muza
depăşeşte limitele, focalizează spiritul în cunoaştere, metamorfozează
ideile în exprimare, devine o revelaŃie conştientă a dorinŃei omului de
apropiere de necunoscut şi o manieră de sondare a psihicului în
adâncime.
Conceptul clasic de muză se concretizează în poezia Aveam o
muză de Mihai Eminescu, în care se conturează imaginea de o
frumuseŃe ireală, îngerească care tulbură şi are un efect năucitor
asupra trăirilor eului liric. Deşi se află într-o pendulare constantă realireal, muza se confundă cu imaginea idealizată a iubitei:

Aveam o muză, ea era frumoasă,
Cum numa-n vis o dată-n viaŃa ta
PoŃi ca să vezi o icoană radioasă,
În strai de-argint a unui elf de nea!
Păr blond deschis, de aur şi mătasă,
Grumazii albi şi umeri coperea,
Un strai de-argint strâns de-un colan auros.1

1
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=MUZ%C4%82

Moartea muzei la Eminescu coincide cu
o încetare bruscă, violentă a actului creativ şi cu realizarea inadaptării
în această lume, muza fiind, se pare, singurul motiv pentru care poetul
îmbrăŃişează universul aşa cum este el, îl modelează şi îl recreează: “Ea

a murit. Am îngropat-o-n zare./ Sufletul ei de lume este plâns./ Am
sfărâmat arfa şi a mea cântare/ S-a înăsprit, s-a adâncit, s-a stins.”2
Muza poate deveni sinonim pentru inspiraŃie şi aduce în discuŃie
problema unei crize de creativitate ce încearcă deseori scriitorii.
Astfel, aceasta va fi uneori blamată deoarece refuză să se arate
epifanic şi să dăruiască sursa lirică sau narativă.
Un exemplu relevant în acest sens este întâlnit în poezia
intitulată deloc întâmplător Dragă muză de Ion Untaru: “Dragă muză,

dă-mi un semn:/ Un catarg de disperare/ Face pasărea să zboare de pe
un catarg nedemn/ Vino muză şi veghează/ Turnul meu de ametist/ Team visat. Am plâns. Sunt trist./ N-am o inimă vitează.”3
În aceste versuri se poate observa cu uşurinŃă că dorinŃa de a
primi darul inspiraŃiei este atat de persistentă încat se instalează
adânc în subconştientul eului liric, iar dorinŃele sale refulate sunt
2
Idem

3
http://www.roliteratura.ro/text/Draga-muza.html

revelate în chip oniric. NeputinŃa acestuia capătă o dimensiune ce ar
putea indica depresie, izolare, laşitatea de a demara scrisul. Muza are
şi capacităŃi de pavăză, fiind o modalitate de a proteja statutul
superior de creator, turnul de ametist făcând aluzie la turnul de fildeş.

Totodată, se spune
că dacă ametistul, material ce este considerat o legătură între om si
divin, se află în pericol, îşi va schimba culoarea pentru a semnala acest
lucru. Aşadar, muza este văzută şi din ipostaza sa spiritualizată fiind
demnă de a apăra fortăreaŃa violet construită dintr-un mineral
considerat talisman. Poezia se încheie cu frustrarea eului liric care
constată că muza fie refuză să apară, fie a fost furată ea însăşi, ironic,
pierzându-şi astfel calitatea de apărător suprem: „Deschid geamul:

doar un gol/ Nu ştiu cine mi te fură/ Parcă sunt legat de gură.”4
Poetul descrie o artă poetică a infertilităŃii, demonstrând că se
poate plăsmui şi atunci când se confruntă cu un vid ideatic ori cu un
abis existenŃial. Se conturează, aşadar, un concept care ar putea fi
denumit nemuză, acea stare spirituală ce e cautată cu disperare de
poet, negăsită şi totuşi care oferă izvor de creaŃie, un fel de munte
Sinai al lui Moise, creatorul fiind întruchiparea profetului. Se
concretizează ideea că şi din nimic se poate clădi, se poate constitui o
operă de artă validă şi expresivă.

4
http://www.roliteratura.ro/text/Draga-muza.html

O viziune distinctă asupra muzei e articulată de către George
Topârceanu în poezia Noapte de august, în care asistăm la un dialog
comic între muză şi poet. Textul liric se configurează într-un chip
nefiresc, judecând după tiparul de invocare a muzei. Poezia începe prin
invocarea poetului de către muză, prin folosirea unor imperative cu
rolul de a-l însufleŃi pe poet să scrie: „Muza/ Ridică-te, poete! Ia-Ńi lira

şi suspină./ Poetul/ Dar n-am nici gaz în lampă, nici praf de zacherlină./
Muza/ Ridica-te, poete şi cântă când îŃi spun.”5
Poruncile muzei subliniază atât o criză existenŃială a poetului
care nu mai are un statut privilegiat în societate, fiind de cele mai
multe ori sarac cât şi o criză a omului modern de a scrie conform
conceptului de anxiety of influence postulat de Harold Bloom. Poetul
reuşeste să sintetizeze trăsăturile muzei: „Poetul/ O, da, tu esti

abstractă… Dar eu, sărman poet,/ De câte ori nu blestem că sunt aşa
concret!/ De-aş fi şi eu ca tine un mit, un artificiu,/ Aş ignora desigur
acest infam supliciu.”6 Astfel, muza este abstractă, un instrument al
creaŃiei, o plăsmuire din vechime care dictează scopul creaŃiei: arta
pentru artă, finalitatea estetică a acesteia.

5
http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/t/george-toparceanu-8zudtzp/noapte-de-august6zuspzu.html

6
Idem

După cum se poate remarca mai sus, muza
a fost reprezentată mereu de către o femeie, fapt datorat probabil
ideii de dragoste firească după normele societăŃii dintotdeauna. O dată
cu apariŃia primului roman homoerotic atestat de istoricii literaturii,
„The Picture of Dorian Gray” de Oscar Wilde, apare ipostaza muzei
masculine, anihilându-se astfel discriminarea conform căreia muza
poate fi doar o femeie. Artistul, Basil Hallward, este un pictor a cărui
ideologie se schimbă radical odată ce îşi întâlneşte muza într-un tânăr
extrem de frumos “Yes, he was certainly wonderfully handsome, with
his finely-curved scarlet lips, his frank blue eyes, his crisp gold hair.
There was something in his face that made one trust him at once. All
the candour of youth was there, as well as all youth’s passionate purity.
One felt that he had kept unspotted from the world”7 şi care este
înzestrat cu o personalitate fascinantă.
Portretul pe care Basil l-a pictat are de la început nu doar o
calitate estetică, ci şi o încărcătură spirituală întrucât artistul crede
că s-a dezvăluit atât de mult în tablou, încât nu îl poate expune într-o
expoziŃie dedicată publicului amator. Crezul iniŃial al lui Basil sugerează
7
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Wordsworth Classics, London, 2001, p. 16

că pentru el, portretul reprezintă o oglindă a sufletului şi nu o
miniatură a modelului, văzut drept ocazie. Un tablou creat din emoŃii şi
cu sentiment duce la autorevelarea pictorului, nu a modelului. Întâlnirea
cu Dorian Gray modifică acest crez şi stilul pictorului, datorită
personalităŃii uimitoare a acestui tânăr care nu mai este perceput doar
ca model. Acesta este valorat dincolo de existenŃa sa fizică, devenind o
entitate, un spirit subtil care inspira anumite linii şi nuanŃe în stilul
pictorului.
Dorian reprezintă echilibrul dintre trup şi suflet, iar Basil vede
perfecŃiunea în el, fiind conştient că altor persoane nu le poate sugera
nimic. La început, tânărul este doar un instrument, un pretext pentru
creaŃie. “Dorian Gray is first presented to us as simple, elegant and
chaste: like the Doric order of Greek architecture suggested by his
forename”8. Muza şi persoana fizică se confundă, se întrepătrund,
atunci când Dorian îşi oferă sufletul în schimbul nemuririi, devenind
astfel încorporat în propriul portret. El poate doar contribui la
definiŃia artei oferită de Basil.
Dorian este încurajat de Lord Wotton să îmbrăŃişeze un stil de
viaŃă hedonist, să se aprecieze ca pe o creaŃie minunată, să absoarbă
frumuseŃea şi tinereŃea, acestea fiind darurile cele mai de preŃ pe
care le are. Fără să fie conştient, Henry reuşeşte să îl determine pe
Dorian să-şi dorească atât de mult frumuseŃea veşnică, încât ajunge la
un punct când face un fel de pact magic cu spiritul malefic.
Romanul poate fi abordat din perspectivă psihanalitică, deoarece
personajele principale (Basil, Henry şi Dorian) sunt părŃi ale minŃii
umane. Astfel, id-ul, dorinŃele refulate şi pasiunea se regăsesc în
Dorian Gray, ego-ul ar putea fi atribuit lui Henry, simbol al raŃiunii care
permite exprimarea restrictivă a unor dorinŃe ale id-ului şi care
dezvoltă mecanisme de apărare pentru a evita conflictele, în timp ce
Basil ar reprezenta superego-ul care vizează acŃiuni corespunzătoare
din punct de vedere social şi care controlează simŃul binelui, răului, al
vinei etc.
8
Idem, p. XVII

Wilde provoacă ideea de muză, demonstrând ca muza poate fi
bărbat, că poate fi tangibilă, concretă, că poate fi găsită oricând în
jurul nostru. Acesta demistifică ideea muzei nemuritoare, nepamântene
şi o coboară printre oameni, fiind o figură excepŃională strict pentru
creator, iar ceea ce capătă un caracter sacru este opera de artă
dăruită umanităŃii spre preŃuire eternă. Wilde ne oferă prin
intermediul operei sale cunoaşterea muzei triviale, care se ridică din
banal doar prin pactul aproape artificial pe care îl face cu un potenŃial
demon. Nu de puŃine ori lectorul se întreabă : Cine a fost muza unui
anume scriitor? Iată ca Wilde sugerează că nu persoana în cauză
primează, ci rezultatul artistic şi că a cunoaşte muza poate uneori
diminua din farmecul receptării sau poate chiar anula misterul operei.
Se ridică astfel o problema de terminologie, de discriminare
lingvistică şi de abordare a sursei de inspiraŃiei. În final, de ce muză şi
nu muz s-ar putea întreba orice cititor, pentru că muza poate fi
întâlnită oriunde şi nu cunoaşte bariere de gen sau de altă natură.
Bibliografie
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„Mă numesc Roşu” - Orhan Pamuk
Ana-Maria Chelaru, IX A

Orhan Pamuk, născut în 1952, la
Iastanbul, este unul dintre cei mai renumiŃi scriitori turci contemporni,
laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 2006. Între operele
realizate de acesta se află: “FortăreaŃa Albă”, “Cartea neagră”, “ViaŃa
cea nouă”, “Zăpada”, “Istanbul”, “Muzeul inocenŃei” şi “Mă numesc
Roşu”.

“Mă numesc Roşu” este un roman captivant, cucerind cititorul.
Personajele şi evenimentele se învârt în jurul miniaturiolor din Istanbul,
de la sfârşitul epocii otomane. Povestirea e realizată de către
personaje, acestea prezentându-şi perspectiva, în funcŃie de capitolul
alocat.
AcŃiunea pune în centru un grup de tineri miniaturalişti şi
problemele lor legate de uciderea enigmatică a lui Elengand Effendi,
personaj ce ocupă un loc important în naraŃiune, chiar şi după moarte.
Nu lipsesc nici tema iubirii, cu elemente romantice specifice lumii
musulmane, nici suspansul datorat unei crime misterioase. Acestea se
împletesc cu arta, pe marginea căreia se realizează dezbateri
filosofice.
Cartea se remarcă prin claritatea cu care sunt prezentate
frumuseŃile oraşului, dar şi prin uşurinŃa cu care cititorul poate să se
identifice cu personajele.
Cronică de film -„În căutarea fericirii”, regia Gabriele Muccino
Panfil Ioana-Georgiana, IX A

Motto: “Nu da voie nimănui să-Ńi spună
că nu poŃi să faci ceva. . .
Dacă ai un vis, trebuie să-l protejezi. . .
Dacă vrei ceva, încearcă să-l obŃii. Punct. ”

Oricât de greu ar fi visul, trebuie să ai puterea să treci peste
toate momentele de deznădejde, iar eforturile şi credinŃa îŃi vor fi
răsplătite. . . Acesta este mesajul peliculei americane “În căutarea
fericirii”, care urmăreşte povestea lui Chris Gardner (actorul Will
Smith). În acest film, putem regăsi drama fiecăruia dintre noi, pentru
că, trăind într-o societate nedreaptă, poŃi răzbi doar dacă eşti
puternic.
Eroul trăieşte într-un fel de junglă de beton, în oraşul San
Francisco. Este un familist convins, foarte inteligent şi foarte talentat,
care încearcă să supravieŃuiască vânzând aparatură medicală, dar fără
prea mare succes. Cum necazurile nu vin niciodată singure, Chris se
desparte şi de soŃia lui ( actriŃa Thandie Newton), care nu se mai simte
protejată financiar. După ce primeşte custodia fiului său de numai cinci
ani, Chris trăieşte drama de a fi dat afară din apartamentul său din
San Francisco, fără a avea unde să meargă. Cutremurătoare e scena în
care el încearcă să-i ascundă băiatului adevărata situaŃie, pentru a nu-l
speria. Cei doi vorfi obligaŃi, astfel, să doarmă în centre pentru cei
fără adăpost, în staŃii de autobuz, toalete sau oriunde pot găsi un
refugiu în timpul nopŃii.
Fiind nevoit să aibă grijă de copil, Chris continuă, cu
încăpăŃânare, să caute o slujbă mai bine plătită, folosindu-se de toate
trucurile de marketing cunoscute. Aşa, va fi acceptat ca stagiar la o
prestigioasă firmă de agenŃi de bursă şi, deşi nu este plătit, lucrează,
în speranŃa că, la sfârşitul stagiului va obŃine un serviciu şi va avea un
viitor promiŃător.
În cele din urmă, personajul principal va reuşi, datorită calităŃilor
de care dă dovadă: răbdare, inteligenŃă, responsabilitate, optimism,
încredere în sine, dorinŃa de a lupta şi de a reuşi, sinceritate,
corectitudine, sensibilitate şi rezistenŃă ca să facă faŃă stresului la
care a fost supus datorită problemelor pe care le avusese.

Filmul acesta, “În căutarea fericirii”, poate fi povestea fiecăruia
dintre noi, poate fi povestea celui care nu s-a născut cu părinŃi bogaŃi,
care “să-i pună totul pe tavă”, dar care, prin perseverenŃă, prin
tenacitate, prin hotărâre, reuşeşte în ceea ce-şi propune.

Când un copil cerşeşte dragostea
Ana Maria Chelaru, cl. a IX-a A

Era o zi friguroasă de toamnă. Mergeam cu paşi grăbiŃi spre
şcoală. Ajung în staŃia de autobuz şi aştept. Ca să treacă timpul mai
uşor şi să nu mai simt frigul până la sosirea autobuzului, încep să mă uit
în jurul meu. Văd oameni grăbiŃi mergând spre casă, spre servici sau
poate chiar la şcoală. Printre sutele de oameni care se perindau prin
faŃa mea văd un copil cerşind. Să fi avut vreo zece ani, dar nu-i dădeai
mai mult de şase ani. Mă uit cu milă şi mă îndrept spre el. Scot din
geantă un măr şi întind mâna spre el.
Mă priveşte, îmi ia mărul şi cu glas timid mă întreabă “Dar un ban
nu-mi daŃi?”, iar eu îl întreb “łi-e foame sau ai nevoie pentru altceva?”
La care acel copil cu lacrimi în ochi şi cu glas tremurând îmi spune
“Dacă merg acasă fără bani tata mă bate şi dorm afară. Asta e
pedeapsa pe care o primim când nu ducem bani acasă. ” Am înŃeles că

vorbea de fraŃii lui. CâŃi fraŃi mai avea nu ştiu, nu l-am întrebat. Cert
este că el şi fraŃii lui trebuiau să ducă bani acasă tatălui lor. Oare nu ar
fi trebuit să fie invers?
EmoŃionată de lacrimile lui, scot din buzunar un leu şi îl dau acelui
copil cu gândul că aşa poate va dormi, el şi fraŃii lui, într-un loc mai cald
decât afară. Vine autobuzul, urc, dar gândul mi-a rămas tot la acel
copil. Mă întreb. . . oare va dormi în casă, oare îşi va mulŃumi tatăl?
Ca în situaŃia copilului întâlnit de mine sunt mulŃi alŃi copii.
Normal ar fi ca părinŃii să îşi îngrijească copiii, să-i iubească şi să le
ofere toată dragostea lor. Poate că acel copil ar cerşi dragostea dacă
ar şti ce este dragostea de mamă, dragostea de tată.

Cuvinte

Ana-Maria Chelaru, cl.
a IX-a A

Frumoase cuvinte.
Ce ne-am face fără ele?
Mă joc cu cuvintele
Şi încerc să scriu o poezie
Despre mine, despre tine
Despre orişicine.

Nu-mi iese ce vreau eu,
Dar cuvintele îmi sunt mereu
Prietene.

Despre altruism versus egoism
Georgiana Panfil, cl. a IX-a A
Altruismul este atitudinea morală sau dispoziŃia sufletească de a
face bine în folosul altora fără alte interese. Este o virtute
tradiŃională întâlnită în multe culturi şi un aspect important în multe
tradiŃii religioase, cum ar fi: creştinism, iudaism, islam, jainism, budism,
confucianism, Sikhism şi multe altele.
Se ştie, altruismul este opus egoismului. Am ales să vorbesc
despre egoism pentru că se pare că este o trăsătură pe care o întâlnim
la tot pasul, mai cu seamă în zilele noastre când oamenii dau puternic
din coate să-şi atingă Ńelurile, devin machiavelici, nu le pasă de nimic şi
nimeni, important fiind doar un singur lucru – să le fie lor bine.
Corect, aş zice eu, este bine să te iubeşti pe tine însuŃi deoarece
este o condiŃie primordială a existenŃei tale pe pământ, însă iubirea
excesivă de sine duce spre altceva. . . când ajungi la un moment dat să-i
faci pe cei din jurul tău să sufere.
Chiar vorbeam cu cineva apropiat mie zilele trecute, când am trecut şi
eu printr-o pasă proastă, dacă pot să o numesc aşa, şi persoana în cauză
mi-a spus: “Nu uita că cea mai aproape de tine eşti tu. . . eu, sigur!. . . ,
în rest nimănui nu-i pasă!”
Am ajuns să cred că da! Avea dreptate! Oamenii doar aparent îŃi
lasă impresia că sunt buni, că sunt iubitori de aproapele lor, dar sunt
fraze goale, pentru că în fapt dovedesc exact contrariul.

Egoismul
se
întâlneşte
foarte des în societate, dar şi în familie. . . Câte cazuri nu ştim în care
tatăl, cel care în mod normal reprezintă stâlpul casei, este interesat
numai de persoana lui, cheltuie banii pe alcool şi Ńigări, ori cazuri în
care ea, soŃia, pune pe primul plan aspectul ei fizic, îngrijirea personală,
iar el. . . el primeşte din când în când câte o mică atenŃie şi cam atât?
Despre copii, ce să mai zic? Se descurcă cum pot! Greu de crezut, însă
aşa stau lucrurile.
Unii sunt de părere că egoismul este un rău necesar şi că ar fi o cale de
dezvoltare personală în sensul că, atât timp cât nu-Ńi iroseşti timpul
ajutând pe alŃii, foloseşti timpul spre emaniciparea ta. Se pare că în
acest fel ajungi chiar să fii mai respectat decât altul plin de altruism,
care se risipeşte şi nu reuşeşte să-şi concentreze atenŃia asupra
propriei persoane.
Recunoşti uşor astfel de persoane: sunt îndrăgostiŃi de lumea lor,
sunt foarte meticuloşi, îşi dedică majoritatea timpului doar lor,
intereselor profesionale, familiale, în rest. . . Dumnezeu cu mila!
Citeam pe blogul lui Şerban Huidu că “păcatul modern este
egoismul”. E trendy să fii fericit, spune cârcotaşul, şi am să dau copy
paste vorbelor lui: “Egoişti cu suflete mici din toate colŃurile lumii, am
o veste proastă pentru voi: egoiştii mor singuri şi culmea e că în
egocentrismul lor şi-ar dori să fie adulaŃi şi băgaŃi în seamă exact de
cei pe care i-au călcat în picioare cu egoismul lor! Şi asta doare cel mai
tare, pentru că, la final, fiecare plăteşte pentru păcatele sale, iar după
părerea mea, păcatul modern este egoismul. . . ”
Nu pot decât să îi dau dreptate. Egoistul se crede buricul
pământului, are senzaŃia că toate gravitează în jurul lui sau are
pretenŃii ca ceilalŃi să trăiască cum vor muşchii lui, nu-i înŃelege pe cei

din jur, nu înŃelege că poate şi ceilalŃi au nevoile şi dorinŃele lor. . . Din
păcate cu toŃii avem nevoie de iubire, de respect, vrem să existăm şi să
fim iubiŃi pentru ceea ce suntem. Egoistul nu înŃelege asta, el ştie un
singur lucru, nu iese din sine, vede doar greşelile altora, se consideră
cel mai perfect, iar dacă nu i se dă dreptate se simte frustrat, se
izoleză.
Doar că natura umană nu ne-a lăsat aşa. . . Avem nevoie unii de alŃii. . .
Este
adevărat
că
din
cauza
problemelor
cotidiene,
disponibilitatea noastră faŃă de cei din jur scade, însă să nu uităm că
avem nevoie de iubirea semenilor noştri, avem nevoie de comunicare,
avem nevoie de respectul celuilalt. Nu putem trăi izolaŃi. BogăŃia
noastră sufletească o găsim tocmai în acea deschidere spre iubirea
semenilor.
Un jurnalist şi filosof francez, Andre Frossard, spunea pe bună
dreptate, într-una dintre lucrările sale, că “egoismul este unul dintre
cei mai mari inamici ai fericirii umane. . . ”
Aşadar pun şi eu întrebarea: puteŃi fi egoişti într-o relaŃie de
cuplu? Cât trebuie să lăsăm de la noi pentru ca partenerul să se simtă
bine? Putem trece cu vederea ceea ce ne deranjează de dragul celuilalt
pentru a salva relaŃia? Sau suntem necruŃători?
Iubim pentru a face pe cineva fericit sau doar pentru propria
noastră fericire?

Firescul altruismului şi miracolul iubirii

Georgiana Panfil, cl. a IX-a A
PoŃi încuraja bunătatea, implicit altruismul, fiind un model pentru
cei din jur, arătându-te bun şi înŃelegător cu ceilalŃi. Desigur, a fi
model nu reprezintă un scop în sine. PoŃi încuraja altruismul
transmiŃând mesajul că nu îl judeci, nu îl cataloghezi drept slăbiciune şi
nu îl tratezi ca pe un fapt extraordinar. În felul acesta perpetuezi
firescul în actul dăruirii.
O persoană este bine să arate înŃelegere şi blândeŃe pentru
defectele sale, să fie mai puŃin aspră cu sine, să îşi aprecieze mai mult
calităŃile proprii. Bunătatea şi altruismul se perpetuează prin calităŃi,
prin trăsături pozitive. Dacă ne arătăm mereu nemulŃumiŃi de defectele
noastre sau ale altora alterăm sufetul care este tronul bunătăŃii, iar
bunătatea, chiar dacă o avem, este alungată din inima noastră de
tristeŃe şi nemulŃumire.
Fii blând şi înŃelegător cu cei din jur şi astfel inima lor se
linişteşte lângă a ta, iar bunătatea şi altruismul ar putea să devină
limbajul sufletelor. Priveşte cu bunătate şi înŃelegere, dar nu
aprobator, chiar şi gesturile care te indignează. Iartă fără a moraliza.

Nu e nevoie să
îndrepŃi firea cuiva – bunătatea inimii sale va face asta de la sine. Tu
doar priveşte centrul inimii sale pentru a încuraja bunătatea şi
altruismul să iasă la suprafaŃă. Restul nu mai Ńine de tine, ci de
miracolul iubirii şi al generozităŃii. Să recompensezi bunătatea şi
altruismul este deja o pervertire a blândeŃii inimii. Bunătatea n-are
nevoie de stimulente, de recompense.
A încuraja un copil să fie bun nu e un lucru uşor. Fără recompensă
e dificil să-l deprinzi cu un comportament pe care cu greu îl identifică
în jurul lui. Singura cale este modelul propriu – părintele, îndrumătorul
este necesar să fie un model de înŃelegere, blândeŃe, implicare,
toleranŃă şi căldură umană.
În schimb, dacă faci din bunătate şi altruism un lucru firesc,
lăsând liberatate persoanei de a alege cât şi dacă să fie bună, atunci
generozitatea va fi înŃeleasă ca natura firească şi profundă a omului,
ca o stare de normalitate la care fiinŃa va reveni şi o va recunoaşte
mereu în mijlocul furtunilor sale emoŃionale.
A fi bun cu tine nu înseamnă să te menajezi, să îŃi minimalizezi
greşelile, să îŃi amplifici meritele sau să-Ńi satisfaci orice dorinŃă. A fi
bun cu tine insuŃi înseamnă să îŃi oferi tot ce ai nevoie pentru a creşte,
a te întări: înŃelegere, răbdare, bucurie, un mediu bun pentru sufletul
tău, prietenii valoroase, atitudini pozitive şi acŃiuni onorante. Într-un
cuvânt, înŃelepciune.

Rebus
Mihaela ChiruŃă, cl. a IX-a A
Completează următorul rebus şi ai să descoperi pe verticală numele
unui curent literar:
1. temă întâlnită frecvent la romantici;
2. motiv romantic generator de suferinŃă şi disperare, sentimente
provenite din conştientizarea sorŃii schimbătoare, a efemerităŃii
umane;
3. ceea ce cultivă romanticii în detrimentul raŃiunii lucide;
4. procedeu prin excelenŃă romantic;
5. mişcare definitorie pentru romanticii nemulŃumiŃi de prezentul în
care trăim (orientare spre vis, somn, trecut);
6. caracteristică a limbajului poetic romantic;
7. personajul poetic nu mai este un tip, ci. . . ;
8. motiv des întâlnit în lirica romantică ce desemnează un spaŃiu în
care gândirea este liberă, aflat de cele mai multe ori în opoziŃie
cu realitatea
9. eul liric romantic este orientat spre cunoaşterea misterelor
lumii, tânjeşte după absolut, este meditativ şi. . .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rebus

Alexandra Andrei, cl. a IX-a A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. operaŃii de ordinul al doilea
2. prima operaŃie cu numere învăŃate de voi
3. altă operaŃie de ordinul al doilea
4. operaŃia inversă a adunării
5. rezultatul adunării
6. operaŃii de ordinul al treilea
7. proprietatea adunării şi împărŃirii
8. se obŃine în urma scăderii
9. ridicarea la puterea a treia se mai numeşte şi ridicarea la. . .
10. în urma ridicării la puterea a doua se obŃine un. . .

LecŃie de viaŃă

Andreea Roxana Zaharia, Cls. a XII-a B

O lecŃie se învaŃă pe parcurs
Nu toŃi ştim acŃiunea ce-i dă curs
Unei poveşti despre care s-a spus.
Aşa şi lecŃia de viaŃă se învaŃă.
Dar câteodată e târziu,
Mintea n-a receptat la timp
Imaginea, sunetul sau mimica
Asta fiindcă n-a gândit cu inima.
Am căutat să fac cumva să înŃeleg:
De ce nu suntem toŃi la fel?
De ce avem sentimente diferite?
De ce unii se bucură când alŃii plâng?
Sunt întrebări ce veşnic caută răspuns. . .

Idealuri pierdute
Andreea Roxana Zaharia, Cls. a XII-a B
Nu pot spune c-am uitat
să văd

Nu vreau să cunosc mai mult
Mi-e de-ajuns să ştiu cât ştiu
nu-mi doresc mai mult. . .
Universul meu e plin de lacrimi
Am învăŃat să plâng fără să vreau.
ViaŃa e crudă, iar noi o servim
la tavă,
Ne înfruptăm din ea ca nişte canibali.
Gânduri pierdute caută lumina
Când mintea mea se-ntunecă mai mult
Să mă adun! Ar trebui să-mi spun. . .
Nu reuşesc, nu pot, nu vreau!
Uitasem că nu trăiesc în basme
Că finalul nu e ca în poveşti.
Am chibzuit atâŃea ani şi ani
Acum să aflu ce nu aveam habar. . .

Cum să comunicăm eficient – comunicarea asertivă
Consilier psihopedagog. Alina Paviliuc
În literatura de specialitate pentru desemnarea unei comunicări
eficiente şi, respectiv, a conduitelor optime, se întâlnesc tot mai des
sintagmele: comunicare asertivă şi comportament asertiv. Dar ce
înseamnă de fapt asertivitatea?
Asertivitatea este abilitatea de a-Ńi comunica nevoile, emoŃiile,
opiniile şi convingerile într-o manieră care nu încalcă drepturile
celorlalŃi. Este o abilitate pe care o poŃi învăŃa. Este o modalitate de a
comunica şi de a te comporta cu ceilalŃi care te va ajuta să ai mai multă
încredere în tine. Asertivitatea nu este un comportament natural, cu
care ne naştem.
Oamenii se comportă şi comunică în funcŃie de cele două reacŃii
primare - de fugă sau luptă - în mod submisiv sau agresiv. În mod
natural, ne comportăm şi comunicăm pasiv (submisiv) sau agresiv;
asertivitatea este un comportament şi un mod de comunicare educat deci o abilitate care trebuie cunoscută şi apoi exersată. Dacă am plasa
pe o scală cele două extreme - pasiv şi agresiv - comportamentul
asertiv nu se află, aşa cum ne-am aştepta, la mijloc.

Comportamentul asertiv este mult mai aproape de cel agresiv, dar
se diferenŃiază de comportamentul agresiv prin faptul că nu încalcă
drepturile şi libertăŃile celuilalt. De asemenea, comportamentul asertiv

analizează comportamentul celuilalt şi nu persoana lui. De exemplu, un
manager care intră în birou şi le spune oamenilor săi: "Sunt nemulŃumit
că nu aŃi atins Ńintele pe care vi le-am stabilit. Ce s-a întâmplat?", se
comportă asertiv, iar un manager care spune: "Normal. Pleacă omul o zi
şi nu mai face nimeni nimic. IdioŃilor!", are un comportament agresiv.
În anumite situaŃii, oricâtă încredere avem în noi înşine, ne poate
fi dificil să facem faŃă. De exemplu: când un coleg a fost foarte
insistent, când am reacŃionat la supărarea sau furia cuiva, când am
comunicat emoŃiile celor apropiaŃi etc.
Asertivitatea nu este acelaşi lucru cu agresivitatea care
presupune mai mult impunerea propriei persoane în detrimentul
celorlalŃi. Comportamentul asertiv are consecinŃe pozitive pentru toŃi,
pe când comportamentul agresiv are rezultate negative.

Pe măsură ce creştem,
învăŃăm să ne adaptăm comportamentul la ce se întâmplă în jurul
nostru, la persoanele cu care ne întâlnim. Dacă încrederea în noi înşine
este diminuată, prin ironie sau violenŃă, atunci când vom fi adulŃi vom
avea tendinŃa să reacŃionăm pasiv sau agresiv, în situaŃii similare. Însă,
datorită comportamentului asertiv imaginea de sine este bine
conturată. Totodată, se observă şi o serie de elemente non-verbale ale
componentei comportamentale ale asertivităŃii.
Astfel:
• Contactul vizual. O persoană asertivă îşi priveşte interlocutorii
drept în ochi, pentru a evita transmiterea mesajelor nedorite ,
de tipul ,,eu nu sunt convins de ceea ce spun” sau ,,îmi este foarte
frică.”

• Tonul vocii este potrivit, pentru că dacă vorbeşte încet crede că
dă impresia de nesiguranŃă, iar dacă tonul vocii este ridicat,
celălalt interlocutor ar avea sigur un comportament depresiv.
• Postura corpului său diferă de la o situaŃie la alta. În cele mai
multe cazuri, în discuŃiile purtate cu ceilalŃi este indicat sa
adopŃi poziŃia dreaptă, nu încordată pentru că ar trăda o stare
de nelinişte, dar nici relaxată pentru a nu se interpreta din
partea celorlalŃi o lipsă de respect faŃă de ei.
• Mimica îi este adecvată şi congruentă cu conŃinutul mesajului.
Persoana asertivă este serioasă când comunică ceva, îşi alege
bine momentul când ne aduce la cunoştinŃă diferite informaŃii.
ConŃinutul mesajelor unei persoane asertive este precis,
descriptiv şi direct. Niciodată nu adresează mesaje agresive, nu are
intenŃia de a-i blama pe ceilalŃi, nu transmite mesajele prea timid sau
într-un mod pasiv. Cel care comunică asertiv este persoana care-şi
exprimă deschis şi sincer dorinŃele şi trebuinŃele sale, este capabilă să
spună NU, vorbeşte deschis despre sentimentele sale pozitive si
negative, ştie să stabilească contacte, să înceapă şi să finalizeze o
conversaŃie. Totodată respectă colegii, Ńine cont de opiniile şi ideile
celor cu care lucrează, apreciază munca celorlalŃi şi îşi manifestă
deschis aprecierea, comunică deschis cu cei cu care interacŃionează,
recepŃionează mesajele corect, fară distorsiuni, este un bun
interlocutor, ascultă fară să-i întrerupă pe ceilalŃi, Ńine cont de
sugestiile colegilor, îi ajută pe aceştia, iar atunci când are nevoie , cere
ajutorul celorlalŃi. Este receptivă la nevoile grupului căruia îi aparŃine.
Având o voce calmă, dar sigură, zâmbeşte sincer atunci când e
necesar, încuviinŃează cu capul interlocutorul, ascultă activ ceea ce se
transmite.
Expresiile verbale folosite adeseori în limbajul asertiv sunt:
•
•
•
•
•

,,Eu cred că..............”
,,Te deranjează dacă.........”
,,Apreciez mult ce ai făcut pentru mine..........”
,,Aş dori să fac acest lucru.......................”
“Mă simt ameninŃat/ă când...”

Comportamentul asertiv reprezintă calea de mijloc între două
extreme şi implică solicitarea propriilor drepturi sau refuzul unor
sarcini într-o manieră simplă, directă, care nu urmareşte să nege, să
atace sau să manipuleze pe alŃii, el presupune respect şi consideraŃie
faŃă de propria persoană şi faŃă de cei din jur.

Persoanele
anxioase
se
comportă non-asertiv pentru că şi-au format o imagine de sine de
persoane amabile, gata să facă pe plac oricui. Ele nu-şi exprimă în mod
deschis solicitările, pentru a nu deteriora relaŃia cu partenerul , de
care se simt dependenŃi. Nu e greu de înŃeles de ce persoanele
afectate de timiditate sau de anxietate socială consideră că este
dificil să se afirme, să îşi susŃină punctele de vedere, în special atunci
când se confruntă cu credinŃele şi concepŃiile diferite ale altora.
Trei tipuri de temeri sunt legate în mod evident de timiditate,
anxietate socială sau de lipsa asertivităŃii:
1. frica de a fi judecat /criticat sau evaluat în termini peiorativi, ironici
2. frica de a fi respins sau exclus
3. frica de a fi transparent sau "surprins dorind"
Dacă îŃi este teamă să îŃi arăŃi "slăbiciunile", probabil că nu îŃi
este deloc uşor să fii asertiv. Asertivitatea se bazează în principal pe
ideea că nevoile, dorinŃele şi sentimentele tale nu sunt nici mai mult nici
mai puŃin importante decât cele ale altor oameni: sunt egal de
importante. Aceasta înseamnă că eşti îndreptăŃit să-Ńi exprimi

propriile sentimente şi opinii, aşa cum şi ceilalŃi sunt îndreptăŃiŃi la ale
lor. Abilitatea-cheie aici este să ştii să le exprimi, să te asiguri că sunt
luate în serios şi să decizi singur câtă greutate dai părerilor şi ideilor
celorlalŃi. E adevărat ca unii oameni vor să gandeşti diferit, şi poate că
şi tu vrei acelaşi lucru de la ei, însă de la dorinŃă până la presiune e cale
lungă.

Capcana este
să nu devii prea agresiv în încercarea ta de a trece de la pasiv la
asertiv.
Pasivitatea implică o lipsă de control, un comportament "preş". Dacă nu
vorbeşti, s-ar putea să faci un lucru pe care nimeni n-a vrut să-l facă,
dar pe care toŃi dinaintea ta au putut să-l refuze.
Asertivitatea este cheia ieşirii din impas, ajutându-i pe oameni să
fie mai flexibili, astfel încât să se poată adapta fără a risca vreo
poziŃie extremă. Oamenii asertivi nu se simt nici controlaŃi, nici dornici
să controleze.
Pentru a dovedi comportament asertiv schimbă-te pe tine, nu pe
alŃii! Dacă a fi asertiv are legatură cu a fi corect faŃă de tine şi faŃă
de alŃii, voi enumera acŃiunile echilibrante implicate în depăşirea
anxietăŃii sociale:
Ø PoziŃiile extremiste trebuie evitate :
1. gândirea de tipul totul sau nimic (orice fac eu e rău sau orice
fac eu e bine)
2. gândirea de tip alb sau negru (dacă oamenii nu mă iubesc,
înseamnă că mă urăsc)

3. oscilările sus-jos (te simŃi minunat când ai o relaŃie, dar
groaznic, incapabil sau mizerabil când eşti singur).
Ø Fii interesat, dar nu băgăcios
Ø Focalizează-te pe experienŃa ta interioară, nu pe exterior sau
doar pe ceea ce zic oamenii
Ø Caută informaŃii pe de o parte; oferă informaŃii pe cealalta
Ø Vorbeşte despre sentimente în loc să vorbeşti predominant
despre fapte
Ø Recunoaşte efectele trecutului asupra ta, fără a fi dominat sau
restricŃionat de acesta
Ø Dezvăluie lucruri intime despre tine, fără teama că ceilalŃi
dobândesc un ascendent asupra ta prin asta
Aşadar, comportamentul asertiv găseşte calea de mijloc între
pasivitate şi agresivitate, fiind o competenŃă de bază pentru
performanŃa în viaŃa profesională şi cea personală. A fi asertiv
înseamnă a-Ńi şti drepturile şi a Ńi le cere, respectând drepturile
celorlalŃi.

Etapele în dezvoltarea comportamentului asertiv:
• Examinarea modului în care interacŃionăm cu ceilalŃi din
perspectiva asertivităŃii;
• Selectarea situaŃiilor în care ar fi util să ne comportăm asertiv;

• Examinarea unui incident din trecutul personal (retrăirea
imaginativă a acelei situaŃii);
• Notarea următoarelor elemente din evenimentul problemă:
- contactul vizual;
- gestica;
- postura corpului;
- volumul şi tonul vocii;
- fluenŃa vorbirii;
- timpul scurs între producerea incidentului analizat şi apariŃia
reacŃiei tale;
- conŃinutul mesajului;
- credibilitatea mesajului.
• Observarea mai multor modele care se comportă în mod asertiv;
• Identificarea comportamentelor asertive folositoare în diverse
situaŃii;
• Imaginarea utilizării acestor comportamente şi anticiparea
consecinŃelor;
• Modificarea secvenŃelor comportamentale considerate asertive
care nu coincid cu rezultate pozitive;
• Utilizarea comportamentelor asertive valide în situaŃii reale de
viaŃă;
• Analiza situaŃiilor reale de viaŃă în care s-a implementat
comportamentul asertiv după itemii de la punctul anterior;
• Generalizarea comportamentelor asertive.
•
Mult succes!
Bibliografie:
• Băban, A. – „Consiliere educaŃională”, Editura PSINET, Cluj,
2001.
• Cucoş, C. – „Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

Psihologia adultului
Ana-Maria Dobrea, Cl. a X-a B
Adultul reprezintă individul cu registrul de vârstă cuprins între
18 – 20 ani/40 – 50 ani, caracterizat printr-o mare armonizare,
stabilizare şi maturizare prin adâncirea socializării, specializării
profesionale şi angajarea în viaŃa socială.
Personalitatea adultului poate fi analizată prin cinci factori esenŃiali,
reprezentând modelul de analiză Big-Five:

•

•

•

•
•

•

Extraversia

reprezintă
capacitatea de orientare a personalităŃii către exterior, modul
de implicare în acŃiune şi sociabilitatea persoanei.
Agreabilitatea reprezintă diferenŃele individuale relevate de
interacŃiunea socială (prietenie, plăcere), referindu-se de obicei
la calităŃile emoŃionale ale persoanei şi la comportamentele ei
sociale.
Conştiinciozitatea vizează modul concret, caracteristic al
persoanei adulte de a trata sarcinile, activităŃile, problemele ce
apar în viaŃa ei într-un mod responsabil.
Stabilitatea emoŃională se referă la caracteristicile emoŃionale,
de cele mai multe ori echilibrate, ale adultului.
Intelectul cuprinde aspectele funcŃiilor intelectuale, specifice
fiecărui adult în parte: creativitate, inventivitate, experienŃă,
gândire, memorie etc.
IndependenŃa relaŃiilor personale constă în faptul că adultul
manifestă interes sporit pentru alte persoane, fiind capabil să

dezvolte prietenii puternice reuşind în acelaşi timp să-şi păstreze
individualitatea.
• Extinderea ocrotirii presupune dezvoltarea interesului pentru
binele celorlalŃi indivizi, nu numai pentru cei cunoscuŃi, dar şi
pentru alte persoane aflate în suferinŃă.

Personalitatea
adultului
prin tendinŃele comportamentului interpersonal se manifestă astfel:
• tendinŃe spre dominare
• stăpânirea şi subordonarea celorlaŃi
• impunerea propriilor puncte de vedere
• ignorarea celorlalte opinii
• tendinŃe spre supunere
• acceptă, ascultă, suportă etc.
• supraaprecierea celorlalŃi
• tendinŃe spre sociabilitate
• stabilirea rapidă a contactelor umane
• afectuos, prietenos, adaptabil, comunicativ
• simpatizat, admirat de ceilalŃi
• tendinŃe spre conformism
• respectă, acceptă cu stricteŃe regulile grupului şi ale societăŃii
• tendinŃe spre activism
• se implică cu uşurinŃă în activităŃi, dinamic, energic etc.

tendinŃe sprea altruism
generos, acŃionează în favorea celorlalŃi
tendinŃe spre egoism
centrat pe sine, egocentrist
tendinŃe spre creativitate
promovează noutatea, originalitatea, aduce opinii noi în grupul
social
• tendinŃe spre cooperare
• colaborează la realizarea activităŃilor
• participă la activităŃi multiple.
•
•
•
•
•
•
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