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Lumea unor suflete

Dedicat clasei mele, a IX – a D

Prof. Mery Sănduleasa

Toţi “specialiştii” în educaţie şi-au exprimat de-a lungul anilor opiniile pertinente sau… nu
despre  învăţământul  românesc  şi  despre  schimbările  imperios  necesare  din  acest  sistem..  Se
vorbeşte  de  peste  20  de  ani  despre  REFORMA în  educaţie  :  programe,  manuale,  unităţi  de
învăţământ, curriculum, salarizare. Dar cred că noi, cei care suntem implicaţi într-un fel sau altul în
procesul educativ, uităm elementul fundamental din tot acest algoritm:elevul. Dintr-o inexplicabilă
nevoie de a ne arăta specialişti în educaţie, uităm esenţialul nostru rol de pedagogi:suntem sau … ar
trebui  să fim, în  primul rând, modelatori  de suflete  şi  de caractere.  Să nu uităm nicio clipă că
sufletul unui copil nu poate fi un subpunct teoretic într-un plan managerial de REFORMĂ întocmit
într-un birou. Profesorul nu poate fi niciodată un funcţionar, căci nu lucrează cu obiecte sau cu
dosare, ci cu suflete.

Din nefericire, noi, pedagogii, rămânem mult prea mult în spatele catedrei ce devine un zid
între profu’/profa şi elevi. Catedra  devine simbolul “puterii absolute” care trebuie să sperie, să ţină
elevii la distanţă, să impună tăcerea… respectul. Dar “respectul se câştigă, nu se impune”. În cele
mai multe cazuri, profesorul uită că în faţa lui are nişte copii şi uită sau … evită în mod intenţionat
să  privească  ochii  acestor  copii  şi  să  le  vadă  sufletul  dincolo  de  privire.  Îi  “bombardăm”  cu
informaţii, suntem neiertători când descoperim că nu au învăţat, le numărăm cu precizie absenţele şi
le scădem nota la purtare, dar câţi dintre noi ne întrebăm cu adevărat de ce nu au făcut tema, de ce
au lipsit, de ce privirea lor arată că nu sunt acolo. Poate noi, profesorii, “ca şlefuitori de caractere”
nu ar trebui să le impunem aceste “cătuşe de diamante”, ar trebui să ştim să le ascultăm vocea
interioară şi să încercăm să aflăm ce ecuaţie matematică le-ar face viaţa mai fericită,  ce reacţie
chimică ar dizolva un gând trist, ce metaforă ar alina un eşec în dragoste, ce continent le-ar satisface
curiozitatea, ce lege fizică i-ar duce către fericire, ce război i-ar învăţa să învingă destinul, în ce
limbă şi-ar exprima mai bine năzuinţele, ce principiu filosofic i-ar face să-şi depăşească condiţia. Ar
fi, cred, o adevărată provocare pentru noi să îi facem să înţeleagă de ce trebuie să înveţe şi pentru
cine, de fapt. Să îi facem să vadă mai departe de banca uzată şi reparată în care stau multe ore pe zi
fără să înţeleagă prea bine de ce. Să încercăm să îşi formeze stima de sine, propriile convingeri şi
aşteptări de la viaţă. Să facem din ei nişte învingători în “spintecarea burţilor de peşte” oferite de
viaţă, nişte luptători cu destinul şi nu nişte marionete ale acestuia.

Însă, cred că prea puţini dintre noi se gândesc la aceste aspecte. Şi atunci ne întrebăm la un
moment dat unde, când şi de ce i-am pierdut. Copilul/adolescentul de azi este prins undeva între
vălul indiferenţei educatorilor lor şi programul încărcat, viaţa mult prea stresantă a părinţilor. Astfel,
elevul  simte  că  nu  are  cui  să-şi  exprime  aşteptările,  problemele,  frustrările,  eşecurile,  simte  că
naufragiază şi are nevoie de punct de sprijin. Şi îl găsesc singuri, îşi caută singuri modalitatea de
exprimare: revolta, absenteismul, tutunul, alcoolul, drogurile. Unde suntem noi atunci? Părinţii la
un serviciu epuizant de 10-12 ore pe zi, iar noi, educatorii lor, în spatele scutului nostru, catedra,
jucându-ne de-a Dumnezeu.

Dragi colegi, ar trebui să trecem din când în când într-o bancă şi să judecăm lumea dinspre
cealaltă  parte  a  catedrei.  Dacă  vom  reuşi  asta,  înseamnă  că  ne-am  îndeplinit  menirea,  rolul
“demiurgic” de a forma suflete şi caractere.

Nu voi înceta  să sper că va veni un moment în care profesorii  şi părinţii  se vor întâlni
undeva la mijloc, iar acest punct să fie sufletul vostru, dragi elevi!
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Avalanşă de cuvinte                             

Cuvintele te inundă din creştet până-n tălpi,
ai vrea să stea la rând, precum cărţile pe raft.
Încerci să le separi, dar vin amalgamate,
se cer mai zgomotos expuse şi curtate.
O avalanşă de gânduri se prăvale-n tine
şi nu mai ştii dacă e rău sau bine!                     
Tot mai ades, te simţi epuizată,
ţi-e ţeasta spartă şi-acum inima-i de piatră!
În vena existenţei, nu mai pulsează sânge,
e un torent de lavă, te afli la răscruce!
Faci un pas la stânga, regreţi, te duci la 
dreapta...         
nu ştii care e calea, surpată este treapta...
Simţi că te desprinzi de lucruri, de pământ,
te detaşezi de oameni, cu şi mai mult avânt!
Te înalţi... şi... aripile ţi se frâng,
apoi încerci  să te aduni, c-ai dat în pârg!
Scheletul tău mental, pe prag se balansează,
podeaua vieţii e lucioasă sau se exfoliază...
fiinţa descărnată în ritm nebun dansează;
speri că de pe culmi, un înger te veghează!

Neputinţă

Pe buza prăpastiei săpată între noi
am să te colind azi,
cu vorbe de gheaţă,
cu cântece de scoici,
cu adieri de frunze moarte,
cu ropote de tăceri,
cu miros de busuioc. 
Mi-e peste puteri să mă adun,
din rămăşiţele carnale forfecate
de privirile tăioase,
de atingerile solzoase,
de durerile untoase.
În straie zdenţuite, plec...
să mă ascund dincolo de mine,
în mantia catifelată a uitării.

                    

                  

                 Prof. Elena Daniela Pătraşcu

Calea spre altă lume

Trăiesc în casa de la capătul curcubeului;
aerul metalic mi-a definit făptura,
dalta timpului mi-a brăzdat obrazul,
pământul spongios mi-a masat tălpile, 
covorul florilor de "nu mă uita" mi s-a lipit de
suflet.

Ecoul trecutului îmi vibrează în tâmple;
iertarea mi se cuibăreşte adânc în inimă,
ploaia de lumină îmi fracturează respiraţia,
frumuseţea unei clipe îmi hrăneşte carnea,
dansul norilor îmi arată calea spre altă lume.

Noi doi

O nuntă în cer de vom avea,
Cămăşi de fluturi ne-or îmbrăca,
În palme de stele ne-om legăna,
Cu stropi de lumină ne-om adăpa,
Din carnea iubirii ne-om înfrupta,
Un înger albastru ne-o cununa,
Un stol de păsări ne va cânta.

Dincolo de cuvinte

Un gând se apleacă,
să asculte în taină o poveste…
Pe fruntea aspră a vieţii,
aduceri-aminte se zbat să existe…
O fantă de lumină,
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Scoruşul, simbolul naţional al
Rusiei

tremură sfioasă la geamul înserării…
Corăbii de vise despletite,
se leagănă pe luciul metalic al mării…

O sete carnală din adâncuri se adapă,
musteşte de lavă încinsă şi sacră.

                  Jurnal  de  călătorie - Rusia

prof. Manuela-Gina Cădaru

         Îmi amintesc cu plăcere momentul în care, în vara anului 2015, am ales
ca destinaţie de vacanţă Rusia. După ani de peregrinări prin ţările Europei de
Vest, ne-am întors privirea şi spre Est. Destinaţie evitată oarecum din cauza
imaginii  negative care este propagată prin canalele mass-media, Rusia s-a
dovedit în cele din urmă o alegere inspirată.

Moscova şi  Sankt Petersburg au fost  destinaţiile  noastre în  această
ţară. Aveam nişte obiective bine stabilite, ştiam exact ce dorim să vizităm,
însă, în privinţa contextului socio-politic, a localnicilor şi a mentalităţilor am
plecat cu multe semne de întrebare, pregătiţi pentru imprevizibil.
Vacanţa  noastră  a  fost  o   încântare  şi  nu  mă  refer  doar  la  oraşe  şi  la
obiectivele  turistice.  Am întâlnit  un popor cald,  oameni  cu bune maniere,
respectuoşi,  săritori,  modeşti,  darnici  şi  credincioşi,  impresionant  de

credincioşi.  Moscova,  cu  Piaţa  Roşie,  Kremlinul,  strada  Arbat,  catedralele  sale,  districtele
financiare, muzeele, staţiile de metrou, au fost o revelaţie.

Piaţa Roşie, străjuită de zidurile Kremlinului, flancată într-o parte de Muzeul de Istorie, şi
în cealaltă parte de Catedrala Sântului Vasile Blajinul-catedrala de ”turtă dulce”-este impresionantă.
În limba rusă Красная площадь, (Krasnaia ploşcead), piaţa a fost construită în secolul al XIV-lea
de către Ivan al III-lea al Rusiei sau Ivan cel Mare, iar, la şase secole, distanţă, în 1990, a fost
inclusă,  împreună  cu  Kremlinul,  în  patrimoniul  mondial  UNESCO  datorită  sculpturilor  şi
monumentelor  istorice  care  se  află  aici.  Fiecare  colţ  al  pieţei  este  încărcat  de  însemnătate-
Kremlinul, o legendă el însuşi, Catedrala Sfântul Vasile Blajinul (Собор Василия Блаженного) 

construită în 1554 de către Ivan al IV-lea al  Rusiei  cunoscut sub numele de Ivan cel Groaznic,
Mausoleul lui Lenin, unde este expus trupul mumificat al lui
Vladimir Ilici Lenin,   Catedrala Kazan şi Capela Iverskaya
cu Porţile Reînvierii.
    Tot  aici, magazinul  GUM,  magazin  universal
guvernamental,  cel  mai  elegant  şi  scump  magazin  din
capitală,  face tranziţia  de la vechi  la  nou, de la istorie  la
contemporaneitate. 

 În ciuda rezonanţei metalice a numelui şi a istoriei
sale  controversate,  dar  ce  mare  putere  nu  are  o  istorie
controversată,  nu  am  perceput  Kremlinul ca  pe   o
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fortăreaţă,  ci  ca  pe  un  melanj  de  politică,  securitate,  istorie,
cultură, ortodoxism, peisagistică şi modernism. 

Pe lângă sediul preşedinţiei, a helioportului, a sălilor de
conferinţă, Kremlinul găzduieşte Muzeul Armurăriei, Arsenalul,
reconstruit  după ce  trupele  lui  Napoleon Bonaparte  au distrus
vechea  clădire,  Palatul  Faţetelor  care  adăposteşte  o  parte  a
tezaurului  rusesc,  complexul  de  trei  catedrale,  fiecare  cu  o
destinaţie unică-Catedrala Adormirii Maicii Domnului, cea mai
veche,  construită  în 1479, este  biserica de încoronare a ţarilor
Rusiei,  Catedrala  Bunei  Vestiri (1489)   folosită  pentru

ceremoniile de nuntă şi de botez şi  Catedrala Arhanghelului Mihail (1508) care este necropola a
peste cincizeci de membrii ai familiilor imperiale ruseşti. După o incursiune în cultura şi civilizaţia
rusă, turistul îşi poate relaxa mintea şi trupul plimbându-se prin grădinile
citadelei.

Când vrei să te distanţezi de locurile puternic impregnate de istorie
şi să revii la viaţa cotidiană, îndreaptă-ţi paşii către faimoasa zonă pietonală
Arbat. Strada se întinde pe  aproximativ un kilometru şi este presărată cu
magazine cochete de artizanat  de unde poţi  achiziţiona souveniruri   sau
obiecte de vestimentaţie de cea mai bună calitate, toate fabricate manual,
ateliere de pictură, restaurante cu specific local şi internaţional.

 Localurile  satisfac cele  mai  pretenţioase  gusturi,  însă noi  le-am
preferat  pe cele cu specific  local şi ne-am delectat  papilele gustative cu
faimosul borş rusesc cu sfeclă roşie, asezonat din abundenţă cu smântănă
(Borschok), care m-a dus cu gândul la bunătăţile din Moldova şi Bucovina,
plăcinte cu carne (Pirohi-vestitele piroşti din bucătăria românească), clătite
ruseşti (Blini), bineînţeles însoţite de cvas, un fel de bere mai dulce fără
alcool preparată din pâine de secară, sau, pentru cei cu o constituţie mai
”viguroasă”, vodcă.

O  altă  modalitate  ieftină  şi  comodă  de  a  străbate  oraşul,  este
metroul, iar de această dată vorbim despre oraşul subteran care se întinde
pe 325,4 kilometri, are 12 magistrale şi 195 de staţii. Fiecare staţie este o
capodoperă  diferită  şi  surprinzătoare.  Marmură,  vitralii,  candelabre,
sculpturi, picturi, mozaicuri, gravuri sunt ceva comun în staţiile de metrou.
Construite mult sub nivelul solului, 74 de m cea mai adâncă staţie, sunt în
permanenţă aglomerate. Afluxul de pasageri este ameţitor (6 milioane de
călători  în  2009),  trenurile  se  succed  la  1-3  minute  şi  este  dificil  de
staţionat pe peron doar ca să admiri frumuseţea acestor muzee în miniatură,
dar  dacă  eşti  abil  şi  profiţi  de  intervalul  extrem de  scurt  dintre  sosirea
trenurilor în staţie nu trebuie să ratezi momentul să faci fotografii.
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Din  nou  la  suprafaţă,  paşii  ne  poartă  spre  Galeriile
Tretiakov care deţine una din cele mai mari colecţii de artă
rusească  din  lume.  Muzeul  poartă  numele  fondatorului  său,
negustorul  şi  fabricantul  Pavel  Mihailovici  Tretiakov (1832-
1898)  din  Moscova.  În  1874,  Tretiakov  construieşte  pentru
colecţia sa o galerie, deschisă publicului larg în 1881, iar în
1892, donează clădirea muzeală cu întreaga colecţie, oraşului
Moscova. Filele culturii ruse se desfăşoară înaintea ta una căte
una şi, în scurt timp, realizezi că ai în faţa ta capodopere      

                                               inestimabile, pictorii ruşi ridicându-se la înălţimea artiştilor 
                                              vest europeni consacraţi. 
Păcat că mediatizarea defectuoasă sau inexistenţa culturii ruse, a permis ridicarea barierelor

atât de sus. Am uitat sau poate nu vrem să ne amintim că arta, cultura în general, este liantul care
aduce oamenii mai aproape şi ne facem să realizăm că nu sunt chiar atât de diferiţi,  că avem o
istorie comună şi idealuri asemănătoare. Pentru iubitorii de frumos, Galeriile Tretiakov nu trebuie
sub nicio formă omise. 

Moscova este un colos, dar un colos blând. Imensitatea oraşului a fost îmblânzită de oamenii
locului care au ştiut să dea  materialului,  suflul umanităţii,  al vieţii  trepidante,  dar care îţi  oferă
totuşi timpul necesar să-ţi recapeţi suflul şi să te bucuri de privelişte.

Moscova are ritm! Moscova are viaţă şi esenţă! Moscova m-a cucerit!

     Prof. Maria Fitcal

Prima mea privire

Prima mea privire
desprinsă din mine 
şi umbrită de cer
s-a umplut cu ani,
atunci când retina mea a reflectat
pentru prima oară lumina
pe partea interioară a existenţei.
Acolo s-a deschis o poartă nebănuită
Spre mai departe...
Pe partea dinspre noi a clipelor
Pe partea dinspre noi a anilor, 
a anilor-lumină. 

Respiraţie

Sub noapte, 
O respiraţie
mi s-a frânt
şi copacul înfrânt
de întuneric
a tresărit!
Eu respir în întuneric
cu sâmburele zilei
şi tac... şi tac...
Vorbeşte doar soarele
înecat în noapte...
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R O C H I Ţ A   C E A   A L B Ă
(povestire pentru copii)

Prof. Georgiana Bărbulescu
    
Surorilor B.

           

`

Ca în fiecare seară, Ina s-a dus la culcare mai devreme, dar Maria, surioara ei mai mare, a
mai  rămas  o vreme în sufragerie  cu mama lor. Mai  avea  ceva de terminat  la  matematică.  Uf!
nesuferita de matematică! 
     Dar n-a mai zăbovit mult, cu toate că nu-i era somn. Cel puţin aşa i se părea.

 S-a băgat în pat încetişor, cu grijă să n-o trezească pe Ina, şi se amuza  urmărind luminile
care  intrau  pe  fereastră  din  când în când,  atunci  când trecea  vreo  maşină  pe  stradă.  Cifrele  şi
semnele din caietul de matematică îi  zumzăiau încă prin minte. Uf! nesuferita de matematică!
     Dar… când a trecut noaptea? Nu-şi aducea aminte când adormise! Era totuşi dimineaţă! O
dimineaţă însorită, cu un cer albastru intens şi un soare cald care intra pe fereastră şi-i mângâia
chipul cu razele lui aurii.
     Se sculă bine dispusă şi se pregăti să plece la şcoală. 
     După o jumătate de oră coborî scările sprintenă. În faţa blocului se întâlni cu Violeta, colega
ei de bancă, şi, împreună, porniră spre şcoală. Amândouă erau îmbrăcate în rochiţe albe, imaculate.
     La un moment dat, văzu, printre firele de iarbă de pe alee, o viorea.
     - Stai puţin, Violeta, îi zise ea colegei.
   Se aplecă şi culese vioreaua cu grijă, apoi şi-o prinse în piept. Ce frumos arăta pe rochiţa ei
albă!
     De cealaltă parte a drumului era o cofetărie.
     - E devreme, îi zise Violeta. Hai să mâncăm ceva dulce.
     - Ok, aprobă Maria.
     Îşi luară câte o prăjitură şi câte o Coca-Cola. De pe sticlă se prelinse o picătură maronie pe
rochiţa albă a Mariei, chiar lângă vioreaua prinsă-n piept. 
     Maria se necăji. Pata arăta atât de urât alături de floricica cea delicată! Parcă nici nu mai
avea gust prăjitura.
     Când s–au ridicat să plece, a observat o pată şi pe rochiţa Violetei.
     “Măcar nu mi-am pătat numai eu rochia”, îşi zise Maria.
     Îşi continuară drumul spre şcoală şi, curând, dădură peste un magazin de cosmetice.
     - Ah, ce bine! exclamă Violeta. Chiar mi s-a terminat pasta de dinţi. Intrăm?
     Maria se uită la ceas. Era deja cam târzior.
     - Nu mai e timp. Întârziem la mate.
     - Du-te tu înainte dacă vrei. Te ajung din urmă, îi zise Violeta.
     Maria grăbi pasul şi ajunse la timp la şcoală. Avea matematică prima oră.
     “Uf! nesuferita de matematică!”, îşi zise Maria amintindu-şi de exerciţiile din ajun.
     Profesorul începu să scrie pe tablă şi curând o umplu de cifre şi semne, scrise cu creta albă,
care se încăpăţânau să dea năvală în mintea Mariei.
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     Deodată, însă, cifrele şi semnele se prefăcură în flori, se desprinseră de pe tablă şi, plutind
lin, se aşezară pe rochiţa albă a Mariei, unde căpătară fiecare altă culoare. Ba chiar, una se lipi peste
pata maronie de Coca-Cola. Ce frumoasă era acum rochiţa!     
     Se întoarse spre dreapta, ca să-i împărtăşească uimirea Violetei, dar locul de lângă ea era
gol. Colega ei nu ajunsese la şcoală.
     Şi ce frumos miroseau florile de pe rochiţa ei!
     Veni apoi ora de română. Avusese de “tocit” o poezie pe dinafară. Spera ca profesoara să-i
ceară s-o recite. Măcar o strofă, ca să nu-şi fi pierdut vremea degeaba învăţând-o. N-au ajuns, însă,
strofele până la ea. Stătea în banca a patra şi poezia avea şase strofe. Şi nici nu lipsea nimeni din
primele trei bănci. Ce ciudă-i era!

Dar profesoara îi ademeni printr-o lume nevăzută, ascunsă printre versurile poeziei.  Erau
acolo o mulţime de gânduri şi sentimente, unele vesele, altele triste, unele luminoase, altele sumbre
… Cum de nu le văzuse în ajun când învăţase poezia pe dinafară?
     Şi toate se făcură flori, unele viu colorate, altele având culori delicate, şi se aşternură şi ele,
cuminţi, pe rochiţa Mariei, adăugându-şi mireasma lor suavă la a celorlalte… 
     Când a plecat de la şcoală, oamenii de pe stradă se uitau cu admiraţie la rochiţa ei albă, care
devenise un câmp plin de flori de toate culorile şi de toate nuanţele, şi savurau mireasma pe care o
răspândea în jurul ei.
     Aproape de blocul în care locuia, o întâlni pe Violeta. Avea rochiţa plină de pete şi era tristă.
     “Pe unde-o fi umblat?”, se întreba Maria.
     - Maria!
     Cine o striga? Nu se vedea nimeni pe aleea din faţa blocului.
     - Maria! Hai, mamă, că e şapte. N-ai auzit ceasul?
     Maria se întinse alene zâmbind. Simţea încă mireasma florilor de pe rochiţa ei cea albă. 
     Deodată îşi aduse aminte că avea matematică prima oră şi sări iute din pat. Uf! nesuferita de
matematică!

                                                   Cereri

                                                                                            Prof. Maria Fitcal

Moartea cere arvună
şi i se dă timp;
Trupul cere timp
şi i se dă cruce;
Mintea cere adevăr
Şi i se dă Hristos.
Ochii cer clar vedere
şi li se dau lacrimi;
Inima cere pace 
şi i se dă iubire;
Gura cere hrană
şi i de dă Cuvânt...
Cuvântul are gura lui prin care
poate gusta moartea... 
nemurind
El poate deveni treaptă
spre Lumina dumnezeirii
Ferice de omul ce se descoperă pe sine 
prin Cuvânt.
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SOCOTRA – insula care aduce fericire

Prof. Elena Daniela Pătraşcu

      Într-un top al celor mai ciudate locuri de pe
planetă, arhipelagul Socotra ar ocupa mai mult ca
sigur primul loc, pare creaţia extratereştrilor, arată
ca şi cum ar fi parte dintr-un film SF. 
      Numele de Socotra derivă dintr-o denumire
sanscrită  şi  înseamnă  "Insula  fericirii",  dar  în
acelaşi  timp îşi merită numele de "Insula uitată
în timp" sau "Galapagosul Oceanului Indian".
      Povestea  insulei  a  început  cu  vreo  şase
milioane  de  ani  în  urmă,  în  Pliocen,  când  s-a
separat  de  supercontinentul  Gondwana,  în  urma

derivei continentelor. Atunci s-a creat un microclimat unic, fapt ce a permis florei şi faunei să se
dezvolte complet diferit faţă de restul lumii. 

Socotra este,  de fapt,  un mic arhipelag format din 4 insule (cea mai mare,  fiind numită
Socotra), aflate în Oceanul Indian, aproape de Cornul Africii, la 350 km de peninsula Arabă.

Arhipelagul a fost populat abia în urmă cu 3.000 de ani de triburile arabe, cu toate că insula
era cunoscută şi vechilor greci care o numeau "Dioscorida", dar şi romanilor, care se raportau la ea
ca la Dyo-Sotori. În trecut aici a existat o categorie de triburi de hominizi, numiţi Oldovani.

Este menţionată ca şi escală pentru marinarii eleni în secolul I d.Hr., vizitată de mercenarii
lui  Alexandru  cel  Mare,  de  legendarul  Sindbad,  precum  şi  de  Marco  Polo  pe  drumul  său  de
întoarcere din Extremul Orient. În 1507 a fost ocupată vremelnic de corăbierii portughezi, ulterior
explorată de navigatorii olandezi,  pentru ca în 1839  să devină parte a Imperiului Britanic. Astăzi
face parte din Republica Yemen, căpătându-şi independenţa în 1967.

Arhipelagul  este  o  bijuterie  a  biodiversităţii  naturale  şi  o  demonstraţie  a  incredibilei
capacităţi a naturii de a evolua şi de a se adapta la condiţii particulare de mediu.

Unele specii s-au păstrat aici, datorită izolării de mai bine de 20 milioane de ani şi au
evoluat independent, fapt care explică cele  800 de specii rare de floră şi faună, dintre care 1/3
sunt  endemice,  adică  unice.  Socotra  este  un  fel  de  Galapagos,  un  laborator  al  evoluţiei  vieţii.
Plantele de pe insulă au evoluat prin apariţia unor adaptări morfo-fiziologice, pentru a face
faţă climei uscate şi a violentelor vânturi musonice. Simbolul insulei a devenit un copac cu o
formă  bizară,  denumit "Sângele  Dragonului" (Dracaena  cinnabari).  El  se  denumeşte  astfel
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întrucât,  în  Evul  Mediu,  localnicii  foloseau răşina  sa  roşie
pentru  medicamente  şi  vopseluri.  Poate  ajunge  la  8  m
înălţime, are forma unei umbrele sau a unei ciuperci uriaşe,
fiind o relicvă din trecutul îndepărtat al Pământului. 

Celebru este şi "Trandafirul Deşertului" (Adenium
obesum ssp.  socotranum), care  are  un  trunchi  extrem  de
butucănos, la maturitate arată ca un picior de elefant înflorit.
Este un arbore suculent,  care impresionează prin florile lui
roz  gigantice,  prin  înălţimea  care  atinge  5  metri   şi  prin
diametrul de până la 3 metri.

Printre  speciile  endemice  se  mai  află:  "Arborele
Sticlă", smochinul socotran (Dorstenia gigas), asemănător unui corp uman răsturnat, de parcă ar fi
fost  plantat  cu  susul  în  jos,  "Arborele  cu castraveţi"(  Dendrosicyos socotranus),  care atinge
înălţimea de 4 metri, Euphorbia arbuscula, violeta persană(Exacum affine) şi multe altele.

În insula Socotra  se află cea mai veche şi mai mare pădure de arbori de tămâie din lume,
tămâie vândută de localnici în aur încă de pe vremea faraonilor egipteni. Pe insulă cresc opt specii
diferite de arbori de tămâie, fiecare cu arealul său specific, ca şi cu caracteristicile sale de aspect,
botanice sau de aromă a răşinei. Specia Boswellia Sacra Socotrana este endemică, ea nu s-a putut
aclimatiza în altă zonă geografică.

Insula are şi o mare varietate de animale: 24 de specii de reptile, dintre care 21 endemice, în
special din familia geconidelor, 7 mamifere terestre, singurele originare fiind liliecii. Socotra  este
un adevărat rai al ornitologilor, cu peste 178 de specii de păsări, din care 10 sunt endemice. 

Printre ele  vrabia de Socotra (Passer insularis), cormoranul de  Socotra (Phalacrocorax
nigrogularis), considerată specie vulnerabilă, ca şi încântătoarele păsări din familia Nectariniidae,
care se hrănesc cu nectar.

Socotra înseamnă şi plaje întinse, cu nisip foarte fin, care se termină în platouri de calcar
pline de peşteri,  precum Hoq şi Dugab, cu stalactite şi stalagmite de zeci de metri  înălţime, cu
incinte impresionante, de peste 100 de metri. Din oferta de peisaje nu lipsesc canioanele, oazele de
palmieri,  platourile  (de  ex.  Diksam)  dominate  de  pâlcuri  de  cinnabari,  zonele  muntoase  (cu
altitudini de până la 1.525 de metri). Fenicienii, susţineau că,  cuibul legendarei Păsări Phoenix,
era  făcut  din  lemnul  arborilor  de  tămâie  şi  mir,
situat pe vârful Muntelui Haggeher.

Spectaculoasă este şi diversitatea marină a
apelor  riverane,  cu  recife  de  corali,  dominate  de
coloniile  uriaşe de  Acropora.  Cât despre peşti  şi
crustacee, e suficient de amintit faptul că fructele
de mare şi homarii uriaşi constituie meniul obişnuit
oferit  turiştilor,  care  se  pot  delecta  şi  cu  sesiuni
prelungite de scuba diving şi snorkeling, în absenţa
rechinilor, din zonă. 

Locuitorii insulei, în număr de 50.000, sunt de origine indiană, arabă, africană, dar vorbesc
“socotri“, o limbă nescrisă, mai veche decât araba.

Farmecul  şi  unicitatea  insulei  au  fost
completate  şi  de  oameni,  dovadă  arhitectura
spectaculoasă  a  oraşului Al  Hajarah,  construit  în
Munţii Haraz.

Pe insulă este promovat eco-turismul şi stilul de
viaţă al băştinaşilor, deplasarea turiştilor fiind destul de
dificilă, primele şosele au fost construite acum un an.
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 Insula figurează din 2008, pe lista Patrimoniului natural universal al UNESCO, pentru
conservarea biodiversităţii fiind interzisă construirea de staţiuni turistice.

Prof. Elena Daniela Pătraşcu

Trăire discretă

În tine, fată dragă, s-a înfipt crispat nefericirea,
ea are colţi de foc şi ochi de fulger,
îţi mistuie năvalnic împlinirea,
din ungherul discret, în care ţi-ai ascuns iubirea.    

Prin tine îmi retrăiesc acum copilăria,
zemoase îmi par cuvintele din ţest,
aş vrea să muşc din ele cât mai des,
mi-e sete şi mi-e foame de cules;
un arc de dorinţe lumeşti mă străbate,
îmi metamorfozează ziua-n noapte,
brodează vălul translucid, care mă apără de moarte!     

Inima mea

Într-un ocean de iubire aş vrea să-mi botez inima;
cu straie de linişte s-o gătesc în zile de sărbătoare
s-o dăruiesc ofrandă omului din care musteşte sinceritatea.
Inima mea, ciopârţită în malaxorul anilor
tânjeşte muribundă după balsamul cuvintelor;
se visează veşnic călătoare şi înaripată.

O altă zi

Pete ruginii, încolţesc pe frunzele veştede ale anilor mei,
Colţul de cer din oglinda sufletului, năzuieşte spre albastru,
Bruma din priviri se agaţă vitejeşte de arcadele timpului.
Soarele din fruntea dimineţii, deschide generos porţile speranţei
Sărutul vântului de mai, pansează rănile sticloase ale trecutului.
Muguri cărnoşi, răsar timid pe ramurile crescânde ale zilei
Orele  îndemânatice croşetează  pânza serafică a înserării.

Marginea lumii

La marginea lumii, în tundra strivită de lumină,            
cerul coboară şi şopteşte taine în urechile oamenilor;
soarele boreal ciuruieşte continuu norii lăptoşi
şi agaţă globuri de lumină în coarnele renilor.
Orizontul stă prins ca într-o menghină, 
între fălcile cerului şi ale pământului;
frigul muşcă vârtos din crusta galben-cenuşie a lichenilor.
La marginea lumii, santinelele existenţei, neniţii,
păstrează nealterată memoria universală.
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Vinul, bată-l vina

            Prof. Toma Dumitrescu

          Era o nouă zi de instrucţie. De obicei, erau cam la fel: mergeam vreo doi kilometri, ne opream
într-un loc, stăteam de vorbă cu locotenentul sau dădeam mai tare aparatul de radio (un mic aparat
portabil) şi ascultam muzică, de obicei populară, sora locotenentului fiind o cunoscută solistă de
muzică populară.
          Astăzi însă, locotenentul ne-a anunţat că avea în program o deplasare mai lungă, de peste 5
kilometri  şi  un  exerciţiu  de  apropiere  de  inamic  fără  să  fim  observaţi.  Şi  am pornit  la  drum
voiniceşte până am ajuns la locul stabilit pentru exerciţiu. În apropiere era un cătun şi nu ştiu cine
l-a rugat pe locotenent să-i lase să meargă să cumpere nişte vin. Locotenentul n-a avut de lucru şi
i-a lăsat. S-a făcut urgent chetă şi după vreo 30 de minute cei doi s-au şi întors cu o galeată mare cu
vin roşu şi cu o cană de tablă şi a început nebunia fiindcă era doar o cană şi 24 de guri şi nu puteai
să bei pe îndelete ca la o nuntă. În sfârşit, primul rând s-a încheiat şi a început al doilea la care nu au
mai participat toţi. Pentru cei mai mulţi a fost suficient, dar cum în galeată mai rămăsese ceva, vreo
trei au ajuns la al patrulea rând. Cei doi i-au dus găleata omului şi locotenentul (care nu se atinsese
de vin) a dat ordin de întoarcere. Primul km a fost bine, dar treptat lacomii au început să mearga tot
mai încet şi să se clatine. Ba pe unul l-a apucat şi cântatul. Cu chiu cu vai ne-am apropiat de unitate.

Locotenentul era din ce în ce mai neliniştit. Trecând pe langă mine mi-a zis:
- Vezi de ce nu v-am lăsat la băutură?
Cum am intrat  în unitate,  un soldat i-a transmis locotenentului  că locotenent-colonelul  a

ordonat să ne prezentam la raport. Era ora 15, celelalte plutoane terminaseră de mult masa şi de noi
nu se ştia nimic (de! nu erau mobile). În cinci minute doi colegi l-au dus în dormitor pe cel care nu
se mai ţinea pe picioare (din fericire nu mai cânta) şi în locul lui s-a prezentat altul de la plutonul 3.
          Ne-am aliniat şi a şi apărut colonelul, negru de supărare.

- Ce s-a întâmplat locotenente? De ce nu v-aţi încadrat în program? Unde dracu aţi fost până
acum?

Locotenentul de-abia reuşea să-l privească. Nu ştiu de unde m-am trezit cerând permisiunea
colonelului să raportez. 

- Permiteţi-mi să raportez!
- Zi, soldat!
- E normal ca să ne pedepsească pe toţi pentru greşeala unuia? Ne-a ordonat să ne punem

măştile şi ne-a alergat de ne-a rupt! 
Colonelul s-a uitat la noi, a văzut cum arătam şi dintr-o dată s-a luminat la faţă.
- Da. Poate să facă acest lucru. Să vă fie de învăţătură! Bravo, locotenent! Felicitări! Acum

urgent meregeţi la masă şi imediat la sala de studiu. Executarea!
Locotenentul a salutat şi el şi am pornit-o spre sala de mese. Cei care erau pe lângă mine

m-au luat la întrebări:
- Bă, de unde ţi-a venit ideea? 
Am dat din umeri. Nici eu nu ştiam de unde. 
La un moment dat s-a apropiat  de mine locotenentul: 
- Dumitrescule, ne-a trecut glonţul pe la ureche!
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Prof. Georgiana Fîrtat

 Anonimi

Anonimi şi simpli
ne intersectăm tăcuţi.
Suntem desculţi
Căci istoria, în care
Obişnuiam să umblăm,
Ne-a rămas prea mică.
Am început să învăţăm 
Limbajul morţii.
Ne e mai uşor
Să-l repetăm în noaptea
În care ne place să ne-ngropăm
Dorinţa şi ura.
În linişte.
În linişte reîntregindu-ne.

Solitudine

Sunt singur în mrejele nopţii.
Aş vrea să fug, dar nu pot;

Un fir nevăzut mă ţine pe loc.
Din nou am căzut pradă sorţii.

Vântul printre ramuri în linişte geme
Iar umbre fug pe alee.

Sunt solitarul din mijlocul nopţii,
Sunt singurul prins în mrejele morţii.

Soare

Plouă cu soare topit,
De jos în sus plouă,
Noi mergem ferit
Să nu ne murdărim de rouă…

Soarele se revarsă în valuri,
Căldura nu mai are maluri
Ne răcorim cu lavă fierbinte,
Copii fără minte…

Adie o boare de soare
Ce usucă ultima floare,
Adie o boare de foc
Al morţii noastre noroc…

Vând o bucată de soare,
15



E ultima în galantare,
Voi lua pe ea ce prind…
De pace vreau să mă cuprind.

Teleportarea cuantică

Prof. drd. Ionela Iordan

    Unul dintre mijloacele de transport inventate de scriitorii de SF este teleportarea. În imaginea lor,
teleportarea  are  mai  multe  faze:  scanarea  subiectului–transmiterea  informaţiilor–  recrearea
subiectului. Fenomene ce par relativ simple. Oamenii de ştiinţă au găsit, însă, câteva neconcordanţe.
Prima dintre ele se referă la posibilităţile de scanare. În lumea cuantică, nu se pot măsura parametrii
unei particule cu o valoare precisă datorită principiului de nedeterminare a lui Heisenberg, ci doar
probabilistic. Astfel, se poate afla viteza unei particule, dar nu şi poziţia ei.

Apare apoi un alt impediment reprezentat  de argumentul Penrose. Acesta spune că nu se
poate  măsura  o  stare  cuantică  fără  distrugerea  ei.  Deci,  pentru  a  obţine  informaţiile  necesare
teleportării,  va trebui să se distrugă originalul.  Recent însă, a apărut un paradox care pare a da
speranţă că în viitorul îndepărtat va putea fi realizată teleportarea cel puţin a obiectelor, dacă nu a
oamenilor. Este vorba despre efectul Einstein - Podolski – Rosen (efect EPR).

Conform  teoriei  relativităţii,  viteza  maximă  în  Univers  este  viteza  luminii.  Totuşi,  s-a
demonstrat  că  o  pereche  de  fotoni  gemeni  (obţinuţi  prin  trecerea  unei  lumini  monocromatice
printr-un cristal) par a ignora această regulă. Dacă ceva interacţionează cu primul foton, al doilea
foton resimte instantaneu aceasta interacţiune.

Despre găurile negre se spune că sunt tuneluri legând Universul nostru cu tărâmul de basm
al unui număr infinit de alte universuri. Găurile negre sunt obiecte cereşti, care, într-un fel, pot dicta
soarta Universului nostru. Karl Schwarschild reuşeşte să găsească o soluţie elegantă “metrica lui
Schwartschild”  pentru  un  corp  sferic  aflat  într-un  spaţiu  gol  (lipsit   de  materie),  imediat  după
publicarea de către Einstein a faimoasei ecuaţii care stă la baza teoriei relativităţii generale.

Spaţiu-timpul este curbat într-o asemenea măsură în jurul corpului respectiv, încât acesta
devine practic invizibil. Altfel spus, dacă raza corpului a atins o anumită valoare, denumită “prag”
Schwarschild,  el  şi-a  început  călătoria  fără  întoarcere  spre  nefiinţă,  devenind  o  gaura  neagră.
Înăuntru se petrec fenomene la care lumea “normală” nu are acces – spaţiul devine timp, iar totul se
prăbuşeşte spre centrul care s-a transformat într-o singularitate.

Interesant este faptul că, pe lângă spectaculozitatea unor asemenea rezultate, trebuie spus că
găurile  negre  au  o  importanţă  cu  totul  aparte  în  fizică,
astronomie  şi  cosmologie.  În  primul  rând  pentru  că  ţinând
seama că ele reprezintă stadiul final al colapsului unor stele cu
masa egală cu cel puţin trei mase solare, este de presupus că
foarte  multe  stele  s-au  şi  transformat  sau  urmează  să  se
transforme  în  găuri  negre.  Apoi,  pentru  că  neuniformităţile
gravitaţionale este posibil să fi generat o mulţime de minigăuri
negre în Universul timpuriu.

În  sfârşit,  pentru  ca  formarea  unei  găuri  negre  este  foarte
importantă pentru evoluţia Universului, mai ales că în timpul
Big-Bang-ului, ca şi în momentul morţii Universului, condiţiile
sunt extrem de asemănătoare cu cele dintr-o gaură neagră.
 Evident  că  o  gaură  neagră  nu  poate  fi  observată  direct,  şi  anume  pentru  că  lumina,
“vehiculul” care ne aduce informaţia vizuală despre orice “lucru” existent în afara fiinţei noastre, nu
poate părăsi suprafaţa sa şi, în consecinţă… nu are “ce” să ajungă la noi.

Metrica  Schwarzschild  descrie  şi  o  a  doua posibilitate,  a  ceea  ce  putem numi  “găurile
albe”. Adică,  în loc de o particulă,   a cărei  distanţă  să scadă până la raza Schwarzschild şi,  în
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continuare, până la zero – singularitatea, am putea avea o particulă care să “migreze” spre orizont
din interior, distanţa crescând dinspre singularitate spre orizont şi mai departe, transformând ceea ce
în interiorul găurii este timp, în ceea ce în exterior este spaţiu. Particula “iese” astfel spre orizont şi
nu se mai poate întoarce, avem acum de-a face cu o gaură albă. 

Există,  totuşi,  o deosebire fundamentală  faţă de “soluţia neagră” (şi “pesimistă”)!  Nu se
poate explica originea găurii albe. Din acest punct de vedere, gaura albă este acauzală. Simplificând
lucrurile, particula ar urma să “iasă” înainte de a fi “intrat”! Dacă este vorba, despre o fiinţă, aceasta
ar reapare în lume înainte de a se fi născut, şi-ar putea întâlni părinţii sau bunicii sau chiar pe sine!

Şi dacă totuşi, găurile albe ar putea fi create şi ar exista în perechi cu găuri negre, aceasta nu
s-ar putea întâmpla în acelaşi univers sau dacă s-ar întâmpla în acelaşi univers, ar implica spaţiu-
timp diferite. Astfel se naşte  necesitatea generării unor punţi de legătură, neaşteptate căi de acces,
între  universuri  sau spaţiu-timpuri  paralele.  Adevărate  tuneluri  care au primit  straniul  nume  de
“găuri de vierme” –  wormholes. Un concept nu foarte nou şi, mai ales, imaginat de oamenii de
ştiinţă înaintea autorilor de science-fiction.  Pentru că, încă de prin anii  1950, Einstein şi Rosen
(acelaşi din faimosul “paradox Einsten-Podolski-Rosen”) au imaginat un nou tip de sfârşit pentru
existenţa materiei care se prăbuşeşte într-o gaură neagră. Cum spune Isaac Asimov în minunata sa
carte “The Collapsing Universe”, materia care se “îmbulzeşte” în gaura neagră poate, în principiu,
să se “strecoare” afară…

Acest  transfer  de  materie,  care  se  poate  efectua  practic  instantaneu  pe  distanţe  enorme
(miliarde de ani lumină), nu se poate face în mod “obişnuit”, căci nu se poate pune de acord viteza
luminii, ca viteza limită  în Univers. El implică nişte…căi speciale, un fel de tunele, “punţi Einstein-
Rosen”, cum le numeşte Asimov, care nu pot avea caracteristicile temporale ale Universului nostru
şi prin care materia  comprimată,  strivită,  în gaura neagră,  explodează cu o enormă degajare de
energie într-un alt univers. 

Găurile  albe  se  pot  imagina  ca  nişte  mini-Big
Bang-uri,  care  adună  mereu  energia  lor,  pregătindu-se
pentru Big-Bang-ul adevărat care dă naştere Universului
şi  generează  radiaţia  de  fond  care  “umple”  întreg
Universul şi pentru a cărei descoperire, Arno Penzias şi
Robert Wilson au luat în 1980 Premiul Nobel.

Teoretic,  au fost inventate mai multe metode de
teleportare,  dar  experimental  au  fost  confirmate  numai
cea  cuantică  şi  psihică.Teleportarea,  efectuată  de
persoane  dotate,  se  numeşte  p-Teleportare,
"psihoportare", ori "jaunting"; numită aşa după scriitorul
fantast  (Jaunte) ce a descoperit  acest  mod în The Stars

My  Destination,  o  povestire  fantastică  de Alfred  Bester.  Acest  tip  de  teleportare  se  înscrie  în
domeniul  paranormalului.  În  literatura religioasă şi ocultă,  teleportarea  e  o  mişcare  instantă  de
persoane  dintr-un  loc  în  altul,  cu  ajutorul miracolelor supernaturale ori  forţei  psihice,  dar  nu  a
metodelor tehnologice.

Toate aceste  variante  sunt  de abia  la  începutul  descoperirii  lor,  aşteptând să fie  puse în
aplicare de vreun alt Einstein şi să dea umanităţii roadele unei ştiinţe extrem de importantă în viaţa
de zi cu zi, fizica…. 

17

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Supernaturale&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Miracole&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Occult%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Religie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Bester_(author)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Stars_My_Destination&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Stars_My_Destination&action=edit&redlink=1


CU TRAMVAIUL 28 PRIN LISABONA

     Prof. Georgiana Bărbulescu

 Atracţie turistică a Lisabonei, bătrânele tramvaie, iniţial galbene,  acum în diverse culori şi
adesea “împodobite” cu diferite reclame publicitare, ne poartă prin zonele cele mai atrăgătoare ale
oraşului  de pe Tejo, capitala cea mai vestică a Europei.
   O să-l luăm de la capătul de la Estrela. Impunătoarea  Basílica da Estrela îşi profilează

turlele albe şi graţioase pe cerul albastru intens, aproape violet.
Faţă în faţă cu ea,  micuţă,  dar elegantă,  Jardim da Estrela ne
învăluie cu farmecul unor plante exotice, cu răcoarea lacului pe
care se răsfaţă păsări graţioase, cu mireasma florilor de portocal
şi cu energiile subtile ale naturii atlantice.   
     Dar să ne urcăm în bătrânul tramvai, în care trebuie să te ţii
bine  ca  să  nu  te  dezechilibrezi  la  curbele  impuse  de  străzile
sinuoase ale capitalei lusitane, construită, şi ea,  pe şapte coline.

Coborâm,  însă,
curând,  la  São  Bento,

unde, la fel de impunător şi de alb, ne întâmpină Palatul São
Bento, sediul Parlamentului. Dacă urcăm strada în pantă, în
scurt timp ajungem la  Casa-museu Amália Rodrigues, casa
în care a trăit aproape o jumătate de secol inegalabila regină
a fado-ului.

Dar nu urcăm strada, ne urcăm din nou în tramvaiul
28 şi mergem până la  Largo Camões. Nu mai e nevoie să

spun că aici ne întâmpină o statuie a
poetului naţional al Portugaliei. 

Ceva  mai  jos,  în  Largo
Chiado, întâlnim un alt poet celebru, Fernando Pessoa, stând la o masă în
faţa  cafenelei  À  Brasileira.  Ba  chiar  ne  putem  aşeza  cu  el  la  masă  şi
imortaliza momentul. De-o parte şi de alta a străzii - librării  elegante cu
tradiţie  şi magazine moderne.  Drept în faţă-faimosul FNAC, de unde nu
poţi ieşi fără o carte, un CD sau DVD. 
   Dar nu mergem la cumpărături. Ne întoarcem în straţia lui 28, de unde se
vede  Teatrul  São Carlos,  unul  dintre  cele  mai  vechi teatre  de operă din
Europa. 

Luăm din nou tramvaiul  pentru câteva  staţii.  Din mers,  admirăm
celebra Rua Augusta, principala stradă comercială din centrul vechi al Lisabonei, apoi coborâm la
Sé,  adică  la  Catedrală,  care  îşi  poartă  vârsta  pe  zidurile  grele.
Intrăm  în  vârful  picioarelor  şi  ne  pătrundem  de  solemnitatea
dinăuntru, chiar dacă nu este slujbă. Apoi ne continuăm drumul
urcând  paralel  cu  linia  tramvaiului  28  şi  curând  ajungem  la
Muzeul  Antonian,  construit  pe locul unde s-a născut  Sf.  Anton,
patronul Lisabonei, cunoscut ca Sf. Anton din Padova, după locul
unde a murit. 

Continuăm  să  urcăm  strada  pavată  cu  piatră  cubică,
tocită şi lustruită de mulţimea paşilor celor care au trecut pe aici,
trecem pe lângă multele  magazine cu suveniruri  şi  restaurante
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mititele, dar pitoreşti, care ne îmbie cu sardele fripte, melci şi fado tradiţional (mai spre seară)
printre altele, şi ajungem la  Miradouro Santa Luzia, o esplanadă de unde ni se oferă o superbă
panoramă asupra estuarului râului Tejo, ce pare o mică mare*. Se vede şi maiestuosul  Panteon
Naţional şi Mânăstirea São Vicente de
Fora,  două  monumente  arhitecturale
reprezentative.

Dacă  traversăm  strada  tăiată  longitudinal  de  linia
tramvaiului 28, putem urca la Castelul São Jorge, de unde
putem  admira  o  altă  panoramă  asupra  oraşului  şi  unde
putem vizita ruinele castelului.

Ne urcăm apoi din nou în 28 ca să parcurgem străduţele incredibil de înguste din cartierul
Alfama, unde rişti să fii făcut una cu zidul de tramvai dacă nu eşti atent. Dar poţi să şi scoţi mâna pe
geamul tramvaiului  şi  să şterpeleşti  sardeaua de pe grătarul  din faţa  casei  unde portughezul  îşi
pregăteşte liniştit prânzul (gest, evident, nerecomandabil!).

Trecem prin faţa Mânăsturii São Vicente de Fora**, albă şi impunătoare ca toate celelalte, şi
coborâm la prima staţie-Largo da Graça, capăt de linie. În faţa noastră, un alt cartier vechi, cu case
tipice, modeste (deşi cândva treceau drept “pricopsite”), dar pitoreşti, cu unu sau două etaje şi cu
magazine la parter.
   O luăm la stânga, pe lângă garnizoană, trecem pe lângă Igreja da Gra-ça, evident, tot albă,
şi ajungem la un alt miradouro, de unde ni se oferă o altă panoramă asupra oraşului de pe Tejo. Aici
ne putem aşeza la o măsuţă sub coroanele bogate ale câtorva pomi şi savura o cafea, bucurându-ne
în tihnă de privelişte, încărcaţi de farmecul capitalei portugheze, de albastrul incredibil al cerului
atlantic şi de bogăţia leandrilor şi trandafirilor japonezi care ne întâmpină, plini de flori, la tot pasul.
Obrigada, Lisboa!***      

*
*

D e

altfel, în trecut, estuarul era supranumit Mar de Palha (Marea de paie), din
cauza paielor   revărsate  din  bărcile  cu mărfuri  de  contrabandă camuflate  cu  paie,  venite  din
Spania pe râul Tejo.    
**Aici şi-au dormit somnul de veci până în 2006 osemintele regelui Carol al II-lea.   
***Mulţumesc, Lisabona! (port.) 
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     Ideal pierdut

          Prof. Iuliana Ştefan

Noian de visuri-n aşteptare
Şi-un val în abisul unui val.
Şiraguri de mărgele cusurgii le calc acum.

De ce nu-mi vii?
Picante amintiri m-apasă...
Departe sunt de tine.
Şi câtă vreme între noi!

Iubind în taina dulcei nopţi
Când glasul ei te cheamă, 
În ceaţa nopţii grele, 
Tu ce faci?

Stai şi te socoţi
De vrei, de poţi...
Aştepţi a-i tâlcui
Petalele de gânduri
Căzute-n palma ta.
Sorbind a dimineţii rouă,
Pătată-i perna de parfumul ei.
Aievea vrei s-o vezi, 
În albele cearceafuri reci 
Cum, ca o nimfă îşi prăvăleşte trupul mlădios
Ce dornic aştepţi să i-l dezmierzi.

Da’ iată...n-o mai poţi atinge!
Aievea vorbeşti de legi.
Ha, haa!ea te priveşte searbăd 
Şi dă să plece.

Te uiţi pieziş la ea, 
Dar nu te înţelege.
O, tu devii frenetic,
Ai fost un iubitor, dar rece.

Dantela inimii cochete. 
De vrei s-o îndepărtezi, nu poţi.
Ea nu te înţelege,
Rămâne în a ei marmoră
........................................
Într-un castel de fildeş, pustiu şi rece.
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Modernitate şi radicalism 

                                                                              Prof. Florin Iorga

Autori reprezentativi pentru principalele orientări filosofice ale modernităţii, anume Francis
Bacon pentru tradiţia empiristă şi Descartes pentru cea raţionalistă continentală, vor sublinia apăsat
contrastul, în plan mental în primul rând, între două epoci ale istoriei culturale occidentale.

Bacon, în ,,Novum Organum” sau în prefaţa la ,,Instauratio Magna”, abordează relaţia dintre
cei vechi şi cei noi prin prisma contrastului psihologic dintre tinereţe şi bătrâneţe, arătând că prin
raportare la experienţa lumii, cei vechi (anticii în primul rând) sunt mult mai tineri decât cei noi
(modernii). Or, specifică tinereţii e tocmai lipsa de experienţă şi caracterul lacunar al cunoaşterii,
derivat din insuficienta experienţă a lumii. Prin opoziţie, specifică bătrâneţii e tocmai înţelepciunea
acumulată  istoric  prin  contactul  îndelungat  cu  experienţa  trăită  a  vieţii.  Uzitând  de  această
comparaţie,  Bacon  va  sugera  noţiunea  de  progres,  adânc  întipărită  în  conştiinţa  spirituală  a
modernităţii.  Modernii  sunt  superiori  celor  vechi,  tocmai  pentru  că  dispun  de  o  cunoaştere
acumulată  în  timp,  prin rafinarea  unei  îndelungate  experienţe,  cu precizarea  că aceasta  nu este
neapărat un  merit al celor noi sau o deficienţă a celor vechi. În fond, atunci când îi compară pe
,,bătrânii moderni” cu ,,tinerii antici”, Bacon remarcă realist că progresul nu ar fi fost posibil prin
continuitatea primilor cu cei din urmă.

Şi la Descartes, conceptul de progres intelectual  joacă un rol esenţial.  Dornic de găsirea
unei metode sigure în cunoaştere,  spiritul  uman se va îndoi de toate informaţiile şi cunoştinţele
pentru care nu dispunem de o fundamentare sigură, neîndoielnică.  De aceea,  considera filosoful
francez, intelectul va trebui să pună între paranteze (aşa cum va susţine mai târziu Husserl) toate
sursele consacrate de autoritate epistemică, până ce intelectul ghidat doar de propriile-i puteri va
găsi temeiuri  sigure pentru a le valida. În acest sens, încrederea cartesiană în capacitatea minţii
noastre  de  a  descoperi  prin  forţe  proprii  toate  adevărurile  certe,  indispensabile  vieţii,  această
încredere deci, apare ca fiind similară fervorii cu care credinciosul îşi edifică relaţia spirituală cu
divinitatea :

,,...doar cu ajutorul  luminilor  raţiunii  şi  al  judecăţii  naturale,  care este mai  puţin supusă
riscului de a se înşela când acţionează singură şi prin ea însăşi decât atunci când caută cu nelinişte
să respecte o mie de reguli  diverse, pe care meşteşugul şi lenevia oamenilor le-au inventat  mai
degrabă pentru a corupe decât pentru a o perfecţiona.”  

Caracterul  pur  personal  al  cunoaşterii  nu este  altceva  decât  o  faţetă  a  individualismului
modern, mefient în genere faţă de posibilitatea ca un efort colectiv de cunoaştere să fie încununat de
succes :

,,Spiritul meu, dispunând după placul său de toate adevărurile pe care le întâlneşte, nu se
gândeşte deloc că ar fi şi altele de descoperit; însă el se bucură de aceeaşi odihnă de care s-ar bucura
regele unei ţări izolate şi atât de separate de toate celelalte, încât acesta şi-ar imagina că dincolo de
ţinuturile sale nu ar mai fi nimic, decât deşerturi sterpe şi munţi ce nu pot fi locuiţi”.

Implicaţiile acestui mod de a gândi capacităţile spiritului uman de cunoaştere raţională sunt
multiple. O primă consecinţă ar fi radicalismul gnoseologic exprimat prin ideea că ceea ce nu ne
mulţumeşte în plan cognitiv întrucât conţine anumite erori trebuie abandonat şi refăcut, asemenea
unei case care trebuie demolată şi reconstruită deoarece prezintă anumite lipsuri :

,,Întreaga cunoaştere acumulată până în prezent (…) cum ea nu este suficientă pentru a-l
mulţumi, nu poate fi decât rea, şi eu o consider ca pe o casă prost construită, ale cărei fundamente
nu sunt sigure”. 
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O  a  doua  consecinţă  derivată  din  optimismul  gnoseologic  cartesian  este  sugestia
reconstrucţiei  integrală  a  cunoaşterii,  utilizând  un mecanism logic  de  înlănţuire  a  adevărurilor,
plecând de la principii prime certe, precum acela al cogito-ului :

,,La fel, ar trebui ca fiecare om, îndată ce a atins la un moment ceea ce se numeşte vârsta
cunoaşterii, să se hotărască odată să-şi scoată din minte toate ideile imperfecte care i-au fost înscrise
acolo până atunci şi să reînceapă de la capăt să-şi formeze idei noi, folosind pentru aceasta atât de
bine iscusinţa intelectului său.” 

Radicalismul  constructivist  gnoseologic  cartesian  nu  a  rămas  izolat.  Pe  linia  Leibniz-
iluminismul  francez,  el  va  influenţa  profund  spiritul  doctrinar  ce  i-a  animat  pe  ideologii
schimbărilor  radicale  din perioada  Revoluţiei  franceze de  la  1789.  Articolul  următor  va detalia
legăturile adânci ale radicalismului socio-politic cu idei filosofice importante ale gânditorilor clasici
ai modernităţii.

Elementele unui studiu biblic productiv
Interpretarea

            Prof. Dana Dragomir

Citirea  cu  credincioşie  a  Scripturii  este
fundamentală  pentru  creşterea  ta  spirituală.  Dar  doar
citirea  nu  este  suficientă  pentru  sfinţirea  ta-este  doar
primul pas din proces.

Pentru  a  obţine  înţelesul  complet-şi  beneficiul
complet-al  Scripturii,  trebuie  să  fii  în  stare  să
o interpretezi cu acurateţe. Deşi s-ar putea să fii în stare să
culegi  un  adevăr  veşnic  dintr-o  citire  superficială  a
textului, Cuvântul lui Dumnezeu merită şi necesită studiul
nostru atent şi sârguincios.

Ne-am uitat deja în materialele trecute la unele dintre greşelile obişnuite, periculoase pe care
le fac oamenii când vine vorba de interpretarea Bibliei. Acum, vrem să subliniem cinci principii
cheie ale interpretării biblice. Acestea sunt instrumente pe care poţi să le foloseşti în mod regulat
pentru a te ajuta în propriul tău studiu.

Principiul literal
În termeni  simpli,  asta  înseamnă să iei  cuvintele  Scripturii  în  sensul  lor  literal,  normal,

natural. O privire literală a Cuvântului lui Dumnezeu te ajută să te protejezi împotriva metodelor de
interpretare falsă cum ar fi studiul numerelor magice, alegoria extremă şi misticismul bizar. Ceea ce
înseamnă fiecare cuvânt acela îi este înţelesul.

Evident, acesta nu este un apel la interpretarea literală servilă, rigidă. Dar chiar şi în cazul în
care Scriptura foloseşte pilde, hiperbole, comparaţii, metafore şi simbolisme trebuie să citim şi să
înţelegem acele figuri de stil în sensul lor natural, normal.

Fanii alegoriei îşi  vor îndrepta atenţia spre limbajul figurativ desfăşurat în unele profeţii
apocaliptice, dar acest lucru este departe de regula Scripturii. Şi chiar şi în acele pasaje, o înţelegere
clară se bazează pe studiul istoric şi nu pe imaginaţia cititorului.

Nu te apropia de Scriptură ca şi cum ar fi o hartă cu comori sau o enigmă ce trebuie să fie
rezolvată  pentru  a  avea  acces  la  înţelesul  secret.  Dacă  ignori  semnificaţia  literală,  arunci  orice
speranţă a interpretării corecte, coerente. Cu câteva excepţii, înţelesul simplu, direct al textului este
sensul lui original, intenţionat.
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Principiul istoric
Trebuie  să  muncim  pentru  a  înţelege  Biblia  în  contextul  său  original,  istoric.  Puneţi

următoarea  întrebare:  „Ce  a  însemnat  acest  verset  sau  pasaj  pentru  autor  şi  pentru  cititorii  săi
iniţiali?” Un text scos din context devine un pretext.

Pentru a înţelege pe deplin orice carte a Bibliei, trebuie să fii conştient de istoria implicată.
Cine a fost publicul iniţial? Unde au trăit? Care au fost condiţiile politice şi culturale? Care au fost
tensiunile, problemele şi crizele acelei comunităţi la vremea scrierii, şi s-a adresat scriitorul acelor
probleme? Existau obiceiuri şi ritualuri specifice care au un impact asupra înţelesului textului?

Răspunsul  la aceste  întrebări  şi  la altele  ca acestea ne ajută  să reducem decalajul  dintre
cultura  Bibliei  şi  societatea  noastră  modernă,  aducând o înţelegere  clară,  profundă a  mesajului
iniţial al scriitorului.

Principiul gramatical
Adeseori  construcţia  sistematică  a  unui  pasaj  este  cheia  înţelegerii  lui.  Verbele,

substantivele,  pronumele,  prepoziţiile-ca  în  orice  altă  limbă,  folosirea  şi  plasarea  cuvintelor
individuale ajută la determinarea semnificaţiei lor.

Diagramarea nu este subliniată aşa cum era odată în clasele de gramatică, dar identificarea
părţilor  gramaticale  ale versetului  sau pasajului  şi cum lucrează împreună este foarte ajutătoare
atunci când se studiază Scriptura. Dacă nu respecţi corect şi precis ordinea cuvintelor şi expresiilor,
cum poţi spera să ştii ce spune cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu?

Dacă ai posibilitatea, primul lucru pe care poţi să-l faci când te pregăteşti de studierea unui
pasaj biblic este să-l studiezi în limba lui originală. Acest lucru te asigură că obţii sensul deplin al
fiecărui cuvânt dintr-un pasaj, şi nu treci cu vederea unele nuanţe care pot fi pierdute prin traducere.
Poţi face asta în studiul tău personal chiar dacă nu cunoşti limba greacă sau ebraică. Traducerile
interliniare, dicţionarele biblice şi comentariile bune ar trebui să-ţi ofere o perspectivă în limbile
originale, şi să te ajute să descifrezi sensul cuvintelor şi frazelor folosite pentru publicul iniţial.

Principiul sintezei
Dacă Biblia este Cuvântul lui  Dumnezeu, atunci trebuie să fie consecventă cu ea însăşi.

Nicio parte din Scriptură nu o poate contrazice pe alta. Toată a fost inspirată de un singur Autor şi
prin urmare reflectă o unitate minunată, supranaturală.

Asta înseamnă că pasajele obscure pot (şi ar trebui) să fie înţelese în lumina celor mai clare.
Principiul sintezei pune Scriptura împreună cu Scriptura pentru a ajunge la un înţeles clar, coerent.
Dacă ţii la o interpretare a unui pasaj care nu se potriveşte cu ceva dintr-un alt pasaj, unul dintre
pasaje este interpretat incorect şi posibil ambele.

Utilizarea Scripturii pentru a se interpreta pe sine te va păzi de asemenea de multe doctrine
eretice, extra-biblice, deoarece te obligă să-ţi supui interpretarea la standardul şi contextul restului
Scripturii. Aceasta te protejează de contradicţii spirituale.

Principiul practic
Nu poţi termina studiul biblic, fără a te întreba: „Ce au de-a face toate acestea cu mine?” Ce

au de  spus  pasajele  despre  credinţă,  evlavie,  creştere  spirituală,  păcat  şi  pocăinţă,  şi  care  sunt
implicaţiile pentru viaţa ta?

Indiferent ce studiezi, va exista o legătură practică pentru viaţa ta. Aşa cum spune Pavel în 2
Timotei 3:16 –„Toată* Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos** ca să înveţe, să mustre,
să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…”

După ce ai luat în considerare sensul literal al unui pasaj, contextul istoric şi gramatical şi
cum se armonizează cu restul Scripturii, trebuie să scoţi implicaţiile practice pentru viaţa ta. Acesta
este modul în care arată studiul productiv al Bibliei, săpând adânc spre înţelesul original al textului
şi aplicându-l în viaţă.

Seamănă asta cu ceea ce faci tu cu credincioşie în studiul tău personal al Cuvântului lui
Dumnezeu?
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Vibraţia luminii

Dacă suntem atenţi, 
putem auzi vibraţia luminii...
O putem auzi cum vine:
mai întâi încet, 
ca un susur de fluturi pe câmp;
apoi, ca un şipot de apă alunecând
printre stânci,
mai apoi, ca o cascadă rupând
depărtarea,
până când ne va durea...
Ne va durea cumplit lumina
care se va auzi atât de tare...
Şi-atunci, din teamă
sau din neputinţă, 
ne vom apleca spre stânci
şi o vom strivi cu o piatră! 
Ca să nu mai intre la noi vibrând....
Şi ne vom întoarce
Să locuim în peşteri,
Fără să ne cunoaştem, 
Fără să fi avut curajul
Să ne naştem
Ca fii ai Luminii...

                                     Prof. Maria Fitcal

                                         
Miracolul iubirii

Cuvântul vesel îl îndrăgi pe cel trist,
Lacrima râdea spre noi,
Noi râdeam spre timp
Cu lacrimi...
Cenuşa ochiului din lut
Îşi plângea timpul...
Şi glasul trupului
Răsărea prin vedenii...
O cearcănă
Mă apăsa sub ochiul ce respiră
Cuvântul trist se scurgea în adânc, 
unde cerul se-nalţă
şi albastrul e mai boltit
decât lumina nopţii. 
Deşi căzută şi adâncită în lut,
Mă simt tulpină verde
Miracolul iubirii s-a întors,
În inima inimii care crede... 

Zi de ianuarie

                                                       Prof. Toma Dumitrescu

Ianuarie! Iarnă fără zăpadă şi fără ger. Al doilea trimestru în şcoala de la P. decurgea liniştit.
Într-o zi, când tocmai mă pregăteam să ies din şcoală şi să mă îndrept spre staţia de autobuz, m-a
chemat directorul. 

- Vedeţi că m-a sunat directorul de la G. şi mi-a zis să treceţi acum pe la el, neapărat.
Cum am ajuns în staţie tocmai a apărut şi maşina. Am coborât după câteva staţii şi am ajuns

şi în biroul directorului. Acesta a intrat direct în subiect.
- Dumneavoastră v-aţi înscris pentru definitivat şi eu am fost delegat să vă fac inspecţia.
Mâine vin în inspecţie.
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- Mâine? credeam că n-auzisem bine.
- Da. Aveţi ceva împotrivă?
- Copiii nu sunt anuntaţi. Nici eu nu sunt pregătit. Nu se poate peste câteva săptămâni?
- Nu mai pot să vin decât în trimestrul al treilea, spre sfârşit. De ce să mai amânaţi? Vă

faceţi ora normal şi gata.
M-am hotărât să risc şi am acceptat.
- Foarte bine! Mâine dimineaţă înainte să intraţi la oră îmi prezentaţi următoarele caiete.

Notaţi?
Şi am notat, ce era să fac? Voia două planuri de lecţie la română, unul la dirigenţie (deşi nu

aveam dirigenţie a doua zi), caietul cu pregătirea ideologică, cu pregătirea militară a elevilor, cu
activităţile săptămânale.

În maşină, mă gândeam dacă voi rezista la noapte să îmi pun la punct caietele. Am ajuns în
Târgovişte şi am intrat într-o alimentară să cumpăr câte ceva pentru a doua zi la inspecţie. Printre
acele ceva am luat şi două sticle de coniac. Nu mai ştiu cine îmi spusese că directorul din G. este
mare consumator.

Mi-am făcut un ibric cu cafea şi toată noaptea a scris baiatul! Aşa-i când nu le faci la timp!
Dimineaţa l-am văzut urcându-se în maşină. Nu mai era cale de întoarcere!

Am  ajuns  la  şcoală  şi  după  două-trei  vorbe  cu  directorul  meu,  mi-am  luat  catalogul,
planurile de lecţie şi caietele cerute şi-am intrat la oră. Erau copii de clasa a V-a, erau buni, au mers
bine, n-au avut emoţii. Mai ţinusem la ei o lecţie deschisă la franceză unde au asistat vreo 30 de
profesori din zonă. În timp ce mă duceam la cancelarie, cei doi directori s-au dus într-o sală de clasă
unde nu erau copii şi cineva mă ajutase să pregătească nişte gustări cu ce adusesem eu. După vreo 5
minute apare directorul meu disperat:

- Domne, ăsta îmi cere coniac. De unde să-i dau?
 Am scos din sacoşă o sticlă de coniac albanez. 
Nu pot să descriu ce faţă a făcut directorul. După a doua oră, la clasa a VIII-a acum, m-au

chemat  amândoi  în  sala  de clasă.  Un coleg  de istorie  îl  servea pe inspector  şi  conversa cu el.
Inspectorul i-a spus să îmi pună şi mie în pahar, nu doar lor. Am dat noroc şi am lăsat paharul pe
masă.

- Am vrut să văd dacă tov. profesor bea şi intră apoi la oră.
M-am uitat la ceilalţi doi şi n-am comentat nimic. Era în joc inspecţia mea. El era inspector,

nu conta că stătea în spatele unor elevi şi mirosea a băutură. Apropo! Sticla era pe terminate.
Am ajuns şi la a treia oră, la dirigenţie.  Tot clasa a VIII-a. Le-am spus copiilor că vom

discuta despre Unire (a doua zi era 24 ianuarie). Am pornit-o de la Mihai Viteazul, le-am amintit de
filmul "Buzduganul cu trei peceţi" şi am ajuns la momentul Alexandru Ioan Cuza.

Spre finalul orei i-a întrebat câte ceva şi inspectorul şi ora s-a terminat. S-a dus în biroul
directorului, a scris procesul-verbal de inspecţie, mi-a dat zece şi după ce a început şi a doua sticlă
antrenat  bine  de colegul  de istorie,  a  plecat  fără  să  se  fi  uitat  prin caietele  cerute.  Nici  măcar
planurile de lecţie nu le-a citit. Muncisem ca un fraier toată noaptea. Da' am luat zece, am luat!
Acum era învăţatul pentru examene. Dar asta era altă poveste.

Şi totuşi...

              Prof. Liviu-Paul Pavel

De curând într-o întâlnire cu câţiva specialişti din sport, mai ales din sportul şcolar, oameni
dedicaţi, oameni cu „puternice” cunoştiinţe teoretice şi mai ales practice din „domeniul” sportului
şcolar „real” nu cel de pe hârtie, specialişti mai ales ai „sportului de la şcoală” am făcut remarca că
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„ pentru România, pentru un sportiv român drumul cel mai scurt către medalia olimpică de aur este
prin SCRIMĂ”. De ce prin scrimă? şi mai ales de ce o „medalia olimpică” şi chiar cea de aur? 

Astăzi au rămas doar amintirile dintro „frumoasă” epocă în
care ne luptam pentru şi numai pentru primele locuri, ba chiar
numai pentru primul loc, acum neam „vindecat” obţinem
performanţe   fenomenale   (cu   mai   multe   rânduri   de
ghilimele) când ne calificăm, mai nou ne ascundem în spatele frazei
„ca un măr putred pe dinăuntru şi cu coaja, frumoasă” că am câştigat locul al doilea,
fals, complet fals pentru o naţiune obişnuită cu victoriile, cu campionii, cu medalia
de aur, nimic  mai  urât,  în  fapt  AM PIERDUT MEDALIA DE AUR. Aceasta-i
realitatea.

Dar în sport, în marea performanţă, există mereu un DAR... Aşa s-a ajuns la nivelul ridicat al
scrimei româneşti, păstrat prin munca multor generaţii care au ţinut standardul de performanţă sus şi
nu-i competiţie la care floretişti şi floretiste, spadasini şi spadasine, sabreri şi sabrere să nu obţină
medalii.  Şi  asta datorită  talentului  şi  pregătirii  sportivilor, valorii  antrenorilor  şi  nivelului  şcolii
româneşti de scrimă.

Şi cu toate acestea,, , producţia” de sportivi de valoare continuă. Minunile nu se înfăptuiesc
zi de zi şi totuşi..... acest pământ”, acest popor, ,fascinant” găseşte permanent resurse nebănuite,
apar oameni pasionaţi, apar copii talentaţi, apar minunile şi acolo unde altora le trebuie ani de zile,
zeci şi sute de copii, fonduri imense, scânteia şi explozia performanţei se produce de la sine.

Cum am constatat? În urmă cu patru ani o doamnă antrenor trecând prin faţa unui magazin,
observă o fetiţă cu mama ei. Pentru toţi oamenii de pe pământ faptul cel mai banal, dar pentru,
„doamna antrenor” nu: fetiţa se juca cu un băţ, băţul îl ţinea în mâna stângă, ca pe o floretă, fetiţa
avea viteză şi îndemânare. Cel mai banal fapt cu putinţă. Miliarde de oameni consideră că ar fi cel
mai neânsemnat lucru de luat în seamă, milioane de români s-ar uita ca la „nişte ciudaţi”, mulţi
antrenori ar pune întrebările fundamentale de astăzi: câţi bani aveţi? ce lucrează mama? ce lucrează
tata? cât investiţi în ea?

Şi totuşi doamna antrenor nu a întrebat decât: îţi place ceea ce faci? (dar să te joci cu o floretă
adevărată? ), crezi că eşti în stare să faci totul ca să ajungi cea mai bună?

Fără îndoială că şi celelalte întrebări sunt azi actuale şi necesită răspunsuri afirmative, dar să
nu răsturnăm ordinea lucrurilor să despărţim afacerea, bunăstarea, folosul imediat de performanţă.

Urmarea, o fetiţă de 5 ani dintr -un mediu sănătos, dar nu foarte „avut” vine în sala de scrimă
şi la o şcoală în care, forma de bază a jocului copiilor este scrima, de fapt, floreta. Poate că pare o
poveste,  poate  că  ne  gândim imediat  că  „aşa  era  pe  timpurile  alealalte"  poate-i  excepţia  care
întăreşte regula, dar şi iar dar... familia a făcut eforturi supraomeneşti şi fetiţa venind zi de zi de la
peste 20 de kilometri din afara Bucureştiului la şcoală şi la antrenament caracterul său s-a călit.

Şcoala  şi  autoritatea  locală  (primăria)  printr-un  program extraordinar  au  întins  amândouă
mâinile”  către  progresul  copiilor,  lucrul  foarte  important  Clubul  Sportiv  partener  al  şcolii  şi-a
îndreptat atenţia şi finanţarea către grupele de copii. Şi fiindcă am pomenit de finanţare şi de cluburi
sportive: există totuşi ( am vrut să pun între ghilimele acest fapt „uluitor”) un fapt real, un exemplu,
un club şi un director care finanţează, are răbdare, are încredere şi acordă siguranţa că „se poate”.

Şi peste toate acestea sunt aşezate cele trei condiţii care sunt poarta spre marea performanţă:
fetiţa vrea şi poate, iar doamna antrenor ştie, poate şi vrea.

De ce am scris despre scrimă, performanţă şi medalii? Pentru că la doar 5 ani de la prima lor
întâlnire, după „doar” 900 de antrenamente „doar” 2000 de ore de pregătire, după „doar" 50 de
concursuri au ajuns la prima confruntare „adevărată”. 

Primul concurs internaţional de anvergură, de mare anvergură, adevărat Campionat Mondial
al copiilor în proba de floretă fetiţe, “under”, 11 ani, între 126 de concurente, din 36 de ţări de pe
toate continentele, românca DENISA VELICA din satul Căciulaţi a obţinut medalia de bronz. Este
mult,  este puţin,  numai Dumnezeu, doamna antrenor  şi  Denis pot şti.  Sigur este că dacă există
dorinţă,  răbdare,  interes,  înţelegere,  spirit  de  învingător,  cunoştinţe  aprofundate  din  domeniu  şi
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seriozitate  în  pregătire,  minunea  va deveni  certitudine  şi  medalia  olimpică  de  aur  va reveni  în
România.

          Mâini

Prof. Georgiana Bărbulescu

Mâini de bătrân
pe creştet de copil
dându-i puterea
de a creşte
şi-nţelepciunea
de a trăi.

Mâini de prieten
uşurând povara
pusă pe umeri
de-ncercările vieţii.

Mâini de ţăran
ajutând pământul
să-şi dea la iveală
rodnicia.

Mâini de dascăl
îndrumând duios
mânuţa tremurând
pe întâiul condei.

Mâini de soră
alinând durerea
şi tămăduind rana.   

Mâini născocitoare,
modelând lutul
sau piatra
sau litera
sau sunetul…

Mâini pricepute
frământând aluatul
ce se va frânge
aburind…

Mâini duioase
ce şterg lacrimi
pe obraji
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şi în suflet.

Mâini de OM
nebănuind măcar
toate câte le pot…

Gheorghe Panu şi traseismul în politica românească de la 1900

Prof. Sorin Irinel Dan

Motto: 
,,N-ai fost, nu eşti şi nici ai să fii satisfăcut  vreodată”

Astăzi  se discută în presă frecvent  despre fenomenul
traseismului politic, s-au iniţiat legi rămase fără ecou şi au fost
identificate  cazuri  excepţionale.  Nu  prea  a  fost  studiat,  iar
cauzele  rămân  contradictorii  (partide  politice  instabile,
incultură, lipsa tradiţiei, interes, etc). 

În  România  de  astăzi  nu  există  diferenţe  ideologice
între  partide,  ci  doar  interese  particulare  sau  de  grup.
Traseismul la noi se poate rezuma la expresia „când corabia se
scufundă, oamenii pleacă”.

În politica de început a României, în secolul al XIX-
lea,  există  un  caz  celebru:  Gheorghe  Panu (1848-1910).
Pentru istoria literaturii române, Panu a rămas cunoscut mai ales ca autor al lucrării „Amintiri de la
Junimea  din  Iaşi”,  amplă  operă  memorialistică  despre  societatea  ieşeană  condusă  de  Titu
Maiorescu. Este un scriitor modest, un jurnalist talentat, dar un politician instabil.

Liberal, socialist, fracţionist sau junimist ?
Greu de răspuns.  Lumea studiilor  din Iaşi  îl  transformă în adeptul ideilor  extremiste  ale

Fracţiunii Libere şi Independente, este anticonservator, dar se înscrie totuşi în societatea Junimea
pentru a urma École des Hautes Etudes  la Paris. În capitala franceză devine fără îndoială un liberal,
dar în mod surprinzător are şi prieteni socialişti. Ciudat.

În rândurile liberalilor 
Când au preluat puterea liberalii în ţară (1876), se înscrie în PNL, renunţând la junimişti.

Titu Maiorescu îl numeşte un om politic ,,multicolor”. De prin 1884 este la modă lupta lui C.A.
Rosetti împotriva guvernului I.C.Brătianu. Bineînţeles că Gh.Panu este acum rosettist. Ulterior  se
înscrie  în  marea  alianţă  anti-Brătianu,  Opoziţia  Unită.  Ion  Brătianu  îl  vedea  prea  tânăr  şi
neexperimentat:,,Ei, D-le Panu, eşti prea tânăr şi lumea încă, nu ştie care este influenţa D-tale în
Parlamentul român ca să citească cu băgare de seamă zisele domniei tale”. 

,,Omul Periculos” (1887)
Articolul  în  cauză,  publicat  în  ziarul  ,,Lupta”,  este  un  atac  injurios  la  rege:  ,,catană

nemţească”,  ,,ulan  prusian”,  ,,izvorul  tuturor  relelor”,  ,,samsarul  tuturor  trădărilor  intereselor
naţionale”, ,,sufletul blestemat al regimului ce ne guvernează”, etc. Panu era apreciat drept ,,capul
cel fenomenal, din care ideile curg buluc, fără nicio noimă, zăpăcitul politic care a calomniat totul în
această ţară”. Toată viaţa va avea de suferit în urma condamnării la doi ani închisoare pentru crimă
de les majestate. Procesul îl etichetează drept politic şi fuge din ţară, la Paris, pentru a se sustrage de
pedeapsă (astăzi se întâmplă la fel în rândurile politicienilor condamnaţi - Marko Attila a fugit în
Ungaria). Acum este împotriva tuturor, liberali sau conservatori : ,,Conservatorii loveau, dar omul
lovit rămânea în picioare; liberalii acoperă cu favoruri, dar greutatea favorurilor este aşa de mare
încât omul cade la pământ”.
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Panu urmărea  să  fie  ales  parlamentar  şi  cât  mai  repede  ministru  (cheia  îmbogăţirii).  În
cariera sa politică a fost de câteva ori deputat şi senator. Niciodată ministru.

Este  ales  deputat  în  1888 şi  având imunitate  se  întoarce  în  ţară.  Va fi  arestat  şi  dus  la
mănăstire.  Justiţie  controlată  politic,  ce  să-i  faci.  Nu  vrea  să  ceară  graţiere:  ,,Votul  liber  al
cetăţenilor din Iaşi valorează de o mie de ori mai mult decât mila regelui şi a lacheilor săi”. Totuşi
regele îl graţiază, dar nu-l uită pentru ofensă. 

Partidul Democrat Radical (1888-1897)
Supărat pe toată lumea, Panu înfiinţează un nou partid politic, singurul radical din istoria

României. Liberalismul radical expirase în Anglia, Franţa, Elveţia, dar în România, credea autorul
că ar fi de viitor (Republica, votul universal şi democraţia, nu erau posibile la noi în acel secol).

Meniul servit la banchetul de înfiinţare este ironic: mezeluri ,,în colectivitate”, cotlete de
,,căprioare conservatoare cu sos junimist”, iepuri ,,laterali cu salată radicală”, vinuri ,,disidente”,
şampanie generoasă ,, a la Majestatea sa”, etc.

Panu imprimă colaboratorilor săi un amestec de idei politice atât de pestriţe, încât se poate
spune pe bună dreptate că şeful radicalilor este un ,,semănător de idei”.

Sfârşitul
Partidul radical nu are succes,  iar Panu continuă acuzele la

adresa dinastiei: ,,Dar, dacă ne trebuie neapărat un rege şi cu preţul
de a nu face nimic, apoi de ce nu deschidem mai bine Văcăreştii, şi
luând la grămadă pe cel dintâi pungaş sau omorâtor, să-l punem pe
tron ?”.

Disperat  ,,neştiind încotro să apuce şeful radical,  doar ar fi
mai sigur de succes, se azvârle când în dreapta, când în stânga”.

Panu face o ultimă încercare: se înscrie în 1897 în Partidul
Conservator, al doilea mare partid al României. Liderul conservator,
putred de bogat, Gh. Grigore Cantacuzino îl pune în sfârşit pe o listă
de miniştrii, la lucrări publice, dar... peste numele lui ,,s-a plimbat cu
dispreţ creionul regal”. Regele nu l-a iertat niciodată.

                                                                                           Prof. Georgiana Bărbulescu

Neintegrare...

                                                                                  
Suntem arme reci                          De ce nu putem fi
pe câmpul de luptă                                                          laseri de gând
lovind chiar şi floarea                                                 şi-n grădina iubirii
rătăcită-n tranşee!                                                         Sau arme-ngheţate
Suntem zefiri de mătase arzând în ea spinii?
în grădina iubirii   Sau zefiri duioşi
alintând chiar şi spinii pe câmpul de luptă
ce inima-nsângerează! alintând lujerul
Suntem laseri de gând rătăcit printre mine?
în truda diurnă
măsurând totul  De ce nu putem
cu ocaua implantată să fim UNA

          oricând şi oriunde?
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            Pentru că ni s-au frânt
                cărările din noi!
         Şi dacă le-am renaşte?!

                                                                                                                                         

        
         În polemici literare…

Într-o gazetă, la pagina 3, 
un autor se interesează 
de poeme bune. 
E o bucurie pentru amândoi.
Joc de cuvinte şi de atitudini.
Vânătoare de idei.
Voce glacială, socializare.
Oare? Defăimare în campanie.

Fără gălăgie, fără furii, 
doar aluzii în joc de vorbe, 
fine ironii când autorul 
vede că poema trădează 
sigur date din casă: 
timp, emoţie, zestre naturală, 
ecouri târzii…

Trădare să fie zbor de zei 
cu priviri piezişe printre 
blocuri cu număr impar? 
Cine îşi fură căciula 
când şuieră viscol pe sub 
uşi de-apartament cu dublă
orientare vizavi de Sală?
”Hoţ şi păgubaş”, în acelaşi timp?

De ce-mi apărea în vis 
şosea spre Tomis cu palazzo, 
pe mal de ghiol?

           Filoteea Barbu Stoian- scriitoare

Lui Labiş
Cunoscut în ’53

Te priveam de-aproape 
cu admiraţie, meşter de 
cuvinte, prometeu 
român, mit pe piedestal,
 Mozart în copilărie.

Primăvară liceeană 
şi o bucurie până la 
majorat: Te-am întâlnit 
la Casa de Litere 
cu număr impar, 115.

Am rămas de-atunci 
numai câţiva cu opt 
decenii şi ne amintim 
de tinereţe. Te vedem 
geniu în cărţi, albatros 
unic, ucis.

Într-o zi de iarnă, 
cu frig în oase, cu doliu 
în suflet, te-am însoţit 
pe ultimul drum, 
între marii poeţi. 

Din când în când tot mai 
aud dangăt de clopot 
când pleacă la Bellu 
un mare artist.
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La Mălini, pădurea cântă 
doru-n frunză, pâraiele 
duc la vale lacrimi 
unde se adapă

una câte una, căprioarele.

Ora de educaţie fizică

                  Prof. Zinica Ionescu

E destul de dificil să-i convingi pe semenii tăi că este altceva, în general, un lucru asupra
căruia  ei  se  consideră  deplin  edificaţi.  Oricât  ai  încerca,  te  loveşti  de stabilitatea  convingerilor
preconcepute, chiar şi atunci când ele se dovedesc eronate şi, s-o spunem drept, oamenii manifestă
această constanţă mai ales în privinţa convingerilor greşite. 

De pildă, eu n-am reuşit să-i conving pe concetăţenii din comună că nu sunt profesoară de
sport, ci absolventă de clasice care predă limba română. E drept că situaţia era structurată astfel
încât să încurce pe oricine, pentru că încadrarea mea pornea cu cele două ore de latină de la clasele
a opta, continua cu română la a noua şi a zecea, clase de care fugea toată lumea, şi se completa cu
ore de educaţie fizică, pe motiv că de-astea mai avea directorul disponibile, - care-i problema, nici
română n-ai pe diplomă?- doar nu era să strice încadrările pe română ale suplinitorilor cu state vechi
în şcoală, care dovediseră loialitate de-a lungul timpului. 

Inutil de precizat, şi oricum nu părea importantă distincţia, că o diplomă de Clasice, oricâtă
prestanţă ar conferi ea în principiu posesorului, nu poate acoperi, totuşi un câmp atât de amplu cât
să cuprindă şi predarea educaţiei  fizice;  dar, cum spuneam, acest  aspect  nu constituia  deloc un
impediment,  ci  mai degrabă o practică destul de obişnuită; şi fratele meu preda, pe la Bolintin,
engleza, fără ca el s-o fi studiat vreodată în toată viaţa lui, şi s-a descurcat admirabil, şi azi îi sunt
recunoscători unii absolvenţi, pentru iniţierea eficientă în studierea limbilor străine.

Aşadar,  mi-am  luat  încadrarea  în  primire  şi-am  pornit  s-o  aplic  în  mod  eficient  şi
personalizat.  La  clasele  a  opta,  după  o  dezbatere  bine  orientată  către  iminenţa  examenelor  de
admitere, am fost fierbinte rugată să înlocuim exerciţiile fizice cu cele de gramatică a limbii române
care să-i lămurească, pentru veşnicie, care-i diferenţa dintre nume şi verb. Cât despre sport,  am
convenit, amiabil, că, în ce-i priveşte ar fi cam suficient ceea ce practică ei la maidan, duminica,
drept fotbal, şi pentru asta nu-i nevoie să exersăm noi la clasă.

Aplic o similară strategie de manipulare şi la clasele de liceu, arătându-le cum putem noi
recupera materia pierdută în perioada de practică agricolă în acele ore de educaţie fizică, stabilind şi
că ei stau destul de bine cu fizicul,  după atâtea săptămâni de intensă activitate la câmp şi ar fi
momentul  să  ne  ocupăm  întrucâtva  şi  de  metafizic.  Lăsând  deoparte  cele  câteva  cârteli  ale
fotbaliştilor amatori din fundul clasei, şi aici, succes deplin, hotărâm să facem română în orele de
educaţie fizică. A doua săptămână directorul mă avertizează, semn că nu-s chiar de capul meu prin
comună, oricât ar fi el de deştept, capul meu, adică:
   - Vedeţi tovarăşa, … că nu respectaţi programa la sport, s-au plâns copilaşii că nu faceţi ora…

Totdeauna directorul folosea pluralul pentru un plus de autoritate, când avea reproşuri de
pronunţat, cel puţin în incipitul discursului.
   - Mai exact, fac ore de română în locul celor de sport, ţin să-l clarific fără să mă enervez..
   - Păi da, domne, nu faci ora şi io nu ţi-o mai plătesc să ştii, îţi tai orele…
   - OK, mi le tăiaţi pe cele de sport neefectuate şi-mi plătiţi pe cele de română făcute în plus, e-n
regulă? tot acolo ajungem.
   - Ce-mi pasă mie ce faci în plus, aia e datoria ta, să faci meditaţii, şi în programul de pregătire
suplimentară orele nu se plătesc.
   - Bravo domnule, dar nu mai bine să nu mă mai plătiţi deloc şi să muncesc din vocaţie şi pasiune,
că pe diploma mea scrie latină-greacă, nu sport?
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   - Lasă tovarăşa, lasă că ştim şi noi să fim ironici, da? Ce mai, eu nu vreau reclamaţii, că profesorii
nu-şi fac orele şi alte alea!

Înţeleg că directorul nu voia să aprofundăm discuţia, pentru că am fi ajuns la încadrarea
preferenţială a suplinitorilor cu studii medii în catedra de limba română, în defavoarea navetiştilor
cu studii universitare. Aşadar, să nu mă enervez. În definitiv, mi-a plăcut sportul, totdeauna. Am
jucat volei şi-n liceu, şi-n echipa Facultăţii, fac zilnic gimnastică de întreţinere, ce mare filozofie, 
dacă stai şi te gândeşti puţin, cum ar fi să-i pui pe alţii să execute aceleaşi mişcări? Doar că, lipseau
terenurile de sport, o sală de sport, un spaţiu cât de cât amenajat, aşa încât elevii să nu se afle în
primejdie. Dacă punem la socoteală şi ploile mâloase, care nu-i mai scot din cizmele de cauciuc din
toamnă până-n vară, rezultă că nici curtea şcolii nu este decât o soluţie temporară. În concluzie,
încep să mă întreb dacă şefu’ avusese intenţia să producă un efect umoristic sau îndemnul de a face
ora de sport era o simplă figură de stil, câtă vreme, afară de intervalul dintre bănci, din clase, ori
coridorul pavat cu ciment, nu exista niciun spaţiu adecvat pentru o oră de educaţie fizică. 

Totuşi, cât încă e vremea bună îi scot pe elevi în curtea şcolii şi-i aliniez pentru încălzire:
exerciţii  uşoare  pentru  braţe,  pentru  membrele  inferioare,  aplecări  de  trunchi,  răsuciri,  deja
anticipam că febra musculară pe care o vor dobândi are să le taie cheful de reclamaţii că nu se face
sportul. În careu pas alergător, pasul piticului, pasul ştrengarului, ăsta mi se pare cel mai simpatic, şi
execut  împreună  cu  ei,  tot  ce  comand,  în  mod  demonstrativ,  desigur,  conştientă  că,  de  după
perdeluţa fronsată de la ferestrele cabinetului directorial, şefu’ îmi urmăreşte evoluţia împreună cu
amicul de sport, dom’ Titu, bucuroşi amândoi, să mă fi pus într-o situaţie imbarasantă, din punctul
lor  de vedere.  Îi  dezamăgesc,  cu siguranţă,  pentru că mă descurc destul  de bine:  în  careu,  pas
adăugat, ultimele comenzi, şi mă pregătesc să-i învăţ pasa de sus la volei… În curtea şcolii, deodată,
pătrunde o şaretă, condusă nervos. Pe capră îl disting, după trunchiul gros şi lat, pe Băloi, şfichiuind
cu sălbăticie calul negru. 

Vechiul meu prieten Băloi. Abandonase şcoala pe la cincisprezece ani, pentru că, oricum, nu
mai încăpea în băncile de clasă şi pentru că, oricum, rămăsese repetent la limba română, adică „din
cauza  la  română”,  situaţie  pentru  care,  fireşte,  în  neamul  său  se  considera  că  sunt  singura
responsabilă, câtă vreme, în anii anteriori, băiatul se descurcase atât de bine cu ceilalţi profesori; a
trebuit să vină venetica asta de la Bucureşti, să distrugă viitorul copilului, când putea să facă şi el
opt clase, acolo. De altfel, se ştia că nu e voie să-i laşi pe copii repetenţi, eu cum îndrăznisem? Şi
doar mi se spusese, sub forme variate: rugăminţi, oferte, ameninţări, mici şantaje, nu neapărat în
această succesiune, de către varii persoane, din şcoală, de mai sus, de mai jos, (că nu e bine pentru
şcoală să ni-i punem p-ăia în cap, că, dac-avem repetenţi, o să ne vină brigadă, că, oricum aşa sunt
vremurile, trebuie să-i trecem pe toţi, că, ia, să vedem, tovarăşa, câte meditaţii ai făcut cu bietul
copil? şi dacă-l laşi, nu rămâne tot pe capul nostru?) Până şi tanti Floarea, mareşalul responsabil cu
mătura, îmi dăduse târcoale, vreo două zile bântuită de întrebarea „Ai, bre, don’şoară, ăsta al lui
Băloi ce face? Trece la mata, ori nu?” 

Trecea, bre, mareşale, dacă-şi scria tot numele, pân’ la capăt, cu litere de mână. Ia uite ce-a
notat domnul Băloi Marian pe foaia de corigenţă, pe diagonală, cu majuscule: Bălo Marea. „Ai, bre,
da’ era cuminte, ce făcea el acolo, ca să-l laşi?” nu s-a lăsat tanti Floarea. 

Desigur, familia tânărului nu se aşteptase la acest rezultat, şi şi-a exprimat nemulţumirea în
etape progresive: „Da’ ce-ai, bre, cu copilul, ce ţi-a făcut, de nu-l treci? Ţi-a căşunat pe el?” mi-a
reproşat mama, revoltată. „Hă, că ai venit tu de la Bucureşti să ne omori băiatu’”, a fost mai radical
tatăl. „Bre, da’ nu ne înţelegem şi noi, ca omu’? ce dacă s-a-ncheiat cu roşu, că să taie şi să pune altă
notă, aia care trebe şi trece şi el, cum să rămâie?” mi-a explicat procedura, cu răbdare şi înţelegere,
un frate mai mare. În vremea asta bunica, am presupus că era bunica după aspectul mai tradiţional,
ca să zic aşa, şi ţinând cont de limbajul bogat în zicători, proverbe şi imprecaţii, cu mâinile bine
înnodate în şold, mi-a promis că îmi aprinde lumânări, sincer, nu ştiu nici azi dacă acest procedeu
era în favoarea mea sau dimpotrivă, cum nu mi-e clară nici spusa unchiului, că        a-nfipt cuţitul în
pământ pentru mine. 

În fine, fiecare familie are obiceiurile ei,  cât şi propria perspectivă privind instruirea; de
pildă,  în  familia  Dumitrescu  toţi  se  fac  medici,  că  aşa  s-a  pomenit  dintotdeauna  în  clanul  lor;
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mi-amintesc  de  fiul  lor  cel  mic,  coleg  de şcoală  cu mine,  un foarte  bun pianist,  cum tocea  la
anatomia omului fără să cârtească, deşi, când vedea sânge, leşina instantaneu. Şi-a ajuns un foarte
bun cardiolog. De ce, atunci, nu s-ar implica familia Băloi în educaţia copilului lor? mi-am zis, e
firească preocuparea părinţilor, deşi un pic tardivă. 

Totuşi,  pe  şoptite,  doamna  Robescu  m-a  compătimit,  uitându-se  în  stânga  şi-n  dreapta:
„Aoleu, anul trecut, baba aia m-a atins pe umăr şi o săptămână nu mi-am mai simţit braţul stâng,
fereşte-te!” Doamnă, v-a tras curentul,  trebuia să daţi cu Voltaren şi vă trecea mai repede,  i-am
recomandat, etalându-mi cunoştinţele medicale, sumare altminteri. Aurica, fetiţa blondă dintr-a opta
A, care mă îndrăgea fără motiv, m-a tras deoparte înlăcrimată: „să aveţi grijă, doamna, că Băloi a
zis că vă aşteaptă cu tot neamul la siloz, când oţi trece la gară.” Draga mea, nu e un lucru rău faptul
că familia lui Băloi este atât de ataşată de mine, am liniştit-o, le stau la dispoziţie oricând, pot veni
şi la şcoală pentru consultări, probabil, însă, că lor le este mai la îndemână să mă aştepte la siloz, ei
locuind în zonă. Însă, o vreme, mi s-a părut mai înţelept să merg în grup, pe mijlocul drumului, în
lumină, evitând umbra gardurilor, strângând în mâna din buzunar un spray insecticid, că alt fel nu
puteam procura, aşa cum văzusem eu în filmele de acţiune, că procedează băieţii buni în lupta cu
băieţii răi.

Aşadar, iacătă-l pe amicul Băloi, mare şi lat, desigur aflat într-o postură superioară pe capra
trăsurii cu două roţi, făcând echitaţie printre elevii mei înşiraţi în careu, în curtea şcolii, drept pe
terenul de fotbal, unde ei executau pasul adăugat. Ridicat în picioare, uriaş, ca un vizitiu homeric,
trage  de  hăţuri,  executând  ture  rotunde,  răvăşindu-i  pe  elevii  uluiţi.  Aceştia,  speriaţi,  ţipă,  fug
disperaţi din faţa calului agitat,  se-mprăştie în toate părţile,  care încotro. Mândru de isprava sa,
Băloi hăhăie cu toată gura, bucuros că mi-a distrus disciplina orei, spre satisfacţia câtorva dintre
„premianţii clasei” care încep să-l încurajeze ovaţionând, râzând împreună cu el. Stimulat de succes,
Băloi face ture ample, urmărind cu calul pe câte o fetiţă mai frumuşică, zarva şi ţipetele sporesc. Mi
se face frică pentru ei, pentru aceşti copii care pot fi zdrobiţi de cal; Doamne, fereşte, să cadă! simt
cum creşte în mine furia neputinţei gândind că nu-mi pot exercita rolul de a-i proteja, de a-i păstra
în siguranţă. 

Deodată vizitiul, marcat, probabil, de amintirea neguroasă a legendarelor lupte de care, se
vede că tot a rămas şi el cu ceva de pe urma cursurilor mele, întoarce carul ţintind spre mine, căci
doar eu mă mai aflam neclintită pe terenul de fotbal, cu scopul, fie să mă doboare cu calul, fie să mă
fugărească, aşa ca pe copilele cu care se distrase până acum. Înţeleg, mai degrabă simt, căci furia
mă devasta,  dominată  de  primejdia  rănirii  copiilor  pe  care  trebuia  să-i  apăr,  că  este  vorba  de
supravieţuire, situaţie pentru care nu studiasem niciun paragraf în Statutul cadrului didactic: eu sau
el, doar unul urma să rămână în picioare. Într-o fracţiune de secundă, adrenalina aşa lucrează, cu
miimile de secundă, iau decizia fulgerătoare: mă îndrept iute drept spre şaretă, mă proţăpesc în faţa
calului cu braţele deschise, (în viaţa mea n-am mai stat vreodată în faţa unui cal! sper ca el să nu-şi
dea seama de asta) strigând din toţi plămânii: hoo!, apuc dârlogii, calul, înspumat se opreşte brusc,
cambrându-se nervos; Băloi cade pe spate, în şaretă; profit de moment, ştiut fiind că, în bătăliile
inechitabile, cel slab trebuie să uzeze de elementul surpriză pentru a egala balanţa puterii, mă reped
şi smulg biciul din codirişcă şi, pe când el, greoi, se străduia să se ridice, încep să-l croiesc frontal,
fără să aleg vreo parte anume a corpului, obligându-l să-şi apere capul cu braţele: jap, jap! Biciul
şfichiuie prin aer, jap, jap! Pe cine fugăreşti tu, mă, analfabetule? jap, jap! pe cine vrei tu, mă, să
omori? Jap, jap! Ce-ai tu, mă, cu copiii ăştia? de mâna mea mori, tu, mă, bestie! Morţii mă-tii! Jap,
jap! Nici nu ştiam că în mintea mea sunt depozitate atâtea înjurături.  Le distribui echitabil între
două jap, jap! Jap, jap! stânga, înjurătură, jap, dreapta, înjurătură, jap!... Două mişcări. Iute. Iute. Să
n-aibă timp. Biciul lasă dâre roşii pe braţele expuse, pe faţă. Te bag în puşcărie, infractorule şi mai
întâi în spital, nemernicule! Jap, jap! Mă ameninţi tu pe mine, nenorocitule! Îmi strici tu mie, ora de
educaţie fizică, na, educaţie fizică, să te saturi! Jap, jap!
   - Ce se-ntâmplă, domne, aici? Ce e scandalul ăsta? Directorul apare, în cele din urmă, cu dom’
Titu după el.
   - Tovarăşul director, tovarăşul director, copiii, emoţionaţi, aleargă să i povestească întâmplarea.
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   - Chemaţi, domnilor miliţia, să le dăm un infractor, le strig celor doi şi mă opresc. Lăsat liber
Băloi se adună icnind şi se face nevăzut cu şareta.
   - Ce e tovarăşa, eu te-am trimis să-ţi faci ora de educaţie fizică, nu să te baţi cu mahalaua!

Am încă biciul în mână şi mă întorc semnificativ spre el; un gând nelămurit mă îndeamnă să
cred că cei doi mari bărbaţi ai şcolii, pitiţi după perdeluţa cu volănaşe, avuseseră clipe de desfătare
urmărind distracţia ecvestră a haidamacului; vorbindu-i directorului cu furie, îmi subliniez fiecare
cuvânt cu biciul, acesta, surprins, face câte un pas înapoi.
   - Infractorul acela putea să-i rănească pe copii, şi să mă doboare pe mine, iar domniile voastre
admiraţi de sub sticla birouaşului! Şi eu trebuia să-l las s-o facă? Pe mine mă ameninţă de câţiva ani
şi nimeni nu ia nicio măsură; era ori eu, ori el! Aţi vrut educaţie fizică? Apăi asta am făcut: i-am
administrat eu o educaţie fizică, să se sature! Închei apoteotic şfichiuind biciuşca pe lângă urechile
clăpăuge ale directorului, dorindu-mi pentru o secundă să nimeresc în plin.

Emoţii de  diriginte

                                                                                        Prof. Milena-Daniela Negoiţă-Boiangiu

    Ce este un diriginte?.. Coordonatorul activităţilor clasei
de  elevi,  responsabil  cu  toate  aspectele  vieţii
şcolare/extraşcolare ale elevilor, cu orientarea lor şcolară şi
consilierea,  cu  completarea  catalogului  şi  a  altor
documente şcolare. El îşi planifică activitatea în corelaţie
cu  documentele  specifice,  el  organizează,  coordonează,
colaborează, monitorizează, completează, motivează, etc...
la modul general, o activitate plină de responsabilităţi!

Pe scurt însă, un pedagog  la fel ca oricare altul, dar
diferit de toţi ceilalţi.

Activitatea lui începe odată cu emoţiile primei zile
de şcoală, în septembrie când cu nerăbdare aşteaptă să îşi
cunoască “echipa” de boboci căreia urmează să-i îndrume
paşii în următorii patru ani. Odată intraţi în sala de clasă,
după întâiul  “salut”  în  curtea  şcolii,  încerci  să  îţi  faci  o
primă impresie  asupra lor… însă te  simţi  ţinta  a  multor
întrebări nerostite încă de ei.. le priveşti ochii mari şi plini
de emoţii şi parcă citeşti pe chipul lor câteva… “Are tonul
prea dur?.. ”, “ O fi indulgenta?..”, “Pare înţelegătoare?..”, “Este prea înaltă? ”… Întrebări la care
vor primi un răspuns pe parcurs...

Din  partea  cealaltă  a  catedrei,  lucrurile  se  văd  diferit;  în  timp  ce  încerci  să-i  cunoşti
adresându-le întrebări generale, parcă eşti curioasă să le descoperi calităţile, urmând apoi să le pui
în valoare, să corectezi acolo unde este cazul, te întrebi dacă vor exista printre ei copii care îţi vor
îngreuna situaţia  în  anii  ce  vor  urma,  va  trebui  să  ai  grijă  să-i  ridici  pe cei  ce  urmează  să  se
împiedice, să-i ajuţi  pe cei stângaci, aştepţi nu nerăbdare să-i cunoşti pe cei ce vor dori să se afirme,
pe cei care vor să participe in diverse activităţi educative, dar  la fel ca în cazul lor, toate aceste
lucruri prind contur pe parcurs… pe parcursul celor patru ani în care ne vom intersecta drumurile.

Odată  cu  trecerea  anilor  cresc  pur  şi  simplu  lângă  tine,  lucru  care  te  motivează  să  fii
exemplar,  să fii bun, să-i implici în activităţi care să-i responsabilizeze, să-i educi, să-i ajuţi să se
maturizeze  frumos,  investind  bineînţeles  sentimente.   Colaborând  şi  lucrând  cu  ei,  ajungi  de-a
lungul anilor să-i descoperi, să-i cunoşti, să-i apreciezi, să-i iubeşti!.. 

Rolul unui diriginte nu se reduce doar la educaţia la catedră sau la clasă, presupune mult mai
mult. Totodată influenţa personală nu poate fi înlocuită nici de manuale, nici de recompense sau
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pedepse, nici de tehnicile moderne. Iubind şi ascultând copiii, apropiindu-te de ei cu simplitate şi
sinceritate, realizezi una din trăsăturile esenţiale ale unui bun pedagog.

Deodată, după un timp care greu de imaginat s-a scurs grăbit, te trezeşti spectator imparţial
şi resimţi secundele cu scurgeri de veac ale festivităţii de absolvire în urma căreia elevii tăi părăsesc
băncile şcolii… Ca-n prima zi în care i-ai văzut îţi trec prin minte seturi de întrebări privindu-i…
De data  asta  le  cunoşti  privirea  din  ochi.  Au  crescut  frumos,  au  evoluat,  s-au  maturizat.  Am
împărtăşit împreună experienţe plăcute şi am reuşit să ajung la sufletul lor ca prieten, ca dascăl, ca
exemplu. Printr-o analiză sinoptică, conchid că mi-am atins obiectivele şi sunt mândră de asta!  

Elevilor  le  rămâne  întipărit  în  minte  atât  portretul  fizic  cât  şi  moral,  la  fel  ca  “Domnu
Trandafir”  descris  de  Sadoveanu;  un  pedagog bun nu se dă uitării  de  generaţii  întregi  datorită
respectului faţă de meserie şi predă dăruindu-se pe sine, având ca rezultate minţi sclipitoare de elevi
care nu-l vor da uitării.  Cu fiecare etapă pe care o încheiem, noi nu câştigăm doar vechime, ci
acumulăm foarte multă experienţă, emoţii şi împliniri trăite cu elevii noştri, cărora timp de o vreme
le-am condus paşii pe un drum pe care-l numim cu înţelepciune: educaţie.

S.O.S. BIBLIOTECA ŞI BIBLIOTECARII
                                                                                      

      Bibliotecar, Viorica Preda

În  societatea  actuală  unde  informatizarea  atinge  forme  maxime,  iar  cartea  electronică
înlocuieşte cu succes cartea tipărită ne întrebăm ce rol mai are biblioteca şi implicit bibliotecarul.

Dacă din cele mai vechi timpuri bibliotecarul era sinonim cu savantul, cu cărturarul astăzi în
ochii  multora  bibliotecarul  este  o  persoană care  ia  cartea  din raft  şi  i-o  dă cititorului,  un umil
funcţionar, bun la toate, ce deţine cărţi în custodie şi le mai ştrege din când în când de praf: “şoarece
de bibliotecă”

Căutând în istoria biblioteconomiei aflăm că bibliotecile şi bibliotecarii au apărut şi s-au
dezvoltat odată cu evoluţia învăţământului şi a cercetării ştiinţifice.

Astăzi biblioteca are o poziţie ingrată datorită societăţii care nu are nevoie de ea.
Cărţile electronice CD-romurile, DVD-urile care înregistrează cantităţi uriaşe de informaţii,

înlocuiesc munca bibliotecarului cu succes.
Acesta  este  motivul  pentru  care  profesorii  sunt  chemaţi  să  reaşeze  lectura  pe  poziţia

cuvenită, chiar dacă aceasta provine dintr-o bibliotecă reală sau virtuală, iar bibliotecarul, ca om
care preţuieşte carte tipărită la adevărata ei valoare, să-şi încurajeze micii vizitatori, iar celor mari să
le dea încredere. “Citind vei descoperi o lume mai mare decât cea în care te-ai născut”.

Informatizarea  bibliotecii  este  o  activitate  complexă  şi  presupune  prelucrarea  cărţilor
respectând normele biblioteconomice. Utilizatorul este pus în situaţia de a alege formatul lecturii de
a găsi metode moderne şi eficiente de informare şi documentare.

Biblioteca informatizată dă posibilitatea cititorului să primească informaţii mai bogate mult
mai rapid.

In  România  profesia  de  bibliotecar  a  apărut  după  anul  1800,  dezvoltându-se  odată  cu
sistemul educaţional.

Primul  bibliotecar  celebru  a  fost  Bogdan  Petriceicu  Haşdeu,  această  profesie  fiind
îmbrăţişată  şi  de  Mihai  Eminescu,  Lucia  Blaga,  Constantin  Noica,  George  Călinescu  şi  Stefan
Octavian Iosif.

Incepând  cu  anul  1999,  Ziua  de  23  aprilie  a  fost  declarată  “Ziua  Mondială  a
Bibliotecarului”, această dată fiind deja aleasă de UNESCO, drept “Ziua Mondială a Cărţii”.

Cred că nu întâmplător aceasă zi coincide cu sărbătoarea Sfântului Gheoghe, cunoscut în
 creştinătate ca învingătorul balaurului, iar în cazul acestei profesii, învingătorul inculturii.
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Filoteea Barbu Stoian- scriitoare

Jertfă în zadar

  În seri mohorâte,
meşterul olar stăpânea pe roată

o argilă anonimă, în multiplicare,
ca o simplă amintire.

Vorbe de nisip,
conturau un chip: ochi, obraz, buze şi sâni.

Despuiată-ntre versete,
                             femeia de lut, în adorare,
alinta zeul-olar,

tot cu vorbe de nisip:
Am adus de-acasă

pământ ars de tine-n ţest
să ridicăm un adăpost.

Sub cer înnorat,
meşterul  olar, între muze moarte,

se jertfea ... pe sine.

PEŞTERA MEZIAD

               prof. Costel Barbălată

Colindând  vara  trecută  prin  Munţii  Apuseni  m-am  hotărât  să  vizitez  şi  peştera  Meziad,
amplasată în partea sud-vestică a Munţilor Pădurea Craiului.  Cu 11 ani în urmă am mai fost la
Meziad însă peştera nu avea ghid şi nici nu era electrificată.

Pentru a ajunge la peşteră, accesul se face din drumul
national  DN  76  care  leagă  oraşul  Beiuş  de  Oradea.  La
kilometrul  123,  în  centrul  oraşului  Beiuş,  un  panou  ne
indică  drumul  spre  Roşia  (DJ-764)  şi  faptul  că  până  la
Peştera  Meziad  sunt  18  km.  Facem  dreapta  cum  venim
dinspre Bucureşti spre Beiuş şi urcăm domol spre periferia
Beiuşului. La un moment dat trebuie să facem stănga la o
bifurcaţie şi urmăm DJ 764 spre satul Delani care intră în
componenţa municipiului Beiuş. După ce trecem prin satul
Petreasa ajungem în localitatea Remetea unde un indicator
ne  semnalizează  că  spre  dreapta  se  ajunge  în  localitatea
Meziad  după  7  km.  După  parcurgerea  câtorva  kilometri
prin satul Meziad un indicator situat în apropierea staţiei de
autobuz ne semnalizează peştera la 3 km. Facem stânga şi
după câteva sute de metri ieşim din sat şi urmăm drumul
forestier  până  la  peşteră.  Drumul  forestier  pietruit,
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acceptabil pentru o maşină de oraş, este în curs de amenajare până în vecinătatea peşterii la circa
200m. La finalul traseului este loc pentru parcarea mai multor maşini. Când am sosit la peşteră se
lucra cu un excavator pentru amenajarea unei parcări mai
extinse.  

Ajunşi aici pe o scară se ajunge la casa de bilete de
unde  se  pot  cumpăra  şi  diverse  albume  cu  peştera  şi
împrejurimile  precum  şi  diferite  hărţi  turistice  cu  zona
Munţilor Apuseni.

Peştera  poate  fi  vizitată  zilnic  între  orele  10  şi  18
pentru perioada 1 iunie-30 septembrie şi în intervalul orar
10-17 în perioada 1 martie-31 mai.

Pentru perioada 1 octombrie-28/29 februarie vizitarea
peşterii  se  face  cu  programare,  numai  dacă  evident
condiţiile meteorologice o permit.Vizitatorii trebuie să ştie că în peşteră temperatura este relativ
constantă ea oscilând între 9 şi 12 ˚C.  În vara trecută tariful de intrare era de 15 lei pentru adulti si
de 10 lei pentru copii. Grupurile organizate pot beneficia de reduceri (10 lei pentru adulţi şi 7 lei
pentru copiii între 5 şi 14 ani ) pe baza unei liste cu numele şi prenumele participanţilor şi datele de
contact ale conducătorului de grup. Vizitarea se realizează cu un ghid şi durează circa 45 de minute
cu condiţia ca grupul să aibă minim cinci persoane. Intrările se realizează la ore fixe. Fotografierea
şi filmarea nu este taxată însă dacă se vrea o fotografiere profesională se percepe o taxă de 100 de
lei. Pentru filmările profesionale taxa este de 400 de lei. 

Deşi este menţionată documentar încă din anul 1863 de către geograful austriac  Adolf Schmidi,
meritul deosebit de a scoate în evidenţă această peşteră îi revine lui Iuliu Czárán (1847-1906) care a
explorat-o  şi   cartat-o pentru prima data.  Pe peretele de la intrarea în peşteră o inscripţie aminteşte
de  acest  explorator.  În  anul  1929  şi  marele  nostru  speolog  Emil  Racoviţă  a  făcut  cercetări
importante în această peşteră.

Prin  intermediul  programului  ,,Peştera  Meziad,  un  loc  pentru  natură  şi  pentru  oameni”
obiectivul turistic a fost modernizat în aşa fel încât îmbunătăţirile care i-au fost aduse să afecteze cât
mai puţin mediul  cavernicol.  În acest  sens au fost modernizate scările de acces care acum sunt
metalice, au fost montate leduri care să nu emită căldură şi s-au realizat pasaje de vizitare.

În lungime de 4750 de metri peştera Meziad ne întâmpină
cu un portal al cărei deschidere măsoară 10 m în timp ce înălţimea
lui este de 16 m.

Ea este  una dintre  formaţiunile  endocarstice  încântătoare
ale  României  cu  numeroase  stalactite,  stalagmite,  coloane  şi
draperii  parietale.  În cadrul  peşterii  se  găsesc mai  multe  galerii
dispuse pe două niveluri, superior şi inferior care măsoară 3208 m
respectiv 1542 m.

Nivelul superior conţine trei secţiuni principale de legătură
cu  nivelul  inferior:  Galeria  descendentă, Galeria  de
legătură şi Gâtul  dracului.  Cea  mai spectaculoasă  este  porţiunea
unde cele două nivele se suprapun (Podul Natural), galeria având
aici înălţimea de 35 de metri.

În cadrul nivelului inferior se găsesc spaţii ample înalte de
până la 20 m şi largi de până la 30 m. După circa 400 m galeria se îngustează foarte mult şi se
continuă cu alte două galerii unde accesul este foarte anevoios. Acest fapt face ca această porţiune
să nu fie inclusă în circuitul turistic.
În cadrul peşterii au fost descoperite urme de locuire umană paleolitice şi neolitice precum şi oase
de ursuss peleus (ursul de peşteră) care pot fi văzuteîn Sala Oaselor. De asemenea în peşteră trăieşte
o comunitate importantă de lilieci din specia  Miniopterusschreibersii. Ei reprezintă şi principalul
motiv pentru care peştera nu este iluminată adecvat. In timpul vizitei am văzut mai mulţi lilieci
zburând prin peşteră însă majoritatea acestora se odihneau în Sala Liliecilor.
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Sub cele două nivele vizitabile se mai găseşte un nivel inundat unde procesul de carstificare este în
desfăşurare şi care nu poate fi vizitat.

La ieşirea din peşteră, amatorii de adrenalină se pot delecta cu o tiroliană care este amplasată
chiar înainte de intrarea în peşteră.

Enigme care modifică istoria planetei

Prof. Stroe Mihai Marius

Înainte  de  1980,  se  credea  că  fosilele  de  hominizi  puteau  fi  identificate  distinctiv  cu  o
vechime  de  14  la  12  milioane  de  ani.  Cu toate  acestea,  în  anii  1970,  geneticienii  au  introdus
utilizarea de  ceasuri moleculare pentru a calcula cât timp au fost separate speciile de un strămoş
comun. 

Conceptul de ceas molecular se bazează pe o presupusă regularitate în acumularea de mici
schimbări  în  codurile  genetice  ale  oamenilor  şi  ale  altor  organisme.  Utilizarea  acestui  concept
împreună cu o reanaliză a arhivei  de fosile a mutat  perioada estimată a rupturii  evolutive între
maimuţe  şi  strămoşii  omului  cu  aproximativ  cinci  milioane  de  ani  în  urmă.  De  atunci,  datele
moleculare şi un număr constant de noi fosile hominide a trimis înapoi în timp primii presupuşi
strămoşi hominizi cu cca 8–7 milioane de ani. 

Deşi despre evoluţia umană se poate spune că a implicat toate speciile înrudite mai mult cu
noi decât cu maimuţele, adjectivul uman este folosit doar cu referire la noi înşine şi la alţi membri ai
genului Homo (H. erectus, H. habilis). 

Din punct de vedere comportamental, doar despre Homo sapiens se poate spune că este „pe
deplin  uman“,  însă  chiar  definiţia  lui  Homo  sapiens  este  o  problemă  în  dezbatere.  Unii
paleoantropologi extind durata acestei specii cu mult înapoi în timp şi includ multe fosile diferite
anatomic pe care alţii preferă să le repartizeze altor specii dispărute diferite. 

Pe de altă parte, mulţi paleoantropologi, care doresc să aducă studiul hominizilor în rând cu
cel al altor mamifere, preferă să îi atribuie lui Homo sapiens doar acele forme fosilizate care intră în
spectrul anatomic al speciilor aşa cum există astăzi. În acest sens, Homo sapiens este foarte recent,
apărând probabil în urmă cu mai puţin de 150.000 de ani.

Conform unor descoperiri arheologice recente, de peste 30000 de ani omul este capabil de
gândire simbolică. 

Oamenii  au  început  domesticirea  culturilor  şi  animalelor  în  jurul  anului  10.000  Î.Hr.  în
principal  în  Orientul  Apropiat,  dar  independent  în  mai  multe  locuri  din jurul  lumii.  Inventarea
agriculturii  în  timpul  revoluţiei  neolitice,  a  fost  un  eveniment  major  din  istoria  umană.
Productivitatea crescută oferită de agricultură şi securitatea relativă oferită de surplusurile de hrană
au permis acestor comunităţi să se extindă şi a dus la apariţia primelor sate, căpetenii, state, naţiuni
şi imperii. 

Cu toate acestea, descoperiri recente ridică anumite semne de întrebare, fiind vorba despre
construcţii megalitice realizate acum cel puţin 12000-14000 ani, oraşe care se întind pe mai mulţi
kilometri şi care sunt la fel de vechi precum şi folosirea unor tehnologii abia recent descoperite.

Spre exemplu, pornind de la descrierea unor evenimente şi locuri din Mahabharatha, în 1992
cercetătorii  au  descoperit  în  Rajasthan  (India)  un  strat  de  cenuşă  radioactivă,  care  acoperea  o
suprafaţă de aproximativ opt kilometri pătraţi, 16 km vest de Jodhpur. Radiaţia este atât de intensă,
încât încă contaminează zona şi în ziua de astăzi. 

Au fost descoperite de asemenea şi mai multe schelete împrăştiate în întreaga zonă, unele
ţinându-se de mână, ca şi cum ar fi murit instantaneu. Nu erau îngropate, ci erau pe străzi şi nu au
fost găsite dovezi privind violenţe fizice. 

Mahabharata este una dintre cele două epopei majore sanscrite din India antică, cealaltă fiind
Ramayana. Ea este compusă din 100.000 de versuri împărţite în 18 părţi sau cărţi. 

Aceste texte antice sunt mai mult decât o naraţiune istorică, reprezintă o combinaţie de fapte,
legende, poveşti şi mituri.
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 În secţiunea „Drona Parva” din Mahabharatha este descris un atac care ar explica prezenţa
radioactivităţii în acea zonă:

„Gurkha, zburând cu o vimana puternică şi rapidă,
 A aruncat un singur proiectil,
 încărcat cu toata puterea Universului.
 O coloană incandescentă de fum şi flăcări,
 la fel de luminoasă ca zece mii de sori,
 a crescut în toată splendoarea ei.
 A fost o armă necunoscută,
 Un fulger de fier,
 Un mesager gigantic de moarte,
 care a redus la cenuşă
 întreaga rasă Vrishnis şi Andhakas.
 Cadavrele au fost atât de arse,
 încât erau de nerecunoscut.
 Păsările s-au transformat în alb.
 După câteva ore,
 toată mâncarea a fost infectată.”
Şeful  Proiectului  Manhattan,  prin  care  SUA a  construit  cele  două bombe  nucleare  ce  au

distrus oraşele Nagasaki şi Hiroshima , cercetătorul J. Robert Oppenheimer, a adăugat şi el o umbră
de mister. Într-un interviu pe care l-a acordat imediat după ce a asistat la primul experiment atomic,
cercetătorul a citat din Bhagavad Gata: „Acum am devenit Moartea, Distrugătoarea de Lumi“. Cu
altă ocazie, intervievat la Universitatea Rochester, la şapte ani după istoricul experiment, şi întrebat
dacă  acela  a  fost  primul  experiment  atomic  din  istorie,  replica  sa  a  fost:  „Păi,  da,  în  istoria
modernă“.

Alte  legende  indiene  din Mahabharatha  pomenesc  despre  Dvaraka,  oraşul  sfânt  ridicat  la
porunca zeului Krishna, cu palate din aur, străzi pline de flori şi piaţete încântătoare. Oraşul era
reşedinţa soţiilor lui Krishna şi, totodată, un port înfloritor la Marea Arabă, unul dintre cele mai
vechi din lume. Legenda spune că oraşul a fost înghiţit de ape în câteva clipe, după ce Krishna l-a
părăsit. Puţini credeau în existenţa lui, dar câţiva cercetători au descoperit, în anul 2001, ruinele
celebre lângă Golful Cambay. Câteva dintre  artefactele  recuperate  de pe fundul oceanului  au o
vechime de peste 7.000 de ani, perioadă în care apele Mării Arabe erau cu câteva zeci de metri mai
jos de ţărmul actual.  

Tot in India, pe 19.V.2001, ministrul Murli Manohar Joshi, a anunţat descoperirea ruinelor
unei civilizaţii  antice  în golful  Khambhat,  la 20 km de ţărm,  la o adâncime de 30-40 m,  pe o
întindere de 9 km . Descoperirea a fost făcută întâmplător în timpul unor studii de poluare la care s-
a folosit sonarul. Este o aşezare urbană cu locuinţe distanţate regulat, o cetate şi un sistem de drenaj.

Mai multe construcţii subacvatice  de pe planetă ridică semne de întrebare deoarece nu puteau
fi construite decât în perioada glaciaţiunii, când nivelul oceanelor era mai scăzut.

Ultima  glaciaţiune,  Wurn,  s-a  încheiat  acum aproximativ  10000-14000 ani,  deci  astfel  de
construcţii trebuie să fie mai vechi de atât.

În anul 2000, în zona Insulelor Bahamas,  lângă Cuba, au fost descoperite mari blocuri de
piatră şi alte piramide subacvatice. Sunt edificatoare în acest sens cercetările realizate de arheologul
rus Paulina Zelitsky. Este vorba despre un sit megalitic pe fundul oceanului, la 700 metri adâncime,
lângă coastele vestice ale Cubei. în vara anului 2001, cercetătorii s-au întors să fotografieze ruinele
cu ajutorul unui vehicul oceanic robotizat, numit ROV. Fotografiile realizate au pus în evidenţă-
anumite  structuri  ce  apar-un gen de  clădiri  şi  drumuri.  A putut  fi  identificată  şi  fotografiată  o
piramidă ce are aproape 35 metri deasupra nisipului de pe fundul mării, un cub, alte structuri ce
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posedă unghiuri de 90 de grade, precum şi suprafeţe perfect rotunjite. în anul 2004 echipa condusă
de Paulina Zelitsky (foto) a continuat cercetările.

În  anul  1968  a  fost  descoperită  pe  fundul  Oceanului
Atlantic, lângă Insulele Bimini, de către dr. Manson Valentine
(profesor al Universităţii din Yale, cunoscut şi ca specialist în
civilizaţiile  precolumbiene,  activând  în  cadrul  Muzeului  de
Ştiinţe  din  Miami,  Florida),  o  adevărată  şosea  subacvatică.
Denumită ulterior „Drumul din Bimini” (Bimini Road), această
„şosea”  este  pavată  cu  sute  de  lespezi  imense  de  piatră  ce
cântăresc  fiecare  între  1  şi  10  tone.  În  anul  1971  o  echipă
formată  din  aproximativ  20  de  cercetători,  printre  care  arheologi,  biologi  marini,  cartografi  şi
geologi, au realizat investigaţii în zona respectivă şi au analizat probe din acel sit. Scafandrii au
reperat de asemenea structura unui zid de 70 de m lungime pe aproximativ 10 m lăţime, numit
„Zidul de est”. Către vest se poate distinge un alt zid, lung de 500 m şi lat de 10 m.

Mai  multe  organizaţii  ştiinţifice  au  realizat  apoi  cercetări  în  acea  zonă:  Universitatea  din
Miami (dr. Emiliani, Guinzburg), muzeul din Juarez, Mexic (Don Pablo Busch Romero), Muzeul
Omului din Paris (dr. Lehmann), Laboratorul de geologie dinamică al Facultăţii de Ştinţe din Paris
(Harou Tazielf), Congresul Internaţional de Arheologie Submarină etc. În final, ipoteza că ar putea
fi vorba despre o formaţiune stâncoasă naturală a fost unanim respinsă.

Estimările realizate cu metoda datării  folosind izotopul radioactiv C 14 indică o vârstă de
10.000 de ani. însă cine ar fi putut înălţa aceste structuri impozante într-o epocă în care se consideră
că în Europa, omul era incapabil să ridice construcţii?

Profesorul Dimitri Rebikoff, specialist în cercetări subacvatice, afirma:  „Suntem nevoiţi să
acceptăm că, acum 10.000 de ani insulele Bahamas formau un platou imens, deasupra apelor, pe
care  puteau  locui  milioane  de  oameni.  La  această  concluzie  ne  duc  numeroasele  vestigii
descoperite. Deocamdată nu ştim absolut nimic despre această civilizaţie.”

În anul 1987 a fost făcută o altă descoperire uimitoare, pe fundul Oceanului Pacific, lângă
insula japoneză  Yonaguni:  un masiv complex piramidal,  de mărimea a  două terenuri  de fotbal,
format din aşezarea suprapusă pe 5 niveluri  a unor blocuri  ciclopice dreptunghiulare din piatră.
Monumentul are 183 m lăţime şi 27 m înălţime, iar pe una dintre laturi prezintă anumite orificii
largi, de circa 60 cm, care reprezintă dovezi clare ale amprentei umane străvechi.

Acest  complex  misterios  a  fost  descris  şi  analizat  de către  cercetători  de renume precum
Graham Hancock, Masaaki Kimura sau David Wilcock, care au arătat că se poate afirma fără niciun
dubiu că această construcţie nu este o formaţiune naturală, ci a fost realizată în mod artificial de
către o civilizaţie necunoscută nouă. Dovezile geologice evidenţiază că structurile subacvatice de la
Yonaguni sunt scufundate de cel puţin 14.000 de ani. Deşi accesul turiştilor în zonă nu este permis,
deja au fost postate înregistrări pe Youtube cu persoane care se scufundă pentru a-şi face video-
selfie.

Cum este posibil ca în urmă cu cel puţin 14000 de ani să fi fost realizate aceste piramide? În
plus, construcţii megalitice implică calcule, deci scrisul....iar aşezări urbane implică civilizaţie într-o
perioadă în care oficial, oamenii trăiau doar în triburi.

Dacă datarea cu C14 folosită în alte locuri poate lăsa loc unor interpretări, aceste construcţii
nu puteau fi realizate decât într-o perioadă în care aceste zone nu erau sub ape, în Paleolitic.
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          Poveste de iarnă Bibliotecar, Viorica Preda

E iarnă iar!
Îngeri albi dansează la geam, 
Potecile-s pline de nea
Aleile-s de catifea.

Păşesc, mă opresc…
În această poveste mă regăsesc…
Brăduţul de la intrarea în parc
E mândru de stelele ce pe ramuri îi ard,
Nici salcia nu se lasă mai prejos
Şi se făleşte cu neaua-i din păru-i pletos.

Ce frumos, ce frumos, ce frumos
Strigă dansând, fluturii de catifea cu aripile de nea.

Amintiri 

              Mamei mele

Primii paşi porniţi spre viaţă,
Mâini întinse, braţe deschise
            Zâmbete şi multe vise…

            Funde-n păr îmi pune mama, 
            Şi dantele la rochiţă,
            Când pornesc spre grădiniţă.

            Vine şcoala, porţi deschise
            Speranţe şi multe vise.
            Sunt copil, vreau să fiu mare
            Să-mi găsesc un loc sub soare.
            Ştiu că mama-i lângă mine
            Şi nimic nu mă răpune.

       
            Paşii mei pornesc spre viaţă
            Se lovesc în munţi de gheaţă.
            Mama pleacă prea devreme 
Într-o lume de mistere.

Mă trezesc, oare-am visat?
Nu, e chiar adevărat!
Sufletul mi-e sfâşiat……
……………………….
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Atunci mi-a şoptit Dumnezeu
“Nu te speria!.. Sunt în spatele tău”.

Şahul şi matematica

           Prof. Ilarie Boată

După o poveste orientală, inventatorul jocului de şah solicitând o recompensă s-a adresat
suveranului său astfel: „Maiestate, nu vreau cine ştie ce bogaţii lumeşti, daţi-mi doar un bob de
grâu pentru prima pătrăţică a tablei de şah, două boabe pentru a doua, 4 boabe pentru a treia, 8
pentru a patra pătrăţică… şi tot aşa, până ce toate cele 64 de pătrate ale tablei vor fi acoperite de
grâu.”

 Regele mirat şi încântat că i se cere atât de puţin, a bătut din palme şi a poruncit să i se
aducă un sac de grâu, pentru a îndeplini cererea vicleanului matematician. Dar, spre mirarea regelui,
sacul s-a terminat repede, iar tabla nu era nici pe sfert acoperită. La fel s-a întâmplat şi cu sacii care
au fost aduşi pe urmă, au fost goliţi tot mai repede. Şi într-adevăr, abia atunci şi-a dat seama regele
că Sissa ben Dahir i-a cerut un număr neînchipuit de mare de boabe de grâu, rezultatul progresiei
geometrice.

Împăratul indian Shirdam urma să-l răsplătească pe înţeleptul Sissa ben Dahir cu nu mai
puţin decât un număr de 20 cifre boabe, adică aproximativ opt recolte anuale de pe o întindere egală
cu a întregului glob pământesc, presupunând că toată suprafaţa acestuia-inclusiv oceanele, regiunile
îngheţate, pustiurile şi munţii-ar fi arabilă.

Acest număr de boabe se obţine rapid folosind suma unei progresii geometrice cu 64 de
termeni şi raţie egală cu 2.Tot atât de spectaculos este şi numărul mutărilor posibile pe tabla de şah.
S-a calculat  că dacă  toată  populaţia  pământului  ar  juca şah cu viteza  de o mutare  pe secundă,
numărul  de variante  ar  putea  fi  epuizate  în  circa....  un secol!.  Împăratul  de-a  dreptul  uimit  de
numărul imens al mutărilor posibile, a poruncit să i se facă într-una din sălile palatului său o mare
tablă de şah, pe care să joace nu cu figuri neînsufleţite, ci cu oameni în carne şi oase-sfetnici, viziri,
comandanţi de oşti şi soldaţi care să întruchipeze pionii. Într-una din zile împăratul care pasionat de
noul joc-sosea primul în sala de şah, se găsea singur aici, aşteptând să-i sosească luptătorii, precum
şi cei din tabăra adversă. N-a trecut mult timp şi a sosit şi prima piesă-un pion inamic negru. Atunci
împăratului i-a trecut prin minte să socotească câte poziţii sunt posibile dacă pe tabla de joc vor
apărea doar el ca rege şi pionul inamic. Împăratul a găsit repede răspunsul 4024 de poziţii. El nu era
greu de aflat, deoarece nu necesita cine ştie ce calcul, ci era vorba mai mult de o anumită logică.
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Probleme matematice nerezolvate

                   Prof. Marinela Georgescu

Cele  şapte  probleme  matematice  nerezolvate (cu  o  excepţie),  propuse  pentru  Premiul
mileniului, sunt urmatoarele:

 Ipoteza lui Riemann (a fost formulată, în 1859, de matematicianul german Bernhard
Riemann şi a rămas, până în prezent, nedemonstrată);

 Conjectura lui Poincare (rezolvată în 2003) ;
 Problema P = NP (este o problemă fundamentală de informatică teoretică, singura,

se spune, accesibilă şi non-specialiştilor, pentru care o idee “genială” ar fi de ajuns,
ca să i se găsească soluţia);

 Conjectura  lui  Hodge (ţine  de  geometria  algebrică  şi  a  fost  formulată  de
matematicianul care i-a dat numele, între 1930-1940);

 Conjectura lui  Birch şi  Swinnerton-Dyer (enunţată  cu peste  40 de ani  în  urmă,
această ipoteză/ conjectura nu a fost demonstrată decât pentru cazuri particulare);

 Ecuaţia  Navier-Stokes (este  fundamentală  pentru  explicarea  comportamentului
fluidelor, existând, până în prezent, doar soluţii parţiale) ;

 Ecuaţia Yang-Mills (are importanţă pentru diverse aspecte legate de matematică şi
fizică teoretică) ;

Dacă  soluţia  propusă  pentru  publicare,  la  oricare  dintre  problemele  de  mai  sus,  este
acceptată de comunitatea ştiinţifică, în limita a doi ani, atunci  Institutul Clay înmânează  Premiul
mileniului persoanei sau grupului de specialişti care a ajuns la soluţia respectivă.

Ecoul în mass-media al propunerii Institutului Clay a fost important, chiar dacă, raportat la
câştigurile profesorilor universitari din SUA, de minimum 130 000 de dolari americani,  Premiul
mileniului nu pare o sumă exorbitantă, însemnând, în medie, venitul unui profesor universitar, pe
5-10 ani.

Până la acest  moment,  o singură problemă a fost  rezolvată-Conjectura lui  Poincare-de
către  matematicianul  rus  Grigori  Perelman,  în  2003. Acesta  a  refuzat,  însă,  orice recompensă,
inclusiv  Medalia Fields (cea mai importantă distincţie în domeniul  matematicii,  comparabilă cu
Premiul Nobel, acordată din patru în patru ani, şi însemnand 10.000 de euro), precum şi  Premiul
Clay,  justificând gestul său ca unul de frondă faţă de comunitatea ştiinţifică (după cum a relatat
presa rusă), dar şi pentru că a considerat contribuţia lui Richard Hamilton, la găsirea acestei soluţii,
la fel de importantă ca a sa.

Declaraţiile şocante făcute într-un interviu acordat recent nu se opresc aici. Rusul genial în
varstă de 44 de ani a spus că a rezolvat problema de matematică, respectiv Conjectura lui Poincare,
în timp ce încerca să înţeleagă cum a reuşit Iisus să meargă pe apă. El a continuat şi a recunoscut că
şi-a antrenat creierul de-a lungul timpului şi că nu "există probleme care nu pot fi rezolvate, ci doar
probleme greu de rezolvat".

"Dacă ne putem antrena braţele şi picioarele, de ce nu ne putem antrena şi creierul", a
adaugat acesta.

"Vă aduceţi aminte de legenda biblica despre Iisus care mergea pe apă. Trebuia să calculez
viteza cu care mergea pentru a nu cadea în apă. Cum legenda încă există, înseamnă că nu m-am
înşelat.  Toate  aceste  probleme  imposibile  se  rezolvă  numai  cu  ajutorul  lui  Iisus",  a  spus
matematicianul.
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Rusul a refuzat anul trecut premiul de un milion de dolari acordat de Clay Mathematics
Institute (CMI) din SUA pentru rezolvarea uneia “dintre cele 7 probleme ale mileniului”.

"Nu sunt  interesat  de bani  sau faimă.  Nu vreau să fiu  expus  ca  un animal  la  gradina
zoologică. Nu sunt un erou al matematicii. Nici nu sunt un om de success, de aceea nu vreau să fiu
în  centrul  atenţiei.  Nu  am  nevoie  de  nimic.  Am  tot  ce-mi  trebuie",  a  declarat  atunci  Grigori
Perelman.

Singularitatea personajului Adela

                                             Prof. Mihaela Popescu

1933 a fost considerat cel mai efervescent an, cel care a marcat în mod decisiv evoluţia
romanului  românesc.  Astfel,  apar  :  Europolis Jean  Bart,  Cartea  nunţii G.  Călinescu,  Maitreyi,
Mircea Eliade,  Doctorul Taifun Gala Galaction,  Adela G. Ibrăileanu ,  Rusoaica Gib.  Mihăescu,
Drumul ascuns, Hortensia Papadat-Bengescu,  Patul lui Procust Camil Petrescu,  Velerim şi Veler
Doamne, V.I.Popa, Creanga de aur, Locul unde nu s-a întâmplat nimic, Mihail Sadoveanu, Femei,
Mihail Sebastian, romane de facturi diferite, care au lansat personaje feminine remarcabile. 

Personajul  unui critic  literar, se individualizează însă,  în galeria  portretelor  feminine  ale
anului,  cu  referire  bineînţeles  la  Adela.  Garabet  Ibrăileanu  este  unul  dintre  ultimii  apărători  ai
misterului  feminin,  dacă  ne  gândim  la  contemporani  săi  mai  tineri  şi  mai  dezinhibaţi,  Camil
Petrescu,  Gib  Mihăescu  sau  Mihail  Sebastian.  Acţiunea  romanului  este  plasată  pe  la  1890,  iar
atmosfera este impreganată de acel aer desuet de sfârşit de secol. 

Critica literară a acordat mai multă atenţie personajului masculin, Emil Codrescu, a cărui
pasiune pentru autoanaliză, luciditate şi neputinţă de a acţiona într-un sens sau altul îl apropie de
eroul camilpetrescian,  dar şi  de Hamlet.  Subiectul  romanului  de dragoste,  scris  sub forma unui
jurnal, este simplu: un cvadragenar iubeşte o femeie de douăzeci de ani, dar este incapabil să facă
gestul  decisiv, inventând obstacole  insurmontabile.  Adela,  pe care o întîlneşte  la  Bălţăţeşti,  e  o
veche  cunoştinţă,  îi  apare  acum,  într-o  nouă  ipostază,  cea  de  femeie.  Doctorul  Codreanu  se
îndrăgosteşte,  dar  îi  lipseşte  îndrăzneala  să-i  mărturisească.  Romanul  urmăreşte,  pe  de-o  parte,
pendularea  bărbatului  către  femeia  iubită,  dar  şi  autoanaliza  lucidă  asemenea  unei  autopsii  de
factură amoroasă. Eroina este construită după modelul personajelor feminine ale lui Turgheniev,
enigmatică, de o feminitate tulburătoare, seducătoare, cu gesturi şi atitudini contradictorii. Dintre
cei doi,  ea pare a întruchipa principiul activ, iar eroul cel pasiv. Nu trebuie însă, să ne lăsăm seduşi
de imaginea ei, din cauza subiectivităţii naratorului. Ca şi în cazul Elei Gheorghidiu, noi vedem o
Adela aşa cum o prezintă Emil Codrescu, deci un narator necredibil. Personajul este inconsistent,
elemente  ale  biografiei  sale  sunt  omise,  sau  precizate  vag,  ceea  ce  contribuie  la  accentuarea
misterului.  Ea apare în roman, la trei  vârste  diferite,  totdeauna din perspectiva protagonistului:
fetiţa care, încă de atunci câştigă dragostea studentului la medicină prin jocuri şi cochetării inocente,
care prevestesc însă sinuozitatea caracterului feminin; adolescenta frumoasă şi mândră capabilă de
gesturi definitive pentru a-şi arăta preferinţa pentru mentorul ei: taie la masă, în prezenţa tuturor
invitaţilor, o prăjitură, iar jumătate i-o oferă; femeia divorţată, după un mariaj eşuat pe care o revede
la Bălţăţeşti. 

Motivele care au determinat divorţul rămân necunoscute. Dragostea Adelei pentru Codrescu
este nedisimulată, încă din copilărie şi pare că ea posedă o înţelegere adecvată sentimentelor chiar
din adolescenţă. Despărţirea şi tăcerea nejustificată a erolui par că au determinat aceea căsătorie
nefericită.  Personajul creează prin comportament, iluzia unei aşteptări,  a unui gest,  care nu vine
însă. Ofensiva ei se loveşte iremediabil de bariera autentică sau contrafăcută formată din inhibiţiile
eroului. La fel cum Ştefan Gheorghidiu analizează cu pasiune fiecare gest, privire sau rochie a Elei
pentru  a  afla  dovada  incontestabilă  a  adulterului,  Emil  Codrescu  urmăreşte  sensuri  ascunse,
subtilităţi care ar evada unui spirit mai puţin lucid, pentru a afla dacă este iubit. 

Adela provoacă o discuţie  definitivă,  dar ceea ce primeşte  sunt doar răspunsuri  voalate,
reţinute, interpretabile. În ceea ce priveşte biografia personajului, ea este fiica unor boieri de ţară, cu
spiritul raţional şi întreprinzător aferent. Nu citeşte poezie pentru că este ”exagerare şi falsificare”,
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scriitorul  preferat  e  Creangă,  iar  cartea  favorită  e  Tartarin pentru  că  o  linişteşte.  Declară  cu
impetuozitatea unui copil că o urăşte pe coana Anica, dar nu e credibilă în izbucnirea ei. 

Eroina nu are consistenţă, între ea şi cititor se aşează ca un voal, viziunea necredibilă, a unui
narator paralizat,  incapabil de un atitudine definitivă. Întrega acţiune este de fapt, o aşteptare, o
tensiune  romantică,  sub  care  palpită  o  reţea  erotică.  Pacient  şi  medic,  Codrescu  analizează  în
manieră  clinică,  reacţiile  sale,  dar  şi  pe  ale  femeii  pe  care  o  iubeşte.  Peste  aceaste  observaţii
minuţionase, pluteşte inconfundabil misterul acestei femei, inefabilul, pe care tocmai Codrescu face
toate eforturile să-l perpetueze. Incapacitatea de a acţiona potenţează voluptatea. Precum eroul cel
mai enigmatic al lui Camil Petrescu, Fred Vasilescu face gestul definitiv de a se sinucide, pentru nu
a banaliza, umaniza dragostea pentru doamna T., Codrescu refuză să iasă din reţeaua seducătoare a
prezumţiilor. 

Din punct de vedere fizic,  eroina nu este individualizată,  contururile sunt estompate mai
degrabă  se  încadrează  într-un  tipar  romantic:  ochii  albaştrii,  pala  de  păr  blond,  talia  înaltă  şi
preferinţa  pentru  culorile  liliachiu,  albastru  şi  gri.  Doar  anumite  părţii  ale  fizionomiei  sunt
prezentate  detaliat,  glezna,  braţul  gol  până la  cot  ce sporesc  tulburarea  îndrăgostitului.  Precum
rochia  Elei  se  transforma într-un  alfabet  al  trădării,  descifrat  doar  de  privirea  lucidului  Ştefan
Gheorghidiu, veşmintele Adelei sunt parte integrantă a fiinţei ei aerate, dar atât de carnală uneori. 
Incapacitate de a descifra personajul feminin derivă din dualitatea perspectivei narative.  În fapt,
Codrescu are o perspectivă duală din cauza dorinţelor lui antitetice. Astfel,  scrupulele, reţinerile
autoanaliza  intelectualului  contravin  dorinţelor  fireşti,  senzuale  ale  unui  bărbat.  Scena  finală  a
romanului relevă tocmai această luptă a simţurilor şi a raţiunii.  Îi mărturiseşte că ceea ce simte
pentru ea este o amiciţie pasionantă, o formulă contradictorie, aproape un oximoron, care defineşte
personalitatea lucidă, dar şi pasională a eroului. 

Legende şi simboluri mitologice celtice în literatura irlandeză

                                                Prof. Diana Voicu

Mitologia celtică pare a fi o mitologie eroică pentru că prin eroii care apar în legendele lor,
celţii  au  descris  tradiţiile  lor  religioase  sau  culturale,  starea  de  spirit  al  poporului  lor,  şi  şi-au
transformat zeii în eroii şi strămoşii triburilor lor. Mitologia celtică a fost transmisă prin legendele şi
povestirile epice,  care,  în Irlanda,  formează literatura cânturilor şi apar sub formă de cicluri.  În
Irlanda există ciclul mitologic numit ciclul din Ulster, ciclul lui Finn sau al eroilor din Leinster. În
Ţara Galilor, în schimb, există ciclul mitologic Mabinogion şi ciclul regelui Arthur. Unele scrieri
mitologice se referă la originea marilor sărbători şi la locurile considerate sfinte. Altele povestesc
despre  călătoriile  eroilor  pe  tărâmul  morţilor  sau  tărâmuri  paradisiace.  Astfel  de  eroi  sunt
Cuchulain, Oisin, Connla sau Bran. Alte legende povestesc despre coborârea eroului pe tărâmul
morţilor unde adoarme şi are revelaţia încercărilor din purgatoriu, propabil,  fiind un mit al unei
iniţieri  sau  pătrunderea  în  lumea  cealaltă  pentru  a  aduce  obiecte  fermecate.  Se  pare  că  toate
povestirile fac parte dintr-un ciclu mai mare, al morţii, unde, se presupune că originea celţilor este
legată de tărâmul morţilor, şi se caracterizează printr-un proces continuu de schimburi între lumea
celor vii şi lumea celor morţi.  

Literatura celţilor din insulele britanice se împart în două ramuri: literatura celţilor din Ţara
Galilor şi a celor din Irlanda. Textele celtice din Ţara Galilor apar în culegerea de povestiri epice
numită Mabinogion (sau cele patru ramuri ale lui Mabinogi), care, în galeză înseamnă ucenic literat.
Este  vorba despre o mitologie  eroică,  inspirată  din  legendele  din  sudul  Ţării  Galilor. În  prima
povestire este vorba despre Pwyll, prinţ din Dyved şi zeu al morţilor, în a doua despre căsătoria lui
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Branwen, fiica zeului mării, Llyr, cu un rege din Irlanda, a treia despre eroul Manavyddan, fiul lui
Llyr, iar a patra despre Math, fiul lui Mathonwy. Următoarele povestiri, în număr de cinci, aparţin
ciclului regelui Arthur.

Despre  zeii  celţilor  din  Ţara  Galilor  se  poate  spune  că  zeul  Esus  este  cunoscut  pentru
sacrificiile sângeroase făcute în cinstea lui.  Pe lângă cei trei mari regi cruzi Teutates, Taranis şi
Esus, mai sunt şi alţi zei paşnici precum Cernunnos, bătrânul zeu al abundenţei, Smertrios, zeul care
oferă bogăţii şi îi ţine la respect pe duşmani, impunându-se prin forţa sa, Belenus zeul medicinei şi
Ogmios, zeul elocinţei.

Celţii  din Galia excelau în arta conversaţiei şi căutau vorbele de duh. În Irlanda secolului al
VII-lea vechea literatură cade în uitare sau este îndepărtată de creştinism. Bretonii se romanizaseră
şi îşi abandonaseră tradiţiile literare. Totuşi,  Mabinogion (texte celtice provenite din Ţara Galilor)
constituia partea cea mai veche a tradiţiei galeze, când coasta vestică a Marii Britanii fusese cucerită
de  irlandezi.  Mabinogion conţine  şi  multe  tradiţii  irlandeze.  Se  spune  că  literatura  celtică  era
poetică, întrucât irlandezii  au descoperit rima, iar recitatorii celţi  erau acompaniaţi de muzică la
harpă. 

Mitologia celtică nu este la fel de bine structurată ca mitologia romană, deoarece nu există o
ierarhizare a zeităţilor. Din religia celţilor, romanii au dedus că celţii erau neînfricaţi în luptă şi că
nu se temeau de moarte. Celţii credeau că există o lume dincolo de pragul morţii care era mai bună.
Însă aşa cum reiese din sursele din Irlanda şi Ţara Galilor, vechii gali nu credeau că exista o lume
numai a zeilor. Ei erau convinşi că lumea zeilor se întrepătrundea cu lumea oamenilor. În concepţia
lor, zeii duceau aceeaşi viaţă ca şi oamenii, trăiau în case ridicate pe pământ. Iar în lumea subterană
a tumulilor şi a dolmenelor trăiau nu numai zeii şi zeiţele, ci şi zâne, spirite, korrigani şi defuncţii
care se alăturau astfel divinităţilor într-o lume mai bună decât cea de pe pământ.

În general, în legendele celtice, victima era un personaj divin, fie că mama era zeiţă ori tatăl
zeu sau ambii părinţi erau de origine divină. Fiind un personaj divin, el avea puteri supraomeneşti,
dobândite  de la  părintele  cu obârşie  divină.  Cu toate  acestea,  avea şi  el  să  moară  într-un mod
transcendental. Chiar dacă legendele au fost precedate de mituri ale sacrificiilor divine, înnoite sub
forma victimelor omeneşti, animale sau vegetale, sacrificiul reprezintă aspectul principal în religia
celtică.  Fiecare trib celtic  din regiunea respectivă avea zeităţile  sale specifice tribului.  Cu toate
acestea, existau şi zeităţi comune.  O însemnătate aparte încep să capete incantaţiile şi formulele
magice rostite de druizi, religia îndreptându-se spre magie. Religia celţilor ce locuiesc pe insule,
cum ar fi insula britanică şi Irlanda, se caracterizează prin faptul că vrăjitorul are un rol important în
determinarea cursului istoriei ţării. Aici pot fi menţionaţi vrăjitorul Merlin şi Ialiessin, care, pe lângă
faptul că sunt vrăjitori, sunt priviţi şi ca eroi.
 Dacă la început se apelează la elementele şi imaginile mitice celtice doar pentru valoarea lor
literară, mai târziu acestea sunt evocate pentru a reda stările şi trăirile sufleteşti ale sale, dragostea
fiind o temă prezentă mai în toate poeziile sale. Un luptător care se confruntă cu un monstru sute de
ani,  iubiţii  sunt  transformaţi  în  lebede  legate  pentru  totdeauna  cu  lanţuri  de  aur,  „un  bărbat
îndrăgostit de infinit care poate naviga dincolo de lumea reală” sunt doar câteva dintre temele de
inspiraţie din mitologia celtică.                
           Zânele din superstiţiile ţăranilor simpli care răpeau copii sau mirese şi-i duceau pe tărâmuri
nepământeşti erau, probabil, vechi zei păgâni, existenţa acestora având rădăcini în mitologia veche,
scrieri  în  care  se  face  simţită  prezenţa  o  lume spirituală  şi  o  lume fizică.  Căutările  scriitorilor
irlandezi  în mitologia şi  folclorul  irlandez i-au ajutat  să- şi construiască un tărâm pe care să-şi
clădească intriga scrierilor lor în care se împletesc şi elemente oculte şi teosofice. 
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Tudor Arghezi şi Gala Galaction

„Adevărata prietenie rezistă timpului, distanţei şi tăcerii.”- Isabel Allende

    Prof. Daniela Apostu

Tudor  Arghezi  şi  Gala  Galaction  au  fost  protagoniştii  celei  mai  trainice  prietenii  din
literatura  română.  Vreme de  şase decenii  cei  doi  au fost,  unul  pentru  celălalt   amici  de  suflet,
parteneri în publicistică, confraţi spiritual. Gala Galaction şi-a pus toată viaţa în slujba credinţei,
celălalt  a  oscilat  între  credinţă  şi  tăgadă,  dar  opiniile  şi  felul  de  a  fi  al  fiecăruia  n-au  afectat
prietenia. Au fost prieteni vreme de 60 de ani, de pe băncile liceului ”Sfântul Sava”, până la vârsta
bătrâneţii. Şerban Cioculescu a lăsat să se înţeleagă că meritul menţinerii prieteniei i-ar fi aparţinut
într-o măsură mai mare înţeleptului Galaction care l-a înţeles şi a fost dispus să-l ierte, întotdeauna,
peArghezi.
             Tudor Arghezi a urmat cursurile liceului „Sfântul Sava” din Bucureşti. Aici l-a cunoscut pe
Gala Galaction, cel de care avea să îl lege această frumoasă prietenie.  Galaction era cu un an mai
mare decât Arghezi, la data la care s-au cunoscut. Prietenia dintre cei doi a fost atât de strânsă, încât
Galaction  a  rămas  intenţionat  repetent  în  liceu  ca  să  poată  fi  coleg  cu  bunul  său  amic.
             Theo şi Pişco, aşa se alintau cei doi amici au vrut să devină în tinereţe călugări. Aflat într-un
pelerinaj la Mănăstirea Neamţ, Grigore Pişculescu a văzut scris pe un perete numele Galaction şi
aşa s-a ales cu pseudonimul cunoscut  astăzi.  Tânărul  student avea intenţia  de a se călugări,  iar
”Galaction” ar fi trebuit să fie numele de călugăr. Destinul său a luat însă o întorsătură ciudată după
pelerinajele  la  mănăstiri.  Într-o vizită  la Mănăstirea Agapia,  o cunoaşte  pe verişoara celui  ce îl
însoţea.  Între  Gala  Galaction  şi  Zoe  Marcoci  se  înfiripă  o  iubire  şi  îi  devine  soţie  în  1903. 
Arghezi a vrut şi el să devină călugăr. La doar 19 ani, Arghezi  intrase în obştea Mănăstirii Cernica,
devenind călugărul Iosif. Poetul a petrecut patru ani în straie bisericeşti,  o perioadă în care şi-a
căutat liniştea în credinţă Arghezi nu s-a regăsit în credinţă şi a renunţat la straiele bisericeşti. Şi-a
dat demisia din funcţia de diacon în 1905 şi a plecat în Franţa. Au urmat cinci ani în care amicul
Theo a străbătut Europa, în vreme de Pişco şi-a continuat drumul ales pe calea credinţei devenind
preot la vârsta de 43 de ani.   Mărturii ale trainicei prietenii dintre cei doi au fost notate în jurnalul
pe care Galaction l-a ţinut vreme de 57 de ani.  
          Cei doi prieteni scriitori şi-au apreciat unul altuia creaţiile, în ciuda faptului că opiniile şi
stilurile au fost diferite.
          Despre secretul trainicei lor prietenii,  Galaction spunea: „Am legat cu Arghezi o prietenie
rezistentă şi nepăsătoare faţă de toate vulgarităţile, tristeţile şi încercările unei vieţi de intelectuali
şi de scriitori”.
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Numiri ale Maicii Domnului

Prof. Georgiana- Simona Dobrică

În  cultul  ortodox,  cinstirea  Maicii  Domnului,  numită  şi  supravenerare sau  hiperdulie,
ocupă un loc aparte, fiind o formă de cinstire superioară faţă de cea închinată tuturor celorlalţi sfinţi,
ce  îşi  are  temeiul  în  faptul  că  Maica  Domnului  este  Născătoare  de  Dumnezeu  (Theotokos)  şi
Pururea-Fecioară  (Aeiparthenos)  şi  depăşeşte  prin curăţia  trupească  şi  sufletească  orice  făptură.
Toate  acestea  îndreptăţesc  pe  deplin  Biserica  Ortodoxă  de  a  numi  pe  Sfânta  Fecioară  drept
PREASFÂNTA  sau  PREACURATA,  mai  cinstită  decât  Heruvimii  şi  mai  mărită  fără  de
asemănare decât Serafimii.

Nu există exprimare îngerească sau cuvânt omenesc, care să poată descrie frumuseţea Maicii
Domnului. Nenumărate sunt numele (Theotokonimia) pe care poporul drept credincios le-a atribuit
Sfintei Fecioare. Unele dintre ele sunt preluate din cărţile de cult, din dulceaţa versurilor  care-i sunt
consacrate,  altele  sunt date  de locul  în care se găseşte o anumită biserică sau mănăstire  sau se
datorează modului de reprezentare a chipuluisău.

Cei mai mari sfinţi ai Bisericii i-au închinat imne, acatiste, tropare, redând bogăţia teologică
şi imnografică a preacinstirii Născătoarei de Dumnezeu şi căutând să înveşmânteze imnele lor cu
cele mai frumoase expresii  şi epitete pentru a pune în evidenţă vrednicia Sfintei  Fecioare.  Între
multele titluri sau epitete mariale cu care a fost numită Maica Domnului:  Maica Luminii, Maica
Vieţii, Năstrapă de aur, Mireasă a cerului, Pomul vieţii, Crinul cel neveştejit, Stâlpul fecioriei, Vas
ales al curăţiei, Uşă a raiului, Grabnica jutătoare, Neîncetată Bucurie a credincioşilor, Apărătoare
Doamnă,  Începutul  Mântuirii,  Purureafericită,  Biserica  sfinţită  şi  Rai  cuvantător,  Lauda
fecioriei,Uşă cerească, Cernou, Locaş împărătesc, multe au devenit, de-a lungul timpului,concepte
teologice esenţiale şi repere ale mărturisirilor de credinţă ortodoxe.

Dacă  din  Persoana Tatălui  se  revarsă  harul  prin  care  devenim fii  ai  lui  Dumnezeu,  din
persoana Maicii Domnului, Eva cea Nouă, se revarsă harul maternităţii duhovniceşti prin care se
reliefează  calitatea  ei  de  Născătoare  de  Dumnezeu,  dar  şi  de  Maică  duhovnicească  a  întregii
Biserici.  Unul  dintre  cele  mai  folosite  titluri  ale  Maicii  Domnului  este  cel  de  ”Născătoare de
Dumnezeu, MaicaDomnului”. Numele propriu-zis al Fecioarei Maria este „Maica Domnului”, în
limba greacă "Mithir Theou", de aceea pe icoanele cu chipul ei sunt reprezentate iniţialele MR-THU
(MP – ΘΥ), în limba latină fiind întâlnită denumirea de „Mater Domini”. Titlul de „Născătoare de
Dumnezeu”, în limba greacă „Theotokos”, a fost adoptat de Sinodul III Ecumenic de la Efes din
431, împotriva ereziei lui Nestorie, ca dezvoltare a învăţăturii ortodoxe despre unirea celor două firi
(divină şi umană) în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. 

„Mireasă, pururea Fecioară”.  Preasfânta Maria este deplina întruchipare a fecioriei, prin
tot ceea ce are ea mai  specific-curăţia  sufletească,  neprihana trupului,  credincioşia  şi ascultarea
desăvârşită faţă de Dumnezeu; ea este, totodată, şi modelul deplin al mamei, pentru că nici o altă
femeie nu s-a făcut pe sine pildă de dragoste jertfelnică pentru Fiul său, aidoma ei. Evangheliile o
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numesc pe Fecioară „Mama lui Iisus” (Mt 1, 18) sau „Maica Domnului” (Lc 1, 43), iar Mântuitorul
este desemnat drept „Fiul Mariei” (Mc 6, 3), prin aceste sintagme confirmându-se faptul că ea a
fost, cu adevărat, mama după trup a Domnului, deoarece maternitatea ei este garanţia umanităţii lui
Iisus şi dovada istoricităţi ipersoanei Mântuitorului. „Cea plină de har” (Lc. 1, 28), este numele
dat de Arhanghelul Gavriil, la Buna-Vestire:  „Bucură-te cea plină de Har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei.”Teologia acestei  numiri  exprimă faptul că Fecioara Maria s-a
născut cu păcatul strămoşesc şi a primit iertare de acest păcat în momentul în care a acceptat să-L
nască pe Hristos.

Fiind numită „Preasfânta” (gr.Panaghia), ea este identificată cu scara dintre cer şi pământ
din visul lui Iacob pe care se coborau şi urcau îngerii (Fac. 28, 12). În tradiţia patristică, Maria este
comparată cu Eva, fiind numită Noua Eva, chipul unei noi umanităţi. După cum Eva a luat parte la
căderea şi moartea lui Adam, în acelaşi chip, Fecioara Maria a participat la întoarcerea chipului
celui  întinat  la  chipul  cel  dintâi  de  la  creaţie.  Sfântul  Ioan  Damaschin  o  numeşte:  „Templul
Cuvântului”, „Sfântă mai presus decât toţi sfinţii. Ea este acoperitoarea, apărătoarea, mijlocitoarea
şi ajutătoarea credincioşilor, înălţând rugăciunile la tronul lui Dumnezeu.

Iconografia ipostaziază toate virtuţile Maicii  Domnului, creând şapte tipuri  principale de
icoane, ce devin tot atâtea numiri prin  care generaţii de creştini îşi exprimă evlavia: 

 Călăuzitoarea; Hodigitria-Fecioara Maria îl ţine pe Mântuitor şi arată spre El, ca Cel ce
este călăuză spre Dumnezeu şi spre mântuire. 

 Mila Afectuoasă;  Eleusa Maica Domnului îl ţine pe Fiul său, care are faţa îndreptată
spre ea şi o mână în jurul gâtului ei sau al umărului. 

 Dulcea-sărutare;  Glikofilusa-în care Pruncul are faţa lipită de a Maicii, într-un gest de
mare tandreţe.

 Milostiva,  Panakranta-aşezată  pe un tron regal  cu Pruncul  Iisus în  poală,  împreună
privind în faţă. 

 Mijlocitoarea,  Agiosortissa-Fecioara Maria este singură, din profil, cu mâinile ridicate
în rugăciune. 

 Rugătoarea,-Oranta  sau  Platitera -  Maria este prezentată cu mâinile desfăcute şi cu
Iisus Prunc desenat într-un cerc peste pântecele ei.

 Maica Domnului „Galaktotrofusa” - este o reprezentare în care Pruncul se hrăneşte de
la sânul Maicii Domnului. 

În steluţa de gheaţă

                        Prof. Georgiana Fîrtat

În steluţa de gheaţă
De pe firul de iarbă
Ce străluce ca un diamant
În bătaia lunii
Găsesc forma iubirii şi a urii.
În rază de lună,
Steluţă nebună,
Strânge iubirea şi ura;
Pentru mine-i tot una
De mor urât sau iubit
De lumea-ngheţată de frig.
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                                                                                   Desen:Florica Ionescu, pictor

                                                                      
Programele şcolare moderne

  Prof. Beatrice Ispas

După Unirea din 1859, învăţământul românesc începe să se organizeze pe baze moderne.
Una dintre importantele reforme ale lui Al. Ioan Cuza a fost cea a învăţământului. Această lege dată
în 25 noiembrie 1864 sintetiza ideile epocii, punând în practică cerinţele generaţiei de la 1848, în
materie de învăţământ.

În ceea ce priveşte programele Legea instrucţiunii publice din 1864 face referiri numeroase.
Astfel Consiliul permanent se pronunţa asupra modificării programelor aflate în acel moment în
vigoare, dar trebuia să ceară mai întâi părerea tuturor consiliilor şcolare, care aveau obligaţia de a
elabora noul proiect de programă. Consiliul permanent era obligat să ia în calcul acest proiect de
programă  şi  însoţit  de  observaţiile  sale  şi  de  opiniile  consiliilor  şcolare  urma  să  fie  prezentat
Consilului general. Programa trebuia votată de 2/3 din Consiliul general şi numai în acest moment
era trimisă ministrului care o supunea aprobării domnului.

Conform legii  instrucţiunii,  învăţământul  primar  obligatoriu  trebuia  să  se  facă  pe  baza
următoarelor obiecte de studiu: citirea şi scrierea, catehismul, noţiuni de igienică, de gramatică, de
geografie, de istoria ţării, de drept administrativ al ţării, cele patru operaţii de aritmetică şi sistemul
legal al măsurilor şi greutăţilor. Obiectele care trebuiau predate în liceu erau: religia, limba română,
latina, franceza, italiana şi germana; artimetica raţională, sistemul măsurilor şi greutăţilor, elemente
pentru întocmirea registrelor; geometrie, algebră, trigonometrie; istorie naturală, elemente de fizică
şi chimie; istoria generală şi istoria românilor, cosmografia, geografia statică; elemente de filosofie
şi retorică, elemente de economie politică şi de drept administrativ, muzică vocală şi gimnastică.

Aceiaşi  lege din 1864 prevedea ca la fiecare sfârşit  de an, profesorii  titulari  trebuiau să
trimită  prin  directorul  şcolii,  la  minister,  programa  detaliată  a  cursului  său  pentru  anul  şcolar
următor. Ministrul urma ca în Consiluiul permanent examinând şi modificând aceste programe să le
publice în fiecare gimnaziu sau liceu, împreună cu programa generală. Aceasta era în mare măsură o
piedică în dezvoltarea învăţământului.

Se observă faptul că toate obiectele de studiu se aleg în funcţie de valoarea lor educativă.
Misiunea membrilor consiliului general era: „ de a înzestra şcolile cu programele prin care

să se asigure învăţăturii o direcţie conformă cu secolul acela şi cu realele interese ale ţării....trebuia
atins  scopul  adevărat...în  condiţiile  în  care  cele  două  principii  (gratuitatea  şi  obligativitatea
învăţământului  primar)  apar  în  lege”.  Consiliul  trebuia  să  fie  preocupat  şi  de  răspândirea
programelor, deci trebuia să se ocupe mai întâi de programe şi apoi de legi privitoare la învăţământ.

La  27  septembrie  1865,  în  şedinţa  consiliului  general  s-a  discutat  despre  legalitatea
lucrărilor  Consiliului  permanent,  în  privinţa  programelor.  Legea  din  1864  vorbea  despre
modificarea  programelor  „în fiinţă”,  dar membrii  Consiliului  general  susţineau că mai  întâi  era
firesc să  se  elaboreze  o programă după cerinţele  noii  legi,  aceasta  să  funcţioneze  1 an şi  apoi
văzându-i defectele să se facă modificările cuvenite, cerându-se opinia consiliilor şcolare. In ceea ce
priveşte obiectele de învăţământ prezentate în lege, membrii Consiliului general observă „că legea e
precisă şi că trebuie să i se supună toţi”.

Din punct de vedere al programelor Consiliul permanent era un intermediar între consiliile
şcolare  şi  Consiliul  general.  Legea  a  înfiinţat  acest  consiliu  pentru  a  elabora  programele  care
trebuiau să fie gata la 1 septembrie, pentru a putea fi aprobate şi apoi aplicate.
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M. Maxim-membru în Consiliul general afirma în sesiunea din septembrie 1865 că „asupra
programelor, competiţia Consiliului general e absolută, el având puterea legislativă...... dar totuşi nu
e nimic mai trist pentru instrucţiune decât schimbarea programelor. In cele din urmă conchide: „ce
face Consiliul general face ministrul, pentru că el îi este preşedinte”.

Programele şcolare trebuiau să fie un rezultat al conlucrării dintre cele trei tipuri de consilii:
şcolar, permanent şi general. Dar programele formau obiectul esenţial al dezbaterilor Consiliului
general.  Chestiunea  programelor  era  cea  mai  însemnată,  căci  cu  ea  are  o  legătură  strânsă
organizarea  şcolilor  şi  tendinţa  învăţământului.  Programele  trebuiau  să  reprezinte  centrul
învăţământului.  Nici  un  obiect  de  studiu  care  exista  în  programe  nu  trebuia  să  lipsească  din
proiectele  de  programe,  ci  trebuia  să  apară  conform legii.  S-a  observat  faptul  că  nu  Consiliul
general  elabora programele,  ci  acestea se realizau  în  cadrul  Consiliului  permanent,  acestei  faze
adăugându-i-se  opiniile  consiliilor  şcolare.  Pe  baza  acestor  programe  elevii:  „trebuiau  să
dobândească o sumă de cunoştinţe complete şi bine organizate astfel încât ieşind din şcoală să
poată intra cu spiritele aşezate în viaţa socială şi pratică devenind astfel cetăţeni liniştiţi şi utili”.

Modificările programelor se făceau numai în anumite condiţii.
Lucrarea  se  bazează  pe  studiul  „Buletinului  Instrucţiunii  Publice”  1864-1865  aflat  în

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Arhivelor Istorice Centrale, Fond MCIP.

NAPOLEON al III-lea “PĂRINTELE ROMÂNIEI”
                                                                

Prof. Ioan Zaporojanu

În perioada octombrie 2008 - februarie 2009 (Bucureşti) şi 20 martie 2009 - 29 iunie 2009
(Compiègne) Muzeul Naţional de Artă al României şi Muzeul Naţional al Castelului din Compiègne
- Franţa au organizat expoziţia  “Napoleon al III-lea şi Principatele  Române” pentru a marca o
dublă aniversare :200 de ani de la naşterea împăratului Napoleon al III-lea (n.20 aprilie 1808-m.9
ianuarie 1873) şi 150 de ani de la Unirea realizată prin dubla alegere ca domnitor în Moldova şi
Ţara Românească a lui Alexandru Ioan Cuza. Expoziţia s-a numărat printre evenimentele culturale

de succes, însumând aproximativ 40 000 de vizitatori.
Pentru  publicul  francez  această  expoziţie-considerată  de

critici „remarcabil documentată” a însemnat evocarea personalităţii
împăratului Napoleon al III-lea, personaj istoric cu o „reputaţie puţin
glorioasă”  în  Franţa,  dar  care  are  marele  merit  de  a  fi  promovat
principiul unităţii  naţionale în Europa. Rolul „providenţial” jucat de
Napoleon al III-lea în construirea statului naţional român, precum şi
rolul  Franţei  de  arbitru  al  noului  echilibru  european  pe  scena
internaţională au fost excelent punctate în expoziţie dar şi în presa
franceză.

Astfel,  într-o  revistă  de
specialitate  a  apărut  articolul
„Napoleon al  III-lea le  père de la
Roumanie”  semnat  de  reputatul
istoric  Philippe  Delorme  din  care
extragem câteva fragmente…

Abia urcat pe tronul Franţei
în  1852,  Napoleon  al  III-lea îşi  propune  să  contribuie  la
emanciparea  naţiunilor  Europei  şi  în  special  a  Principatelor
Române, Moldova şi Valahia, vasale Imperiului Otoman. Invazia
celor două provincii de către Rusia, în 1853, declanşează o reacţie
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din partea lui Napoleon al III-lea care, împreună cu Marea Britanie trimit un corp expediţionar în
Crimeea. După cucerirea Sevastopolului, Congresul de la Paris (1856) consfinţeşte victoria aliaţilor.
Prezidat de Alexandre Walewski – fiul natural al lui Napoleon I - Congresul  încurajează Moldova
şi Valahia pe calea autonomiei iar Napoleon al III-lea obţine înfiinţarea unei comisii la Bucureşti
care să pună aici bazele unui nou statut administrativ. 

În 1857 Napoleon al III-lea are o întrevedere cu regina
Victoria  pe  Insula  Wight  unde  discută  chestiunea  unirii
Principatelor Române şi ulterior ameninţă Turcia cu lovituri de
tun în portul Constantinopol. 

După  alegerea  lui  Alexandru  Ioan  Cuza (n.20  martie
Bârlad – m.15 mai 1873 Heidelberg)  în cele două principate,
acţiunea personală a lui Napoleon al III-lea s-a dovedit eficientă.
Acesta  a  înţeles  importanţa  creării  unui  nou  stat-tampon  în
Balcani  sub  influenţa  sa,  a  deschiderii  unei  noi  pieţe  pentru
industria  franceză  şi  necesitatea  temperării  ambiţiilor  Rusiei.
Cuza  guvernează  în  strânsă  colaborare  cu  Parisul :  experţi,
ofiţeri,  ingineri  francezi  sunt  invitaţi  la  reorganizarea
Principatelor Unite care adoptă limba, sistemul monetar şi codul
juridic de inspiraţie franceză. În 1861 Napoleon al III-lea obţine
recunoaşterea  oficială  a  unirii  administrative  şi  politice  a

Moldovei cu Valahia iar în 1862 noul stat este botezat România. Urmând exemplul francez, pentru a
se  menţine  la  putere,  Cuza  provoacă  o  lovitură  de  stat  pe  2  mai  1864  (dizolvă  Adunarea
Legiuitoare). Totuşi în noaptea de 23 februarie 1866 este înlăturat de la putere. Şapte ani mai târziu
va muri la Heidelberg. Guvernul Provizoriu, în semn de ataşament faţă de Franţa, adoptă tricolorul
albastru-galben-roşu. Dar ţara are nevoie de un alt domnitor… Contele de Flandra, Filip de Coburg
Saxa, fiul mai mic al regelui Belgiei Leopold I, refuză. Slăbit de boală Napoleon al III-lea ezită. 

Atunci intervine o misterioasă femeie care influenţează
din culise mersul istoriei – Hortense Cornu (1809-1875) - despre
care se spune că a fost fina lui Napoleon al III-lea sau o prietenă
din  copilărie  a  acestuia.  Hortense  Cornu  a  cunoscut-o  pe
Joséphine de Baden, mama lui Carol de Hohenzolern, înrudită cu
împăratul Napoleon al III-lea (fina fostei împărătese Joséphine
de Beauharnais, mama adoptivă a mamei sale). Carol, în vârstă
de  28  de  ani,  ar  fi  un  candidat  ideal  la  tronul  României.
Împăratul îl cunoscuse pe Carol la Compiègne în 1863 şi, deci,
nu a fost  foarte  greu pentru Hortense Cornu să-l  convingă pe
Napoleon al III-lea că acesta e omul în care poate avea încredere.

La câteva zile după 10 mai
1866,  Carol  I adresa  un  vibrant
omagiu împăratului :  „Am în mine
sângele său şi, deşi  într-o poziţie

mult mai modestă, am vrut să urmez exemplul Majestăţii Voastre”. 
În pofida acestor cuvinte frumoase Carol I nu a uitat că a fost

ofiţer  german şi revocă consilierii  francezi  pe care îi  înlocuieşte  cu
foşti compatrioţi.  Dezastrul de la Sedan şi căderea celui de al II-lea
imperiu în septembrie 1870 ar fi putut fi fatală pentru Carol I dacă
acesta n-ar fi ştiut să-şi păstreze cu fermitate coroana. După obţinerea
independenţei din 1877, în mai 1881, Carol I primeşte titlul de rege al
României. Napoleon al III-lea “părintele României” era deja mort de 8
ani.
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SERGHEI RAHMANINOV

Prof. Maria Ungureanu

Născut  la  1  aprilie  1873,  în  oraşul
Oneg,  apropiat  de  Novgorod,  în  Rusia,
Rahmaninov avea să moară la 28 martie  1943,
tocmai la Beverly Hills, S.U.A. 

A fost un mare pianist al secolului XX,
compozitor şi profesor de pian. Era considerat
un  talent  formidabil,  cu  auz  perfect,  mâini
suple, memorie atotcuprinzătoare şi aspiraţii spre creativitate. Era un tânar sobru, serios, taciturn şi
deschis numai faţă de câţiva prieteni apropiaţi. Îşi susţinea cu tărie punctul de vedere.

Afirmarea lui s-a produs treptat. A fost profesor, a cântat, a compus faimosul “preludiu” în
do diez minor în 1892. Apoi a compus o Simfonie în re minor în 1895, a cărei primă audiţie a fost
un fiasco. Acest fapt l-a inhibat peste masură pe Rahmaninov, astfel încât a fost nevoit să traverseze
o perioadă  îngrozitoare.  Afirma: “Mă simţeam ca un om care suferise  un  atac  cerebral  şi  îşi
pierduse  capacitatea  de  a-şi  folosi  capul  şi  mâinile”. A revenit  la  interpretarea  la  pian  şi  a
descoperit, în 1899, la Londra, că devenise faimos datorită preludiului compus anterior, nereuşind
să treacă de perioada proastă în care se afla, s-a dus la un specialist din Moscova, care a lucrat cu el
aplicându-i o formă de tratament psihiatric, asociată cu hipnoza şi autosugestia. Tratamentul a dat
roade şi Rahmaninov a început să scrie Concertul în do minor, terminat în 1901, concert care este
una dintre cele mai cunoscute piese ale sale şi care se cântă şi astăzi cu mare succes pe scenele
lumii.  De asemenea,  a  compus numeroase piese pentru pian,  lieduri,  un poem simfonic (Insula
morţilor) s.a. Muzica pentru pian este extrem de dificilă, cere o extindere deosebită a mâinii şi o

extraordinară  virtuozitate.  În  ansamblu,  muzica  sa  este  puternic
impregnată  de  parfumul  rusesc,  datorează  extrem de  puţin  şcolii
romantice a secolului al XIX-lea, dar face, totuşi, parte din această
familie.
În 1935 s-a stabilit definitiv în Statele Unite. A continuat să predea,
să dirijeze şi să interpreteze muzica la pian,  fiind considerat unul
dintre  cei  mai  buni  pianişti  ai  secolului.  A  compus  lucrări
importante,  printre care “Rapsodia pe o temă de Paganini” pentru
pian  şi  orchestră,  “Dansurile  simfonice”  etc.  Muzica  sa  a  figurat
permanent în repertorii. Părţi din compoziţiile sale au fost folosite ca
şi coloană sonoră pentru diferite filme, deşi el însuşi nu a dorit acest
lucru.
A decedat cu 4 zile înainte de a împlini 70 de ani, fiind diagnosticat
cu cancer, diagnostic pe care el nu l-a cunoscut niciodată. Ultimul
său concert a cuprins şi “Marşul funebru” compus de Fr. Chopin, ca

un cântec de lebădă pentru ceea ce urma să vină….

Sugestii pentru audiţii:
Rapsodia pe o temă de Paganini-interpretată de pianist Valentina Lisitsa
Concertul pentru pian nr 2 în do minor- interpret Evhgeny Kissin

Bibliografie:

53



 Schonberg,H. Vietile marilor compozitori, Ed. Lider, Bucuresti, 2001;
www.wikipedia.com

Prima mea inspecţie

Prof. Toma Dumitrescu

Cu chiu, cu vai, am început, în sfârşit, şcoala. După ce atâtea zile fusesem la cules de ghebe,
apoi la cules de jir pentru mistreţi, am început orele. Şi nu oricum! Trebuia să predăm serios ca să
recuperăm în cel mult o lună, materia pierdută în cele trei săptămâni de practică. Era greu, mai ales
că elevii aveau multe goluri în pregătire. Făcuseră vreo doi ani cu un absolvent de liceu. Citeau
greu, de tradus şi mai greu, gramatica nu mai vorbesc. Le citeam de mai multe ori textul, citeau şi ei
pe fragmente mai mici, le traduceam şi lucram exerciţiile mai uşoare. Erau atenţi şi cuminţi şi încet,
încet au început să se descurce. 

Cam după vreo două luni de carte, pe la sfârşitul lui noiembrie, a venit o brigadă la şcoala de
centru, unde aveam o singură clasă. Când am intrat în cancelarie am văzut feţe necunoscute aşezate
la masă. Pe masă, mâncare şi băutură cât cuprinde. Colegul de matematică mă luă deoparte:

- Vezi că e inspecţie. E şi inspectoarea de franceză. Ai grijă să termini ora cu vreo zece minute
mai devreme ca să poată da un test, că aşa are asta obiceiul.

Sătui şi cu chef de asistenţă, cum s-a auzit clopoţelul fiecare inspector şi-a luat omul în primire şi
hai la clasă. Nu mi-a placut atitudinea inspectoarei care a intrat în clasă cu o privire atât de cruntă că
bieţii copii abia au răspuns la salut: 

- Bonjour, camarade professeur!
Am făcut prezenţa, i-am dus caietul cu planul de lecţie inspectoarei (asta tot profu de mate îmi

spusese) şi am început o oră obişnuită. Din când în când mă mai uitam la ceas să mă încadrez în
timp. Copiii ridicau mâna şi răspundeau destul de bine. Când mai erau cam zece minute am încheiat
şi am aşteptat să intervină inspectoarea. Dar ea, nimic. Se tot uita prin caietul cu planurile mele.
Atunci  am mai pus câţiva copii  să citească,  i-am mai  întrebat  câte  ceva şi  clopoţelul  s-a  auzit
salvator.  După aceea am mers în biroul directorului pentru discutarea lecţiei. Primul lucru care m-a
întrebat a fost că nu a înţeles de ce la final am citit iar lecţia. I-am spus de ce şi...

-  Tovarăşe profesor, dacă voiam să dau lucrare vă anunţam eu de la început. Nu vă mai luaţi
după alţii! În altă ordine, de ce scrieţi planurile de lecţie în română şi nu în franceză?

I-am explicat că directorul nu ştie franceză şi nu ar înţelege nimic. 
-  Asta-i treaba lui. Pe viitor să le scrieţi numai în franceză. Şi încă ceva: la clasă, de când intraţi

şi până plecaţi, să le vorbiţi numai în franceză.
Degeaba i-am spus că doi ani nu au avut profesor specializat şi că nu ar înţelege toate comenzile.
-  Asta-i treaba lor! Şi fără alte vorbe s-a dus la colegii ei.

Ce mai! A fost o inspecţie de neuitat pentru mine!
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