
 

 1 

 



 

 2 



 

 3 

CUPRINS

CUVINTE ÎNAINTE DE CUVINTE ................................................................................................................ 6 

SĂ SCRII ȘI ATÂT ........................................................................................................................................... 7 

CUVÂNT ........................................................................................................................................................... 7 

TRIUNGHIUL ECHILATERAL ..................................................................................................................... 10 

PLOAIA ........................................................................................................................................................... 10 

ROUA ............................................................................................................................................................... 11 

MITUL, CĂLĂUZA SPIRITUALĂ A MODERNITĂȚII .............................................................................. 12 

LINGUA LATINA, MEA AMICA .................................................................................................................. 14 

SULMO MIHI PATRIA EST... ....................................................................................................................... 15 

ARPINO, PATRIA LUI MARCUS TULLIUS CICERO ................................................................................ 17 

MANIFESTUL SINGURĂTĂȚII .................................................................................................................... 19 

IMPERFECTUL ............................................................................................................................................... 19 

PLĂCINTE ....................................................................................................................................................... 20 

RETROSPECTIVĂ .......................................................................................................................................... 21 

BACĂUMUN ................................................................................................................................................... 21 

LABORATORUL RDUINO (R- DO I KNOW?) ............................................................................................ 23 

ÎNDRĂGOSTEȘTE-TE DE CARTE ............................................................................................................... 24 

RUSTY ANDROIDS, DESPRE ROBOȚI ȘI NU NUMAI ............................................................................. 25 

„ÎN GRĂDINA GHETSEMANI”, DE VASILE VOICULESCU ................................................................... 27 

CATULLI, CARMINA, CVII .......................................................................................................................... 34 

CINE SUNT EU? ............................................................................................................................................. 35 

CINE SUNT EU? ............................................................................................................................................. 37 

CINE SUNT? ................................................................................................................................................... 37 



 

 4 

TĂCEREA SUFLETULUI .............................................................................................................................. 37 

DACĂ... ............................................................................................................................................................ 38 

DOAR TU... ..................................................................................................................................................... 38 

ACHEIROPOIETOS ........................................................................................................................................ 38 

LIFE AS A HUMANLY HUMAN .................................................................................................................. 39 

THE DREAM OF A DREAMER .................................................................................................................... 40 

GOD MIND, HUMAN BODY ........................................................................................................................ 40 

NO MORE REVENGE .................................................................................................................................... 41 

RESPECT ......................................................................................................................................................... 41 

BETTER PLACE ............................................................................................................................................. 41 

PINEAPPLE IS NOT A CRIME ...................................................................................................................... 42 

I CAN HEAR A GOD PRAYING ................................................................................................................... 42 

TRIP TO SOMEWHERE ................................................................................................................................. 42 

THE EXPERIENCE ......................................................................................................................................... 43 

THOSE STRANGE DEVICES ........................................................................................................................ 43 

73 ...................................................................................................................................................................... 44 

THE JOURNEY OF A SOUL RIDER ............................................................................................................. 44 

TECHNOLOGICALLY ARTISTS .................................................................................................................. 44 

THE WAVE OF DISASTER ........................................................................................................................... 45 

CAN I BREAK THE CIRCLE? ....................................................................................................................... 45 

PATIENT ......................................................................................................................................................... 46 

DEEP WATERS HIDE NOTHING FOR SAMSARA CREED ...................................................................... 46 

AMONG THE MORTALS .............................................................................................................................. 46 

CONSEQUENCES .......................................................................................................................................... 47 

DEFEATING NIGHTMARES ........................................................................................................................ 47 



 

 5 

TIMELESS TEENAGE GODS AMONG US ................................................................................................. 47 

FUGIT IRREPARABILE TEMPUS ................................................................................................................ 48 

GELB................................................................................................................................................................ 48 

DU BIST NICHT ALLEIN! ............................................................................................................................. 48 

PARLEZ-VOUS FRANCAIS? ........................................................................................................................ 49 

DIS-MOI DIX MOTS SUR TOUS LES TONS! ............................................................................................. 50 

NIKOLA TESLA ............................................................................................................................................. 50 

INVENȚIA CARE A UIMIT LUMEA. FONOGRAFUL ............................................................................... 54 

INTERESTS ..................................................................................................................................................... 56 

REZULTATE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ...................................................................................... 57 

CARACTERUL DE CREAȚIE AL DENUMIRII LUCRURILOR ................................................................ 75 

,,MOROMEȚII”, DE MARIN PREDA ........................................................................................................... 77 

FLORI DE POM .............................................................................................................................................. 83 

FINAL .............................................................................................................................................................. 84 

NE TUONS PAS LA NATURE ! .................................................................................................................... 85 

LES CLÉS DU BONHEUR : L’EXPÉRIENCE ET LES RENCONTRES PROVIDENTIELLE .................. 85 

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN ........................................................................................................ 86 

WIE KANN MAN DEN PLANETEN RETTEN? ........................................................................................... 87 

VERLOREN ..................................................................................................................................................... 87 

OGLINZI .......................................................................................................................................................... 88 

CENUȘA, SECRETUL UNEI GENERAȚII ................................................................................................... 89 

YURI ȚOLACOVICI OGANESIAN ȘI ULTIMUL ELEMENT DIN SISTEMUL PERIODIC .................... 90 

SPORTUL, REMEDIU UNIVERSAL GRATUIT .......................................................................................... 91 

 

 

  



 

 6 

Cuvinte înainte de cuvinte 

 

Ca de obicei, pe la sfârșitul lunii mai, 

revista noastră prinde contur. Am băgat de seamă 

că alcătuirea ei este aceeași de mulți ani încoace: 

în mijloc, pe multe pagini, sunt rezultatele 

colegilor noștri la olimpiade și concursuri școlare; 

iar în față și după aceste multe pagini în care sunt 

consemnate semnele noastre de excelență, sunt 

note răzlețe despre activitățile noastre 

extrașcolare, gânduri, sentimente, întâmplări, 

eseuri și chiar literatură beletristică. Ne-am dat 

seama și noi, asemenea celor dinaintea noastră, că 

doar o mică parte din ceea ce întrepind colegii 

noștri într-un an școlar este consemnat aici. Asta 

înseamnă că revista ar putea fi mai bună decât este 

și ne propunem să o facem altfel, mult mai 

diversificată, anul următor.  

Citind prima pagină a numerelor din 

revistele celorlalți ani, ne-am dat seama că, în 

lume, lucrurile au rămas la fel. Marile puteri 

militare își arată mușchii una alteia, ca să-și 

hrănească orgoliul. Mici războaie, ici-colo, 

detensionează încordarea, ascunzând sub o mască 

rizibilă și transparentă confruntarea dintre NATO 

și Rusia, care se bat de aproape un secol pentru 

sfere de influență. China își vede de treaba ei, cu 

un sistem politico-economic de mirare, 

amestecând, într-un mod ciudat, comunismul și 

capitalismul. Coreea de Nord amenință (iarăși) 

Statele Unite, spunând că răbdarea ei are limite. 

Uniunea Europeană se luptă cu imigranții, 

dovedind- pentru a câta oară?- că democrația nu 

reușește să rezolve toate problemele acestei lumi, 

în timp ce, în interiorul ei, se accentuează 

discursul naționalist... 

Iar elevii colegiului nostru, între timp, 

învață fără să știe prea bine dacă România le oferă 

un viitor sigur între granițele ei. Școala noastră 

este iarăși, ca în ultimii cincisprezece ani și mai 

bine, pe primul loc în județul Bacău, prin 

rezultatele sale. E totuși un noroc să fii “copil” 

încă într-o lume atât de complicată... 
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Să scrii și atât 

 

Am fost întrebată dacă aș vrea să devin 

scriitoare. De fiecare dată, am răspuns hotărât că 

nu mă consider în măsură să influențez destine, să 

schimb percepții sau să ofer vise. Nu sunt dispusă 

să îmi scot sufletul, cu tot ce am, pe taraba deja 

mult prea aglomerată a lumii și să îl las singur în 

fața tuturor. Îmi este frică să scriu. Mă tem de 

amalgamul emoțiilor și al amintirilor care m-ar 

copleși, care m-ar răscoli și care, în final, mi-ar 

lua tot ce am mai scump: pe mine. Rămân de 

multe ori visătoare și îmi privesc inima curajoasă 

care s-a dus singură și cu fruntea sus în bătălia cu 

sentimentele pentru ca, mai apoi, să se întoarcă 

șchiopătând. Cred că mă tem de imaginea pe care 

aș descoperi-o: eu, sinceră, fără măști, dezbrăcată 

de costumul cameleonismului social, fără 

încrederea și optimismul jucat. Renunț la tot ce 

mă face alergică la absolut și mă așez față în față 

cu propriul suflet și îl iau la rost, să îmi explice și 

mie de ce mă poartă pe aceste căi nebănuite, ce 

vrea de la mine și cum îl pot ajuta. Și atunci 

scriu…Cu un soi de inconștiență copilărească, 

bucuroasă că am găsit în sfârșit o cale spre Centru, 

folosesc scrisul ca pe un pansament. Hugo spunea 

că anumite gânduri sunt rugăciuni și, oricum ar sta 

trupul, sufletul stă în genunchi. Cred că 

rugăciunile mele sunt exprimate prin logos și, deși 

cuvintele mele nu vor reuși să clădească suflete, 

vor fi mici piese ale armurii argintate pe care o 

port zilnic. Așa că pornesc iar în luptă și nu mă 

opresc până când nu voi auzi strigătul fricii, iar 

asta să rămână veșnic în istoria mea personală ca 

o invocare a victoriei.  

 

Și voi reuși cândva, sunt sigură.    

 

Andra-Ștefania Derla, clasa a IX-a C 

 

Cuvânt 

 

Cu mâinile pironite pe foaia plină de 

tăieturi și adjective stângaci alese, caut un crâmpei 

de inspirație. Undeva,  în vâltoarea gândurilor ce 

niciodată nu încetează a mă bulversa prin 

rapiditatea lor, se zbate un cuvânt. Închizându-mi 

ochii, încerc să mi-l închipui, încep chiar a scrie 

orice aberație mi se ivește în cale, dar  pur și 

simplu...nu este să fie. 

 Mă reîntorc în cotidianul alb-negru și 

privesc cu melancolie pe geam. Întrebările 

sâcâitoare îmi revin în minte, însă nu pe atât de 

repede ca remarcile usturătoare. „Ce este în 

neregulă cu tine?” „Iar ai uitat cum se ține 

stiloul?” „Amărâtă de compunere...n-are nici 

măcar un pic de stil!” „Cine te crezi? Cine te 

crezi? Cine ești de fapt?” 

- De ce nu funcționează? Mă tânguiesc cu 

ochii ridicați înspre cer, cu buzele uscate și supte. 

*** 

 O scenă binecunoscută, nu credeți? Nimic 

mai frumos decât paradoxala existență a artistului, 

hărăzit cu o imaginație de neegalat și totuși 

incapabil de a o păstra intactă. Prins în mrejele 

minții veșnic însetate de mai mult, ochii acestuia 

sunt binecuvântați cu cele mai frumoase priveliști, 

în urechile sale sunt șoptite cele mai frapante 

confesiuni, în mâinile sale curge divinul nectar al 

cunoașterii fără de început și fără de final. Luând 

în mână foaia și condeiul, dă naștere unor lucrări 

ce pot schimba lumea, ce pot modela 
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mentalitățile, ce pot întoarce oamenii la arhaicele 

principii uitate printre hashtag-uri și like-uri. 

 Nu tot timpul este așa, totuși. Una dintre 

perspectivele acestei societăți asupra artiștilor este 

că în palmele lor se află Absolutul, că imaginația 

lor nu are limite. Să fie oare așa? 

 Bazându-mă pe experiența personală, vă 

pot garanta că renumitul artist’s block (sau 

writer’s block, în cazul de față)  nu este doar o 

scuză închipuită din dorința de a lua o pauză. Este 

o subtilă maladie ce-i cotropește până și pe cei 

mai puternici, manifestându-se în moduri diverse, 

adesea când te aștepți cel mai puțin. Toxică, dar 

incitantă, te ispitește și te copleșește. Este cea mai 

dulce iluzie și cea mai dură realitate pe care o 

trăiește fiecare dintre noi, fiind orbește supuși 

controversatului subconștient. 

 Cum poate fi descrisă această senzație? 

Este precum un cameleon care se strecoară printre 

momentele de neatenție, profitând de temerile 

artistului, de starea sa de sănătate, de cumpenele 

ce-i apasă umerii, îndepărtându-l de masa de scris. 

Te ademenește cu visul grandorii, al opulenței, 

instalând prin intermediul a doar câteva cuvinte 

aruncate la momentul și locul potrivit frenezia  de 

a grăbi procesul, de a râvni mai mult decât soarta 

îți poate da. Nu este nimic greșit în a persista, dar 

împotriva cursului vieții câștigul este nul, cu atât 

mai mult când legătura cu Divinul este afectată . 

Mai devreme sau mai târziu, prețul va fi plătit și, 

în acel moment, maladia se va putea delecta 

liniștită, lăsând în urmă doar un ghem de cuvinte 

prin ale cărui ițe se vor prelinge lacrimile sărate 

ale frazelor ce niciodată nu și-au avut locul nici în 

mintea umană, nici pe hârtie.  

Întrebarea cea mai mare rămâne, însă, „De ce?”. 

 De ce artiștii aleg să urmeze acest drum, 

în loc să se bucure de darurile ce le-au fost date cu 

atâta generozitate? De ce suferința pare a prima în 

viața multora dintre ei? Oare aceasta constituie 

într-adevăr sâmburele din care cresc fructele pe 

care le consumăm cu atâta poftă și, totuși, cu atâta 

ignoranță? 

 Viața artistului rămâne, înainte de toate, o 

venerabilă pagină în Cartea Vieții. Izolându-se de 

profanul înșelător, pustinica acestuia reprezintă o 

furișare perpetuă printre intrigile ce ne macină, o 

priveghere din umbră asupra căii pe care o luăm 

în întortocheatul labirint inventat odată cu 

degustarea mărului. Una dintre cele mai 

impresionante puteri ale artistului este empatia, 

capacitatea de înțelegere a acestuia întrecând 

limitele rigide ale ontologicului. Cu toate acestea, 

teama de a perturba generează o cumpătare pe 

care, recunosc, am asociat-o doar câtorva 

persoane, aceasta fiind adesea legată de conștiința 

individului. În spatele creației s-a aflat 

dintotdeauna o rază de concret, fiecare artist 

creând din diverse motive, Dumnezeu fiind Cel 

care le rânduiește. În cazul unora dintre aceștia, 

primează justiția, în cazul altora, nevoia 

primordială de a se hrăni și de a avea un acoperiș 

deasupra capului. În cazul meu, a fost plictiseala. 

Dar de cele mai multe ori, menirea și-a spus 

cuvântul.  

„Ce reprezintă menirea?” o să spuneți 

câțiva dintre voi. Ei bine, cred că ar trebui să o 

lăsăm pentru o altă lucrare, nu credeți?  

Un singur lucru vă pot spune – că găsirea 

menirii a fost, este și va fi poate unul dintre cele 

mai grele lucruri prin care omenirea va trece, pur 

și simplu pentru că niciodată nu știi când va veni 
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clipa când în sfârșit vei găsi un răspuns. Când, în 

sfârșit, totul va avea sens. Când, în sfârșit, vei ști 

că ești aici cu un scop. 

Nici artiștii nu sunt excluși și realizarea 

devine cu atât mai grea cu cât timpul trece și îți 

dai seama de efemeritatea situației. Că azi ești, 

respiri, clipești. Și mâine... 

...De îndată ce acest nevăzut hotar este 

trecut, nu mai există cale de întoarcere, viața 

aceasta, pusă de mulți sub semnul excesului, se 

transformă într-o fâlfâire câteodată extenuantă a 

unor aripi ce poate că nici  nu au apucat să guste 

din norii glazurați sau din fondantele înstelate,  

într-o luptă neîncetată împotriva timpului, 

împotriva greutății sufocante ce gârbovește 

spatele. Din acel moment, pe umerii artistului se 

afle totul și nimic, se află toată iubirea și toată ura, 

toate zâmbetele și toate temerile.  

Cu toate acestea, artistul reușește să mai și 

surâdă. Dorești să-i afli secretul? Cheia este 

credința. Credința că totul va fi bine, credința că 

ziua de mâine va fi una frumoasă, credința că la 

finalul tunelului va fi lumină, indiferent de 

încercările tenebrului de a-l deraia.  

Deși ale sale păcăleli pot avea ca preț 

lepădarea de contingent, artiștii cutreieră printre 

metehnele sufletului, suferințele pricinuite din  

lipsa ideilor echilibrând fragila balanță pe care se 

află această lume, cufundată din ce în mai adânc 

în abisul falsității, al corupției, al egoismului 

languros. Bătaia neputincioasă, dar încăpățânată a 

aripilor va fi în sincron cu cea a inimii, teroarea 

preschimbându-se ușor-ușor într-o dragoste ce 

transcende epiderma și scheletul, învăluind 

această planetă într-o liniște intangibilă, în care 

doar susurul unei inimi jertfelnice se va mai putea 

auzi – cristalin, mângâietor. 

Cu toate aceste chinuri care, până la urmă, 

fac parte din viața fiecărui om, artistul se remarcă 

prin imprevizibilul situației. De la durere la extaz, 

acesta oscilează între extreme pe care foarte puțini 

ar putea fi în stare să le închipuiască, adesea 

pentru că sunt predestinate să iasă la iveală numai 

când acestea pot într-adevăr să fie înțelese.  

Pot spune cu mâna pe inimă că inclusiv 

propriile-mi episoade de apatie (și uneori chiar 

față de ceea ce realizam) sunt ciclice, învățându-

mă să-mi accept limitele și, în același timp, să 

țintesc tot mai sus. Cred că unul dintre cele mai 

frumoase lucruri la care am avut onoarea să fiu 

părtașă a fost renașterea inspirației, prin care mi 

s-a demonstrat că suferința și pacea nu pot exista 

una fără cealaltă, că primăvara se află mereu după 

colț, indiferent de cât de crunt e crivățul. 

Așa că nu te teme când nu poți găsi 

cuvântul potrivit. Viața este prea scurtă pentru a o 

irosi criticându-ți dulcile imperfecțiuni. Deschide-

ți inima și gustă fără părere de rău din orizontul 

fără de punct și fără de virgulă, fii una cu cerul, cu 

soarele ce răsare și apune, cu lumina care, bagă de 

seamă, nu te va părăsi niciodată. Zâmbește, cântă, 

învață ca și cum ziua de azi ar fi ultima și nu lăsa 

pe nimeni să-ți fure acest drept.  

Ești spectaculos, ești special, ești TU.  

Și asta este, probabil, cea mai frumoasă 

creație a ta.            

    

 Maria-Teodora Botezatu, clasa a IX-a C 
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Triunghiul echilateral 

 

Când dreptele nu se mai intersectează, 

Mă faceţi să mă supăr pe voi toţi, 

Așa aţi vrut, așa vă-nseninează, 

Nu cred că există antidot. 

 

Cercul nu mai e demult rotund, 

Pe când pătratul nu mai are unghiuri drepte, 

Acest eu, absurd, 

Cu toate răbdările o să vă aștepte. 

 

Puţină înțelegere să daţi, 

Măcar un unghi de nouăzeci, 

Să pătrund în inima voastră 

Dacă nu vreţi altfel, cu raze reci. 

 

V-am oferit triunghiul echilateral, 

Însă fără succes, 

Voi aţi vrut poligon neregulat, 

De ce atât de greu? Nu e-nţeles. 

 

Mi-aţi cerut să construiesc 

Un cerc cu punctele eu și voi, 

Iar după ce l-am desenat eu bănuiesc  

C-aţi vrut să vi-l faceţi înapoi. 

 

Văd că nu prea v-au convenit 

Razele de aceeași lungime, 

Voi credeaţi că aţi fi ieșit 

In vârf de înălţime. 

V-aţi holbat la mine, 

M-aţi făcut chiar derutat, 

Dar pe niciunul dintre voi nu văd 

Cum l-aș fi putut ajuta. 

 

Rămânând în planul vostru, 

Aţi desenat o chestie cu multe mărimi, 

Ca din unghiul fiecăruia  

Să păreţi pe înălţimi. 

 

Așa că eu m-am retras imediat 

În unicul meu plan tridimensional, 

Iar voi niciodată să nu-mi mai cereţi 

 Triunghiul echilateral. 

Ploaia 

 

O ploaie, un ocean prăvălitor, 

Și am alergat să o simt 

Punct cu punct, 

Picătură cu picătură. 

Mă liniștește 

La fel cum m-ar liniști așternutul valurilor 

Sau o melodie mută. 

 

Ploaia e pentru cine o ascultă. 

Mă pătrunde 

Si curăță răutatea lumii 

Pentru câteva secunde 

Ce par lipite între ele. 

 

Ploaia se prelinge alegoric 

Noncolorând acoperișurile 

Și sufletele uscate ale unora 

Care o ascultă tainic 

Și îi iubesc aurora. 

 

Se lasă ca o povară eliberatoare 

În inima pădurii 

Sau,de dragul aventurii, 

În fiecare loc 
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Văzut sau nevăzut. 

 

Am călcat pe trotuarul ud 

Și m-au udat povești scrise în picături 

Cu final fericit sau nostalgic; 

Ploaia s-a strecurat pe la streșini 

Sau pe lângă ferestrele adormite 

Înviorându-le, până s-a terminat  

Ploaia de vise si speranțe 

Din sufletul meu. 

Roua 

 

Și iarăși a venit primăvara 

Cu soare, speranță, promisiuni, 

Însă aduce cu dânsa povara 

Că tu nu mă suni. 

 

A venit primăvara, deci 

Vorbesc cu tot felul de vietăți, 

Cu pisici, porumbei sau melci, 

Numai tu nu te arăți. 

 

La infinit prelungești chinul meu, 

Ființa ta-mi persistă pe retină 

Ca un imperiu adus la apogeu 

Ca un ultim fascicul de lumină. 

 

Primăvara m-a atras, 

Atâta-eliberare si blestem 

Țin cerul ca titanul Atlas, 

Dar de pământul crud mă tem. 

 

Trei flori am să culeg la primăvară 

Pentru un eu,un tu,un noi, 

Voi îmbrățișa viața la țară, 

Voi dezlega iubirea de nevoi. 

Am să mă plimb pe o șosea uzată, 

Am s-o uzez mai tare tot mergând 

Și ce dacă îmi prea nu-mi pasă? 

Sinapsele îmi vor ceda curând. 

 

În lumea mea de alb să mă retrag 

Și să-mi aduc chiar mie fericirea, 

O lume-n care leii rag 

Și-i spânzurată tragic comedia. 

 

Iar astfel voi extinde punctul 

Să spunem,la ceva emotional 

Și, fără voia mea,voi fi supus 

Aceluiași joc existenţial. 

 

O lume parcă făcută din creion 

Culorile furate dintr-o fugă, 

O lume c-un suflet etalon 

Si cu singurătate să-mi ajungă. 

 

Eu mă voi face supremul creator 

Si voi picta tăcerile în toamnă, 

Mă voi intoarce in primordial 

Să văd,de fapt,ce-nseamnă. 

 

Iubito,tu vei fi o poezie, 

O cântare cu rime ce-mbătrânesc, 

Atâta joc si bucurie 

Cu un zâmbet supraomenesc 

 

...Și ce mai e adevărat? 

Râuri ce curg la infinit, 

O lume fără de păcat, 

Un soare ce-a întinerit. 
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O lume doar dintr-un nucleu 

Cu adieri tinere si zvelte, 

O primăvară ce mereu 

Nerăbdătoare-o să m-aștepte. 

 

O bancă suspendată-n timp, 

O carte cu poezii langă, 

O conștiință pentr-un singur chip, 

Atâtea lucruri să-mi ajungă. 

 

Un timp ce curge c-un motiv, 

O lume de oameni de hârtie, 

O iubire ce moare relativ, 

La o târzie melodie. 

 

Sorin Hârjan, clasa a IX-a C 

 

 

Mitul, călăuza spirituală a modernității 

 

Motto: Sic ubi dispositam, quisquis fuit ille 

deorum congeriem secuit sectamque in membra 

redegit. 

(Ovidius, Metemorphoses, I, vv. 32-34) 

 

Cine suntem? De unde venim? Încotro ne 

îndreptăm? Acestor întrebări le-au răspuns în mii 

de feluri mitologiile, religiile și filosofiile lumii. 

Împreună au conchis că universul uman 

(microcosmosul) constituie oglinda și sinteza 

marelui univers, sau macrocosmosul. ,,Alcătuie 

din aceleași principii, aceste universuri sunt 

amândouă expresiile diverse, dar concordante ale 

Creatorului invizibil […], ale Spiritului suveran, 

pe care noi îl numim Dumnezeu.” (Eduard 

Schuré). 

          Existența noastră – susținea Schopenhauer – 

se desfășoară pe baza unei relații de cauzalitate; 

căutăm să descoperim în amănunt trecutul și 

bogăția culturală pe care acesta o propune oricui 

este dispus să-și îmbogățească devenirea prin 

lume. Încă din cele mai vechi timpuri, una dintre 

metodele cele mai interesante și mai 

surprinzătoare de a defini și de a explica această 

relație de cauzalitate este și aceea a cercetării 

miturilor și legendelor străvechi. Purtătoare de 

coduri culturale, de norme sociale, de germeni 

nediferențiați ai religiei, artei sau filosofiei, 

miturile și legendele (cunoscute omului modern 

aproape exclusiv literar, prin poemele homerice, 

cele ale lui Hesiod, operele lui Lucretius, 

Vergilius sau Ovidius ori are școlilor filosofice 

cărora le aparțineau gânditorii greci și romani)  au 

prin excelență capacitatea de a participa la opera 
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de revelare a misterelor universului, constituindu-

se în elementul sine qua non al nașterii și 

dezvoltării omului. 

Umanul provine din trăsăturile omenești 

ale zeilor, semizeilor (născuți dintr-o ființă divină 

și una omenească) ori ale eroilor acestor mituri și 

legende. Toate aceste personaje mitico-legendare 

sunt animate de sentimente profund umane: 

demnitate, noblețe, pasiune, patimă dezlănțuită, 

bucurie, înțelepciune, compasiune, mânie, ură, 

invidie, trufie, lăcomie etc.   Omul modern are 

datoria de a-și însuși puterea creatoare a miturilor, 

capabile de a defini spiritualitatea acestuia și a 

unui întreg continent – Europa. 

Am sărbătorit, de curând, la 9 Mai, ziua 

Europei, o patria maior pentru 50 de națiuni unite 

sub același stindard (una in diversitate). Numele 

străvechiului continent este profund ancorat în 

universul mitului. Citindu-l pe Ovidiu, cel alungat 

din raiul Romei (Baudelaire) de către Augustus ad 

fera litora Ponti – pe malurile Pontului Euxin, la 

Tomis (azi, Constanța). 

În Metamorfoze, cartea a II-a, vv. 833-

875, poetul sulmonez, valorificând patrimoniul 

mitologic și literar greco-latin, recreează, prin 

creuzetul versurilor sale, o legendă: aceea a răpirii 

Europei de către Iuppiter.   

Îndrăgostit de frumoasa Europa, fiica 

regelui Agenor al Feniciei, Iuppiter îl cheamă la el 

pe Mercur, zeul-mesager, pentru a-i da o nouă 

poruncă: aceea de a mâna turma regală a lui 

Agenor (nepot al lui Epaphus și strănepot al lui Io 

și al lui Iuppiter). Motivul acestei porunci nu-i 

este mărturisit (nec causam fassus amoris) – 

iubirea pentru Europa, fiica regelui, cea care, 

împreună cu alte tinere din Tyr, obișnuia să se 

joace pe țărm. Acestea fiind înfăptuite de fidelul 

slujitor (fide minister), Iuppiter va apărea în 

Fenicia, metamorfozat într-un taur alb (induitur 

faciem tauri; formosus; color nivis; pacem vultus 

habet) pentru a o seduce pe Europa. Deși reticentă 

și speriată la început de măreția taurului, aceasta 

se va apropia cu pași mărunți de Iuppiter, iar cei 

doi vor oferi cititorului un veritabil spectacol al 

gesturilor de tandrețe (flores ad candida porrigit 

ora/ oscula dat manibus; exsultat in herba/ latus 

in fulvis niveum deponit harenis; metu dempto; 

tergo considere tauri) care, integrat în spațiul 

pașnic, protector al nisipului, conduce în mod 

inconștient la acel regressus ad uterum. Fără să-și 

dea seama de urmările acțiunilor sale, fiica regală 

va fi răpită de Iuppiter și purtată în largul mării 

(tremulae sinuantur flamine vestes) până în Creta, 

loc unde îi va oferi zeului doi copii. La aflarea 

adevărului, Europa încearcă să se sinucidă, fiind, 

însă, salvată de Venus. Din această legendă pare a 

se fi întrupat, spiritual, lumea reală: Orientul cu 

Occidentul, Sudul cu Nordul, Estul cu Vestul, 

unitate care a  provocat și promovat curente în 

viața spirituală europeană, unitate ce sintetizează 

întocmai deviza Uniunii Europene: in varietate 

concordia (unitate în diversitate).  

Impresionând prin valențele expresive și 

retorice revelatoare și prin talentul (ingenium) 

poetului latin Publius Ovidius Naso, mitul răpirii 

Europei a constituit, de-a lungul veacurilor, o 

veritabilă sursă de inspirație pentru nu mai puțin 

de 250 de artiști: pictori, începând cu artiștii 

frescelor pompeiene și încheind cu artiști precum 

Rembrandt, Giovanni Battista sau Paolo 

Veronese. Scriitori precum André Chénier au 

asigurat, de asemenea, imortalizarea pe vecie a 
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simbolisticii infinite a acestui mit prin forța 

primordială a cuvântului, întrucât, așa cum însuși 

Ovidius a prezis, carmina morte carent.  

Apreciem, în încheiere, că miturile și legendele, 

aceste veritabile călăuze spirituale, nu vor înceta 

să-i spună Omului: ,,În ceea ce te privește, Om 

efemer, călător obscur, umbră trecătoare, nu ai 

decât să cauți și să găsești: dacă nu, vei fi mereu 

dezamăgit!” (Eduard Schure). 

 

 Mihai-Adelin Lungu, clasa a IX-a B 

 

 

Lingua latina, mea amica 

 

Prima mea „întâlnire” cu limba latină a 

avut loc în clasa a IX-a, când am ajuns la liceul 

dorit, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” 

Bacău. Acolo am avut norocul și plăcerea de a o 

cunoaște pe cea care avea să îmi devină magistră, 

doamna profesor Neculau Florentina. Dumneaei 

este cea care mi-a creat interesul pentru limba 

latină, pentru cultura și civilizația greco-romană și 

pentru ceea ce reprezintă aceasta pentru cultura și 

civilizația modernă, eu neavând, până atunci, 

ocazia de a studia elemente legate de acestea și, cu 

atât mai mult, limba latină. 

 Calificarea din clasa a IX-a la etapa 

națională a Olimpiadei de limba latină mi-a oferit 

o extraordinară încredere în mine, venind ca o 

confirmare a faptului că, atunci când ai o pasiune, 

lucrând constant, citind, analizând, comparând,  

acele „fructus operae” vor veni, firește, ca 

răsplată a asumatelor „sacrificii”. Următoarea 

olimpiadă a fost mult așteptată, deoarece 

majoritatea activitățile mele aveau în centrul lor 

limba latină. O parte din timpul meu liber o 

consacram și o consacru, în continuare, traducerii 

textelor latine ale unor autori latini emblematici  

precum Caesar, Cicero, Lucretius, Vergilius, 

Horatius, Ovidius, dar și lectura, în traducere, a 

unor autori greci ca Homer, Hesiod, filosofi 

precum Platon și Aristotel și a unor tragici greci. 

 Pe lângă atmosfera competitivă, care nu 

îmi era străină (participasem în gimnaziu la 

Olimpiada de religie, unde am obținut premiul I la 

etapa regională, dar și la Olimpiada de istorie), m-

am bucurat să ajung în locuri noi, să cunosc colegi 

din toată țara, iar unii dintre ei să îmi devină buni 

prieteni. Deși am călătorit foarte mult în Europa, 

am văzut pentru întâia oară orașele Timișoara și 

Arad, iar clasa a X-a mi-a oferit posibilitatea de a 

participa la proba de baraj a Olimpiadei 

Internaționale de limba latină „Certamen 

Ovidianum Sulmonense”, concurs desfășurat în 

perioada 10-13 aprilie 2019, la Sulmona, în Italia. 

Am avut onoarea de a face parte din lotul național 

al României, alcătuit din șase elevi, care au 

reprezentat România la a XX-a ediție a acestei 
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competiții. În plus, am revăzut Roma, iar cât 

privește Sulmona, am înțeles de ce Ovidius 

afirmase: „Sulmo mihi patria est”.  Acest rezultat 

a venit ca o reconfirmare a tuturor eforturilor pe 

care le-am depus de-a lungul vremii și a 

experienței acumulate.  

 Clasa a XI-a a venit cu o experiență 

similară. Am participat la proba de baraj pentru 

Olimpiada Internațională „Certamen 

Ciceronianum Arpinas”, care îmi va oferi și 

posibilitatea de a revedea în acest an minunata 

Italie.

 Menționez că am început studiul operei 

ciceroniene în cursul acestui an școlar, dar primele 

încercări de traducere a unor texte le-am făcut din 

clasa a X-a. Părea dificil și că nu voi reuși. Însă, 

cred că tocmai punerea mea la încercare și stilul 

autorului care mi se părea inaccesibil în acel 

moment, mi l-au făcut pe Cicero „cel mai bun 

prieten latin”. Dragostea pentru operele acestuia, 

care îmbină cu măiestrie retorica și filosofia, m-au 

făcut să mă atașez de acestea și să traduc cât mai 

mult. Preferatele mele sunt operele filosofice „De 

amicitia”, „De officiis”, „De Republica”, „De 

finibus bonorum et malorum”, De divinatione”, 

cele retorice „Orator”, „De oratore”, dar și 

volumele de scrisori „Ad familiares” și „Ad 

Atticum”. 

Consider că, fără pasiunea pentru studiul 

limbii latine, fără efortul susținut și sprijinul 

necondiționat oferit de doamna profesor Neculau 

Florentina și de cei apropiați mie și fără un dram 

de fortuna, nu cred că aș fi reușit să mă bucur de 

atâtea experiențe deosebite și încărcate cu multă 

emoție, care îmi vor rămâne bine întipărite în 

suflet și în amintire. Iar ceea ce va urma...tot eu 

voi fi cea care va decide. 

 

Cristina–Silvia Dorodici, clasa a XI-a G 

 

Sulmo mihi patria est... 
 

Ziua de 11 aprilie 2019 găsește, încă 

odată, lotul băcăuan la Concursul Internațional 

„Certamen Ovidianum Sulmonense”, pentru a 

XX-a sa ediție. Respectând tradiția, eu și 

partenera mea, Cristina Dorodici, am ajuns să 

vedem de aproape, cu ochii noștri, orașul și lumea 

despre care citisem atât de mult și la care visasem 

atât de mult, într-atât încât nici nu ne mai părea 

reală, ci doar o frântură a unui univers fantastic, 

un pays de cocagne- Sulmona, gelidis uberrimus 

undis. Dorința, pasiunea și impulsul interior 

aproape inexplicabil de a celebra și elogia aetas 

Ovidiana ne-a adus, acum un an, la proba de  

 

selecție din cadrul concursului Certamen 

Ovidianum Ponticum, la Constanța.  
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Pline de emoția primului baraj și speranța de a 

ajunge de la locul exilului, Tomisul „aflat la 

marginea lumii”, la paradisul sulmonez, și de a-l 

cunoaște pe Ovidiu de la poeta relegatus la 

tenerorum lusor amorum, am susținut o probă de 

3 ore în urma căreia s-au stabilit „cei șase aleși”: 

elevi din Bacău, București, Botoșani și Satu Mare. 

După un an întreg de pregătire intensă sub 

îndrumarea doamnei profesoare Florentina 

Neculau, ziua de 10 aprilie mă găsește, alături de 

Cristina și de doamna profesoară, pentru prima 

dată, în Aeroportul George Enescu, gata de zborul 

spre Roma, pământul cerului albastru. Plină de 

emoția primului zbor cu avionul, dorința de a 

vedea pentru prima dată Italia și speranța de a ieși 

onorabil din prima probă internațională, mă aflam 

în drum spre ceea ce avea să devină cea mai 

frumoasă amintire, o experiență unică, irepetabilă. 

Am vizitat Roma, ne-am pierdut, cu pașii și cu 

gândul, prin străzile romane, într-atât încât, din 

când în când, trebuia să ne amintim unii altora că 

următoarea zi ne așteaptă o probă de cinci ore. 

 Aceste cinci ore din cadrul concursului 

sunt rezervate traducerii și analizării unui 

fragment extras din opera ovidiană, subiectul 

ediției 2019 fiind „Metamorphoseon libri”, mai 

precis, episodul salvării Andromedei din cartea a 

IV-a. Proba, deși a însemnat o adevărată 

provocare din punct de vedere mental, fizic și 

psihic, ne-a adus numai zâmbete și mulțumire. 

Am cunoscut și ne-am împrietenit cu tineri din 

Italia, Germania, Austria, Franța, Muntenegru, 

Serbia, Elveția și întreg spațiul european, 

constatând că toți aceștia provin nu numai din 

licee umaniste, dar și din licee clasice, științifice și 

de artă, unde se studiaza intens limba latină 

concomitent cu greaca veche. Am redescoperit, cu 

placută surprindere, rădăcinile comune, culturale, 

etice și lingvistice, toate acestea fiind, de altfel, 

parte a construcției Europei Unite. Am apreciat 

ospitalitatea gazdelor și mi-aș dori să revizitez, 

însă rămân cu regretul că la o astfel de competiție 

nu mai pot participa(fiecare elev poate participa o 

singură dată). 

 Am avut prilejul de a vizita Sulmona, o 

comună care nu strălucește prin arhitectură 

grandioasă ori evenimente extravagante, ci prin 

micile străzi și clădiri în care vibrează încă spiritul 

ovidian, din care se aude încă glasul ce a adus 

glorie acestui mic oraș, după cum spune și poetul 

în Amores, III,15: Și, privind, într-o bună zi, 

zidurile Sulmonei celei bogate în ape, ocupând 

numai mici suprafețe de teren, un străin va spune: 

„Pe voi care ați dat un poet atât de vestit, oricât 

de mici ați fi, eu vă numesc mari”. Acesta a trecut 

de la plăcerile vieții, la sentimente gingașe, la 

suferință, devenind un poet complet, trista izolare 

aducându-i maturitate poetică. Întâi, cântând cu 
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măiestrie durerile altora și apoi cântându-și 

propria durere, Ovidiu însuși este supus unei 

metamorfozări, de la poetul al căror cuceriri 

romantice aparțineau lui populus, la talentul uitat 

al Estului, noi fiind martorii unui naufragiu sui 

generis. Dacă pentru el exilul a însemnat părăsirea 

paradisului latin, pentru Baudelaire, locul în care 

Ovidiu a fost exilat este perceput ca necesar 

inspirației poetice: 

„Eu ca Ovidiu alungat 

Din raiul Romei, nu voi geme.  

Duc toate visurile mele 

Şi în lumina-ţi prind să joace 

Luciri din Iad, şi Iadu-mi place.” 

După efortul unui an întreg, această ediție 

îmi aduce bucuria premiului al III-lea și premiului 

„Tommaso e Marcone” pentru cea mai bună 

traducere în limba maternă. Sulmona și Constanța 

sunt surori, iar Ovidiu este marele nostru strămoș 

de limbă, de scriere și de sânge…poet al nostru ca 

și Eminescu. De aceea Ovidiu ne este atât de 

familiar, de aceea ne întoarcem, din Ovidii patria, 

două vincitrice, urmărind mereu îndemnul ovidian 

„ad sidera tollere vultus”… 

 

 

Sorana-Adina Plotogea, clasa a XI-a G 

Arpino, patria lui Marcus Tullius 

Cicero 
  

Olimpiada Internațională de Limba și 

Literatura Latină (Certamen Ciceronianum 

Arpinas) a debutat în anul 1980, la inițiativa 

profesorului Ugo Quadrini și sub înaltul patronaj 

al președintelui Republicii Italia, la Liceul 

Tulliano din Arpino, Italia. Concursul se adresează 

tuturor elevilor italieni și străini (din spațiul 

european și extraeuropean), care studiază cultura 

și civilizația greco-latină, limba și literatura latină, 

implicit opera autorului Marcus Tullius Cicero, 

despre care Quintilian afirma că reprezintă nomen 

eloquentiae. Am avut onoarea de a-mi reprezenta 

colegiul și țara  la cea de-a XXXIX-a ediție a 

olimpiadei sus-menționate. După susținerea și 

promovarea unei dificile probe de baraj 

(desfășurată în luna februarie a acestui an), m-am 

calificat în lotul național alături de încă trei colegi 

din Cluj, Iași și Buzău. 

 Iată-ne la Arpino, patria lui Cicero (16-43 

î.Chr.), autor vestit de peste două milenii prin 

opera sa, operă-mesaj adresată Posterității, o 

capodoperă prin echilibrul de gândire, sensibilitate 

și formă artistică. Ne-am întâlnit la Arpino cu 

foarte mulți colegi de generație, din cea mai mare 

parte a Europei (cei mai mulți fiind din Italia). 

Ca și noi, elevii români, aceștia provin, în 

primul rând, din licee umaniste, dar, surprinzător, 

și de la licee clasice, științifice și de artă, unde 

studiază latină și greacă veche. Ne-am împrietenit 

foarte repede, am schimbat opinii pe diferite teme 

și am admirat spiritul de competiție al acestora. 

După ce am susținut proba de concurs (constând 

în traducerea și comentarea-interpretarea unui 
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fragment, de data aceasta, din Philippica, XII, 13-

14 - timp de cinci ore), am avut la dispoziție 

destul timp pentru a ne bucura de ceea ce oferă 

unui oaspete Arpino, această civitas vetus 

(Arpinum), cu origini mitice, devenită apoi foarte 

importantă prin contribuția mai multor neamuri - 

volsci, samniți, romani. Stau mărturie grandorii 

sale zidurile megalitice, cu o poartă de intrare 

unică, prin arhitectonică, în Europa, ziduri ce 

înconjoară Civita Vecchia, acropola situată pe o 

colină, la 630 m înălțime. Invadată de cimbri și 

teutoni, cetatea a fost salvată de geniul militar al 

celebrului consul Caius Marius, în ciuda oricărei 

reguli, patru ani consecutivi (104-101 î. Chr.), 

gratificat după această victorie cu titlul de cel de-

al treilea fondator al Romei (după Romulus și 

Camillus). Ne-am plimbat pe străzile înguste, dar 

cu un farmec deosebit, dezvăluind un 

impresionant patrimoniu arhitectural. Am intrat în 

biserici care datează încă din Evul Mediu, în care 

există impresionante artefacte. Nu a lipsit din 

program vizitarea celebrei abații Montecassino, 

unde am fost întâmpinați de abatele acesteia, care, 

spre plăcuta noastră surprindere, ni s-a adresat în 

limba latină, în limba engleză și în dulcea limbă 

italiană. 

 Am luat parte la o serată dedicată tuturor 

competitorilor, despre gastronomia specifică cu 

care ne-au răsfățat organizatorii competiției. 

Evident, pentru noi, lucrul cel mai important a fost 

faptul că, deoarece opera ciceroniană (oratorie, 

filosofie politică, morală, metafizică) tratează 

probleme specifice omului, probleme de ieri, de 

azi și dintotdeauna, Certamen se constituie și într-

o dezbatere comună a problemelor Europei unite, 

Europa pentru care cultura și civilizația greco-

latină, limba și literatura latină oferă o solidă bază 

culturală, politică, socială. Amintiri deosebite mi-

au rămas și de la Roma, pe care am văzut-o a doua 

oară, într-un timp foarte scurt (am vizitat-o și în 

perioada 9-15 aprilie, când am participat la 

Concursul Internațional Certamen Ovidianum 

Sulmonense, Sulmona, Italia.  

 

 Am revenit în țară cu sentimentul că a 

meritat tot efortul depus pentru a traduce 

nenumărate fragmente din opere ciceroniene și a 
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mă decoumenta din varii surse filosofice, literare, 

estetice. Rămâne amărăciunea că, prin 

Regulamentul instituit de organizatori la această 

competiție, nu se poate participa decât o singură 

dată, indiferent de performanța obținută. Personal, 

prin studierea operelor Arpinatului, încep să 

înțeleg că, în virtutea principiului aristotelic al 

fuziunii filosofiei cu elocința (prudentiam 

eloquentia iungere), Cicero s-a „subordonat” 

excepțional dezideratului copiose ornateque 

dicere și că opera sa este o fericită îmbinare între 

humanitas și urbanitas. Căci, nihil est tam 

idoneum et aptum quam bona civium cooperatio. 

(Cicero, De Re publica, I,1).  

 

Cristina-Silvia Dorodici, clasa a XI-a G 

 

 

Manifestul singurătății 

 

Andrei intră, oricum nu mai are rabdare 

cu doamna Iarnă, şi-şi bea cafeaua care e 

minunată, e caldă, e de o nuanţă izabel, iar 

dumneaei nu e nimic din ce ar trebui să fie, în 

timp ce Andrei e în centrul tuturor, deşi lucrurile, 

oamenii, Fortuna, doamna Iarnă, viaţa, vecii, 

somnul îl ignoră, îi urlă înapoi ecoul, îl trec 

mimetic ca printr-o oglindă, el rămâne în centrul 

tuturor fără să i se întample nimic, răul şi binele 

nu au auzit de Andrei, iar fiecare nouă Iarnă e 

doar Iarna trecută, e pseudotraumă retrăită, e 

himera că timpul nu stă pe loc, pe Andrei nimic 

nu-l atinge, că nu i-e minte, dar nu i-e nici suflet, 

ca pe terasa de vară a unei cofetării din capitală 

care parcă era în nucleul pământului, unde Andrei 

se întâmpla, chiar dacă nimănui nu îi păsa, unde el 

radia ca factura de la gaze înaintea a doi ochi 

miopi, unde firi mai intrepide nu aşteaptă, dar el e 

hotărât să nu moară, dar nici să renască, el e 

momentan preludiul şi va fi până când a ramas 

doar el cu el, când, a dracului simţire ce l-a 

cuprins, că nu e singur, că e puternic ca un zeu 

grec, demiurg ca Barbu, că e el cu însuşi sinele, de 

care nu mai atârna un perfect rotund, roşu ca Luci, 

semn de „STOP”, şi când îl cuprinde aşa o 

apoteoză, cui să zică, doamnei Ierni, care încă 

spera să îşi traducă impasibilitatea prin ţigările pe 

care şi le tot roteşte printre dinţi, să zică? Andrei 

n-are el timp de impasibili, tocmai a descoperit că 

nu e singur. 

 

Elena Câdă, clasa a XII-a F 

 

Imperfectul 

 

Corpul pebescent al animalului de om își 

poartă pe colțul gurii un strănut malign de vorbe 

care mușcă cu dinții plini de rabie, mucegăiți ca 

un cotlon de bucătărie lipicioasă în care stă la 

dospit un cozonac, de care ne-am spart zâmbetele 
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de porțelan, al unei babe roase de propriile bale 

care se scurg pe Badea când împachetează 

cotidianul în fundă roșie ca mucenicia sângeroasă 

care se stinge în urletul pescărușilor de pe 

Dâmbovița de culoarea pișului pistuit pe ruinele 

din Centrul Vechi, strâmb, blazat și gârbovit sub 

ucazul Domnului din acea degringoladă de a 

socoti pizmașă jalea, pasiunea, gloria altui om mai 

puțin animal decât noi, vitreg fricii de nasul mare 

pe care se cațără veneric un rău scârbos de care 

nici banul nu ne cruță, nici chiar de penibilul de a 

fi uman, de jena enigmaticelor picioare stângi, de 

patologicul patos pentru profund, iar noi nu iertăm 

nimănui platitudinea de a fi imperfect. Sforțarea 

noastră, să iubim formă neregulată de coapse 

frământate ca de un degetar al bunei pe care și-l 

linge cu pori aspri de pisică grasă când îl afundă 

în numerele vechilor dileme din Bucureștii vii, 

însuflețiți de corpuri și de minți sănătoase, 

prelungi în verticalitatea unor intelecte îmbrățișate 

în prosperul binelui, al frumosului și al 

adevărului, e înăbușită de coruperea Dumnezeului 

din noi, care ori e în carantină, ori e în depresie. 

 

Elena Câdă, clasa a XII-a F 

 

 

Plăcinte 

 

Întârzii încercând să fiu frumoasă 

să par fericită sau împlinită, 

când de fapt sunt luată, 

pusă la cuptor pentru 5 ore, 

scoasă goală pe interior. 

Sunt o plăcintă fără umplutură. 

Bine că pe tine te-au crescut, 

te-au lăsat la dospit 

şi ţi-ai dublat volumul! 

Cred că sunt făcută din aluatul greşit. 

Făină veche, drojdie uscată, 

glucoză şi cinism. 

Măcar ştiu să mă ornez 

cu toate minunăţiile de glazuri 

în spectre de culoare 

care îmi ascund nimicul. 

Ne regăsim pe un pervaz de lemn- 

tu nu te uiti la mine, 

eşti prea mândru şi încă fumegi... 

o fi de la ţigări sau că  

de abia te-au scos din cuptor, 

încă rumen, încă tragi. 

Muşti din mine şi strâmbi din nas, 

dispreţul îţi coboară până în crustă 

şi mă judeci acru. 

Ţi-au scăpat cam  mult concentrat de lămâie. 

Totuşi îmi placi, 

desi eşti cam aromat, 

dar mă atrag senzaţiile tari. 

 

Elena Câdă, clasa a XII-a F 

 

A
le

xa
n
d
ra

 S
en

ch
ea

, 
cl

as
a 

a 
IX

-a
 C

  



 

 21 

Retrospectivă 

 

Meritul contemporaneităţii este acela de a 

se fi făcut auzit în toate limbile. Astfel, ironia 

situaţiei este că elevul român, calificat la etapa 

internaţională pentru latină, ţinută în Italia, 

continuă să vorbescă în engleză. S-ar putea să 

greşească atunci când, printre „sorry”-uri şi 

„grazie”, mai aruncă un „săru-mâna”, pierdut. Nu 

pentru că ajunge să îl încurce pe partenerul de 

discuţie, ci pentru că, ştiind atâtea, ajunge să 

piardă orice informaţie coerentă. Aşa e el învăţat 

încă de acasă, când, trepidând printre 16 materii 

diferite, a confundat minorul cu majorul. Acasă, el 

nu e deprimat, nu simte nimic din ceea ce ar putea 

fi (în mod eronat) definit ca „sentiment negativ”. 

În fapt, punctul poate fi pus dupa „nimic”. Pleacă 

de acasă cu mai multe kilograme de haine, 

cearcăne, dezamăgiri şi cărţi, decât i se permite la 

cală. Bine educat, ar lăsa la aeroport mai degrabă 

cărţile, el a învăţat deja de săptămâni tot ce trebuia 

să ştie. Cum altfel? Să îşi lase dezamăgirea acasă 

şi să sfârşească prin a se simţi vinovat?! Mai bine 

nu, e convins că în Roma trebuie să care după el 

tot ce poate, să nu cumva să uite de unde a plecat, 

să vadă şi nemulţumirile, oboselile şi neîmplinirile 

lui Colosseumul, Piazza di Trevi sau Colonna 

Traiana.  

Dar parcă Roma are mai multă viaţă decât 

judeţele noastre? Parcă Roma nu arată atât de 

sedentară, parcă Roma l-a făcut pe elevul român 

să prefere să meargă 20 de km decât să mai 

citească 20 de pagini. Elevul român şi-a pierdut cu 

fiecare kilometru tot ce îl face să fie dintre ai lui - 

privirea goală, „nu ştiu”-ul şi „nu vreau”-ul,  

anemia cu care îşi aruncă lancea nevolnică 

(„tellum imbelle sine ictu coniecit”). Elevul român 

e acum mai puţin elev, în aceeaşi combinaţie mai 

puţin român. Fiinţa capătă un licăr de viaţă. Cât va 

ţine? Două, trei, patru săptămâni? 

 

Elena Câdă, clasa a XII-a F 

BacăuMUN 

 

MUN. 

BacăuMUN este o conferință de dezbateri, 

de tip Model United Nations (Simulare a 

Organizației Națiunilor Unite), adunări organizate 

la nivel internațional, după același șablon și 

același set de reguli de procedură, inspirate din 

procesul de funcționare ONU, în care 

participanții, numiți delegați, reprezintă interesul 

unor țări membre pe diferite subiecte (politice, 

legale, economice ș.a.m.d.). Bacău Model United 

Nations a reuşit să cuprindă în trei zile toate 

cerinţele generaţiei Z, noi, tinere şi iubitoare de 

contemporaneitate. 

 

BACĂUMUN 2018. 

Bacăul este doar în aparenţă un oraş mic, 

căci el palpită de idei şi de oportunităţi. Una dintre 

acestea este un proiect aproapiat de sufletul 

vrăncenilor, dospit şi crescut chiar în liceu. Echipa 

care pune bazele proiectului este formată din 
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reprezentaţi ai Colegiului. BacăuMUN se bucură 

de dorinţa de viaţă şi de nou a şapte elevi care 

depun efortul de a ajuta acest proiect să crească, 

pe numele lor: Elena Câdă (Secretary-General), 

Alin Hampău (Deputy Secretary-General), Ştefan 

Smeu (Chief of Media Team), Maria Abageru 

(Chief of Staff), Ştefania Melinte (Chief of Press), 

Elena Baciu (Appointee) şi Ilinca Roşu 

(Appointee).  

Marea realizare a acestei echipe a fost de 

a nu se limita doar la a duce la bun sfârşit 

conferinţa, aducându-i, în schimb, un element 

surpriză, elementul de nou-schimbarea locaţiei. 

De la an la an, proiectul capătă amploare, captând 

interesul unui grup tot mai vast. Odată cu o echipă 

mărită, cu un număr mai mare de participanţi, cu 

noi sponsori, vine şi nevoia unui loc care să 

permită aceste schimbări, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” Bacău aratându-şi susţinerea pentru 

un proiect de talie naţională. Astfel, Bacăul a fost 

plasat pe harta oraşelor în care dezbaterea a 

devenit o normă, în care logica şi elocvenţa sunt 

nevoi, nu pretenţii, în care comunicarea nu mai ia 

forma unei discuţii de duzină, ci este cunoaştere 

eterogenă, plină de patos, de informaţii, de păreri, 

de obiectivitate trecută prin prisma subiectivităţii. 

 

 

Patru comitete şi opt topicuri de 

dezbatere, acesta este rezultatul muncii depuse de 

echipa de Chairpersons, formată atât din 

băcăuani, cât şi din pasionaţi de dezbatere din 

Bucureşti, Braşov și Botoşani. Cele patru 

comitete, Dezarmament şi Securitate, Social şi 

Umanitar, Economic şi Financiar şi Consiliul de 

Securitate, vizează problemele cele mai serioase 

cu care se confruntă contemportaneitatea, de la 

embargouri şi efectele lor asupra economiei 

globale, necesitatea sau imoralitatea educaţiei 

sexuale, până la problema Crimeei sau a crizei din 

Venezuela. Utilul şi plăcutul s-au dovedit a fi cea 

mai amplă formă de educaţie(Horatius o 

confirmă, prin îndemnul său la „Utile dulci”), 

aceasta fiind ideea de la care a plecat formula 

perfectă pentru conferinţă. Aceasta este un prilej 

inedit de lansare și de formare a generației 

liderilor de mâine, a noastră, întrucât nu se 

limitează la informaţie brută, ci prelucreză practic 

tot ceea ce a fost învăţat teoretic la şcoală, pornind 

de la informaţii istorice despre lume, până la 

metode de argumentare si persuadare, plasate într-

un cadru social, intrigant şi plin de vitalitate.  

Cei din spatele cortinei au fost 

organizatorii ediţiei a patra, din echipa de Staff 

făcând parte: Denis Corlade, Irina Bălţat, Ioana 
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Grinţescu, Luciana Hrib, Ana Maria Fifirig, 

Bianca Nica, Daria-Sabina Lupaşcu, Tudor 

Popica, Sorana Plotogea, Răzvan Răţoi, Cristiana 

Stan. Echipa de Press a fost alcătuită din: Ana-

Maria Comoraşu, Sanda Ilieş, Renata Lungu, 

Daria Măciucă, Bianca Mărgărint, Ioana 

Munteanu, Mara Ceparu, Vlad Prisecariu, Teodor 

Samoilă, Diana Neguriţă. Felicităm, de asemenea, 

delegaţii vrănceni care au obţinut premii: Nadia 

Rezmireş, Best Speaker, precum şi Bristena Carp, 

Octavian Custura şi Răzvan Vrăncenu, 

Honourable Mentions. 

Elena Câdă, clasa a XII-a F 

Laboratorul RDuino (R- Do I Know?) 

 

Proiectul “Laboratorul RDuino” are în 

vedere atât utilizarea, cât și învățarea, 

consolidarea cunoștințelor din domeniul 

informaticii (robotică, mecatronică, cibernetică), 

al fizicii (curent electric) si, nu în ultimul rând, al 

geometriei spațiale. În cadrul întâlnirilor 

săptămânale, elevii realizează module robotizate 

pe bază de senzori, cu care preiau, prelucrează și 

folosesc informații din mediul exterior și 

programează placa de dezvoltare, astfel încât, să 

răspundă într-un mod eficient și corespunzător la 

acești stimuli. La dispoziția lor stă placa de 

dezvoltare Arduino, care în conjuncție cu motoare 

de curent continuu, componente de rețea electrică 

(rezistori, tranzistori, condensatori, diode, led-uri) 

și „shield-uri” compatibile cu placa, vor contribui 

la materializarea unor mini-radare, sisteme de 

securizare ale proprietăților private (detector cu 

raze cu ultra-roșu, alarme, detector unde sonore, 

detector flacără), brațe robotice automatizate.  

Se țin săptămânal cursuri în sala pusă la 

dispoziție de o asociație locală, numită Smart 

Cluster. Acestea au loc duminica, între orele 9 si 

10:30. Primele întâlniri stabilesc bazele 

programării plăcii de dezvoltare, dar și noțiuni de 

curent electric continuu si alternativ (pentru elevii 

nefamiliarizați cu acest capitol al fizicii). În urma 

acestor congregări, elevii stăpânesc regulile 

lucrului cu kit-urile Arduino și încep gândirea și 

design-ul unor proiecte proprii, cu utilizare în 

viața de zi cu zi. După aceasta, trecem la 

realizarea în echipă a unor proiecte mai complexe, 

la sugestia participanților. 

„Laboratorul RDuino a luat naștere în 

urma participării mele și a colegului meu, Andrei 

Huțu, la proiectul Erasmus+ «IT Career Start-

Up», în luna iulie 2018. Pe timpul mobilității în 

Valencia, Spania, îndrumați de tutorele spaniol, 

am descoperit tehnologia Arduino, care permite 

oricărui pasionat de informatică și electrotehnică 

să realizeze proiecte de mecatronică. Dacă, până 

acum, roboții, sistemele programabile nu își 

dezvăluiau componentele decât inginerilor, iar 

tinerii erau doar simpli utilizatori ai acestora, prin 

tehnologia Arduino căutăm să schimbăm acest 

aspect, să ne transformăm în cunoscători ai 

proceselor ce se află în spatele mișcării 

automatizate a angrenajelor, brațelor robotice etc. 

Perspectiva de a ne implica în aplicarea practică a 

acestei tehnologii, având ca finalitate dezvoltarea 

unor sisteme complexe de mecatronică, este o 

provocare și o atracție în rândul tinerilor, care, pe 

măsură ce vor dobândi noi cunoștințe, vor fi 

încurajați să continue cercetarea pe termen lung.” 
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(Ștefan Măgirescu, elev, unul dintre inițiatorii 

laboratorului) 

Odată implementat, proiectul a luat 

amploare. În luna septembrie a anului trecut, cei 

doi inițiatori au concurat, din partea Colegiului 

Național „Gheorghe Vrănceanu”, cu proiectul 

„Laboratorul RDuino” și au câștigat finanțare în 

cadrul Programului Științescu – un program de 

finanțare pentru proiecte educaționale care 

încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a 

copiilor și tinerilor cu vârste până în 19 ani, 

implementat în Bacău de Fundația Comunitară, 

alături de Romanian-American Foundation și 

partenerii locali. 

 

Apoi, s-au pus bazele Clubului de 

Mecatronică „Laboratorul RDuino”, în cadrul 

colegiului, unde au fost invitați să participe elevi 

pasionați din liceu, cu care să se realizeze proiecte 

de la simplu la complex, îmbinând electronica și 

programarea IT, prin intermediul plăcilor de 

dezvoltare Arduino, respectiv, programarea LED-

urilor să clipească la anumite intervale de timp, 

întreruperea graduală a curentului electric ce 

alimentează un LED cu un potențiometru, afișarea 

anumitor mesaje scrise pe telefon pe ecranele 

LCD atașate plăcilor Arduino, aplicații ale 

rezistorilor și potențiometrelor într-un circuit 

electric, sisteme de monitorizare a frecvenței la 

cursuri, pe baza de cartelă etc. 

Cea mai mare reușită a echipei este 

implementarea unui programator de sonerie în 

cadrul Colegiului Național „Gheorghe 

Vrănceanu”, care compensează lipsa existenței 

elevului de serviciu (serviciu ce a fost scos din 

școli încă de anul trecut, printr-un ordin al 

Ministerului Educației), care să sune de pauză.  

 „Colaborarea cu alte licee sau colegii este 

imperativă, întrucât suntem într-o constantă 

căutare de noi membri ai clubului, care să fie 

pasionați de programare și de curent electric, care 

nu au posibilitatea de a realiza circuite electrice 

complexe pe baza teoriei predate la clasă, fie din 

cauza indisponibilității materialelor necesare, fie 

din teama mânuirii pistolului de lipit circuite la 

temperaturi de sute de grade Celsius. Nu refuzăm 

nici ajutorul unor specialiști din firmele de profil 

din Bacău, pe care îi rugăm să ne contacteze și să 

ne ofere o parte din vasta lor experiență”, a 

conchis Ștefan Măgirescu.  

 

Ștefan Măgirescu, clasa a XI-a D 

 

Îndrăgostește-te de carte 

 

Anul acesta, 14 februarie nu a fost doar 

Ziua Îndrăgostiților, ci și a iubitorilor de carte, 

întrucât Biblioteca Județeană ,,C. Sturdza“ Bacău 

a organizat împreună cu doamnele profesoare 

Lucaci Mihaela și Șova Roxana activitatea 

„Îndrăgostește-te de carte“ cu scopul de a-i aduce 

pe copii mai aproape de literatură. 

Elevii de clasa a IX-a de la Colegiile 

Naționale „Gheorghe Vrănceanu“ și „Ferdinand I“ 
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au fost invitați pentru a-și prezenta cărțile, 

poveștile și personajele favorite, care i-au fascinat, 

prin proiecte si filmulețe originale pregătite chiar 

de ei. Acesta a fost un pretext pentru a-i atrage pe 

tineri mai aproape de lectură și pentru a-și 

împărtăși preferințele în cărți. La final, elevii și-au 

ales cartea preferată și au împrumutat-o pentru a o 

citi și pentru a se bucura de ea la fel de mult ca 

prezentatorul acesteia. 

Prin acest eveniment, în care elevii s-au 

implicat și pentru care s-au pregătit foarte bine, ei 

s-au unit pentru a promova lectura, în același timp 

dezvăluindu-și cartea cea mai dragă, cuiva la fel 

de drag.  

Cristiana Iordache, clasa a IX-a A  

 

 

Rusty Androids, despre roboți și nu numai 
 

Competiția Națională de Robotică BRD 

FIRST Tech Challenge Romania a ajuns la 

porțile colegiului nostru ca o mare surpriză ce 

avea să schimbe părerea elevilor, dar și a 

profesorilor, despre importanța educației STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathe-

matics), dar și despre determinarea elevilor când 

lucrul în echipă îi ajută să se perfecționeze și să își 

atingă scopul: un robot funcțional, care să îi 

unească. Și așa, după un an de muncă, echipa de  

robotică a Colegiului Național „Gheorghe 

Vrănceanu” din Bacău, mai exact RobotX 

Vrănceanu, devine Rusty Androids, pentru mulți 

ani la rând și ajunge să se extindă, creând un club 

de robotică, Rusty Androids Vrănceanu, pentru 

pasionații de tehnologie și iubitorii comunității 

FIRST, ce au participat în anii trecuți la 

competiție. 

Deja la al treilea an în care a participat la 

această competiție, echipa a început să conteze la 
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fel de mult ca modul de lucru sau funcționalitatea 

robotului. Mulți elevi și-au redescoperit aici 

pasiunea pentru informatică sau fizică, ceea ce i-a 

făcut, pe unii, să își schimbe opțiunea în ceea ce 

privește viitoarea lor carieră. Asemenea anilor 

trecuți, timp de câteva luni, întreaga echipă a 

muncit pentru a construi robotul ce i-a reprezentat. 

Departamentul de mecanică este „responsabil“ de 

tot ceea ce este fizic, mai exact, ce vedem noi din 

ceea ce reprezintă un robot. Ei colaborează cu 

echipa de programare, care îi dă viață acestuia, cu 

cea de proiectare, care îl realizează pe calculator. 

Departamentul de promovare este cel care face 

poze, filmulețe, organizează spațiul de lucru și 

aduce buna dispoziție. Petrecându-și uneori și mai 

bine de jumătate de zi la lucru, membrii din 

fiecare an au devenit un fel de familie în care 

mentorii sunt părinți ce îi veghează.  

Anul acesta, tema competiției a fost 

„ROVER RUCKUS” și a fost, pentru noi, cea mai 

interesantă de până acum. În cele 30 de secunde 

autonome, robotul trebuia să coboare dintr-un 

suport, să elimine un cub și să realizeze o parcare 

de nota 10. În cele 2 minute de joc controlat 

(printr-un joystick), cele patru echipe din teren 

concurau două împotriva celorlalte două pentru a 

aduna cele mai multe obiecte de pe teren 

(„minerale“). Din aceste două minute, ultimele 30 

de secunde  sunt numite „The End Game” (doar că 

noi nu avem „Avengers” ). Roboții trebuia să se 

„lanseze” înapoi, pe suportul de pe care au coborât 

și așa acumulau cele mai multe puncte. 

În ambele sezoane în care echipa noastră a 

participat, au fost și schimbări, dar a rămas 

aceeași pasiune, aceeași fericire, același stres ca 

totul să fie gata la timp. Toate acestea s-au regăsit 

și în sezonul al III-lea al Competiției Naționale 

BRD FIRST Tech Challenge Romania. Chiar dacă 

echipa nu a reușit să ajungă la etapa națională a 

acestui concurs din cauza problemelor tehnice 

întâmpinate, a fost o experiență prin care suntem 

deja nerăbdători să trecem și anul următor. Nu e 

singurul loc în care ne-am făcut cunoscuți: am 

participat și la evenimente din oraș. Am organizat 

un mic joc pentru copiii angajaților companiei 

Barrier, care ne-a sponsorizat și susținut pe 

parcursul acestei competiții, și, pe această cale, le 

mulțumim enorm. Am fost, de asemenea, invitați 

la NestHub Robotics, unde am făcut strategii cu 

echipa Colegiului Național „Ferdinand I” și am 

ajutat persoanele curioase să „controleze” robotul 

nostru. Tot împreună cu ei am organizat propriul 

nostru eveniment, Winter Roboland, ce a avut loc 

în sala lor de sport. Aici, au participat și echipe 

din alte orașe precum Onești, Iași, Buzău, Suceava 

și Piatra Neamț și am simulat meciuri precum cele 

din concursul oficial. Cel mai recent eveniment 

este cel de pe 18 mai, unde am fost invitați la 

Festivalul Luminii, în parcul Cancicov. Robotul 

nostru a prins luminițe mai ceva ca un brăduț de 

Crăciun, iar lumea s-a bucurat când „am defilat” 

pe aleile parcului.  
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Pe parcursul competiției, am fost 

sponsorizați și de Aerostar S.A, Comfert și Nick 

Trans  S.R.L., cărora le mulțumim foarte mult 

pentru suportul oferit.  

 

Maria Cășeriu, clasa a X-a C 

 

 

„În grădina Ghetsemani”, de Vasile Voiculescu 
 

           Începutul secolului al XXI-lea a stat sub 

semnul unei reputații de sfânt și martir a 

scriitorului voiculescian, a cărui religiozitate era, 

cu toate acestea, pusă la îndoială de unii critici, 

părerile fiind împărțite între afirmarea ipostazei de 

,,ateu politicos” (Ion Apetroaie) și conturarea unui 

,,fond de păgânătate îmblânzită” (D. Mincu), 

probabil din cauza apetenței pentru practicile 

magice, doctrinele ezoterice și speculațiile 

teozofice (după cum conchide Crohmălniceanu). În 

sensul precizat, poezia sa a suferit numeroase 

transformări, Vasile Voiculescu trecând de la 

tehnica sămănătoristă și neoromantică, (ce poseda 

o viziune alegorică și retorică de mult învechită,- 

după Nicolae Manolescu,- nuanțele harice 

rămânând la stadiul de simple scânteieri ale unui 

talent încă neratificat la maximum), la pastișele 

argheziene, (fiorul mistic căpătând dimensiunile 

unei emulații care nu a fost nici ea bine primită de 

către public din cauza lipsei de autenticitate a noii 

scriituri). Deși maniera argheziană a scrierii 

rămâne prezentă și în volumul ,,Pârgă” (apărut în 

1921), se pot observa aici evidente accente 

pillatiene, care transformă poezia inițială a extazei  

 

 

unui misticism religios de factură ordoxistă într-o 

poezie a interiorizării, unde conștiința își întâlnește  

 

umbra la capătul luminii, tonul elegiac picurând 

din veninul dulce al setei de a fi.  

          În sensul precizat, poezia ,,În grădina 

Ghetsemani” marchează întoarcerea conștiinței la o 

realitate sacră, abstrasă tumultului lumii moderne, 

aflată într-o veșnică zbatere a timpului, între pereții 

istoriei ce izolează ființa în mijlocul unei terori 

crescânde ca reacție în fața pericolului ce apare ca 

iminent de pierdere atât a unității naționale, cât și a 

spiritului autohton. Întoarcerea la ,,timpul 

recuperabil la infinit” (M. Eliade - ,,Sacru și 

profan”) este o atitudine specifică acelui ,,homo 

religiosus”, care, prin sentimentul viu al 

,,pseudorealului” – înțeles ca opoziția dintre acest 

sacru dezirabil și profanul respins ca timp 

devorator, generator al unui om descentrat prin 

decăderea morală, parcurge o hierofanie ce îi oferă 

posibilitatea redescoperirii sensului pierdut al 

existenței, aspirând astfel la ,,devenirea întru 

ființă” (C. Noica) în neantul dezmărginirii. 

Speranța nu se concretizează, în ciuda tuturor 

aspirațiilor, în planul trăirii propriu-zise din cauza 
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antitezei pregnante dintre idealul arhaic, rămas 

latent, și prezentul distopic, revelat în mod 

manifest, dominația contingentului asupra 

transcendentului fiind conturată prin 

îngenuncherea culturii secate de valențele cosmice 

în fața civilizației care ,,se împrumută prin 

imitațiune și se răspândește cu o iuțeală uimitoare” 

(C. Rădulescu-Motru) prin superficialitatea și 

artificialitatea gândirii fără fond a formei pur 

etnice. Sufletul românesc este sfâșiat între lumina 

absolutului și umbra neputinței umane de ridicare 

deasupra suferinței covârșitoare de ,,a fi” în lume, 

căderea în adâncul disperării fără atingerea 

înaltului mântuirii fiind ideea ce creionează rostul 

rugăciunii, prin care cuvântul inimii comunică pe 

șoptite cu cuvântul divin, într-o dialectică a unei 

poezii absolute de gradul întâi, născută dintr-o 

,,nostalgie a originilor” (M. Eliade). Din 

incandescența nevoii de reîntoarcere la valorile 

pierdute prin înstrăinarea eului de ordinea 

ancestrală a universului se desprinde imaginea unui 

Iisus umanizat, a cărui natură divină se exprimă 

doar prin veșnica păstrare a stării de conștiență în 

deplina fărâmițare a lumii mistuite de păcatul 

slăbiciunii. Destinul e văzut, prin ochiul lăcrimând 

al deznădejdii complete, ca tremur al ultimei 

speranțe, tragicul rezidând în posibilitatea anulării 

totale a vieții, fără resurecția spirituală a omului 

vindecat de viciu prin patimă.  

               Hipotextul reliefează, în spiritul relației 

dintre textele biblice și notele tradiționaliste ale 

operei analizate, ,,structurile antropologice ale 

imaginarului” (Gilbert Durand) de factură 

ortodoxist-bizantină, descifrate în infrastructura 

poeziei. Astfel, scrierile evangheliștilor Marcu, 

Matei și Luca sunt reprezentative pentru 

înțelegerea actului mitic ce a stat la baza inspirației 

voiculesciene. Atât simbolurile și motivele comune 

celor trei revelatori ai adevărului sacru, cât și 

opiniile care converg spre tema salvării omului 

prin credință, evidențiază fundamentul 

tradiționalist al textului, care poate fi privit atât sub 

unghiul elementelor de compoziție și structură, cât 

și din perspectiva metafizicii creștine a ,,procesului 

generator intratrinitar”, schematizat de Lucian 

Blaga în ,,Trilogia Cosmologică”. Totul pare să 

sugereze refuzul poetului de a călca în ,,pulberea 

de vorbe tocite” (V. Voiculescu) a sferei 

existențiale conturate de contemporanii săi lipsiți 

de auzul ,,Logosului” de dincolo de negura simțirii.  

              Așadar, din punct de vedere biblic, 

,,Evanghelia după Marcu” scoate în evidență 

ascultarea Fiului față de Tată, acceptarea paharului 

cu otravă al destinului neîndurător realizându-se, 

conform unei înțelegeri a ordinii divine a lumii, 

potrivit căreia sacrificiul hristic este necesar întru 

curățarea omenirii de păcatul originar al 

neascultării, ce bloca accesul spre raiul văzut ca 

spațiu pierdut al alinării tuturor durerilor, atât 

fizice, cât și sufletești, prin eliberarea sufletului de 

povara trupului supus degradării, concomitentă cu 

aflarea păcii și a liniștii ce depășesc prin 

complexitatea eternității lor însăși ataraxia. Tot 

zbuciumul lui Iisus este cauzat de parcurgerea unei 

chenoze,(termenul provenind din grecescul 

,,Kenosis”, care înseamnă ,,golire”), El fiind privat 

de slava avută înainte de întrupare prin golirea 

aurei de strălucirea sa dumnezeiască, umanizarea 

urmărind tocmai asumarea firii omenești, a unei 

firi slabe prin fragilitatea echilibrului interior, 

aspect observat prin ușurința pierderii cumpătului 

în fața adevărurilor revelate ca ,,mysterium 
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tremendum” (M. Eliade), adică agenți ce zdruncină 

lumea intimă prin cutremurarea simțurilor în fața 

certitudinilor existențiale. Atitudinea poate fi 

remarcată cu atât mai ușor la ucenici, atât Petru, 

cât și cei doi fii ai lui Zebedeu (Iacov și Ioan), 

adormind în loc să se roage pentru izbânda 

misiunii Mântuitorului, carnea impură a trupului 

învăluind duhul într-un somn rezultat din cedarea 

în fața ispitei de a abandona lumea în vârtejul unei 

tăceri vibrante în favoarea cufundării într-o letargie 

a conștiinței, prin care să se contureze 

imposibilitatea suferinței, ca efect al neputinței 

perceperii realului. Descoperirea mâhnește și mai 

tare sufletul deja rănit a lui Iisus, care, prin 

repetarea rugăciunii cu aceleași cuvinte, pare a 

încerca să refacă matricea spirituală a universului 

aflat în plină fragmentare.  

           ,,Evanghelia după Matei” se axează mai 

mult pe simbolul paharului, Jean Chevalier 

descifrând aici valențele Graalului ca ,,vas ce 

conține atât tradiția pentru moment pierdută, cât și 

elixirul nemuririi” (,,Dicționar de simboluri”, 

pag.316), renașterea supraomenească fiind obținută 

cu prețul morții. Sângele vărsat este asociat cu 

golirea ființei de fluidul organic ce susține o 

existență guvernată de tensiuni bivalente, unde răul 

ce provoacă neascultarea prin slăbiciune poate 

răpune binele aflat în miezul ontologic al unui ,,a 

fi” întru devenire. Prin ,,crima tuturor” (T. 

Arghezi), persoana hristică reflectă la nivel 

macrocosmic necesitatea transcederii sferei 

mundane prin eliberarea sufletului de trup, osânda 

îndurată de carnea sângerândă, străpunsă până la os 

de sulița condamnării aspre având menirea de a 

elibera omul de fiara laturii sale întunecate. 

Întreaga evenimențialitate I se revelează lui Iisus în 

momentul rugăciunii, gestul repetării sale de trei 

ori conturând invocarea fierbinte a puterii Treimii 

înseși.  

           ,,Evanghelia după Luca” ilustrează o 

perspectivă mai literaturizată asupra mitului 

religios, lupta dintre cele doua firi ale 

Mântuitorului: umană și divină, fiind surprinsă prin 

detalii ce țin de intensitatea afectului, creionându-

se o cunoaștere teleologică, prin care strânsa relație 

dintre ființă și Absolutul divin este dată de 

expresivitatea manifestărilor indirecte ale voinței 

dumnezeiești. Astfel, sintagma ,,facă-se nu voia 

Mea, ci a Ta”, surprinde acceptarea destinului 

cumplit grație unei revelații a necesității 

sacrificiului în vederea trezirii sinelui uman din 

somnul uitării originilor cosmice. Apariția 

îngerului reprezintă pogorârea milei Tatălui, 

căderea în genunchi a Fiului desemnând gestul 

recunoașterii autorității paterne ancestrale și 

absolute pe axa verticală a universului generator al 

nașterii primordiale și al sensului ultim, sudoarea 

transformată în sânge făcând trimitere la udarea 

pământului vieții și al morții cu lichidul ce 

însuflețește ființa ,,de lut” a omului, analogia 

posedând nuanțe organiciste. Salvarea s-ar face 

prin contopirea fluidului vital cu materia Genezei, 

renașterea bazându-se pe întâlnirea dintre creat și 

increat în punctul maxim al dihotomiei acceptare-

respingere pe fundalul unei omeniri aflate între 

credință și simplu mit.  

           Așadar, textele biblice reliefează importanța 

simbolisticii paharului cu otravă, a somnului 

ucenicilor și a rugăciunii repetate, viziunea 

generală respectând schema ,,procesului generator 

intratrinitar” în accepția metafizicii creștine, 

Lucian Blaga afirmând, în sensul precizat, că toate 
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cele trei ipostaze ale Treimii rămân, totuși, o 

,,ființă”, reprezentarea grafică înfățișând o 

diagramă Venn , (primul cerc fiind Dumnezeu, iar 

al doilea Fecioara Maria, unirea Lor ilustrând 

suflarea harică ce s-a pogorât peste ființa din urmă 

în scopul nașterii pruncului sfânt), al treilea cerc 

(care reprezintă persoana lui Iisus Hristos), 

avându-și  originea în partea comună a primelor 

două, circumferința sa cuprinzând centrele 

acestora, fără a le include însă și propriile 

circumferințe. Datorită acestei întrepătrunderi a 

esențelor care nu anulează, totuși, individualitatea 

fiecărei persoane sacre, ortodoxismul bizantin se 

bazează pe consubstanțialitatea dintre ființa umană 

și univers, tradiționalismul scriiturii voiculesciene 

cuprinzând simbioza simbolurilor biblice: destinul 

crud, dar necesar, refuzul tragicului unei lumi 

aflate în decădere spirituală prin afundarea într-o 

stare de inconștiență provocată de o lentoare a 

simțurilor și comuniunea cu ființa triplă a divinului 

în urma unui gest ritualic prin repetiție de invocare 

a sprijinului suprem în vederea revelării imaginii 

aflate dincolo de culmile disperării, tot ansamblul 

fiind cumulat într-o  încercare de salvare a omului 

de prăpastia căscată în dezmărginire prin credința 

recuperată printr-o convergență a tuturor sforțărilor 

voliționale și sufletești în fața neînțelesurilor 

existenței plenare. Profunzimea simțirii cunoaște 

acest punct maxim pe care nu îl va mai părăsi în 

volumele viitoare, Vasile Voiculescu făcându-se 

remarcat în 1921 prin faptul că ,,sentimentul 

religios se purifică în <<Pârgă>>, discursivul 

cedând locul simbolicului (…) , dincolo de piesele 

consacrate exclusiv mărturisirii creștine, acest 

simțământ colorează specific suprafețe întregi (…). 

Și aceasta pentru că poetul era un spirit profund 

religios.” (Z. Ornea) , infirmându-se teoriile 

opozante ale criticii anterioare.  

              Tradiționalismul ca aspect dominant al 

lirismului se poate regăsi la nivel argumentativ în 

interpretarea celor două secvențe poetice, (prima 

fiind alcătuită din primele trei strofe, iar a doua 

fiind reprezentată de ultimul catren), dislocarea 

mitului religios stând la temelia conturării mitului 

estetic al poetului ce prezintă aplecări expresioniste 

ale stilului prin exagerarea dramatismului trăirii. 

Adâncimea problematicii metafizice se poate 

observa și prin reflectarea viziunii tragice la nivel 

structural și compozițional, titlul, incipitul și 

particularitățile limbajului artistic descifrate pe 

nivelurile limbii întregind sensul creștin al 

existenței din perspectiva unui intelectual de 

,,manieră” tradițională, iar nu de substanță, după 

cum notează Nicolae Manolescu în 

,,Metamorfozele poeziei”. Vasile Voiculescu nu 

pictează o imagine țărănistă a mitului dislocat, 

întrucât nu plasticizează, ci metaforizează actul 

arhetipal al devenirii prin depășirea tensiunii unei 

contraforțe interne de respingere a predestinării, 

tradiția dobândind un caracter germinativ al 

sămânței adevărului ascuns înlăuntrul misterului.    

               În primul rând, prima secvență elimină 

complet planul evenimențial, amalgamul de 

sentimente definind ,,poezia cea mai interiorizată 

ce a avut-o vreodată literatura română” (Ion Pillat). 

Lupta lui Iisus cu soarta în scopul umplerii unei 

lipse sufletești a întregii umanități urmează 

,,modelul teandric” specific ideologiei gândiriste, 

natura umană și divină a Martirului Dintâi fiind 

supusă încercării supreme prin ,,conjugarea 

eforturilor (..) , întreaga fire [părând] a voi să-și 

depășească materialitatea” (Ov. S. Crohmălniceanu 
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- ,,Literatura română între cele două războaie 

mondiale” , vol. II , pag.291). Poezia dobândește o 

expresivitate absolută de gradul al doilea prin 

universalul și cosmicismul cuprinse în ,,cântarea 

jalei metafizice” (G. Călinescu – ,,Istoria literaturii 

române de la origini până în prezent”, pag.881), 

axa dialogului dintre ființa umană și ființa lumii 

luând naștere prin acea chenoză care face să răsune 

glasul tremurat al sufletului chinuit. Chipul palid în 

fața timpului ce vine reflectă atitudinea tradițional-

românească cu privire la procesualitatea deschisă a 

gândirii, Constantin Noica spunând că ,,omul nu 

poate să nu gândească, dar nici nu poate să-și 

prăpădească firea gândind” (,,Pagini despre 

sufletul românesc” , pag.78), prin urmare, nici 

Iisus nu poate să nu se împotrivească simbolisticii 

neînțelese pe deplin a paharului cu otravă, gândirea 

înspăimântându-se în fața cripticului pe care nu îl 

poate decoda. De aceea ,,mâna” ordinii celeste 

doar pare ,,neîndurată”, fiindcă, deși gândirea 

ripostează, simțirea dorește, versul: ,,sub veninul 

groaznic simțea că e dulceață” ilustrând 

antagonismele intrinseci generate de setea 

existențială a renașterii sub semnul echilibrului 

prin folosirea unui verb ce prin formă și substanță 

indică un ,,proces mental de tip senzorial” – după 

categorizarea lui Michael Toolan, (imperfectul 

iterativ și durativ al lui ,,simțea” proiectând 

tranzițiile intime la apariția fenomenului intuit, de 

această dată). Moartea întru ființă  apare ca 

imperativ ontologic pentru că sufletul, prin 

eliberarea urii lumii, să poată fi eliberat prin 

iertarea păcatelor. Însă tragismul finalității 

întrevăzute domină cugetul, uitarea așternându-se 

peste viața în care fatalismul pierzaniei mocnește 

mușcător. Acest fatalism, înțeles atât în sens larg, 

macrocosmic, cât și în sens restrâns, microcosmic, 

face trimitere la ideea abstractă a spațiului 

cosmogonic, care poate deveni comprehensibilă 

doar dacă ,,o abstragem din icoanele tuturor 

obiectelor din afară, cuprinzând și golul.” (Vasile 

Conta - ,,Teoria fatalismului”, pag.54)  

           În al doilea rând, a doua secvență 

înfățișează frământarea naturii la vederea suferinței 

hristice, sentimentul dezrădăcinării întâlnit și la 

sămănătorism răspândindu-se printr-o accepție 

general pesimistă asupra mișcării continue a 

temporalității, rezumată de Șerban Cioculescu în 

afirmația: ,,Nimic nu este etern și nimic nu este 

imobil. O excepție de la această lege este exclusă”. 

Spiritul tradiționalist condensează tot tumultul în 

lipsa de ,,tihnă” a omului și a universului luat ca 

ancadrament, dezordinea bidimensională fiind 

cuprinsă în versurile: ,,Treceau bătăi de aripi prin 

vraiștea grădinii / Și ulii de seară dau roate după 

pradă”, ce sugerează răsturnarea simbolului clasic 

al zborului, acesta devenind o amenințare a 

haosului prin ieșirea vieții de sub semnul patriarhal 

al firii. Rostul ființării s-a rătăcit în noaptea lumii, 

unde îndoielile capătă forma alegorică a unor 

păsări private de măiestrie, ce transformă sufletul 

în pradă, cel din urmă fiind prizonier în ,,grădina” 

luată ca simbol al edenului alterat prin conturarea 

unui cerc al dezămăgirilor. Astfel, tema salvării 

lumii prin credință, subliniată în mod repetat, 

prezintă pericolul îngenuncherii transcendenței în 

fața imanenței, omul fiind desfigurat de neputința 

atingerii extrasenzorialului prin dorința de a ignora 

vibrația hierofanică a nașterii pe pământ ca punct 

aflat la mijlocul devenirii complete. ,,Homo 

religiosus” pare a fi supus unei revigorări care nu 

cuprinde reîntoarcerea în sfera existențelor 
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revelate, tocmai acest aspect evidențiind 

modernismul viziunii tradiționaliste.  

            Structural și compozițional, titlul 

înglobează esența textului prin stabilirea exclusivă 

a cadrului spațial ca singur determinant al 

perspectivei cu înțelesuri multiple asupra lumii ca 

reprezentare a voinței de a fi întru devenire, 

sintagma ,,În grădina Ghetsemani” posedând o 

,,expresivitate aderentă” (după Jaroslav Zima) prin 

desemnarea locului sacru văzut ca adăpost spiritual 

al lui Iisus în ceasul tulbure al  unei mâhniri 

adânci. Însăși semnificația structurii reprezintă o 

,,cheie interpretativă” (U. Eco) a poeziei vazută ca 

manifestare a conținutului afectiv aflat în miezul 

ființei desfășurate pe axa uman-astral, grădina ca 

simbol căpătând mai întâi semnificația paradisului, 

pentru ca mai apoi să sufere căderea în profan prin 

pierderea componentei harice ca rezultat al 

dispariției slavei odată cu încețoșarea minții în 

pragul morții. Astfel, întregul conflict existențial 

de factură personală și intrapersonală implicat în 

supratema renașterii e conturat printr-o 

simbolistică duală, axată pe dihotomia viață-

moarte, raportul supraetajat valoare -  non-

valoare -  meta-valoare fiind subînțeles prin 

descifrarea antinomiei stabilite între umanul ce 

aspiră spre divin și divinul ce se întrupează în 

uman.  

            Incipitul, ca ,,prag textual” (G.Genette), 

prezintă ,,ex abrupto” lupta lui Iisus cu destinul, 

prima strofă cuprinzând întregul zbucium prin 

intensitatea trăirilor în fața fatalității prin excelență 

implacabile: ,,Isus lupta cu soarta și nu primea 

paharul…/ Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea 

întruna./ Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca 

varul / Și-amarnica-i strigare stârnea în slăvi 

furtuna.” Adverbul de mod ,,întruna” sugerează 

caracterul imuabil al confruntării dintre acea ispită 

a slăbiciunii și necesitatea împlinirii unui ideal, 

tensiunile reverberând la nivel celest prin 

oglindirea interiorului în exterior, ,,furtuna” 

simbolizând ,,o tulburare cosmică de nedescris” (J. 

Chevalier - ,,Dicționar de simboluri”, pag.418). 

Din punct de vedere biblic, simbolul sugerează 

stârnirea mâniei lui Dumnezeu, care, prin sesizarea 

neascultării inițiale a Fiului, încearcă a-I reaminti 

menirea nu prin cugetare, ci prin simțire, prin 

transmiterea fiorului metafizic în mod mijlocit. 

Așadar, se cristalizează un traseu catabazic al 

mântuirii, anabaza fiind obținută prin zdruncinarea 

sinelui și curățarea sa de revolta ce l-a cuprins în 

urma deznădejdii, consecință a prăpastiei adânci în 

care omenirea s-a cufundat în absența privirii 

lăuntrice asupra rostului originar.        

              Particularitățile limbajului poetic 

conturează o metadimensiune a cuvântului, acesta 

căpătând valențe ce depășesc sfera comună prin 

,,expresivitatea [lor] estetică”, (după Roman 

Jakobson). La nivel semantic, remarcăm prezența 

unor lexeme din câmpul religios , (,,Isus” – 

ortografiat cu un singur ,,i” , ,,paharul” , ,,sânge”, 

,,slăvi”, ,,sufletul”, ,,moartea”, ,,viața”, ,,măslinii”), 

care creionează descinderea în hierofania situată 

într-un ,,illo tempore”, eul ereditar trăind acut 

sentimentul dezrădăcinării și al dezmărginirii, 

singurul leac fiind întoarcerea într-un punct zero al 

cunoașterii,- în termeni blagieni,- unde misterul 

existenței este permanentizat prin actul mitic al 

asumării destinului lumii. Nivelul lexical cuprinde 

o serie de ,,cuvinte bătrâne” (C. Noica) și expresii 

arhaice, care sugerează maniera tradiționalistă a 

scrierii: ,,căzut pe brânci”, ,,sudori”, ,,tihnă”, 
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,,vraiștea (grădinii)”.  La nivel morfologic, 

imperfectul verbelor: ,,lupta”, ,,nu primea”, ,,se-

mpotrivea” , ,,curgeau”, ,,stârnea”, ,,nu voia”, 

,,jucau”, ,,se frământau” , ,,treceau”, reliefează 

prezența unui timp echinocțial, înregistrat la egală 

distanță de finit și infinit, zbaterea hristică fiind 

valabilă în neatârnare prin veșnica problemă 

ontologică a omului sfâșiat între neant și devenire, 

a cărui libertate de alegere se referă la salvarea 

aproapelui, iar nu a propriei persoane, iterativitatea 

și durativitatea apărând ca atribute ale sacrificiului 

,,ad infinitum” în scopul păstrării echilibrului 

universal. Verbele nepersonale la gerunziu: 

,,ținând”, ,,îmbiind”, ,,bătând” ,  ,,-nclestând”  au 

rolul de a conferi muzicalitate textului, V. 

Voiculescu ghidându-se după principiul lui Paul 

Verlaine: ,,la musique avant toutes choses”, poezia 

având menirea de a fi o simfonie a sufletelor prinse 

în vâltoarea veacului ce mistuie orice rămășiță a 

voinței de a transcende realitatea plină de durerea 

abandonului în calea tragicului vieții. La nivel 

stilistic putem observa utilizarea tehnicii 

ingambamentului, care nuanțează mesajul prin 

înzestrarea sa cu fluiditate și continuitate, sensul 

ascuns al lui ,,a fi” dobândind conotații atât 

poetice, cât și filosofice. Folosirea repetată a 

punctelor de suspensie marchează emoția ce 

copleșește sufletul prin dihotomia acceptare-

respingere, nehotărârea fiind resortul distopiei. 

Astfel, limbajul capătă o nouă accepție prin 

valorificarea fondului afectiv pur românesc în 

contextul  mitului religios, nivelul simbolic 

ilustrând sensurile împrumutate de simbolurile 

biblice (,,paharul” și ,,sudorile de sânge”) întru 

revelarea profunzimii unei viziuni insolite asupra 

adâncului și înaltului.  

               În opinia mea, poezia conturează sensul  

primordial al existenței, acesta raportându-se la 

înțelegerea schematismului cosmic și al 

imaginarului arhetipal ce stau la baza unei viziuni 

metafizico-creștine asupra ordinii după care se 

mișcă universul în formele sale proteice, omul ca 

punct aflat în centrul lumii având rostul de a trăi în 

armonie cu firea a cărei principiu fundamental este 

punerea ,,celuilalt” înaintea sinelui, axa verticală a 

comunicării dintre ființa umană și divinitate 

incluzând puterea și disponibilitatea sacrificiului. 

Cu alte cuvinte, cosmogonia românească se 

construiește în jurul unor valori morale absolute, 

substanța sa fiind alegerea binelui într-o existență 

guvernată de rău și haos, chiar cu prețul vieții, fără 

nicio garanție explicită a învierii.  

              În concluzie, poezia ,,În grădina 

Ghetsemani”, rod al imaginației poetului Vasile 

Voiculescu, înfățișează o perspectivă plenară 

asupra existenței, cititorul putând observa ,,ca 

regulă constitutivă atitudinile complementare, 

peisajului-înfruntare-ca-semn-al-tumultului-

interior-al-contemplatorului [corespunzându-i] 

peisajul abstras din timp (…) peisajul arhetipal, 

originar, în care ființează personajul arhetipal. 

Subsumabil, de asemenea, expresionismului.”  

(Roxana Sorescu - ,,Poezia ca exercițiu spiritual”, 

pag.32, în volumul ,,Poezii” de V. Voiculescu, 

editura ART , 2011). Transcendența implică chinul 

fizic și sufletesc pe o scară a intensității maxime, 

timpul și spațiul sacru stând sub semnul 

reversibilității, sugestie a eternului gest sacrificial 

ce stă la baza echilibrului organic dintre materie și 

spiritualitate. Contemplatorul trebuie să posede 

simțul ordinii tradiționale atunci când peisajul 

contemplat se fragmentează în entități autonome 
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sufletește, el fiind capabil să redefinească noțiunea 

de om prin conferirea semnificațiilor inițiale de 

ființă încărcată de compasiune pentru semeni și de 

ascultare pentru legilor strămoșești, a datinilor și 

obiceiurilor cuprinse în ideea de credință.   

Martina-Maria Popescu, clasa a XII-a F 

 

CATULLI, CARMINA, CVII 

 

Motto: “De nu-i iubirea ce eu simt, ce-i 

oare? 

Iar dacă-i  ea, mă-ntreb ce e iubirea? 

E-un lucru rău? De ce-i  râvnesc rănirea?  

E-un lucru bun? Atunci de ce mă doare?”  

(Francesco Petrarca, Sonetul CXXXII) 

Poezia surprinde un “capitol” din 

veritabilul “roman de dragoste” dintre Catullus si 

Lesbia, care înfăţişează varietatea extraordinară a 

momentelor relaţiei amoroase dintre cei doi. 

Astfel, prin structura bipartită a textului, cele două 

secvenţe fiind constituite de primele două versuri 

şi, respectiv, de următoarele şase, ca trecere 

armonioasă de la general la particular, poetul îşi 

exprimă, în mod antitetic, atât bucuria şi 

recunoştinţa, ca urmare a reîmpăcării cu „puella” 

după o perioadă de relativă despărţire dintre el şi 

Lesbia  („hoc est gratum nobis”), cât şi durerea, 

disperarea generate de momentul despărţirii 

(„discidium”). Graniţa dintre iubire şi ură („Odi et 

amo”) este insesizabil trasată, autorul latin 

raportându-se exclusiv la intensitatea trăirii, 

indiferent de natura ei, ceea ce va face şi Petrarca 

(vezi motto). Recunoaştem în această dublă 

ipostază a eului poetic motivul iubirii ca dulce 

chin, amintind de celebrul oximoron al poetei 

Sappho, care defineşte Erosul „glukupikros”- 

„dulce-amar”. Influența elogiatoarei sentimentului 

de iubire se relevă şi prin intermediul apelativului  

 

„Lesbia”, prin care iubita lui Catullus, pe 

numele ei real Clodia Pulchra, este așezată sub 

semnul unicității. 

Incipitul conturează datele generice ale 

temei iubirii, concretizată prin motivele „cupido” 

(v. 1) si „gratum” (v. 2). Spre deosebire de poezia 

76, ce sugerează speranţa poetului într-un ajutor 

divin pentru a-şi învinge insuficienţa forţei de a 

rezista iubirii, această „taetrum morbum” („O, di, 

reddite me hoc pro pietate mea”), aici, soarta, 

raţiunea supremă și ordonatoare a universului, 

devine garantă a împlinirii iubirii dintre cei doi. 

Poetul valorifică motivul „tis aristos bios” („vita 

beata”=viaţa fericită), nu numai prin echivalarea 

fericirii sale cu reînnoirea iubirii cu Lesbia, ci şi 

prin intenţia sa mărturisită de a purta vie această 

fericire în întreaga sa existenţă. 

Partea centrală a poeziei (vv. 3-6) se 

constituie într-un monolog liric adresat, prin care 

Catullus îi transmite Lesbiei întreaga sa 

recunoştinţă pentru reîntoarcerea acesteia la el, 

esenţa si profunzimea sentimentelor decurgând din 

stilul cristalin și exprimarea simplă, din versul 

intim și elegant, din maniera directă de abordare a 

iubitei. Sentimentele dominante, de frenezie a 

iubirii, de exuberanţă, bucuria trăirii „hic et nunc”, 

în manieră epicureică, sunt ilustrate la toate 

nivelurile limbii. Astfel, la nivel lexical, se observă 

vocabule din câmpul semantic al iubirii: „cupido”, 
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„insperanti”, „gratum”. La nivel morfologic, 

impresionează timpul prezent al formelor verbale: 

„est gratum”, „restituis”, care subliniază 

atemporalitatea sentimentului de dragoste evocat 

(„aeternitas amoris”), caracterul general-uman şi 

general-valabil al sentimentelor, realizându-se un 

decupaj în continuumul temporal. La nivel stilistic, 

se remarcă recurenţa termenilor „gratum”, 

„cupido”, ca expresie deplină a pasiunii lui 

Catullus, „restituis” sugerând dăruirea totală în 

relaţia de iubire. Ingambamentul „ipsa refers 

tu/nobis” conferă muzicalitate și cursivitate 

fluxului ideatic, iar exclamaţia retorică, de o mare 

forţă expresivă, „O lucem candidiore nota!”, 

surprinde fondul subiectiv al poetului, bucuria 

momentului prezent. 

În ultimele două versuri, poetul 

generalizează sentenţios, spre un presupus 

interlocutor si destinatar al versurilor, făcând apel 

la un motiv propriu filosofiei antice (motiv prezent 

la Platon, Aristotel, apoi in filosofia elenistică si 

recurent în diverse genuri literare) şi anume 

fericirea de a trăi propria existenţă departe de 

canoanele impuse de „mos maiorum” (aşa va 

proceda şi Horatius în Carmina 1,1). La nivelul 

textului poetic, Catullus introduce două interogaţii 

retorice „quis me uno vivit felicior aut magis hac 

est/ optandus vita dicere quis poterit?”, 

reprezentând, de fapt, afirmaţii deghizate, în care îi 

sfidează pe susţinătorii celebrei norme tradiţionale, 

statuând atât principiul iubirii libertine, cu originea 

în civilizaţia greacă - o iubire fără vreun tabu, care 

ignoră orice convenţie socială - cât şi motivul 

caducităţii vieţii umane, valorificat prin dictonul 

horatian „Carpe diem!”. Două sunt cuvintele-cheie 

care susţin această filosofie: „felicior” (v. 7), aluzie 

la obiectivul principal al filosofiei epicureice - 

fericirea -, și „optandum” (v. 8), care evocă modul 

în care trebuie trăită viaţa pentru a ajunge la o 

astfel de stare de beatitudine. După etapele de 

letargie si paralizie, ca efecte ale iubirii „torpor”, 

resimţite în poezia 76, aici, iubirea nu mai este 

„morbum”, ci cauză directă a recăpătării bucuriei 

de a fi. 

Prin urmare, la Catullus, întocmai ca la 

Petrarca, pasiunea complicată este capabilă să 

transforme femeia iubită în realitate. Îndoiala şi, 

adesea, lipsa afecţiunii reciproce oferă savoare 

jocului amoros, întrucât prin imperfecţiune, creaţia 

si creatorul ajung la maturitate. Iubita, creaţie a  

pasiunii totale, şi îndrăgostitul, în ipostaza ludică 

de creator, aspiră la atingerea absolutului, iubirea 

demonstrându-şi, încă o dată, valenţele cathartice, 

integratoare.  

Crina-Teodora Mihai, clasa a XII-a F 

 

Cine sunt eu? 

 

Singurătatea. Una dintre cele mai mari frici 

ale omenirii. Ea a creat și a adus în mintea omului 

întrebarea ”Pământul este singurul loc în care 

există viață din Univers?”. Deși tehnologia a 

avansat în ultimele decenii ca niciodată până acum, 

această întrebare rămâne totuși fără răspuns. 

Cunoașterea sinelui. Un atu sau o 

informație esențială pe care o ființă o capătă de-a 

lungul vieții. Deși în istoria noastră au existat 

oameni precum B. F. Skinner, a cărui profesie a 

fost în aria psihologiei și care a studiat toată viața 

lui modul în care oamenii se comportă, un răspuns 

concret la întrebarea ”Cine sunt eu?” nu poate fi 

dat în întregime nici din teoria și practica 
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psihologiei, dar nici din simplele trăiri ale unui om, 

astfel apărând în univers încă o întrebare fără 

răspuns. 

Gândirea, imaginația, limbajul, 

personalitatea, caracterul și creativitatea sunt doar 

câteva dintre trăsăturile care trasează cu adevărat 

liniile de bază ale unui om, fiecare având o parte 

teoretică, dar și o definiție personală, care variază 

de la om la om. Un individ se află într-un continuu 

proces de învățare atâta timp cât trăiește; schimbări 

minore sau majore apar în modului lui de a fi. În 

acest fel, posibilul răspuns la întrebarea ”Cine sunt 

eu?” va avea forme diferite de-a lungul timpului. 

Șaisprezece ani. O fată înaltă, cu părul creț, 

care pare inabordabilă la prima vedere, dar este, de 

fapt, foarte prietenoasă când ajungi să o cunoști. 

Așa că, cine sunt eu? Sunt un om cu o gândire 

clară și logică, care apreciază detaliile și pune în 

balanță fiecare decizie pe care trebuie să o ia, care 

are o atenție selectivă, care preferă să fie ageră 

atunci când apar subiecte de interes. O persoană cu 

o imaginație bogată, ce ocupă majoritatea 

gândurilor mele și mă conduce mereu la noi idei 

bune și nebune, rele și ciudate, sau uneori se 

bucură de compania creativității căreia îi place să 

își ducă traiul în același mod. Personalitatea și 

caracterul meu sunt în strânsă legătură cu 

afectivitatea și modul în care îmi exprim 

sentimentele pentru oamenii care mă înconjoară, 

reușind să schimb anumite defecte și poate calități 

pe care le aveam și totuși să rămân la fel, în esență.  

Pe de altă parte, sunt un om care învață din 

greșeli și care nu va uita niciun moment 

semnificativ din viața sa, care are prea multe 

hobby-uri și încearcă să le folosească pe toate 

pentru a se găsi mai bine pe sine, dar și pentru a-și 

găsi un loc în lume, o persoană care nu se va lăsa 

până nu va schimba ceva, semnificativ, un copil 

speriat de singurătate și de terminarea liceului, o 

ființă care a ajuns să treacă atât prin momente de 

glorie, cât și prin lacrimi și care nu mai are aceeași 

încredere în ceilalți, cineva care nu se poate decide 

la o facultate sau nu poate alege între două lucruri 

care îi plac. Sunt complexă, complicată, la fel ca 

orice om de pe Terra. 

Reușind să scriu două paragrafe despre 

mine, ar trebui să mă gândesc că întrebarea fără 

răspuns este în contrast cu tot ce am scris. Însă eu 

mereu voi ști că mai este ceva de descoperit la 

mine, la lume și că niciodată nu va exista un om pe 

care această întrebare nu îl va lua prin surprindere. 

Suntem obișnuiți să analizăm lumea și 

împrejurimile noastre, nu neapărat fiecare detaliu 

al ființei noastre, noi făcând parte dintr-un 

continuu flux al timpului care, dacă este pus în 

comparație cu un om, ajunge să fie crud, 

personajul negativ nemuritor, care ne acordă un 

număr limitat de zile să ne descoperim.   

Astfel, doresc să adresez o ultimă întrebare 

cuiva care a studiat oameni, fiecare având 

probleme, caractere și gândirea diferită, care a 

reușit să revoluționeze modul în care este privită 

complexitatea minții umane, care a găsit o plăcere, 

un scop și o fascinație din comportamentul 

oamenilor și care a ajuns să știe multe despre 

modul și scopul în care funcționăm. A reușit B.F 

Skinner să știe cine este cu adevărat? 

Ana-Maria Fifirig, clasa a X-a F 
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Cine sunt eu? 

 

 O întrebare al cărei răspuns nu îl voi 

cunoaște niciodată în totalitate, dar caut și voi 

căuta esența propriei persoane în speranța că o voi 

găsi cu adevărat... 

Ca orice altă ființă umană, reprezint o 

nebuloasă la prima vedere sau chiar pentru mine 

însămi în unele momente. 

Sunt eu oare un om rațional, pentru care 

fiecare acțiune este percepută drept un raport 

cauză-consecință? Nu... nu în totalitate. Ori sunt 

omul care vede totul prin filtrul simțirii și care se 

ghidează după instincte și impulsuri? Nu... nu 

totalitate. Sunt o îmbinare de tipologii, de firi 

umane opuse, care, surprinzător, reușesc să 

funcționeze perfect împreună. Bine, nu întotdeauna 

perfect... 

Deși încerc să îmi întăresc încrederea în 

forțele proprii și să ajung la o stare de echilibru 

interior, iubesc și vulnerabilitatea în unele 

momente. Sunt, fără îndoială, un om sensibil, care 

nu ezită să își dezvăluie lacrimile când emoțiile îl 

copleșesc, dar, în același timp, are momente în care 

nu poate sau nu știe să își exprime sentimentele. 

Uneori sunt o cutie închisă cu un lacăt, a cărei 

cheie este de negăsit, iar alteori o furtună de trăiri 

negative, dar după care apare curcubeul ce aduce 

liniștea și armonia. Tind și îmi doresc să rămân 

constantă în gânduri și reacții, dar mă găsesc 

făcând exact opusul, sufletul fiindu-mi atunci în 

contradicție cu mintea. 

Așadar, cine sunt eu?... Sunt fata care va 

plânge mereu citind acea carte care a emoționat-o 

de atâtea ori, sunt copilul care nu va înceta  

 

niciodată să se joace și să se bucure de prezent, 

sunt adolescenta care nu renunță oricât ar fi de 

greu, sunt fiica, nepoata care mai greșește 

câteodată, sunt creștinul care aspiră spre 

desăvârșire, sunt omul care vrea să se dezvolte și 

pentru care imposibilul nu înseamnă altceva decât 

să încerci până reușești. Reprezint o oglindă care 

reflectă etapele pe care le-am parcurs, experiențele 

care și-au pus amprenta asupra mea, aspirațiile pe 

care le am și principiile după care mă ghidez. 

Asta sunt eu, doar un punct din univers, un 

simplu om care cuprinde, însă, în gândirea și în 

sufletul său un alt univers, un infinit de gânduri și 

sentimente... 

Beatrice-Elena Cimpoeșu, clasa a X-a F 

Cine sunt? 

 

Sunt o petală a unei primăveri neîncepute 

Un cântec de visare neauzit, nevăzut 

Un pas șovăielnic ascuns încă-n umbră 

Un zâmbet, o lacrimă, un dor neștiut. 

 

Pe umeri port soare, în ochi doar lumină 

În suflet ascund vise mari și iubire 

Nu le-arăt nimănui, sunt doar ale mele 

Tac doar și ascult. Privesc cu nădejde spre mâine. 

 

Tăcerea sufletului 

 

N-am mai cântat de mult 

N-am mai zâmbit 

Deși în suflet arcușul unei viori 

Suspină lin. 
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E-un început de vals? 

Sau o romanță veche? 

O șoaptă, un fior? 

Sau poate doar un ciob tocit 

Din lacrima pereche. 

 

 

 

 

 

Dacă... 

 

Dacă-ți deschizi  sufletul  poți auzi 

Cum inima-ți șoptește la ureche 

Și-oriunde-ai fi, orice-ai simți 

Vei ști că lumea ta n-are pereche. 

Daca-ți descui lacătul de teamă 

Poți auzi cum sufletul de cheamă 

Cum pas cu pas lumea te-mbie 

Și-ți spune că ești unul într-o mie 

 

Dacă-ți deschizi ochii larg astăzi 

Și-aștepți și-asculți cum sufletul te strigă 

Dacă măcar acum tu crezi in tine 

Pornești la drum cu soare , nu cu frică. 

Doar tu... 

 

Ești un zbor răsucit 

Deasupra sufletului meu 

Cobori și mă atingi blând 

Cu aripa iubirii 

Te ridici și zbori 

În arcuri abrupte 

Lăsând să-mi cadă  

Stropi de ploaie pe frunte 

Te-ntorci neștiut și grăbit 

Îmi săruți sufletul  

Apoi te așezi pentr-o clipă 

Reluându-ți iarăși zborul. 

 

Alexandra-Ioana Aldea, clasa a IX-a A 

Acheiropoietos 

 

 O fereastră spre cer are o calitate divină: 

de a ne facilita legătura cu Dumnezeu și cu Sfinții 

Săi. Icoana este, înainte de toate, o reprezentare a 

Realității transcendente și suport al meditației. 

 Ființa umană este însetată de Dumnezeu, 

de aceea ea, este într-o continuă căutare de natură 

ontologică. Aceasta are menirea de a umple inima 

omului, așa încât să se simtă cu adevărat împlinit. 

Numai Dumnezeu, Care este Persoana Absolută, 

poate umple sufletul omului; astfel, numai când 

omul Îl află cu adevărat pe Dumnezeu înțelege 

sensul adevărat al căutărilor sale. Icoana înlesnește 

accesul spre Dumnezeu, este o fereastră deschisă 
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între pământ și cer, dar în ambele sensuri; icoanele 

se află la limita dintre lumea senzorială și lumea 

spirituală, sunt reflectarea lumii spirituale în cea 

văzută, dar și calea de pătrundere duhovnicească 

de la cea materială la lumea divină. Părinții 

Bisericii au văzut în icoanele sfinților prezența lui 

Hristos și a Duhului Sfânt, a energiilor 

dumnezeiești necreate, dar și o cale de a-L vedea 

pe Dumnezeu, prin contemplare, fiind ,,ferestre 

care dau spre priveliștea de dincolo”. (Paul 

Florensky) 

 Prin ritualul de sfințire a icoanei se 

produce o legătură între imagine și prototipul 

picturii. Astfel, prin puterea acestei prezențe harice 

se sfințește orice icoană, care devine din tablou 

religios icoană făcătoare de minuni, obiect de cult, 

venerat în biserică și în casele creștinilor. În acest 

sens, lucrarea Duhului este esențială în teologia 

icoanei. Parafrazând pe Sfântul Vasile cel Mare, 

,,ceea ce cuvântul transmite prin auz, pictura arată 

în tăcere și prin imagine”, icoana devine o carte de 

teologie, ce transpune dogma în culori. 

 Icoana are patru funcții: dogmatică, de 

mărturisire a credinței în Întruparea Domnului; 

harismatică sau sfințitoare, prin lucrarea Duhului 

Sfânt; latreutică, adică de adorare a lui Dumnezeu, 

de supravenerare pentru Maica Domnului și de 

venerare pentru sfinți și puterile cerești, și 

anamnetică, de aducere-aminte a smereniei Fiului 

lui Dumnezeu, de îndemn la rugăciune și 

contemplație, fiind un suport al privegherii. Dintre 

toate acestea, funcția latreutică pune în lumină acea 

calitate divină a icoanei menționată deja: de a 

facilita legătura cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui, așa 

încât, prin intermediul icoanei Dumnezeu poate 

lucra, ea fiind un semn al prezenței divine. 

 Pentru mine, icoana este ,,o podoabă a 

frumuseții divine” și ,,un chip al vieții de apoi”, 

constituind un neprețuit tezaur spiritual al Bisericii 

Ortodoxe. Când mă așez în fața unei icoane, simt 

prezența lui Dumnezeu, simt Raiul mai aproape și 

mă cuprinde un fior de smerenie sinceră pentru a 

putea transcende spre lumea duhovnicească, 

spirituală. ,,de îndată ce-am dat ochii […] de o 

icoană adevărată […] simt nevoia să mă descopăr. 

Aceasta înseamnă transparența: chipul din icoană 

adeverește persoana care se află în spatele ei. De 

aici comunicarea: icoana îmi vorbește și în același 

timp mă ascultă într-un dialog fără cuvinte, ca o 

cale deschisă spre comuniune” (ÎPS Mitropolit 

Bartolomeu Anania). 

 

Andrei-Cosmin Olariu, clasa a IX-a G 

 

Life as a humanly human 

 

I am the God of Peace. I always have to 

sacrifice for those humanly mistakes. I’m not 

anything like you would expect a God to be. That’s 

what makes me special. I reincarnated once. I was 

a teenager, a lop-sided grimace-smiley creature. It 

was a holiday, I don’t remember which one, as 

humans tend to have way too many. There was this 

big celebration in our smelly pedestrian area. 

I remember I was with my “father” when it 

occurred. A fire started because of a broken light 

switch… and this made me burst out into one of 

my roaring belly laughs God, these humans are so 

gullible! I, as always, had to rescue them… 

Suppose Gods don’t have breaks do they? And, 

just to top it all, they acted as if I could’ve died 

there. Me! Their creator! So…if you’re wondering 
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how humanity is, my fellow Gods, go see for 

yourself , because I for one, am not going back to 

that place. 

Alexandra-Ioana Aldea, clasa a IX-a A 

 

The Dream of a Dreamer 

 

 

 

No one knows who I am. Nobody knows 

who sets the scenes and assemblies the movies 

people see during their sleep. They just watch 

thrilled, frightened, happy, or confused the 

outcomes of their subconscious stories. I watch  

The craziest and most hyperactive soul was, 

guess what, that teenage guy with a quiet 

demeanour, bellying the grit underneath. He had 

the highest potential, by far… His words did 

indeed get to me and so I kind of got to him… I 

became him. He did not pray for good grades or 

some extra pocket money. All he wished for was 

for his peers, him included, to dine less on 

Hollywood representations of bloodshed and 

terror, and more on the harsh reality of children, 

mothers, fathers dying, starving, living everyday in 

terror.  

I take pride in him and for sure! When I 

reach the land of the dead, I will definitely hang 

out with him. That in case of not having already 

built a fifth dimension. 

 

Alexandru Sladaru, clasa a IX-a A  

 

God mind, human body 

 

My body, once thronged with life stood 

empty. It felt weird since I was the God of War. 

Gone were the stores of my triumph, with their 

windows of fine armors or war delicacies. 

Suddenly, loud noises woke me to 

hundreds of eyes scrutinizing me, giving me a 

demon look for what I thought was my godly 

embodiment. Yet I had been turned into this 

mundane teenage creature, or whatever they call it, 

strangely endowed with shyness, superficiality and 

a good sense of morals they have no idea how to 

put into practice. 

I had to play low, under that exuberant 

personality, being more vulnerable than I could 

have guessed.  

I was yet to see what it was like, trying to 

be like the other humans, facing the bullies and 

their despicable hatred while stirring clear of 

becoming one just like then. But hey, birds of a 

feather pray together!. That’s it.  

 

Anastasia Gafenco, clasa a IX- a A 
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No More Revenge 

 

I, Goddess of Chaos, have been concerned 

with meeting people since forever. I’m dying to 

face my insecurities. My teenage fabric is no 

barrier to the metal shard and neither is my 

pimpled complexion or the rest of my flesh. 

Shielded in my thoughts, I went to the best 

high school in town to take yet another punch in 

the face. See how much you can take when it 

comes to be a nobody, to be ignored among your 

peers. My stupid winking and helping them to get 

out of trouble didn’t help either. I could understand 

why I was a nobody, but why do so many "better 

men" have to wither? I can’t even speak the names 

of my fallen fellow friends without bracing my 

face to stiffness. 

I must have lost my mind for I seem to be 

too late, at any rate. There’s no more time to pray! 

 

Ioana-Alicia Bunea, clasa a IX-a A 

 

Respect 

 

High is my name and I took up School not 

so long ago. That’s probably evil, but the most 

devilish thing of all? The finals. 

I used to guide teens through to the light, 

towards hope… for deliverance, away from study 

craze. Now they’re back to begging their teacher 

for better grades… I won’t be there to cheer them 

up... I’ll let their floor sink a little lower, jolting 

their teenage dreams, crushing them with a new 

pain. Of failure! It’s time for them to come to turns  

with the fact that it isn't I who’s supposed to get 

out, it's them! 

I’ll never be genuine. I have spent my last 

"prayer," on them but I always get just one more. 

This is how I know who I am, a God, so even this 

teen sorrow can be seen as a gift, a chance to know 

what I'm made of - to earn respect. I’m but a 

reincarnated teen. 

 

Ana-Maria Calapod, clasa a IX-a A 

 

Better place 

 

I gasped and felt so weak without my 

sword and shield, on the deck of the high boat, 

wrinkling beyond my newly acquired teenage 

years! I was supposed to be the God of War! Only 

supposed to… 

I thought that if I played along in this 

‘game’ I would get my powers back, just like you 

could retrieve your tobacco tin from a bucket full 

of water and still be able to roll a cigarette between 

fingers and light in the honour of your vice. As if I 

could stop being a teenager at any rate.  

I was desperately looking for my 

comforting cushion and my milky white bandaged, 

badly bruised ego. You can have none of that as a 

teen. It’s goodbye to your self esteem and your 

dreams of keeping your moment of self pity just to 

yourself. 

Where was I going? Probably to a place where I 

could finally be myself…again and for eternity.  

 

Matilda Iacob, clasa a IX-a B 
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Pineapple is not a crime 

 

Everyone pictures a God as a really 

muscular guy. That’s not me. I’m the God of Pizza, 

trapped in a teenager body. And I’m sorry I can’t 

undo the images already embedded thickly in your 

troubled mind.  

Every God has their tasks. Mine is 

discovering new recipes! Approaching problems 

with no self deception, no soft strainers. Feeling 

nervousness in full measure, acknowledging fear, 

and still making the right choices… doing the right 

thing.  

That;s why I’ll never forget that diner. I’m 

always greeted with a grin of sorts as I put my 

finger on every pizza in the menu. And that 

restaurant was no exception! Nothing sparks my 

interest, unless it’s uneasily bizarre. Self 

confidence, determination? They are illegal where 

I live! Intrigued, I knew I had to try it. It came 20 

minutes too late, but it was worth it. With steam 

coming out of it, I took a bite and I felt fireworks 

in my mouth. Memorable! 

 

Cristiana Iordache, clasa a IX-a A 

I Can Hear a God Praying 

 

“Is this guy in front of me, me?”   

I’m astonished as I’m staring at my posed 

body. Fear commingled with surprise. “Is that all I 

get, as a God of Nature?” 

 I can see a calendar hanging on a wall and 

a prayer written on a parchment. As I’m reading 

the prayer, I feel a storm throbbing inside. He’s 

THAT Wiccan. The one that prays every morning 

and night. He thinks I really listen to him. 

“Michael!”  

 As I’m running downstairs, I see her… Is 

that my mom? HIS mom? 

 “Good morning, dear! It’s time for our 

prayer!”  

 “God, I thank you for the healing rain that 

washes the hills…”  I know it by heart. “Let’s see 

the daily quote! It’s Shakespeare’s. Everyone 

knows what they are, but not what they could be.”  

There is only a creeping sorrow where there 

should be joy.  Little does she know that I would 

pray for myself to myself. 

Mihai-Adelin Lungu, clasa a IX-a B 

 

Trip to somewhere 

 

 The sky is mine. And all its stars, its rain, 

its snow. No, I did not create this awful universe. 

I’m the Goddess of the Sky. Power mingled with a 

humanly teenage body. That’s just nonsense, but 

here I am, trapped. At first, I beat my hands against 

the heavy door of my teenage prison room until my 

knuckles streamed blood. Then I learned how to 

live with sorrow, hopelessness, as well as with 

overenthusiasm and sky-rocketing motivation. 

 When I took to the earth, my mom put her 

arms around me and felt my shoulder blades, to see 

if my wings were strong enough. And they were! 

She said. “The goddess that would fly above the 

level plain of prejudice must have strong wings.” 

It was a sad scene when the weakling, bruised, 

exhausted Goddess of the Sky, fluttered back to the 
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blue eternity in crutches. Adolescence is no 

heaven! 

 Maria Abitei, clasa a IX-a A 

  

The Experience 

 

“It’s time to remember my curse” said the 

God of Art before he woke up in a human body. 

He got disgusted after realizing that 

humans don’t even know how the world was 

created. He had to go to a party which was 3 miles 

away. After tripping and falling into a pool of mud 

he wanted to fly again. 

When he arrived at the party, with mud on 

his pants, he got greeted by his friends he and 

started dancing. “The music isn’t so bad though” 

he thought after comparing it to one of his 

creations. Then he started dancing. He even 

appreciated a painting for its  creativity. 

 He was actually enjoying himself when a 

guy jumped on a table and screamed “Have a great 

year 2000!” That’s when our God went back to his 

world. “Humans are… interesting!” he thought and 

gave the artists a gift. 

 

Andrei Păduraru, clasa a IX-a B 

Those Strange Devices 

 

The last years have been so cruel, and the 

world of Gods, has been lately full of chaos. After 

one thousand years, it’s my turn to live among 

humans. 

‘I am Ares, the God of war, and may your 

world of mortals be at my feet!’ I was petrified to 

see that everyone was looking at me, grabbing 

diverse devices and filming me, looking at me as is 

I were a freak, and then leaving. I couldn’t stand 

being given the cold shoulder. I am but a teenager 

now, marching as orderly as any robot, to the ever 

empowering education source and back again, 

weak, surrounded by technology, weird pretense 

people, who live in an era of “evolving 

everything”, but themselves. 

My strength is long gone, and everyone 

else’s power stems from in those strange devices. I 

have yet to figure out leading my life. But I can't 

fast-forward time either… 

 

Andronachi Mara, clasa a X-a F 
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73 

 

The God of Kitsch spent his last minute of 

999 pondering the physics of a slinky while 

passionately smoking a rubber-duck patterned 

cigarette. Discarding it with the usual twist-and-

launch shenanigan, he waved his troll-collection 

goodbye as year 1000 announced his sentence: 73 

years, give or take, to spend in a flesh-prison. 

After choosing his name, Mortdecai chose 

to fast-forward through his childhood, as he found 

being a travel-sized human wearisome. However, 

Odesza, his high school crush, was not in the least 

boring. 

Valentine’s Day was the perfect occasion 

to seduce her. Armed with a bouquet of green 

toothbrushes soaked in herb-scented toothpaste and 

a bag of cocoa powder, Mortdecai was ready to 

deploy forces. After revising his entice-Odesza-

jingle, he went up to her. What he saw from up 

close bewildered him: her left cheekbone displayed 

the same mark as his own did. The mark of the 

reincarnated God. 

Iarina Chiciu, clasa a X-a B 

 

 

The journey of a Soul Rider 

 

In a small village in the Mountains of Jor, 

Ranya, came into the world. As time carelessly 

discarded its weight, she became acquainted with 

her flaw. Blindness. At 15, glimpses of her earlier 

life as the Goddess of guidance began to make 

their way into Ranya’s mind. She then understood 

what her mission was. 

Despite her condition, Ranya developed 

her sense of smell. Also, at the slightest noise 

she’d run up in more directions than we predator 

humans can. These two served her as guidance. 

One day, a thick purple smog rushed over the 

village of Mistfall. Ranya hopped on her horse and 

reached the cottage of the local witch, Pi. She 

helped her forge a wand that helped Ranya save 

her village by vanishing the smog.  

All the powers she once had helped her 

become the soul rider from the prophecy everyone 

in Mistfall believed in. 

Maria Chifu, clasa a X-a F 

 

Technologically Artists 

 

A great deal of pain and madness came to 

his mind when the thought of the past, the golden 

ages were gone. ” How could they ever forget 

Amar, the God of Art?! How could they replace 

the art in me with technology?”. 

After a thousand years of watching he 

finally got the chance to go back to earth as Alex, 

the host that he chose.  When the colors of the day 

ate away the fears of the night to announce a new 

beginning, Amar and Alex became one. Since his 

last visit technology melted away the nature of art. 

Through Alex he once again felt the tingles of love 

and pain of rejection from The Art Academy. The 

God fought with everything to create a routine to 

help artists, to evolve and know art once again 

through the bad and good of this mad world. Ever 

if they weren’t highly educated, but skillfully 

talented. 

Ana-Maria Fifirig, clasa a X-a F 
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Even Gods are unlucky 

 

The mirror’s image shows flawed skin, 

chapped lips and tired eyes. His appearance is 

nothing but typical. People call him ‘Hopeless’. 

You may think the reincarnation of the God of 

Hope would have a more honoring nickname. 

 He is what most would call a ‘misfit’. He 

doesn’t have many friends (needless to say a 

girlfriend) around him as everyone from high 

school considers he acts weird and he is even said 

to tell people around him strange stories about the 

Olympus no one cares about.  

 One evening, as he was strolling through 

the dark alley near the school’s swimming pool (a 

weird habit the kids talked about), a girl suddenly 

came up to him. She was so beautiful and even 

seemed familiar. ‘Dita?’ he asked hesitantly. She 

was the reincarnation of the Goddess of Beauty 

herself. She scanned his figure and movements and 

let out a sigh: ‘You have remained hopeless.’ 

 

Muntianu Iarina Georgia, clasa a X-a F 

The Wave of Disaster 

 

  When the sky was full of bright colors and 

the air kissed with his warmth everything in his 

way, none of the humans expected their lands to 

face the disaster that faith had in store for them: a 

long forgotten legend came to life from the fears of 

men and women. The God of Disaster had made 

his entrance and they all knew it when the sky 

turned scarlet red.  

 He came to ruin everything in his way and 

nobody could stop him. Bodies were drowning in 

their own blood; the Earth was no longer green, but 

red. The world they knew disappeared in the hands 

of a looking like a man God, unknown for them. 

 Do we know what they had done to 

deserve that? Unfortunately, nobody lived to 

discover the reason. 

Who could have known legends are not 

just stories, but warnings nobody listens to?  

 

Maria-Lavinia Ciocanaru, clasa a XI-a C 

Can I break the circle? 

 

I’m trapped…in a human form, in a 

hypocritical society, in a limited universe. Some of 

my kind enjoy this part of our eternal existence, 

but I’ve been waiting for a thousand years to break 

this circle once and for all… 

Being an average teenager, seldom do I 

take time out of my hectic schedule to do 

something for myself, rather than for my 

overachieving parents. It’s always about school or 

it’s about my competitive, uncanny peers I use to 

call friends. But this time it’s only about me... 

I close my eyes in a desperate struggle to 

calm down, not because I’m nervous, but because 

I’m elated. Soon, my life-long dream will come 

true. My legs are shaking with excitement as I 

reach the cold piece of glass that separates me 

from freedom. I let go… 

There is a comforting silence that reminds 

me of the times I were the God of Flight and 

then…I’m yet another God… of death.   

 

Cristina-Gabriela Ifrim, clasa a XI-a D 
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Patient 

  

“She’s awake, Sir.” Every single morning, 

I would rush down the eerie, somewhat grotesque 

hallways of the Grunewald Sanatorium, into her 

cell, gaping at her fragile body, her eyes slowly 

coming into focus on the naked lightbulb. In next 

to no time, she would notice leather straps tying 

her to the cold, metal bed. Hysterically laughing, 

biting her already bleeding lips, she was almost 

painful to look at. Could she kill me there and then, 

she would… A God in a straitjacket.  

 “She’s gone, Sir.” is what I heard that 

morning. The mourning, grey skies foreshadowed 

a calamity. Frozen with terror, I kicked the bed and 

then it all came to me. Pray!!! A narrow hole in the 

ground, surrounded by blood and fingernails. 

Insanity might not look like much of a gift from 

the Gods, but she was Insanity herself. And when, 

driven by morality or, perhaps, something else, I 

followed her down the hole, I just knew she was 

about to kill the routine.  

 

Patricia-Maria Iftimie, clasa a XI-a D 

Deep waters hide nothing for Samsara 

Creed 

 

“Samsara, don’t!” 

Those were the last words she heard before 

it happened. Her friends saw her tanned skin and 

dark hair flying in the wind as she jumped off the 

cliff. The same cliff which took away so many 

young, daring souls. 

Seconds later, Samsara felt the cold water 

around her. A huge shark was staring right at her. 

Her cold blue eyes were filled with fear and she 

could do absolutely nothing. A slippery, cold hand 

grabbed her and in the blink of an eye she was on 

the beach near the cliff, as safe as she could be. 

Something felt different though - she had a shark 

tooth necklace in her left hand.  

That’s when she realised who her ancestors 

were and where she came from; the question that 

haunted her since she was born has been answered-

she was one with the sea. The waters were her 

kingdom. 

 Ilinca Pătrașcu, clasa a XI-a C  

Among the mortals 

 

He’d been dreading this moment. He was 

the God of War, of course he wouldn’t be pleased 

to inhabit the vessel of a mere mortal, and a 

teenager no less. The worst kind there is. 

On that momentous morning he woke up 

to a dwindling body, his consciousness floating 

through a space filled with thick apprehension. His 

scrawny and fragile limbs restricted him to his 

comfort zone. There was also his long blonde hair 

that distorted his vision quite a bit. He felt weak 

and pathetic. 

His trip to “a-place-that-they-call-school” 

was ever uneventful, but no less entertaining. On 

his frequent stops, he used to listen for signs of real 

confidence around him, but there came none. 

Seeing that infantile ignorance actually brought a 

condescending chuckle or two out of him. That 

was until he realized he was one of them now. 

Choosing not to go in is no choice at all, but aren't 

all quests like that? 

Larisa Oșlobanu, clasa a XI-a D 
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Consequences 

 

 I used to sing, I used to dance, I used to fly 

freely, I used to kill. Give me time and lay down 

your expectations of what teenage should be. 

Watching tears emerge from their desperate eyes, 

my soul became a bottomless pool of darkness. 

And now I am ruined. 

 I opened my eyes slowly as a beam of light 

was adding a dab of color on my pale face. I 

watched my horrible humanly hands and knew 

exactly what I had to do. I ran desperately but 

found it hard to coordinate my feet. I found them! 

This is what I missed the most. Now I was 

surrounded by screams and lights. Lights? They 

took me by surprise, but that is not the way it used 

to be. 

 I guess that in the body of a teenager, you 

can’t the magic of a God doesn’t work. They are 

now watching my every move… I’m to no good! 

I’m going to kill a liar and a cheat! Humans don’t 

know what justice is. 

Diana-Andreea Păduraru, clasa a XI-a D 

 

Defeating Nightmares 

 

“Surrender! You’re nothing without your 

powers,” Erawan, the God of Nightmares told me. 

He wasn’t wrong. I was about to fail my 

quest as Goddess of Sunset, to lose the ability to 

predict the future and control all the colors of the 

light spectrum. Now, I was looking Darkness 

straight into the eye, acknowledging what it felt 

like being a mortal.  

I gazed around the snowy landscape, 

pretending to consider the offer, when suddenly, 

cold and darkness engulfed me.  

The moment I opened my eyes, I saw my 

greatest fear: seeing the human realm as it would 

be left upon my failure - cold and dark. I had failed 

the humans before by letting my nightmares get the 

best of me. But now…now it was different – I had 

the force of the human spirit. I wasn’t afraid 

anymore. I escaped the nightmare and stabbed 

Erawan in the heart. 

Anca-Maria Popa, clasa a XI-a C 

 

Timeless Teenage Gods Among Us 

 

As the legend goes, another millennium 

came to an end, allowing the gods to walk among 

mortals, so that they could spread their infinite 

wisdom where it is most needed – in the kingdom 

of men. 

The long-awaited bell will ring soon. In the 

tension filled air some of them are gazing out the 

window, seeking a moment’s escape, some of them 

are stuck to their phones. All but Esper. He is 

always focused.  

Silence broke and the day was over. Once again he 

was the last to join in the race towards the door 

out. Baffled by this everyday occurrence, the 

teacher finally asked about the youngster’s secret. 

Calm as always, he pointed towards the clock, 

giving away the one difference between him and 

the tutor - finitude. He knew his classmates did not 

know the true value of time, but someone of age 

might know - someone responsible for tomorrow’s 

generation.  

Radu-George Breahna, clasa a XI-a C 
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Fugit irreparabile tempus 

 

L - lustig 

E - energisch 

B - bitter 

E - einfach 

N - nett 

 

Das Leben ist 

eine heilige Mischung: 

Sehnsüchte, Enttäuschungen, 

Hoffnungen und Ängste. 

Wir verlieren und gewinnen. 

Lieben und hassen.  

Genießen die Süßkraut des Lebens, 

vergiften unsere Seelen mit den täglichen Sorgen,  

näher kommen zu der Sonne 

und dann fallen wir in den Abgrund. 

Die Ängste schlagen in einen schwindelnden 

Rhythmen; 

Die Zeit tanzt auf die Flügel des Windes. 

Fliegen wir an den Erfolg oder 

kämpfen wir um zu hinausgekommen? 

 

Mihai-Adelin Lungu, clasa a IX-a B 

Gelb 

 

Für dich in Sternen ertrunken 

 also könnte ich gelb sein 

 schrieb ein Lied für dich 

 weil du gelb mochtest 

 wurde das, was du am meisten liebst 

 so konnte ich mich wieder lieben 

 Aber als Star bin ich bald gestorben 

 und du hast meinen Funken weggenommen 

 und ich hatte nichts zu sagen 

 und ich lasse dich gehen 

 Also blieb ich das, was du liebst 

 Ich hoffe du würdest es wieder lieben 

 

Matilda Iacob, clasa a IX-a B 

Du bist nicht allein! 

 

“Du bist nicht allein!” Ich habe diese 

Wörter jede Nacht vor einen Monat gehört. Ich 

habe das Gefühl, dass jemand mich verfolgt. Jeden 

Abend, wenn ich von der Vorbereitung zurück 

komme, hörte ich viele Stimmen und Schritten 

hinter mir. Aber Mitte in der Nacht, war der 

wirkliche Schrecken. Die Gläser platzte, die TVs 

startete und ruhte. Die Lampen blinkten.  

Was hättest du in meiner Situation getan? 

Wärest du gebliebt da? Ich denke, deine Antwort 

ist nein. Ich entschied, dass ich mich am besten um 

zog. Leider, fuhr der Albtraum fort. Nichts 

veränderte. Ich werde verrückt. Jede Woche treffe 

ich ein Psychologin, aber alles gleich aus sieht. 

Mein Angst von Kindheit kam zurück. Ich fürchte 

mich vor was im Dunkeln verstecken. Viele Dinge 

sind weg und die Haustür ist immer offen am 

Morgen, obwohl ich es verschließe. Ich weiß jetzt, 

warum du das Haus verkauft hast. Ich wünschte, 

ich war nicht die unglückliche Mädchen, die das 

Haus gekauft hat.  

Wenn du diesen Brief liest, hilf mir bitte! 

Du bist meine letzte Chance! 

 

Teodora Resmeriță, clasa a IX-a E 
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Parlez-vous francais? 

 

               On naît en parlant une langue, mais 

certaines conditions nous mènent à apprendre une 

autre. Il faudrait admettre qu’on a, tous, son 

chemin, ses rêves, ses loisirs, des objectifs 

totalement différents dans la vie. Ça peut être une 

nécessité lors d’un déménagement à l’étranger, la 

nécessité de l’apprendre en vue d’appliquer à une 

université, ou pour son CV. Quand-même, surtout 

en ce qui concerne le français, il y a assez souvent 

un autre facteur déterminant – le simple plaisir de 

l’apprendre. 

Le français, c’est la langue de l’amour. 

Et pourquoi n’en serait-il pas ainsi? Comment 

pourait-il ne pas l’être ? Le français possède ce 

surnom parce que, tout d’abord, il inspire l’amour. 

Quel poète n’aimerait-il pas jouer avec des rimes si 

douces, avec des mots si mélodieux ? 

Certainement, sa sonorité est impressionnante pour 

tous ceux qui le parlent, pour tous ceux qui 

l’écoutent. Le français est un son harmonieux qui 

caresse chaque oreille. C’est une langue qui, avant 

tout, te donne l’envie, le désir de l’explorer et de la 

découvrir. Mais une langue ne se résume pas 

seulement à cela ; apprendre une langue signifie 

s’ouvrir vers une autre culture, avec d’autres 

valeurs, et d’autres coutumes. Finalement, en 

parlant au moins deux langues, on s’expose à deux 

idéologies, on peut communiquer avec des gens de 

deux ou plusieurs pays, afin de sélecter les 

meilleures qualités transmises par chacun d’entre 

eux. La société francophone est très diversifiée et 

complexe car lorsqu’on parle le français, on ne met 

pas en discussion uniquement la France. On parle 

du monde francophone qui concerne aussi le 

Canada, la Guyane française - même si, en effet, ce 

n’est qu’une région de la France sur un autre 

continent - la Belge, la Suisse, l’Algérie, la 

Tunisie, le Maroc - l’Afrique en général. Donc, 

rien de plus intéressant : une seule langue a des 

natifs aux quatre bouts du monde, de l’Amérique 

du Nord en Amérique du Sud, en Europe, en 

Afrique et même dans l’Océanie, dans la Nouvelle-

Calédonie. Une culture qui se répand tout le long 

du monde, une société caméléon où les différences 

sont plus appréciées que les ressemblances, une 

société ouverte à écouter les opinions de tous et 

prête à agir comme un tout, car là où il n’y a pas de 

place pour des discriminations sur la religion ou la 

couleur de la peau, il y aura toujours place pour 

des idées révolutionnaires et pour de nouvelles 

perspectives enrichissantes pour le français et pour 

le monde à la fois. 

De plus, si on parle de la culture, il serait 

injuste de ne pas jeter un coup d’œil sur la 

littérature, la carte de visite de chaque langue. Le 

français a mis en scène des écrivains tels 

Alexandre Dumas, Victor Hugo, Antoine de Saint-

Exupéry, Alphonse Daudet dont les œuvres ont fait 

le tour du monde encore plus vite que dans le 

roman de Jules Verne. Quel plaisir de pouvoir lire 

leurs livres exactement dans la forme dans laquelle 

ils les ont laissés, dans le même français dans 

lequel ils les ont écrits ! Et toutefois, l’importance 

de cette langue ne résulte pas seulement de son 

histoire. Elle est encore très actuelle, elle se 

réinvente chaque jour dans les sommets où les 

leaders de la planète l’utilisent dans les plus 

importantes discussions ou par chacun de nous 

lorsqu’on dit « J’aime le français ». 

Andrei Berdilă, clasa a XI-a B 
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Dis-moi dix mots sur tous les tons! 

 

Dans un monde enterré dans des 

gribouillis triviaux dont on peut avoir l’impression 

qu’il plonge chaque jour de plus en plus dans 

l’abîme du profane, une ritournelle éthérée se fait 

entendre. Un inestimable phylactère pour l’artiste 

toujours solitaire, elle est accompagnée par l’écho 

des enjambées d’une petite ballerine.                                                                                             

Aussitôt, les accords mélancoliques de 

Chopin et Satie se sont égayés. Un, deux, 

trois…Un, deux, trois…La flamme aveuglante de 

ses yeux chasse les soucis quotidiens de ce monde 

confus. On dirait que ses arabesques sans faute 

viendraient des rêveries de Tchaikovsky et la 

manière de composer son grand-jeté rappellerait le 

vol élégant des cygnes.                                                                                                                

Accablant et aussi hypnotisant, le tracé 

cursif de ses jambes est mis en évidence par les 

cambrés profonds telles les coquilles du séduisant 

Baroque.  

La danse de la petite Dalila est comme un 

souvenir perdu de notre sainteté, le signe d`une 

guérison éphémère des blessures toujours infectées 

par les changements de cette vie assez capricieuse 

qui ne connaît plus la signification des mots tels 

«âme» ou «passion ».                                                                                                                     

Pendant que ce rébus composé par nos 

préjugés et nos craintes capture plus de personnes 

dans sa «roulette russe», la fille continue en 

cherchant des signes que les pauvres mortels ont 

abandonnés à cause d’une pomme.                                                                                                                                      

La scène est son sanctuaire, avalée par 

l’obscurité d’un logogramme strident, mais sans 

essence du présent froid. 

Vole, vole, Dalila! Libère-toi dans 

l’embrassement d’un rêve qui ne peut être que le 

tien ! 

   Maria-Teodora Botezatu, clasa a IX-a C 

Nikola Tesla 

 

Nikola Tesla a fost un inventator, fizician, 

inginer mecanic, inginer electrician și unul dintre 

promotorii cei mai importanți ai electricității 

comerciale. Tesla este considerat ca fiind un 

important om de știință al sfârșitului de secol XIX 

și începutului de secol XX. Invențiile, precum și 

munca teoretică ale lui Tesla au pus bazele 

cunoștințelor moderne despre curentul alternativ,  

puterea electrică, sistemele de curent alternativ, 

incluzând sistemele polifazice, sistemele de 

distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, 

care au determinat cea de-a doua Revoluție 

Industrială.  

Hotărârea lui Tesla în a demonstra 

superioritatea curentului alternativ asupra 

curentului continuu al lui Edison a generat ceea ce 

se cunoaște drept "războiul curenților". În 1893 s-a 

organizat în Chicago o expoziție publică a 

curentului alternativ, demonstrându-se 

superioritatea acestuia asupra curentului continuu 

al lui Edison. În același an, Tesla a reușit să 

transmită energie electromagnetică fără cabluri, 

construind primul radio-transmițător. A prezentat 

patentul acestuia în 1897, doi ani după, Guglielmo 

Marconi (inventatorul telegrafiei fără fir) reușind 

prima transmisie radio. Marconi a înregistrat 

patentul în 10 noiembrie 1900 și i-a fost refuzat, 

considerându-se o copie a patentului lui Tesla.  
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La finalul secolului XIX, Tesla a 

demonstrat că folosind o rețea electrică de 

rezonantă și ceea ce în acel timp era cunoscut drept 

"curent de înalță frecventă" (azi se consideră de 

joasă frecventă), era nevoie doar de un conductor 

pentru a alimenta un sistem electric, fără a fi 

necesar niciun alt metal sau conductor de pământ. 

Tesla a denumit acest fenomen "transmisia de 

energie electrică prin intermediul unui singur cablu 

fără întoarcere". A conceput și proiectat circuitele 

electrice rezonante formate dintr-o bobina și un 

condensator, esențiale pentru emisia și recepția de 

unde radioelectrice, grație fenomenului de 

rezonantă.  

Totuși, Edison încă încercă să împiedice 

teoria lui Tesla prin intermediul unei campanii prin 

care să arate populației cât de periculoasă era 

folosirea acestui tip de curent, drept pentru care, 

Harold P. Brown, un angajat al lui Edison, 

contractat pentru investigarea electrocutării, a 

inventat scaunul electric. 

CURENTUL ALTERNATIV 

Tesla a reuşit să vină cu câteva inovaţii la 

curentul direct creat de Thomas Edison. Deşi 

acesta din urmă îi promisese suma de 50.000 de 

dolari lui Tesla pentru invenţie, nu s-a ţinut de 

cuvânt, forţându-l pe Tesla să-şi creeze propria 

companie. Spre binele lui de altfel, întrucât a creat 

curentul alternativ. Acesta avea numeroase 

beneficii şi avantaje comparativ cu cel direct, 

printre care capacitatea de a schimba voltajul şi să 

fie transmisibil pe distanţe mari, salvând atât 

energie, cât şi bani pentru utilizatori. 

În ciuda încercărilor lui Edison de a 

discredita proiectul, curentul alternativ s-a dovedit 

a fi o metodă fiabilă şi fezabilă dincolo de 

laborator şi încă este folosită ca bază pentru 

electricitatea de astăzi.  

Nikola Tesla a patentat de-a lungul vieții 

aproximativ 300 de invenții. Cele mai mari 

descoperiri ale acestuia sunt curentul alternativ, 

radioul, tehnologia de transmisie fără fir, becul fără 

filament, bobina Tesla și telecomanda. 

Poate cea mai faimoasă idee a lui Tesla a 

fost curentul alternativ (ac). Invenția a venit ca 

un răspuns la sistemul ineficient – așa cum zicea el 

– al  

curentului continuu. În timp ce centralele de 

alimentare cu curent continuu trimit energia 

electrică într-o direcție unică, curentul alternativ 

poate schimba rapid direcția și face acest lucru la o 

tensiune mult mai mare. 

În 1890, a inventat telegrafia cu semnale 

armonice produse de generatoare electrice rotative. 

Un an mai târziu, a inventat bobina de inducție 

utilizată în tehnologia radio. Acesta este și 

inventatorul transformatorului, care permite 

obținerea unor tensiuni cu valori de până la câteva 

milioane de volți. 

Una dintre cele mai importante invenţii ale 

sale este generatorul de curent alternativ, 

contribuind de asemenea la construirea 

hidrocentralei de lângă Cascada Niagara. 

Cu numele său a fost botezată unitatea de 

măsură a inducţiei magnetice din Sistemul 

Internaţional (1 Tesla = 1T).  

Generatorul de curent electric al lui Nikola 

Tesla, care utilizeaza circuitele de curent alternativ 

pentru transportul de energie la distante mari.  

AUTOMOBILUL LUI TESLA 

În 1931, printre miile de autovehicule ce 

străbăteau străzile oraşului Buffalo din nordul 
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statului New York, putea fi zărită pe străzi berlină 

Pierce Arrow, ce ieşea în evidenţă nu numai pentru 

că era un model de lux, ci şi prin faptul că se 

deplasa fără zgomot şi fără vreo dâra de fum 

eşapat. Autovehiculul nu era echipat cu un motor 

cu explozie, ci cu unul cu totul deosebit. 

Autovehicule propulsate electric au existat 

în nenumărate variante, ele dovedind avantaje  

evidente faţă de motorul cu ardere internă (costul 

scăzut, randamentul bun, transmisie simplă, 

întreţinere uşoară, inerţie mică, manevrabilitate, 

independenţa de combustibil şi mai ales noxele 

inexistente faţă de cele substanţiale ale motorului 

cu explozie ce ne îmbâcsesc viaţa. 

În ceea ce priveşte motorul, se spune că 

Tesla l-a demontat pe cel clasic cu care era echipat 

modelul Pierce Arrow de care dispunea împreună 

cu radiatorul acestuia şi a montat un motor electric 

de curent alternativ (nu se ştie dacă mono sau 

trifazat) de 80 CP la 1800 rot/min răcit cu un 

ventilator. A păstrat doar bateria (pentru lumini, 

alimentarea cutiei şi ventilatorului), frânele, 

acceleraţia şi sistemul de transmisie pe roţile din 

spate. Dimensiunile motorului ar fi fost de 40 ţoli 

(inch) lungime (aproximativ 1 m) şi 30 ţoli 

diametru (75 cm). 

Foarte interesant este faptul că motorul nu 

era legat electric, cablurile sale erau lăsate în aer, 

nu avea perii colectoare, nu era alimentat de la o 

sursă electrică convenţională.  

Unitatea de comandă a motorului este 

descrisă ca o cutie lungă de 24 ţoli (61 cm), lată de 

12 ţoli (30 cm) şi cu o înălţime de 6 ţoli (15 cm), 

situată în faţa scaunului din dreapta şoferului. 

Cutia era conectată electric la ventilator şi mai 

avea două tije metalice cu diametrul de ¼ ţoli (6,5 

mm) ce ieşeau din cutie cam 3 ţoli (circa 8 cm). În 

interiorul cutiei se găseau 12 tuburi vidate, fire şi 

componente electronice – rezistenţe şi bobine – dar 

fără condensatori.  

Misteroasele tuburi vidate nu erau altceva 

decât nişte banale lămpi (tuburi) electronice de 

tipul 70L7-GT, lampă combinată – un redresor 

monoalternanţă (o diodă) şi un amplificator de 

putere (o tetrodă). Această lampă se 

comercializează şi azi fiind fabricată de mai multe 

firme producătoare de astfel de componente.  

Rămâne un mister cum a utilizat Tesla 

aceste lămpi având în vedere că motorul dezvolta o 

putere de 80 CP, adică 58,84 kW, iar dacă se ţine 

seama şi de randamentul motorului ar fi fost 

necesară o putere de minim 60 – 65 kW, pe când 

prăpăditele astea de lămpuţe 70L7 furnizează la 

ieşire o putere maximă de 1,8 W. Adică dacă ar fi 

fost folosite ca amplificatoare, ar fi fost necesare 

vreo 35.000 de bucăţi.  

Prin urmare, lămpile au fost folosite pentru 

a genera acele câmpuri necesare în interacţiunea cu 

energia liberă şi de oferi la ieşire un semnal 

diferenţial de comandă a motorului.  

Din cutia electronică ieşeau două tije şi nu 

existau conexiuni electrice între acestea şi motor. 

Singura legătură electrică era cea a ventilatorului 

comandat tot din cutie, alimentată astfel probabil 

pentru a nu perturba câmpul electric transmis prin 

intermediul tijelor. Acest camp era creat în cutie şi 

aplicat tijelor prin bobine conice.  

Modelul Pierce Arrow transformat de 

Nikola Tesla ce se deplasa independent de orice 

sursă de energie clasică şi de orice combustibil 

convenţional, era prevăzut cu o antenă lungă de 

1,83 m amplasată în spate. 
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Pentru o antenă monopolară de 1/2 λ – 5/8 

λ, rezultă o gamă de frecvenţă de 82 – 102 MHz.  

Modelul Pierce Arrow Eight (Twin Cowl 

Phaeton) transformat de Nikola Tesla a fost pus la 

dispoziţie de George Westinghouse, un tip care l-a 

apreciat şi l-a susţinut pe Tesla, inginer şi renumit 

industriaş care a întrevăzut un viitor strălucit 

omenirii dar nu a prevăzut şi piedicile ce i se vor 

pune în cale. 

TESLA SI TELEGRAFIA 

În 1890  inventează telegrafia  cu semnale 

armonice produse de generatoare electrice rotative.  

În 1891 a inventat   o bobină de inducţie 

utilizată  în tehnologia  radio şi care îi portă 

numele. Apoi, a obţinut un brevet de invenţie 

pentru un post de radioemisie construit chiar de el. 

Şi totuşi, oficial, inventatorul radioului  este 

Marconi. Iată o variantă. La începutul lui 1895, 

Tesla era pregătit să transmită un semnal la cca 

100 km, la Weat Point, New York . Din nefericire, 

înainte de experiment, un incendiu i-a    distrus  

laboratorul împreună cu toată munca sa.  

Prioritatea lui Tesla  în domeniul undelor 

radio  este demonstrată de brevetul obţinut   în 

1898 pentru o navă teleghidată prin radio , acesta 

fiind considerat începutul telemecanicii. 

Demonstraţia a fost făcută cu ocazia expoziţiei  

organizată la Madison Square Garden , iar nava în 

miniatură se mişca pe un lac artificial. Iată ce a 

notat Tesla.   “Când a apărut prima oară a creat o 

impresie pe care nici o altă invenţie de-a mea n-a 

produs-o”.  Prin fraza formulată atunci   ” acestea 

sunt începuturile unei rase de roboţi, oameni 

mecanici, care vor face munca laborioasă a 

omenirii”  Nikola Tesla poate fi considerat  

precursor al  roboticii . 

DESCOPERIREA CAMPULUI MAGNETIC 

ALTERNATIV 

La  Graz a văzut pentru prima oară o 

maşină electrică Gramme. Era o maşină de curent 

continuu, dar el visa la o maşină de curent 

alternativ. În 1881, când încă nu împlinise vârsta 

de 25 de ani,  descoperă  existenţa câmpului 

magnetic alternativ, independent de  fizicianul 

italian Galileo Feraris. Iată  ce povestea Nikola 

Tesla :  “Într-o după-amiază,  făceam o plimbare în 

parc, alături de un prieten, recitând poezii. Pe 

atunci, ştiam cărţi întregi pe de rost. Una dintre 

acestea era Faust a lui Goethe. Soarele tocmai 

apunea, amintindu-mi de un pasaj celebru; ideea 

mi-a venit ca o străfulgerare de lumină, şi într-o 

secundă adevărul era dezvăluit. Cu un băţ, am 

desenat pe nisip diagrama pe care 6 ani mai târziu 

am prezentat-o în cadrul alocuţiunii de la Institutul 

American de Inginerie Electrică”. Era motorul  de  

curent alternativ, o invenţie care în curând avea să 

schimbe lumea. 

La 1 mai 1893 s-a deschis Expoziţia 

Mondială de la Chicago. Nikola Tesla instalase aici 

prima centrală electrică cu generatoare de curent 

alternativ, iar  vizitatorii au putut vedea  cum s-au 

aprins sute de becuri alimentate în curent 

alternativ. Până atunci era aplicat doar sistemul 

Edison, bazat pe curent continuu.  

INDUCTIA ELECTROSTATICĂ 

Tesla îşi imagina o lume care putea fi 

alimentată wireless, fără ajutorul cablurilor. A 

propus World Wireless System, care ar fi putut 

transmite electricitatea în toată lumea, fără 

infrastructura tradiţională. Transmisia de acest fel a 

fost dovedită în mai multe experimente publice 
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prin alimentarea unui bec printr-o bobină Tesla 

aflată la o anumită distanţă. 

Ideea a fost înăbuşită de investitor şi de 

guvernul SUA, din motive, cel mai probabil, 

economice. 

FOC RECE 

Într-o anomalie cunoscută ca „foc rece”, 

corpul uman putea fi alimentat de un curent 

alternativ de 2,5 milioane de volţi. Stând pe o placă 

de metal, imaginea unui om înconjurat de o aură de 

scântei şi foc este una impresionantă. Ideea era 

totuşi una practică, curentul, sau focul rece, curăţa 

pielea de bacterii şi murdărie chiar mai eficient 

decât apa şi săpunul. S-a renunţat la invenţie din 

cauza costurilor şi siguranţei (sau lipsei de 

siguranţă).  

Ancuța Andreea-Maria,  

Andrieș Maria-Ruxandra, 

 Bostan Anca-Maria, 

 Bădița Miruna-Ștefana, 

 Milea Andreea-Delia,  

 clasa a XI-a B 

 

 

 

 

 

 

Invenția care a uimit lumea. Fonograful 

 

 

Plecȃnd de la principiul său “There’s a 

way to do it better – find it  (Există o cale să faci 

lucrul acela mult mai bine – găseşte-o !), marele 

inventator Thomas Alva Edison, după mai multe 

încercări, a reuşit în anul 1877,  să realizeze o nouă 

invenţie, fonograful. 

Fonograful, o combinaţie de două cuvinte greceşti: 

“phone”, care înseamnă voce, şi“graphein”, care 

înseamnă scriere. Telefonul, care iniţial a fost 

conceput ca un instrument care putea fi utilizat de 

companiile telegrafice pentru a transmite mesaje 

între operatori, prezenta  dezavantajul de a nu lăsa 

nicio înregistrare scrisă. Vorbirea era prea rapidă 

pentru a putea fi scrisă, astfel încȃt, Edison a găsit 

o cale pentru a înregistra vibraţiile intrumentului 

de recepţie, permiţȃndu-le să fie redate mai rar şi 

astfel cuvintele să poată fi scrise.  

Astfel, în anul 1877, încercările lui au dat 

rezultate. A înfăşurat o foaie groasă de staniol în 

jurul unui cilindru de metal. Apoi, rotind o 

manivelă care muta cilindrul de-a lungul unei elice 

şi ţipȃnd într-un con ataşat unei diafragme subţiri şi 

un ac, Edison a testat noul aparat. Cȃnd undele 
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sonore ale vocii sale vibrau în diafragmă, acestea 

mutau acul în sus şi în jos, lăsȃnd urme în staniol. 

Acţionȃnd prin manivelă cilindrul înapoi în poziţia 

sa originală şi punȃnd acul înapoi în şanţurile pe 

care le-a făcut, Edison şi cei aflaţi în jurul său au 

ascultat uluiţi prima înregitrare a unei voci umane, 

el cȃntȃnd tare un cȃntecel pentru copii foarte 

cunoscut, “Mary Had a Little Lamb!” Era prima 

înregistrare audio pe care au auzit-o oamenii 

vreodată. 

 

Încercări de a înregistra au mai făcut şi 

alţii, dar nimeni pȃnă atunci n-a reuşit să reproducă 

ceea ce susţineau că înregistrase. In 1857, 

francezul Edouard Leon Scott a făcut înregistrări 

pe o hȃrtie specială, care în mod vizibil urmau 

vibraţiile unor sunete, dar n-a reuşit să asculte 

nicio înregistrare, La fel în aprilie 1877, numai cu 

cȃteva lui înaintea lui Edison, un francez, Charles 

Cross, a prezentat la Academie un aparat pe care l-

a denumit paleofon şi despre care a susţinut că are 

înregistrată vocea umană, dar nu a reuşit să 

găsească mijlocul de a o reproduce.  

Edison a reuşit, astfel, pentru prima oară 

nu numai să înregistreze, dar să şi reproducă 

sunete, cu minunatul său aparat. Una dintre 

primele sale reacţii cȃnd a auzit vocea redată a fost 

să se sperie! Edison spunea “Our greatest 

weakness lies in giving up. The most certain way 

to succeed is always to try just one more 

time.” (Cea mai mare slăbiciune a noastră este că 

renunţăm. Cea mai sigură cale pentru a reuşi este 

ca mereu să mai încerci încă o dată).  

La data de 6 decembrie 1877, Edison a 

prezentat noua sa invenţie, maşina care vorbea, la 

sediul ziarului “Scientific American” din oraşul 

New York. 

Editorii au fost şi ei entuziasmaţi şi au 

publicat ştirea: “Vrăjitorul de la Menlo Park 

inventează maşinăria magică de înregitrat şi redat 

voci”. 

La început, marele inventator nu s-a gȃndit 

să utilizeze fonograful pentru divertisment, dar se 

aştepta ca oamenii de afaceri să-l foloească pentru 

dictarea scrisorilor, astfel a fabricat o serie întreagă 

de “Edifoane” pentru a fi utilizate în birouri. 

Dar adevăratul viitor al fonografului a fost 

acela de a aduce muzica în casele oamenilor. Au 

fost înfiinţate studiouri pentru înregistrare şi au 

fost făcute înregistrări ale celor mai renumite 

talente din acele vremuri, pe cilindri fonografului. 

Fonograful l-a transformat pe Edison într-o 

celebritate internaţională. În anul 1878, el şi-a 

declarat fonograful ca fiind “copilul său”, de la 

care se aştepta “să crescă mare şi puternic şi să mă 

ajute la bătrȃneţe”, cum de fapt aşa a şi fost. 
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Ulterior, a îmbunătăţit de mai multe ori 

fonograful, astfel încȃt acul de otel şi pelicula de 

staniu să nu se uzeze după numai cȃteva utilizări, 

iar sunetul să poată fi suficient amplificat pentu a fi 

auzit de un auditoriu mai mare 

Apoi, pasul următor,  a fost înlocuirea 

cilindrului cu un disc plat şi aplicarea unui 

mecanism cu arc, capabil să asigure o rotaţie 

constantă ca viteză, spre deosebire de cilindrul 

iniţial, acţionat manual. 

Evoluţiile următoare ale fonografului n-au 

mai fost la iniţiativa lui Edison. Au aparţinut firmei 

Pathe, care i-a cumpărat brevetul şi i-a dat 

produsului o formă mai atrăgătoare şi mai 

comercială. Firma a denumit “noul fonograf” 

patefon şi a asigurat acţionarea discului printr-un 

mecanism cu arc, care-i asigura viteza constantă. 

Au urmat apoi  paşi noi în modificarea 

aspectului şi utilizării vechiului patefon: 

imprimarea discului pe ambele feţe, imprimarea 

eletro-mecanică în locul celei mecanice şi, în 

ultimii ani, discul compact, care păstrează prea 

puţin din vechile principii, folosind procedee 

electronice. 

Noile imprimări pot include imagini, 

concentrȃnd foarte multe informaţii pe un disc 

foarte mic ca dimensiuni, ceea ce ni se pare cȃt se 

poate de normal, atunci cand punem un DVD în 

calculatoarele noastre. 

Nici nu ne gandim că totul a pornit din 

mintea genială a inventatorului autodidact Thomas 

Alva Edison numit de Revista LIFE “Omul 

numǎrul 1 al mileniului” fiind cel mai prolific 

inventator din istorie prin aplicarea practică a 

descoperirilor ştiinţifice, deținȃnd un număr record 

de brevete de invenție pe plan mondial – peste 

1000 brevete, fiindu-i acordat cel puțin câte unul ȋn 

fiecare an, timp de 65 ani consecutivi. 

Alexandra Murariu, clasa a XI-a A 

Interests 

 

I often look at the other girls’ hands 

With nails as colorful as caravans. 

Oh! I do envy their wrists and fingers- 

My hands are cold, as cold as winters. 

 

But with my fingers way too short 

I place on paper, word by word,  

All of my soul and then, I blend: 

I am a writer till the end. 

 

And all these ugly, too short fingers 

Have painted a world that lingers; 

Their tips have touched the highest peaks 

And fixed all of my cracks and creaks. 

 

Alexandra Ciuraru, clasa a IX-a D 
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Rezultate la concursuri și olimpiade 

 

Matematică 

Olimpiada de matematică 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 
Profesor coordonator 

Calificat 

/premiul la 

faza 

națională 

1. Bulai Toma Alexandru V II Andrei Cristina - 

2. Șocae Adi V mențiune Andrei Cristina - 

3. Gavriliu Mihnea V mențiune Andrei Cristina - 

4. Dărăuță Ioana Sânziana V mențiune Andrei Cristina - 

5. Gherasim Teodora V mențiune Andrei Cristina - 

6. Cojan Eduard Marian V mențiune Andrei Cristina - 

7. Chifu Andrei Rareș VI I Lazăr Lucian 

mențiune 

M.E.N., 

medalie de 

aur 

8. Condorache Tudor VI II Lazăr Lucian 
medalie de 

bronz 

9. Pogar Denisa Natalia VI III Lazăr Lucian - 

10. Cochior Maria VI mențiune Lazăr Lucian - 

11. Șova Pentru Matei VI mențiune Lazăr Lucian - 

12. Dabija Bianca Elena VI mențiune Lazăr Lucian - 

13. Maftei Albert VI mențiune Lazăr Lucian - 

14. Neguriță Tudor  VI mențiune Lazăr Lucian - 

15. Florea Emilia VII II Merticaru Cristian - 

16. Ganea Andrei VII III Merticaru Cristian - 

17. Lungul Melania VIII II Popa Marian 
medalie de 

bronz 
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18. Pișcu Ștefan VIII III Popa Marian - 

19. Gherasă Răzvan IX I Andrei Gabriel 
medalie de 

bronz 

20. Andriescu Andrei IX II Andrei Gabriel - 

21. Măgirescu Tudor IX mențiune Andrei Gabriel - 

22. Bogdan Ioan IX mențiune Merticaru Cristian - 

23. Hărjan Sorin IX mențiune Merticaru Cristian - 

24. Adam Antonio Emanuel X I Lazăr Lucian 
medalie de 

bronz 

25. Postolache Mara X II Lazăr Lucian 
medalie de 

bronz 

26. Marin Remus X III Andrei Cristina - 

27. Vîrnă Ștefan X mențiune Lazăr Lucian - 

28. Mihăilă Iulia Elena XI II Lazăr Lucian - 

29. Baston Radu XII I Lazăr Lucian Da 

30. 
Ungureanu Vrânceanu 

George 
XII II Lazăr Lucian - 

 

Informatică 

Olimpiada de informatică 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 
Profesor coordonator 

Calificat / 

premiul la 

faza 

națională 

1. Rusu Rareș V I 
Secită Neli / Nitu 

Adrian 
Da 

2. Maftei Albert VI I Vieru Ilie 
medalie de 

bronz  

3. Condorache Tudor VI II Vieru Ilie - 

4. Dabija Bianca VI III Vieru Ilie - 

5. Pișcu Ștefan VIII I Vieru Ilie 

mențiune și 

medalie de 

aur  

6. Măgirescu Tudor IX I Secită Neli / Vieru Ilie 

mențiune și 

medalie de 

argint 
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7. Popescu Ștefan IX II Chelba Maria Da 

8. Rotaru Robert IX III Secită Neli / Vieru Ilie Da 

9. Păduraru Andrei IX mențiune Secită Neli Da 

10. Pintilie Luca IX mențiune Secită Neli - 

11. Stăncilă Ionuț IX mențiune Ciubotariu Mihaela - 

12. Aradei Robert IX mențiune Secită Neli / Vieru Ilie - 

13. Vîrnă Ștefan X III Chelba Maria - 

14. Besliu Radu Ștefan X mențiune Chelba Maria - 

15. Cadar Eduard XI II Vieru Ilie Da 

16. Cojocaru Dragoș XI mențiune 
Mărgineanu 

Lăcrămioara 
- 

17. Butacu Ștefan XI mențiune Ciubotariu Mihaela - 

18. Furdui Dimitrie Toma XI mențiune Vieru Ilie - 

19. Murariu Alexandra XI mențiune Vieru Ilie - 

20. Popa Andrei Călin XI mențiune Vieru Ilie - 

21. Hîncu Alice XI mențiune Ciubotariu Mihaela - 

22. Ilie Cosmin XI mențiune Vieru Ilie - 

23. Smeu Ștefan XII mențiune 

Secită Neli / 

Mărgineanu 

Lăcrămioara 

- 

24. Secure Răzvan XII mențiune 

Secită Neli / 

Mărgineanu 

Lăcrămioara 

- 

25. Custură Octavian XII mențiune 

Secită Neli / 

Mărgineanu 

Lăcrămioara 

- 

 

 

 

 

 



 

 60 

Olimpiada de tehnologie a informației (secțiunea C#) 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 
Profesor coordonator 

Calificat / 

premiul la 

faza 

națională 

1. Vîrnă Ștefan X I Chelba Maria II 

2, Soare Cristian X mențiune 
Mărgineanu 

Lăcrămioara 
- 

3. Munteanu Bianca XI III Vieru Ilie Da 

 

Chimie 

Olimpiada de chimie 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la 

faza națională 

1. Arhip Laurențiu IX II Bușteagă Marinela 
mențiune 

specială 

2. Doliș Eduard IX I Bușteagă Marinela 
mențiune 

M.E.N. 

3. Prihoancă Alexia IX III Rosenchein Mariana - 

4. Pintilescu Andrei X I Bușteagă Marinela 
mențiune 

specială 

5. Frigură Eliana X III Bușteagă Marinela - 

6. Mihăilă Elena Iulia XI II Bușteagă Marinela Da 

7. Munteanu Daniel XI I Savin Nadia 

mențiune 

M.E.N. și 

calificare în 

lotul lărgit 

8. Belciu Miruna XII I Rosenchein Mariana 

mențiune 

M.E.N. și 

calificare în 

lotul lărgit 

 

Concursul Național „Cristofor Simionescu” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. Arhip Laurențiu IX Bușteagă Marinela III 

2. Doliș Eduard IX Bușteagă Marinela I 
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3, Vizitiu Alin IX Bușteagă Marinela I 

4, Prihoancă Alexia IX Rosenchein Mariana III 

5, Pintilescu Andrei X Bușteagă Marinela I 

6, Munteanu Daniel XI Savin Nadia II 

7, Flueraru Adina XI Savin Nadia mențiune 

8, Apetroaei Anda Silvia XI Savin Nadia III 

9, Timofte Rebeca XI Savin Nadia mențiune 

10, Dornescu Camelia XI Rosenchein Mariana I 

11, Neațu Luca Andrei XI Rosenchein Mariana II 

 

Fizică 

Olimpiada de fizică 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Maftei Albert VI I Vancea Alisa Da 

2. Safir Tudor VII mențiune Botezatu Ana Maria - 

3. Burghelea Radu VII mențiune Botezatu Ana Maria - 

4. Pișcu Ștefan VIII mențiune Botezatu Ana Maria - 

5. Grosu Teodor IX I Curbăt Florin 
Medalie de 

bronz (SFR) 

6. Doliș Eduard IX II Apetroaei Cristina Da 

7. Ciaușu Ioan Cătălin IX III Curbăt Florin 
Medalie de 

argint (SFR) 

8. Pintilie Luca IX mențiune Apetroaei Cristina - 

9. Vizitiu Alin IX mențiune Apetroaei Cristina - 

10. Pintilescu Andrei X mențiune Apetroaei Cristina - 

11. Caragea Radu XI III Curbăt Florin 
Medalie de 

bronz (SFR) 
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12. Murariu Alexandra XI mențiune Gîrțu Valentin 
Medalie de 

bronz (SFR) 

 

Olimpiada de astronomie și fizică 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Popa Ema Ioana VII II Botezatu Ana Maria  Da 

2. Grosu Teodor IX I Curbăt Florin 

III M.E.N. 

Medalie de aur 

(SRF) 

3. Juverdeanu George IX mențiune Curbăt Florin - 

4. Murariu Alexandra XI II Gîrțu Valentin Da 

5. Bîra Iulia XII I Gîrțu Valentin Da 

 

Concursul „Prosoft@Nt - Științe - Piatra Neamț” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Premiul   

Profesor 

coordonator 

1. Ciaușu Călin IX 

II Curbăt Florin 2. Grosu Teodor IX 

3. Caragea Radu XI 

 

Olimpiada interdisciplinară „Științele Pământului” 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 
Profesor coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Doliș Eduard IX I 

Bușteagă Marinela 

Dinu Florentina 

Șerban Lucian 

Apetroaei Cristina 

Mențiune și 

calificare în 

lotul lărgit 

2. Vizitiu Alin IX II 

Bușteagă Marinela 

Dinu Florentina 

Șerban Lucian 

Apetroaei Cristina 

Da 

3. Arhip Laurențiu IX mențiune 

Bușteagă Marinela 

Hușcă Daniela 

Șerban Lucian 

Apetroaei Cristina 

- 

4. 
Pintilescu 

Andrei 
X II 

Bușteagă Marinela 

Hușcă Daniela 

Mențiune 

M.E.N. și 
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Șerban Lucian 

Apetroaei Cristina 

calificare în 

lotul lărgit 

5. 
Munteanu 

Daniel 
XI mențiune 

Savin Nadia 

Hușcă Daniela 

Șerban Lucian 

Vancea Alisa 

- 

Olimpiada „Științe pentru Juniori” 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Clasa 

Premi

ul  la 

faza 

județe

ană 

Profesor coordonator 

Calificat 

la faza 

națională 

Premiul  la faza 

națională 

1. Doliș Eduard IX I 

 Bușteagă Marinela 

Dinu Florentina 

Apetroaei Cristina  

Da 

are loc în iulie 

 

 

Biologie 

Olimpiada de biologie 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Dominteanu Vanessa VII mențiune Bran Simona - 

2. Munteanu Elena VII mențiune Bran Simona - 

3. Savin Maria Alexia VII mențiune Bran Simona - 

4. Vizitiu Alin IX II Dinu Florentina Da 

5. Doliș Eduard IX III Dinu Florentina Da 

6. Derla Andra IX mențiune Dinu Florentina - 

7. Iancu Iarina IX mențiune Hușcă Daniela - 

8. Pintilescu Andrei X mențiune Hușcă Daniela - 

9. Vasiliu Ioana Roxana XI mențiune Hușcă Daniela - 

10, Flueraru Adina XI mențiune Hușcă Daniela - 

 

 

 



 

 64 

Concursul de comunicări științifice pentru elevi de liceu 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Nica Bianca X I Dinu Florentina Da 

 

Concursul Național de Proiecte de Mediu 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Clasa 

Premiul  

la faza 

județeană 

Profesor coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. 
Vasiliu Ioana 

Ungureanu Gabriel 
XI I 

 

Savin Nadia 

ing. Alexandru Mihaela 

 

Da 

2. 
Nica Bianca 

Strătilă Sergiu 

X 

XI 
II 

 

Dinu Florentina 

ing. Alexandru Mihaela 

 

- 

 

Concursul National „Magda Petrovanu” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. Savin Maria Alexia VII Savin Nadia mențiune 

2. Arhip Laurențiu IX Bușteagă Marinela Premiu de excelență 

3, Doliș Eduard IX Bușteagă Marinela Premiu de excelență 

4, Vizitiu Alin IX Bușteagă Marinela I 

5, Maldan Bianca IX Rosenchein Mariana I 

6, Alban Cristian IX Rosenchein Mariana III 

7, Prihoancă Alexia IX Rosenchein Mariana II 

8, Printilescu Andrei X Rosenchein Mariana I 

9, Ancuța Andreeea XI Rosenchein Mariana mențiune 

10, Apetroaei Anda Silvia XI Savin Nadia mențiune 

11, Dornescu Camelia XI Rosenchein Mariana mențiune 

12, Flueraru Adina XI Savin Nadia II 
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13, Frigură Eliana XI Bușteagă Marinela III 

14, Mihăilă Elena Iulia XI Bușteagă Marinela II 

15, Plăcintă Ilinca XI Savin Nadia mențiune 

16, Bocăneț Rareș XII Savin Nadia mențiune 

17, Hrib Luciana XII Rosenchein Mariana III 

18, Rangu Andreea XII Rosenchein Mariana III 

19, Neațu Luca Andrei XII Rosenchein Mariana III 

 

Concursul Național „George Emil Palade” 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / premiul la 

faza națională 

1. Dabija Bianca VI mențiune Bran Simona - 

 

Concursul Național „Stelele Științei” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. 
Savin Maria Alexia 

Paic Miriam Ștefania 
VII Savin Nadia mențiune 

2. 
Botezatu Bianca 

Ghiroagă Mădălina 
X Bușteagă Marinela mențiune 

3, 
Nica Bianca 

Strătilă Sergiu 

X 

XI 
Dinu Florentina II 

 

Concursul Național „Solomon Marcus”,  secțiunea Abstractă  (matematică-informatică - 

fizică - chimie – biologie) 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. Doliș Eduard IX 

Andrei Gabriel, 
Secită Neli, 
Apetroaei Cristina, 
Bușteagă Marinela, 
Dinu Florentina 

I 

2. Pintilescu Andrei X 

 Lazăr Lucian, 
Chelba Maria, 
Apetroaei Cristina, 
Bușteagă Marinel,a 
Hușcă Daniela 

I 
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3. Marin Alexandru Remus X 

Andrei Cristina,  

Mărgineanu Lăcrămioara,  
Apetroaiei Cristina,  

Bușteagă Marinela, 

Dinu Florentina 

II 

4. Murariu Alexandra XI 

Andrei Gabriel, 
Secită Neli 
Apetroaei Cristina 
Bușteagă Marinela 
Dinu Florentina 

II 

5. Măgirescu Tudor IX 

Andrei Gabriel, 
Secită Neli, 
Apetroaei Cristina, 
Bușteagă Marinela, 
Dinu Florentina 

III 

6. Munteanu Daniel  XI 

Coșa Francisc, 
Ciubotariu Mihaela, 
Vancea Alisa, 
Savin Nadia Izabela, 
Hușcă Daniela 

III 

7. Arhip Laurențiu IX 

Andrei Gabriel, 
Secită Neli, 
Apetroaei Cristina, 
Bușteagă Marinela, 
Dinu Florentina 

mențiune 

 

Istorie 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Doliș Viviana X I Merfea Mara Da 

2. Rezmireș Nadia X II Merfea Mara - 

3. Puiu Andreea Petronela XII III Ficuță Dumitru - 

 

Geografie 

Olimpiada de geografie 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul  la faza 

națională 

1. Juverdeanu George  IX III Șerban Lucian - 

2. Olariu Andrei Cosmin XI III Leonte Doina - 
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Concursul „Terra” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la faza 

națională 

1. Chifu Andrei Rareș  VII I Șerban Lucian - 

 

Limba și literatura română 

Olimpiada de limbă și literatură română 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul  la faza 

națională 

1. Frățianu Elena VI I Lucaci Mihaela Da 

2. Lungu Mihai IX I Marinov Doina II 

3. Doliș Viviana X II 
Pașcu Ciubotariu 

Anca 
- 

4. Turcu Maria XI I Gavriliu Laura mențiune 

 

Olimpiada „Lectură ca abilitate de viață” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul  la faza 

națională 

1. Derla Andra IX I Merticaru Claudia mențiune 

2. Câdă Elena XII mențiune Gavriliu Laura - 

 

Concursul Național „Cultură și Spiritualitate Românească” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la faza 

județeană 
Profesor coordonator 

Calificat / premiul  

la faza națională 

1. 
Alexandrescu Ana 

Elena 
V mențiune 

Merticaru Claudia 

Vasile Constantin 
- 

2. Frățianu Elena VI mențiune 
Lucaci Mihaela 

Vasile Constantin 
- 

3. Busuioc Maria VIII mențiune 
Pașcu Ciubotariu Anca 

Gavriliu Veronica 
- 

4. 
Cimpoieșu Beatrice 

Elena 
X I 

Diaconu Diana 

Gavriliu Veronica 
premiu special 

5. Pătrar Maria X mențiune 
Marinov Doina 

Gavriliu Veronica 
- 
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6. Ghineț Maria Elena XI I 
Gavriliu Laura 

Gavriliu Veronica 
III 

7. Olariu Andrei Cosmin XI mențiune 
Gavriliu Laura 

Gavriliu Veronica 
- 

8. Popescu Martina XII mențiune 
Gavriliu Laura 

Vasile Constantin 
- 

 

Concursul Național „Solomon Marcus”, secțiunea „Ion Barbu” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. Cojan Eduard V 
Merticaru Claudia 

Andrei Cristina 
I 

2. Bulai Toma V 
Merticaru Claudia 

Andrei Cristina 
mențiune 

3, Cosma Mateea VII 
Merticaru Claudia 

Merticaru Cristian 
II 

4. Bulai Luca IX 
Lucaci Mihaela 

Andrei Gabriel 
II 

5. Ioan Bogdan IX 
Merticaru Claudia 

Merticaru Cristian 
mențiune 

6. Andreescu Cristina X 
Marinov Doina 

Lazăr Lucian 
mențiune 

7. Strătilă Sergiu XI 
Lucaci Mihaela 

Andrei Cristina 
I 

8. Ungureanu Vrănceanu George XII 
Marinov Doina 

Andrei Cristina 
I 

9. Buiciuc Ana Maria XII 
Marinov Doina 

Andrei Cristina 
II 

 

Limba engleză 

Olimpiada de limba engleză 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  

la faza 

județeană 

Profesor coordonator 
Calificat / premiul  

la faza națională 

1. Florea Emilia VII II Anca Silvia Martinescu - 

2. Palăr Rareș VII II Anca Silvia Martinescu - 

3. Țarlungă Mihnea VII III Anca Silvia Martinescu - 

4. Cosma Mateea  Ioana VII mențiune Anca Silvia Martinescu - 

5. Trofor Miruna VIII III Alexandra Munteanu - 
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6. Irașcu Iani VIII III Alexandra Munteanu - 

7. Gavril Răzvan Andrei IX II Diana Popa - 

8. Iacob Maria Matilda IX III Diana Popa - 

9. Lungu Mihai Adelin IX III Diana Popa - 

10. Abiței Maria IX mențiune Diana Popa - 

11. Gafenco Anastasia IX mențiune Diana Popa - 

12. Calapod Ana Maria IX mențiune Diana Popa - 

13. 
Aldea Alexandra 

Ioana 
IX mențiune Diana Popa - 

14. Sladaru Alexandru IX mențiune Diana Popa - 

15. Ababei  Raluca Ioana IX II Anca Silvia Martinescu - 

16. Temelie Catinca IX III Muraru Gabriela - 

17. 
Machidon Alexandru 

Ionuț 
IX mențiune Anca Silvia Martinescu - 

18. Gheorghiu Maria X II Muraru Gabriela - 

19. 
Ienășoaie Nectarie 

Ionuț 
X III Anca Silvia Martinescu - 

20. Boca Amalia X III Anca Silvia Martinescu - 

21. Păduraru Cosmin X III Anca Doina Rafiroiu - 

22. Păun Tudor X III Anca Doina Rafiroiu - 

23. Șerban Ioana Mălina X III Muraru Gabriela - 

24. Andoniu Ștefan X III Muraru Gabriela - 

25. 
Chiciu Alexandra 

Iarina 
X III Oana Bucur - 

26. Bejan Milena X III Diana Popa - 

27. Chifu Maria X mențiune Diana Popa - 

28. Pricop Măriuca X mențiune Diana Popa - 

29. Popa Anca Maria XI mențiune Alexandra Munteanu - 
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30. Botezatu Silvia XI mențiune Diana Popa - 

31. Oșlobanu Larisa XI II Diana Popa - 

 

Concursul Național „SPEAK OUT” 

Nr. 

crt 

Nume  si 

prenume 
Clasa Secțiunea 

Profesor 

îndrumător 
Premiul 

Calificare

/ 

premiul la 

faza 

națională 

1 
Chiciu Alexandra 

Iarina 
X Scriere creativă Oana Bucur I 

premiu 

special 

2 Chifu Maria X Scriere creativă Diana Popa II - 

3 Ifrim Cristina XI Scriere creativă Diana Popa mențiune - 

4 Iftimie Patricia XI Scriere creativă Diana Popa mențiune - 

5 Popa Anca Maria XI Scriere creativă 
Alexandra 

Munteanu 
mențiune - 

6 Pătrașcu Ilinca XI Scriere creativă 
Alexandra 

Munteanu 
III - 

7 Ciocănaru Lavinia XI Scriere creativă 
Alexandra 

Munteanu 
mențiune - 

8 Dumitrașcu Luca VII Monolog 
Anca Silvia 

Martinescu 
mențiune - 

9 
Benchea Joca 

Leonard 
XI Monolog Diana Popa II - 

 

Limba germană 

Olimpiada de limba germană modernă 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat 

/ premiul 

la faza 

națională 

1. Palăr Rareș VII II Herciu Oana  - 

2. Irașcu Iani VIII II Herciu Oana - 

3. Ababei Raluca Ioana IX I Herciu Oana mențiune 

4. Gălățanu Mariella IX II Herciu Oana - 

5. Resmeriță Teodora IX II Herciu Oana - 
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6. Sladaru Alexandru IX II Herciu Oana - 

7. Pocovnicu Daria IX II Herciu Oana - 

8. Mardare Ioana IX mențiune Herciu Oana - 

9. Bucur Radu X mențiune Herciu Oana - 

 

Limba franceză 

Olimpiada de limba franceză 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la 

faza 

națională 

1. Cosma Mateea Ioana VIII I Lazăr Crina 
mențiune 

specială 

2. Ciuraru Alexandra IX II Cojan Mihaela - 

3. Blașca Alexandra IX mențiune Cojan Mihaela - 

4. Guraliuc Livia IX mențiune Macaru Elvira - 

5. Botezatu Maria IX mențiune Macaru Elvira - 

6. Andreescu Cristiana X III Macaru Elvira 
mențiune 

specială 

7. Cimpoeșu Beatrice X III Macaru Elvira - 

8. Popa Patricia X mențiune Cojan Mihaela - 

9. Tudor Ioana X mențiune Cojan Mihaela - 

10. Berdilă Andrei XI II Macaru Elvira 
mențiune 

specială 

11. Stoica Roxana XII I Cojan Mihaela 
mențiune 

M.E.N. 

 

Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

PROBA SCRISĂ 

1. Ciuraru Alexandra IX Cojan Mihaela III 
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2. Popa Patrisia X Cojan Mihaela I 

3. Tudor Ioana Lavinia X Cojan Mihaela mențiune 

4. Bican Andreea XI Cojan Mihaela mențiune 

5. Hîrdea Sabina XI Cojan Mihaela mențiune 

PROBA ONLINE 

1. Ciuraru Alexandra IX Cojan Mihaela II 

2. Popa Patrisia X Cojan Mihaela mențiune 

 

Alte concursuri 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Clasa Premiul   

Profesor 

coordonator 
Concursul 

1. 
Andreescu 

Cristiana 
X 

premiu 

special 
Macaru Elvira 

„ALECSANDRIANA - 

creativitate și literatură” 

2. Berdilă Andrei XI I Macaru Elvira 
„ALECSANDRIANA - 

creativitate și literatură” 

3. Berdilă Andrei XI 
premiu 

special 
Macaru Elvira 

„DÉCOUVRONS  LA 

GÉOGRAPHIE DE LA 

FRANCE” 

 

Limba latină 

Olimpiada de limba latină 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul  la 

faza națională 

1. Lungu Mihai IX I Neculau Florentina II 

2. Gălățanu Mariella IX II Neculau Florentina Da 

3. Nedelcu Bianca IX III Neculau Florentina - 

4. Chifu Maria X I Neculau Florentina Da 

5. Țânculescu Andreea X mențiune Neculau Florentina - 

6. Plotogea Sorana XI I Neculau Florentina 
mențiune 

M.E.N. 

7. Dorodici Cristina XI II Neculau Florentina III 
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8. Tamaș Denisa XI mențiune Neculau Florentina - 

9. Miclăuș Rebecca XI mențiune Neculau Florentina - 

 

Concursul Național „Certamen Ovidianum Ponticum” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. Lungu Mihai IX Neculau Florentina I 

2. Gălățanu Mariella IX Neculau Florentina - 

3. Chifu Maria X Neculau Florentina mențiune M.E.N. 

4. Dorodici Cristina XI Neculau Florentina I 

5. Plotogea Sorana XI Neculau Florentina mențiune M.E.N. 

 

Concursul Internațional „Certamen Ovidianum Sulmonese” 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Profesor coordonator Premiul  

1. Dorodici Cristina XI Neculau Florentina III 

2. Plotogea Sorana XI Neculau Florentina - 

 

*Notă: Elevul Lungu Mihai-Adelin, clasa a IX-a B, a promovat examenul de baraj pentru 

constituirea lotului olimpic și va participa la Olimpiada Internațională de Limba Latină 

„Certamen Ovidianum Sulmonense”, Ediția a XXI-a, Sulmona, Italia, aprilie 2020. 

 

Științe socio-umane 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Disciplina 

Premiul  

la faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la 

faza 

națională 

1. Șoltuzu Diana Andreea Logică I Cloșcă Emilia Da 

2. Doroftei Mirela Elena Logică II Cloșcă Emilia 
mențiune 

M.E.N. 

3. Mărgărint Bianca Logică III Costraș Luminița - 

4. Comorașu Alexia Maria Logică I Cloșcă Emilia - 
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5. Ghineț Maria Elena Psihologie mențiune Costraș Luminița - 

6. Cloșcă Ciprian Daniel Economie I Costraș Luminița - 

7. Huiban Dora Sociologie II Cloșcă Emilia - 

8. Popescu Martina Maria Filosofie mențiune Costraș Luminița Da 

 

Religie 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Disciplina 

Premiul  la 

faza 

județeană 

Profesor 

coordonator 

Calificat / 

premiul la 

faza națională 

1. 
Busuioc Maria 

Teodora 
religie ortodoxă I Gavriliu Veronica III 

2. 
Olariu Andrei 

Cosmin 
religie ortodoxă I Gavriliu Veronica mențiune 

3. Iancu Irina religie catolică I Budău Angela I 

4. Herciu Luisa religie catolică II Budău Angela I 

5. Porondi Valentina religie catolică I Budău Angela II 

 

Educație fizică și sport 

Olimpiada națională a sportului școlar 

Faza județeană 

 Locul I , echipa de volei, băieți 

 Locul al II-lea, echipa de volei,  fete 

 Locul al II-lea,  echipa de handbal,  fete 

Faza zonală 

 Locul al IV-lea, echipa de volei, băieți 

Prof. coordonator, Monica Resmeriță. 
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Caracterul de creație al denumirii 

lucrurilor 

 

        Există un raport între obiectul perceput și 

calitatea cunoașterii acestuia încă din cele mai 

vechi timpuri, omul căutând să distingă 

fenomenele din lumea realului unele de altele 

prin intermediul denumirii lor. Prin nume, 

spiritul este localizat calitativ în cantitatea 

spațiului pe care îl ocupă în câmpul perceptiv, 

el devenind, prin intermediul cuvântului  - ca 

,,instrument de măsură și discriminare” 

(Platon) – esență a omului, fiind pentru prima 

dată distins de Spiritul Universal al Materiei. 

În sensul precizat, rostul cuvântului poate fi 

abordat în sens socratic și platonician și ținând 

cont de implicațiile teoriei atomiste. Astfel, 

ființa poate fi descrisă în ipostazierea sa 

universală, ca unitate-minus din matca 

nucleului cosmic arhetipal, ca punct-zero al 

ființării.  

 

 În primul rând, în sens socratic, 

cuvântul prezintă caracteristici de consistență, 

“Materia în continuă transformare perceptivă 

în Univers” stabilitate și specificitate, fiind 

depozitarul unui fragment de adevăr privitor la 

originea ancestrală a spiritului. Rostul 

cuvântului este dublu prin manifestarea sa într-

o dimensiune critică a limbajului, care 

ființează prin condiționarea experienței umane, 

căpătând – după Kant – un statut 

transcendental prin această însușire proprie 

sunetului ce spiralează în atmosfera 

intelectului formele cunoașterii aperceptive, 

comprehensiunea lucrului vizualizat 

obținându-se prin comunicare și informare. De 

aici rezultă cel de al doilea aspect, 

discriminarea sau identificarea în masa 

obiectelor prin judecare, simpla denumire 

generând o reflecție asupra naturii sau stării 

obiectului contemplat.  Prin aceasta, ,,se 

dovedește că limbajul este expresia forței pe 

care spiritul o are asupra realității. El edifică 

sau distruge, oferă putere asupra lucrurilor, 

întemeiază legi” (Elena Lupșa, Victor Bratu, 

Marina Dorina Stoica și Gheorghe Tarara - 

,,Manual de filosofie tip B”, Editura Corvin, 

Deva, 2007). În accepție platoniciană, prin 

nume se conturează teoria anamnezei sau a 

reminescenței prin care spiritul își aduce 

aminte de Lumea Ideilor pe care a părăsit-o 

atunci când s-a încarnat pe pământ, obținându-

se un fragment de cunoaștere pur rațională 

asupra ,,adăpostirii ființei” (Heidegger) din 

infinitul Materiei Prime în finitul lumii 

efemere, cu existență pauperă și gregară. 

Heidegger numeste procesul ,,chemarea 

conștiinței”, întrucât misterul existenței însuși 

pare a chema Dasein-ul la întoarcerea în sine-

însuși prin intermediul reflectării ființei în 

neființa primordială. Dar ,,misterul nu este 

decât aparent. Chemarea doar pare străină, 

deoarece este ascultată dintr-o situație banală, 
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curentă, în care Dasein-ul nu este el însuși, 

deoarece este ascultat de un Dasein nepropriu. 

Cu toate acestea, chemarea convoacă Dasein-

ul către el însuși într-un mod foarte straniu: ea 

nu spune nimic!” (Michel Haar - ,,Heidegger 

și esența omului”, Editura Humanitas, 

București, 2003). Aceasta întrucât nici Ideea 

Absolută nu mai poate fi atinsă! Limbajul 

posedă, așadar, un relativism lingvistic, el 

fiind un creator de cunoaștere doar în măsura 

în care medierea relației dintre eu și lume se 

bazează pe o critică transcedentală a Dasein-

ului și a modului de a ființa din chintesența 

celestă, unde Ideile dansează în joc de siluete 

intangibile. 

  

În al doilea rând, teoria atomistă ne 

conduce la ființa-unu în sens metafizic doar în 

măsura în care unitățile de ființă se 

organizează într-un tot armonic omogen în 

cadrul unei îmbinări a realului  unitar cu 

multiplicarea unor fragmente mici și 

indivizibile, imuabile și indecompozabile, care 

ar descinde din absolutul primar.  Prin cuvânt, 

am putea face Unitatea de ființă atomistă 

transferul esenței spiritului din vid înapoi în 

ideatic, luându-ne după principiul necesității 

transformării hazardului într-o ordine a 

obiectelor concepute printr-o serie de ancore 

general-valabile. Când spun ,,Maria”, mă 

gândesc la numele ca atare, putând-o apoi 

identifica pe Maria-Ioana sau pe Maria-

Gabriela, noțiunea numelui-general jucând 

rolul unei ancore pentru identificarea unei 

persoane particulare, sau a unui obiect 

particular; când spun ,,umbrelă”, mă gândesc 

la obiectul ca atare, putându-mi reprezenta 

umbrela X de culoare galbenă, de exemplu. 

Când eu conceptualizez numele, automat 

produc în mintea și în ființa propriului meu 

spirit o creație, fiindcă transfigurez realitatea 

prin prisma gândirii mele abstracte, spiritul 

gravitând în jurul nucleului ființei, care e 

reflecția multiplicată în idee.  

            Cu alte cuvinte, consider că  prin nume 

se reușește o evadare din plasa de figuri și 

forme nedeslușite ale Universului prin 

încadrarea subiectului într-un arhetip cosmic 

sau a obiectului într-o clasă generală, 

denumirea reprezentând o formă de creație în 

măsura în care se creionează un mit al eternei 

reîntoarceri în matca materiei din care au luat 

naștere, printr-un proces efulgurant – dacă 

ținem cont de teoria leibniziană – a tuturor 

constituenților realului. 

           În concluzie, denumirea este un proces 

creator, cunoașterea rațională a fenomenelor 

din natură bazându-se pe o metafizică a 

calității și cantității obiectului perceput în 

masa de obiecte perceptibile ale Universului în 

continuă transfigurare materială, unde spiritul 

emană energie la fiecare rotire de atomi.  

 

Martina-Maria Popescu, clasa a XII-a F 

 



 

 77 

,,Moromeții”, de Marin Preda 

  

             Viața lui Marin Preda stă sub semnul 

unei înșiruiri de evenimente ce conțin în 

germene spectacularul realului, substratul 

antropologic din spatele scenelor epice fiind de 

un remarcabil conținut personal, în ciuda 

afirmației scriitorului conform căreia ceea ce 

scrie un scriitor trebuie să fie doar 

observabilul. Astfel, Marin Preda pătrunde 

până în adâncul ființei, sondând în interiorul 

umanului. Posesorul unei mari ,,personalități 

umane” (Mihail Dragomirescu) descrie starea 

de criză a unei lumi întregi prin intermediul 

,,perspectivei din afară” (Jean Pouillon) asupra 

vieții, personajele sale diferind de cele văzute 

,,din mers” (Nicolae Manolescu) ale 

scriitorilor realiști prin dialogismul lor. Cu alte 

cuvinte, ,,poezia epică” (Eugen Lovinescu)- 

proza sa- este inedită prin aplecarea spre 

contemplație îmbinată cu limbajul argotic, 

cantitatea și calitatea ființei depinzând de 

incandescența acumulărilor emoționale.  

          În calitate de creator, Marin Preda 

,,detesta pe snobi și, în cercurile în care se 

învârteau, nu era un musafir comod. Folosea 

dinadins, în astfel de circumstanțe, un limbaj 

slobod , voit insultător.” (Eugen Simion - 

,,Întoarcerea autorului. Eseuri despre relația 

creator-operă.”), în alte împrejurări fiind 

cordial și excepțional de civilizat, întruchipând 

prototipul omului simplu, tradițional, pe care îl 

înfățișa cu stimă în scrierile sale, aducându-și 

aminte de tatăl său, Tudor Călărașu. În opera 

,,Moromeții”, personajul Ilie Moromete îl 

întruchipează pe acesta, simbolizând imaginea 

unei ,, eterne lumini de vară” (Marin Preda) , 

în timp ce Niculae, fiul cel mic, este o copie a 

autorului. ,,Moromețianismul” viziunii 

prediste se poate observa în două scene-

princeps, cea a cinei și cea a tăierii salcâmului, 

identitatea sa literară constând într-o morală a 

valorilor arhetipale a căror absență 

dezmembrează lumea.  

            În primul rând, scena cinei debutează 

cu strigătul Catrinei, membrii familiei și 

câinele, - Duțulache - ,adunându-se pe rând la 

masa rotundă din bucătăria cu ,,scaunele cât 

palma”, fiecare împărțindu-se în funcție de 

rolul său în roman. Aparent, ,,această scenă 

țărănească, prezentată pe mai multe pagini, nu 

are nimic din culoarea și opulența marilor 

ospețe din pictura olandeză. Solemnitatea și 

modestia culinară îi dau, dimpotrivă, un 

caracter aproape sacru. Ca în picturile vechi, 

lumina narațiunii cade pe chipul Părintelui, 

care veghează asupra copiilor înghesuiți în 

jurul unei mese joase. “ (,,Scriitori români de 
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azi”, vol. I ), însă, în esență, ea conține nucleul 

conflictului romanesc, aflat între ,,lumea 

estetică” și ,,lumea socială”, după cum afirmă 

Nicolae Manolescu în ,,Arca lui Noe”. Ilie 

Moromete este protagonistul care ,,se înscrie 

într-o serie de personaje ale autorului […] care 

sunt dominate de aspirația spre 

contemplativitate. Ei sunt niște senini, așa cum 

îi numește Preda, care încă mai trăiesc  <<in 

illo tempore>> și pentru care timpul are 

nesfârșită răbdare cu oamenii. Moromete, 

inadaptabil, cade pradă nerăbdării timpului, în 

timp ce alții (cei din categoria Paraschiv, 

Achim și Nilă, fiii săi cei mari), sunt 

adaptabili.”           (Manual de ,,Limba și 

literatura română pentru clasa a XII-a”, editura 

ART). Cu alte cuvinte, analiza personajului 

,,grosso modo” revelează sensul structurii 

arhitectonice a lumii, fiecare actant, dar în 

special Moromete, definind o sferă de acțiune 

diferită, detaliind-o sau exondând-o.                

       Prin urmare, gestul mamei de a adresa 

întrebări retorice strigate familiei o identifică 

cu prototipul femeii casnice, specifică laturii 

tradiționaliste a romanului modern, 

permanentul motiv de discordie dintre ea și 

soțul său fiind refuzul acestuia de a trece casa 

pe numele ei, fapt care o împinge într-un ,,soi 

de bigotism amestecat cu spaime. Liniștea ei 

prin credință, renunțarea la pretenții sunt 

indicii ale resemnării, peste care se revarsă, 

prăpăstioasă, necontrolată (și de aceea 

întrucâtva artificial), o <<stare lăuntrică de 

sfințenie>>” (,,Constanța Bărboi și Iustina Itu - 

,,Dicționar de personaje literare”), aici 

revelându-se latura eminamente modernă. 

,,Omul descentrat” (Ernest Bernea), este plin 

de neliniști, de frământări ce îi forjează în  

mod negativ sufletul ce se agață cu disperare 

de ultimele rămășițe de sacru din lumea 

omogenă, plată, a câmpiei percepută ca spațiu 

profan, după considerentele lui Mircea Eliade. 

Secvența: ,,Femeia se opri deodată din vorbit 

și chipul i se schimonosi de spaimă. Pe alături 

de ea tâșni Duțulache, câinele, ieșind din tindă 

cu o bucată de ceva alb în gură, pesemne 

brânză. “ sugerează dificultățile economice ale 

familiei, câinele subtilizând preparatul pentru 

cină. Într-o societate de producție, în continuă 

evoluție marxistă, familia Moromete este 

consumatoristă, reliefându-se abolirea 

contractului economic. Așezarea la masă e 

însoțită de simboluri și motive ce ilustrează 

schimbarea suferită de lumea ficțională, 

secvența: ,,Unul câte unul, copiii intrară în 

tinda casei. Se înserase bine și de pe vatră 

focul arunca până departe o fâșie roșie de 

lumină făcând să strălucească bătătura.” 

cuprinzând motivul pragului (asociat cu tinda) 

și al nopții ca evidențiatoare ale trecerii dintr-

un spațiu în altul. Întrucât noaptea 

,,simbolizează timpul gestației, al germinării, 

al conspirațiilor  

care vor izbucni la lumina zilei ca manifestări 

ale vieții, [fiind] încărcată de toate 

virtualitățile existenței” (Jean Chevalier - 

,,Dicționar de simboluri”), ea se asociază cu 

motivul pragului, care reprezintă ,,spațiul de 

trecere dintre exterior (profan) și interior 

(sacru)” (Idem), Moromeții trecând din 

societatea arhaică, patriarhală, într-o lume 

socialistă, modernă, unde valorile au fost 

înlocuite de pseudo-libertatea muncii. Așadar, 

,,în primul rând s-a schimbat relația omului cu 
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pământul. Această relație a fost desacralizată. 

Centrul vieții economice țărănești s-a deplasat 

de la posesia și exploatarea pământului la 

valorificarea prin comerț a produselor lui.” 

(Nicolae Manolescu - ,,Arca lui Noe”). De 

asemenea, s-au schimbat raporturile dintre 

oameni, Moromete pierzându-și, pe parcurs, 

autoritatatea în familie și chiar propria 

individualitate prin însingurare și înstrăinare 

de propriul ,,eu”. Focul ce mocnește poate fi 

asociat cu problemele ce vor urma să vină, 

destinul întinzându-și până departe limba 

arzătoare a devorării sufletelor în lumina 

,,Monstrului Timp” (Mircea Eliade). Astfel, 

secvența este o ,,urmă proleptică” (Ruxandra 

Popescu), ce anticipează acțiunea ambelor 

volume ale romanului.  

 

           Ieșirea din iarnă marchează o aparentă 

stare de bine, un aparent confort, apropierea 

Sfântului Niculaie evidențiind urmele sacrului 

rămase ascunse în profanul vieții, deoarece ,,în 

sărbătoare se regăsește prima apariție a 

Timpului sacru, așa cum s-a petrecut ea <<ab 

origine, in illo tempore>>. Pentru că Timpul 

sacru în care se desfășoară sărbătoarea nu 

exista înainte de gestele divine comemorate de 

această sărbătoare.” (Mircea Eliade - ,,Sacrul 

și profanul”). Așezarea la o masă ,,joasă și 

rotundă, cu niște scăunele mici cât palma” 

simbolizează așezarea în jurul unui centru 

spiritual, ale cărui dimensiuni s-au micșorat, 

însă, odată cu pierderea Sensului Lumii, 

Timpul însuși fiind uitat: ,,Fără să știe când, 

copiii se așezaseră cu vremea unul lângă altul, 

după fire și după neam.” Ordinea la masă are o 

semnificație capitală pentru înțelegerea 

textului: ,, Cei trei frați vitregi, Paraschiv, Nilă 

și Achim, stăteau pe partea dinafară a tindei, 

ca și când ar fi fost gata în orice clipă să se 

scoale de la masă și să plece afară. De cealaltă 

parte a mesei, lângă vatră, jumătate întoarsă 

spre străchinile și oalele de pe foc, stătea 

întotdeauna Catrina Moromete[…] iar lângă ea 

îi avea pe ai ei, pe Niculae, pe Ilinca și pe Tita, 

copiii făcuți cu Moromete. […] Moromete 

stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era 

pragul celei de-a doua odăi, de pe care el 

stăpânea cu privirea pe fiecare.” Ca atare, se 

conturează încă de la început cele două tabere: 

copiii din prima căsătorie, care vor fugi 

ulterior cu oile la București, trădând familia, 

mama, care, întoarsă fiind, se va muta din 

casă, dar nu-și va abandona complet copiii, ura 

sa față de Moromete căpătând o altă 

dimensiune, una morală, iar nu economică, 

cele două fete, Niculae care, renunțând la 

moștenire, nu avea loc la masă, neavând scaun, 

și Moromete, ce prin pretențiile sale de ,,pater 

familias” se menține ferm, refuzând să se 

încadreze în normele sociale. Privirea sa se 

află sub o triplă dorință de cuprindere: dorește 

să mențină unitatea familei, a moștenirii și a 

propriei persoane, însă eșecul său este cauzat 

de tensiunile perpetue din cadrul familiei ce, în 

adevăr, nu a fost niciodată unită. Aceasta ar fi 
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interpretarea păstrării aceleiași mese din prima 

căsătorie, aceea a încercării disperate de 

păstrare a esenței ce a fost mereu o aparență.  

             În al doilea rând, scena tăierii 

salcâmului reliefează refuzul lui Moromete de 

a respecta contractul social, personajul 

dialogic aflându-se în conflict cu sine și cu 

lumea, fiind sfâșiat între independența și 

apartenența la colectiv. Ilie Moromete ,,nu se 

simte deloc rupt de lume, ci, din contră, 

îngropat în ea până la gât. Îi poartă povara. O 

bănuiește de viclenie. L-a amăgit […] și 

deodată s-a dovedit că i-a întins o capcană. 

[…] Cum să trăiești dacă nu ești liniștit?”, 

pierderea seninătății din al doilea volum fiind 

un indice al dezechilibrului accentuat. Scena 

se deschide cu bocetul ce se auzea dinspre 

cimitir, ecoul glasurilor și mirosul de tămâie 

conturând trecerea în spațiul sacru, eterogen, 

ce prezintă rupturi de nivel. Moartea copilului 

este asociată cu moartea credinței, întrucât ,,în 

creștinism, măsura omului desăvârșit nu e cel 

vârstnic, ci copilul. Nu pruncul trebuie să fie 

ca noi, ci noi trebuie să fim ca pruncii” 

(Nichifor Crainic - ,, Copilărie și sfințenie”), 

sacrul înfățișat fiind malefic prin chinuirea 

umanității sub povara destinului. Secvența: 

,,Moromete și Nilă se opriseră în fundul 

grădinii. Vaietul cimitirului răzbătea acum 

printre salcâmi atât de aproape încât se părea 

că bocetele ies chiar din pământ. Într-un timp, 

un glas se desprinse ciudat din celelalte și 

ajunse șoptit până la urechile celor doi. Era un 

glas plin de mirare și spaimă, care nu înțelegea 

nici acum ce se întâmplase.” este relevantă 

pentru mentalitatea moromețiană, fiindcă 

atunci ,,când totul este supus unei mișcări 

rapide, [omul predist] se încrede valorilor 

stabilite și stabilizatoare” (Eugen Simion - 

,,Întoarcerea autorului. Eseuri despre relația 

creator-operă”), grădina fiind un ,,loc ferit” 

(Ernest Bernea - ,,Timp și cauzalitate la 

poporul român”), depărtat de răul din lume. 

Asfel, oprirea, asociată cu retragerea din fața 

vâltorii cauzalității ,,în fundul grădinii” 

semnifică ascunderea într-un colțișor neutru de 

furtuna Naturii. Salcâmul (acacia), ca ,,simbol 

străvechi al nemuririi și al esenței spirituale” 

(după Ivan Evseev, ,,Enciclopedia de semne și 

simboluri”, 2001 – în Manual pentru limba și 

literatura română pentru clasa a XII-a, 

coordonator Mircea Martin, editura ART Grup 

Editorial), captează bocetele ce păreau ,,că ies 

din pământ” în eternitate, condensând vaietul 

profanului în muzica sferelor, șoptind în 

urechile efemerului cântecul Absolutului ce 

zboară întors, îndreptându-se în jos. Ca atare, 

salcâmul capătă conotații funerare, sugerând 

moartea umanității în lipsa Sensului, 

generându-se spaima și neînțelegerea. 

Multiplicarea simbolului sugerează semnele 

naturale ale distrugerii cauzate de destrămare, 

de dezmembrare.  

              Secvența ,,Locul unde se oprise tatăl 

și fiul era o vâlcea tăiată pe mijloc de un șant, 

o viroagă. Locul era plin de salcâmi și de iarbă 

înaltă. Pe marginea șanțului însă, se înălțau 

spre cer, ca o barieră, un rând de plute drepte 

ca lumânarea și al căror vârf abia putea fi 

văzut în timpul nopții. Grădina era totuși 

întunecată, deși plutele înalte nu acopereau 

lumina cerului. Ceea ce umbrea întreaga 

vâlcea a grădinii era un salcâm uriaș care la 

început, pentru că era stufos și înalt, nu se 



 

 81 

băga în seamă.” este  reprezentativă pentru 

viziunea predistă asupra universului, întrucât 

se ilustrează plenar cum ,,cele mai comune 

locuri par pline de mister” (Nicolae Manolescu 

- ,,Arca lui Noe”), metafizica fiind înlocuită de 

ilogicul vieții ce rezidă în enigma lucrurilor 

desprinse de totalitate, proza fiind 

neinteligibilă prin banalitatea insuportabilă 

descifrată prin reflectarea evenimențialității 

substanțiale, însă aflată în subsidiarul 

observabilului. Astfel, șanțul de pe mijlocul 

viroagăi simbolizează drumul destinului, aflat 

între cele două prăpăstii: cea estetică și cea 

socială. Pădurea de salcâmi sugerează faptul 

că ,,capacitatea de a simboliza a tuturor 

lucrurilor a crescut simțitor. Presupunerile 

naratorului au devenit și ele mai îndrăznețe, 

constituindu-se într-un comentariu care 

furnizează adeseori faptelor un temeinic punct 

de sprijin” (Idem). Deși salcâmii înalți nu 

acopereau lumina cerului, grădina era 

întunecată, semn că centrul cosmic  a fost 

pierdut. Dintre ei, un salcâm se remarcă în 

particular, el fiind motivul înnegurării 

cadrului, sugerând că ,,inițierea și cunoașterea 

lucrurilor secrete”        (Ivan Evseev) nu mai 

poate fi realizată în condițiile dezrădăcinării și 

dezlimitării, obstacolul principal fiind 

denaturarea condiției umane, generatoare de 

haos. Sensul romanesc de profunzime 

descifrează o filosofie raționalistă, ce constă în 

,,inteligibilitatea realului”, acesta fiind 

descifrat în măsura în care el poate fi gândit și 

înțeles de mintea personajelor, tendințele 

marxiste fiind indicele colectivizării și 

naționalizării esenței actanțiale. Salcâmul e 

legat de memoria mentalului colectiv în 

măsura în care se stabilește o legătură între 

copilărie și maturitate, atât copiii lui 

Moromete, cât și restul satului având amintiri 

legate de creșterea alături de salcâm odată cu 

trecerea vremii.  Tăierea salcâmului cu securea 

simbolizează distrugerea ordinii cosmice, 

violentarea sacrului prin dorința pătimașă a 

omului de a răsturna valorile. Gestul este 

realizat ,,într-adins”, urmând aruncarea sa în 

curtea lui Tudor Bălosu, socialist convins, 

faptul reprezentând refuzul lui Moromete de 

înseriere, de încadrare în regimul comunist ce 

se năștea odată cu ,,exportul de revoluție 

bolșevică” a lui Stalin pe plan european, 

bolșevismul fiind considerat ,,avangarda 

mișcării proletariatului” (,,Dicționar de 

politică”, Oxford). Scena este de un dramatism 

zguduitor prin sonoritatea imaginii: ,,Amândoi 

începură apoi să izbească tăcuți și nu se opriră 

decât după un timp îndelungat. În amândouă 

părțile făcuseră în salcâm câte o tăietură 

adâncă și albă. Începură să izbească din nou și 

așchiile săreau acum, mai mărunt, uneori 

zbârnâind în aer. În curând, ele înconjurară 

locul într-o roată înălbită.” Tăcerea din timpul 

actului este sinonimă cu conștiința vinovăției, 

persistența sugerând măcinarea caracterului. 

Albul caolinic al tăieturii adânci sugerează 

trecerea ,,în afara corpului social” (Jean 

Chevalier - ,,Dicționar de simboluri”), 

zbârnâitul așchiilor fiind un indice al tulburării 

conștiinței, ce își adună gândurile concentric în 

jurul ideii obsedante a individualității. Nilă și 

Moromete căutau să sece orice urmă de viață 

din bătrânul copac, semn al organismului 

social înrădăcinat în regim, cântecul cocoșului 

fiind ,, emblema orgoliului” (Idem) ce nu are 
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sfârșit, repetarea sa a doua oară inducând ideea 

efortului perpetuu de dezlipire de sistemul 

normativ impus de colectiv. Căderea 

salcâmului marchează apusul valorilor, 

Moromete tăindu-și, de fapt, propriile rădăcini 

în lumea arhetipurilor cosmice prin renunțarea 

la inițierea în datele generice ale lumii 

pierdute, întoarcerea sacralității fiind acum 

imposibilă: ,,Din înălțimea lui, salcâmul se 

clătină, se împotrivi, bălăbănindu-se câteva 

clipe, ca și când n-ar fi vrut să părăsească 

cerul, apoi deodată porni spre pământ, stârnind 

liniștea dimineții ca o vijelie; se prăbuși și 

îmbrățișă grădina cu un zgomot asurzitor. 

Văile clocotiră și toți câinii de prin 

împrejurimi începură să latre. După aceea se 

făcu tăcere. Se luminase de tot și printre șirul 

de sălcii se vedeau chiar cum sclipesc câteva 

raze roșii de soare. Câtva timp, cei doi 

rămaseră încremeniți uitându-se la salcâmul 

doborât, neștiind parcă ce mai aveau de făcut 

[…]”. Spiritul ,,omului de câmpie” rămâne 

senin în fața împrejurărilor socio-istorice  și în 

fața fatalității relațiilor necruțătoare, după cum 

afirmă Eugen Simion, refuzul salcâmului de a 

cădea doborât de secure înfățișând refuzul 

întregii Naturi de a se supune omului, 

modernitatea romanului constând în pierderea 

relației de consubstanțialitate dintre natură și 

om. Umplerea liniștii de un zgomot asurzitor, 

asemănător furtunii poate fi asociată cu 

umplerea realității banale de problematica 

omului modern, sfâșiat între neantizare și 

emancipare. Îmbrățișarea zgomotoasă a 

grădinii și clocotul văilor însoțit de lătratul 

câinilor marchează dezordinea macrocosmică, 

existența fiind supusă  agresiunii ,,omului 

nou”, nivelat, obedient și fără însușiri, care 

după finalizarea actului dezintegrator rămâne 

fără scop și fără drum.  

             După tăierea salcâmului, ,,totul se 

făcuse mic”, satul pierzându-se în liniștea 

existenței abrupte, nimeni neînțelegând gestul 

lui Moromete de a scoate bani din tăierea 

salcâmului în locul vânzării oilor, relația 

cantitativă, cu banii, biruind-o pe cea 

calitativă, cu obiectele, după cum comentează 

Nicolae Manolescu în ,,Arca lui Noe”. 

Explicația lui Moromete ,,ca să se mire 

proștii” era, de fapt, o jignire indirectă la 

adresa fiilor, fiind vizată familia, iar nu satul 

care este ignorat în viziunea modernă, spre 

deosebire de viziunea tradițională, unde ,,gura 

satului” reprezenta o valoare primordială, 

demnă de a fi luată în considerare. Secvența 

finală: ,,Niște ciori, învățate să se rotească și să 

se așeze deasupra a ceva înalt, acum, că acel 

ceva nu mai era, dădeau târcoale prin preajmă 

și croncăneau urât, parcă a pustiu, din ciocurile 

lor negre. Mama, luptând parcă împotriva 

presimțirilor și temerilor ei vechi care o 

năpădeau, cășuna pe fete și se răsti la ele să se 

apuce de treabă. Ce, n-au mai văzut salcâm 

tăiat?” este semnificativă prin simbolistica 

ciorilor ce întruchipează ,,moartea, întunericul 

și murdăria” (după Ivan Evseev), rotirea lor 

împrejurul copacului căzut sugerând sfârșitul 

unității, după Eugen Simion, Moromeții 

pierzând pentru totdeauna tihna pe toate 

planurile. Pustiul este, de fapt, golul din suflet 

și din viață, personajele aflându-se prinse în 

vâltoarea vremii din care nu mai pot scăpa. 

Înspăimântată, Catrina încearcă să alunge 

presimțirile rele prin întoarcerea în 
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dimensiunea muncii, îndemnurile zbuciumate 

adresate fetelor care rămăseseră înmărmurite 

fiind îndemnuri pentru sine, pentru ieșirea din 

umbrele gândurilor.  

                Cu alte cuvinte, scene cinei și scena 

tăierii salcâmului sunt reprezentative pentru 

universul predist, maniera comportistă de 

analiză a personajelor și creionarea 

suprapersonajelor întruchipate de timp și de 

salcâm revelând faptul că ,,nimeni nu mersese 

mai departe decât Preda în denudarea 

realității” (Nicolae Manolescu - ,,Istoria critică 

a literaturii române. 5 secole de literatură), 

scriitorul reușind să creeze o nouă schemă 

epică prin renunțarea la canoanele impuse de 

predecesorii săi cu aplecări tradiționalist-

moderniste, cum ar fi Liviu Rebreanu, pe care 

îl întrece prin conturarea unui țăran 

problematic așezat într-un cadru ce stă sub 

semnul irealului.  

              În concluzie, ,,Moromeții” prezintă o 

societate desprinsă de orice convenții 

romanești, structurile tipice fiind abolite, iar 

personajele transfigurate sensibil, proza 

generată stând sub semnul ,,omului nou”, 

pseudorealist, care prin contemplare își 

privește destinul tragic, încercând să se 

subtilizeze schimbărilor istorice prin voință și 

cuvânt, Moromete fiind, în acest sens, un 

,,personaj-reflector”(N.Manolescu), care va fi, 

în cele din urmă, absorbit de evenimențialitate. 

Astfel, romanul este unul al modernizării 

societății tradiționale, asuprirea comunistă 

fiind iluzia progresului social-istoric, o pată 

neagră pe sufletul pur românesc de dinainte de 

încătușare. 

 

                                        

Martina-Maria Popescu, clasa a XII-a F 

Flori de pom 

      

Numim sublim ceea ce este mare în 

mod absolut. sumblim este ceva în comparație 

cu care orice altceva pare mic. sublim a fost 

atunci când ne-am întâlnit. o zi din luna mai 

care a crescut şi a ajuns o primăvară.   

suntem făpturi care traiesc în flori de pom  

chipuri care-au fugit de viața lor umilă  

s-au tras prin ac și s-au ascuns sub fir de ață 

 s-au rupt, s-au destrămat şi-au pictat zorii. 

 ne întoarcem în pământuri lipsite de țărână,  

dezbrăcaţi de-orice poveri, 

 înfășuraţi în apă si lumină, 

 alunecând pe adieri,  

el un străin, eu o straină, 

 destrămând toate o mie de haşuri, 

 privim unul pe altul din vitrina.  

s-a ridicat o teamă-n zborul nostru 

 vântul dulce al primăverilor 

 va arde. 

 ne-a dăruit Domnul sute de primăveri 

 etern ca El a fost martie a noastră.  

după o eternitate ce-am petrecut în Rai, 

 căci Rai a fost ce-am avut noi,  



 

 84 

ne-am privit cu-așa pline priviri  

și ne-am retras în mine. 

 m-am stins în alte zări, 

 m-am tras prin ac și m-am ascuns sub fir de 

ață, 

 am mai cusut un singur scâncet 

 și m-am trezit cu altă viață. 

Am fost făpturi care au trăit în flori de pom. 

 

Maria Cășeriu, clasa a X-a C 

 

 

Final 

 

 Părinții mei mă trimiseseră singur 

acolo. Pentru prima dată. Nu știam de ce. În 

fiecare zi era cald, dar nu la fel de cald cum ar 

fi fost dacă rămâneam acasă. La sat e 

întotdeauna mai răcoare și asta imi plăcea cel 

mai mult aici. 

 Mă înțelegeam foarte bine cu bunica. 

Mi se părea că e mai slabă ca ultima dată când 

fusesem aici. Își vopsise părul si arăta mai 

frumoasă ca niciodată și diferența se vedea cel 

mai clar când treceau femeile din sat pe la 

bunica. Dar asta se întâmpla rar. Bunica nu 

prea avea prieteni. M-a învățat să am grijă de 

florile ei si de grădina cu legume. M-a învățat 

să călăresc iapa pe care o ținea in grajd fără 

niciun rost, doar ca să îi țină de urât. Fusesem 

de atât de mult ori aici și mă întrebam de ce nu 

mi-a spus niciodată că știe să călărească. Mă 

lua cu ea la piață în fiecare miercuri la ora șase 

și nu îmi convenea că trebuie să îmi intrerup 

somnul pentru asta, dar de fiecare dată când 

mergeam, găseam ceva nou si drăguț pe care o 

rugam să mi-l cumpere si dispoziția mea se 

schimba. Ne plimbam des prin pădure și mi-a 

arătat care ciuperci de aici sunt comestibile si 

cum să le gătesc. 

 Era august și o iubeam pe bunica mai 

mult ca niciodată. Era seară și afară ploua așa 

că bunica mi-a propus un joc de cărți. Știa ea 

unul foarte interesant și a spus că vrea să mă 

învețe și pe mine. Eram foarte slab și ea tușea, 

râzând de mine. Râdeam și eu înțelegând că nu 

sunt făcut pentru jocul de cărți. Mi-a zis să mă 

asez pe fotoliu pentru că îmi va spune o 

poveste. A adus niște lemne și a făcut focul. 

Soba era deja caldă când a început să îmi 

povestească despre copilăria ei aici. Mi-a spus 

cum s-a jucat, cum a iubit și s-a căsătorit și și-

a crescut copiii aici. Lua pauze lungi ca să își 

aducă aminte și inchidea ochii ca să se 

gândească. Îmi spunea despre mama și cum 

casa ei a rămas goală când ea a plecat. Bunica 

mi-a spus cât de mult se bucură că am venit și 

apoi închide ochii ca să gasească ce să îmi mai 

spună. 
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 Dar nu mai era nimic de spus și dupa 

ce am realizat ca ochii ei vor rămâne așa, m-

am apropiat de ea cu lacrimi pe obraji și am 

sărutat-o pe frunte și i-am spus că o iubesc, o 

iubesc atât de mult… 

Iani Irașcu, clasa a VIII-a 

 

Ne tuons pas la nature ! 

 

Des nos jours, le niveau de la pollution 

augmente rapidement à cause de 

l'industrialisation, des produits chimiques et de 

beaucoup d`autres facteurs  mais, la  plus 

évidente  reste, de loin, l'action humaine 

directe.  

On oublie souvent que ce qu'on fait 

atteint la nature, la place qu'on devrait  

protéger et, en même temps, où  l`on devrait  

se sentir protégé. La simplicité apparente de 

l'action de jeter les emballages par terre a une 

contribution très négative pour la nature, parce 

que la mentalité qu'on a est  pareille à celle de 

beaucoup d'autres gens. Donc, si on change de  

mentalité, ensuite on  pourait  déterminer aussi 

les autres de l'adopter. Si on réussit à 

transmettre cette habitude de respecter 

l'environnement à une personne, on peut être 

contents, parce qu'à son tour  elle le fera  avec 

une autre  et ce cycle continuera. 

La nature représente la maison 

spirituelle de tous les gens,  Dieu  l'a créée 

pour nous. Et quelle est  la récompense pour 

les merveilles que le monde dissimule? 

L'ignorance et, ce qui est encore pis , la  

destruction de ce don. Mais on peut changer 

ces problèmes actuels dans quelques-uns qui 

appartiennent au passé. 

Les actions de reboisement, 

l'implémentation de  programmes qui font  

connaȋtre  les conséquences des actions 

anthropiques et les nouveaux  et  les  nouveaux 

systèmes de recyclage ne sont pas suffisants. Il 

faut changer la perspective de voir les choses 

et chacun doit prendre conscience de l'effet 

négatif  de ses faits .  

Pour conclure, l'écologie et le sort du 

monde et, implicitement, de notre personne 

nous concernent tous. Le fait que nous 

sommes ceux qui habitent ici, cela ne signifie 

pas que nous avons le droit de faire ce que 

nous voulons avec l'environnement. 

 

Beatrice Cimpoeşu , clasa a X-a F 

 

Les clés du bonheur : l’expérience et 

les rencontres providentielle 

 

Depuis toujours, on pense souvent à 

son passé, peut-être trop souvent... On revoit 

toutes ses erreurs, tous les rêves qu’on n’a pas 

pu accomplir et on se pose la question la plus 

douloureuse pour chacun d’entre nous : 

« Comment cela se serait passé si j’avais 

procédé différemment? » 

Tout le monde s’imagine que le passé 

est le facteur définitoire de leurs vies. Rien de 

plus faux. Le passé est une modalité de 

s'épanouir, d’apprendre que chacun peut être la 

version de soi-même qu’il veut vraiment. On 

dit que, dans notre vie, les choses se déroulent 

avec un but précis et que tout est déjà planifié 

par notre destin. Moi, je crois, au contraire, 

que le passé ne représente que le 

commencement de l’histoire de notre vie car le 
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présent et le futur nous aideront à l’écrire 

bellement, donc, le passé n’est qu’une porte 

vers le futur. Il faut seulement avoir le courage 

d’entrer par cette porte et, une fois entré, on 

peut voir précisément ce que le destin nous 

réserve. Seulement après on comprend qu’on 

pourrait vivre une vie vraiment heureuse, sans 

trop de pensées négatives. Bien sûr, pour 

pouvoir comprendre le vrai sens de la vie et du 

passé, on a besoin d’une certaine aide. 

D’habitude, cette aide est offerte par 

une ou plusieurs personnes. Il vient un 

moment dans notre vie quand on rencontre 

quelqu’un qui lui change, parfois 

complètement, le cours vers le futur car les 

gens qui nous entourent ont un grand impact 

sur notre développement de soi. J’ai observé 

qu’on ne mesure la vraie importance d’une 

nouvelle personne dans notre vie qu'après 

qu’elle nous la démontre. Moi par exemple, 

j’ai rencontré une telle personne et je suis très 

ravie que j’aie pu la connaître. De mon point 

de vue, c’est une personne pas comme les 

autres, qui m’a beaucoup aidé à devenir la 

version de moi-même à laquelle j’ai rêvé 

depuis qu’un problème personnel m’a fait 

perdre le courage de vivre. Cette personne m’a 

appris que, indifféremment de ce qui se passe, 

il faut que je lutte de toutes mes forces pour 

réussir ce que je souhaite vraiment et aussi, 

que le plus important c’est d'avoir de la 

confiance dans mon pouvoir de faire ce que je 

me propose car, si je travaille, je peux réussir 

quels que soient les obstacles. Même si notre 

histoire n’a pas commencé avec « il était une 

fois », comment commencent les contes de 

fées, j'espère qu’elle finira avec « et ils 

vécurent heureux pour toujours », parce que ce 

que je sens lorsque je suis avec cette personne, 

je ne l’ai plus ressenti auparavant. Je suis sûre 

que, à l’avenir, je me souviendrai avec joie des 

moments passés avec cette personne et j'espère 

qu’elle restera dans ma vie pour pouvoir 

satisfaire ma curiosité à l'égard de ce qui nous 

réserve le futur. 

Maintenant, je vous propose d’essayer 

de penser vous-mêmes à l’impact que vos 

expériences et les différentes personnes 

rencontrées ont eu sur votre vie et je vous 

assure que vous vous rendrez compte à quel 

point elles vous ont marqués. 

 

Popa Patrisia, clasa a X-a G 

Andere Länder, andere Sitten 

 

 Heutzutage leben wir in einer Welt, in 

der man suchst viel wie möglich zu wissen. 

Unsere Kulturen, Sprachen, Küchen und 

Weise zu leben sind so verschiedene auf den 

ganzen Welt, dass man wird nie alle 

kennenlernen können. Aber es ist nicht 

schlecht, so eine Durst für Kenntnisse zu 

haben, weil wir haben jetzt die Weise 

zumindest ein Teil unsere Wünsche zu erfüllen 

- wir können viel einfacher als in der 

Vergangenheit fliegen, Reise vorhaben, 

Menschen aus den Ganzen welt kennenlernen. 

 Jeder möchte immer mehr über die 

Erde und ihre Gesellschaft wissen, aber es ist 

nicht immer, wie wir es erwarten. Man kann 

oft bei einer Stadt enttäuscht, am meisten weil 

was wir sehen oder lesen im Internet ist nicht 

das Gleiche wie die Realität. Aber, die Bilder 
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sollen nicht für uns die wichtigsten sein. Ich 

glaube, dass am ersten Platz in eine Reise die 

Menschen und die Küche kennenzulernen sein 

soll. 

 Es ist nutzlos eine Stadt zu besuchen 

nur um mit die Sehenswürdigkeiten Fotos zu 

machen. Wie kann man sagen, dass man einer 

Stadt wirklich besucht hat, wenn man nicht mit 

die Einheimischen gesprochen oder 

traditionelle Essen hat? 

 Wenn es zum Reisen kommt, sind die 

meisten Menschen, meiner Meinung nach, ein 

bisschen heuchlerisch. Sie sagen, das sie 

wollen unsere Welt kennenlernen, aber in 

Wirklichkeit wollen sie nur die schöne Teil 

sehen. Unsere Welt bedeutet viel mehr als 

Touristenattraktionen. Unsere Welt bedeutet 

Menschen, Kulturen, Traditionen, Küchen, 

Religionen und nur wenn man, nach einer 

Reise, dass man diese Sachen über ein Land 

wisst, sagen kann, kann man wirklich sagen, 

dass man ein Land besucht hat. 

 

Raluca Ioana Ababei, clasa a IX-a D 

Wie kann man den Planeten retten? 

  

Unter Umweltverschmutzung wird im 

Allgemein die Verschmutzung der Umwelt 

verstanden, also des natürlichen 

Lebensumfelds des Menschen. Die wichtigsten 

Arten der Umweltverschmutzung sind: 

Gewässerverschmutzung, Luftverschmutzung 

und Bodenverschmutzung. 

 Gewässerverschmutzung ist die 

Verschmutzung welche vernichte die 

aquatische Ökosysteme. Das schwarze Öl 

welches hat verschüttet in die Meere und es 

hat getötet die aquatische Tiere. Das geworfen 

Plastik in die Meere hat verletzt die Tiere und 

die Vögel. Wir können die aquatische Tiere 

helfen, die Strände zu reinigen oder Müll zu 

sammeln, oder das Wässer zu säubern und 

spezielle Ölentfernungsgeräte zu verwenden. 

 Für die Luftverschmutzung, man kann 

nicht so oft mit dem Auto fahren. Es ist besser, 

mit dem Fahrrad oder einem anderen 

Transportmittel zu fahren, das die Umwelt 

nicht verschmutzt. Man kann die Gase 

Emissionennvon Fabriken reduzieren oder sie 

mit Filtern ausstatten. 

 Man kann keinen Müll mehr 

wegwerfen, weil es nicht biologisch abbaubar 

ist. Wir können Bäume pflanzen und die 

Entwaldung stoppe. 

 Wir können die Welt schöner machen, 

aber wir müssen vereint sein und gemeinsam 

gegen die Umweltverschmutzung kämpfen. 

 

Anamaria Boboc, clasa a IX-a F 

Verloren 

 

 Es war eiskalt dort und sie knurrten an 

sie. Hinter ihr war nichts, nur Luft und nieder 

mehr Eis un Stein. Ihr braun Fell war jetzt 

weiß. Sie kamen näher und näher . Die drei 

Wolfen sprang gleichzeitig. Die Hundin 

weichte aus und sah dass ei Wolf in der 

Abgrund fiel. Nur zwei waren jetzt. Sie hatte 

nie eine andere Tiere gebießen, aber es gibt 

kein Wahl. Ihre Bewegungen waren in die 

gegenüberliegend Richtung. 
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 Die Wunden verletzten sogar jetzt und 

sie hat keines Essen für viele Tage gefunden. 

Ihrer Schlaf war ruhig. Sie träumt an ihr 

Mensch. Er kam in die Haus unde suchte 

etwas in sein Baum. Sie wusste nie warum 

Menschen sein Lebensmittel in sseiner 

Baumen liegen. Sie wusste nie wie ihr Mensch 

sein Baum öffnet. Sie hatte versucht, aber die 

Hundin konnte keine Baumen öffnen. Der 

Mensch nahm eine Dose und gab es ihr. Sie 

konnte nicht an wie schmeckt errinern. 

Seitdem waren zehn Jahren vergangen. 

 Sie war in einem Wald. Die Hundin 

spürte etwas familiäar hier. Sie setzt an ihre 

Bauch, weil ihre Seiten voller Wunden waren. 

Sie hatte nicht viel Zeit in diese Welt. Sie 

konnte nicht mehr als fünf Minuten laufen. 

 Die Hundin hörte ein Laut in der 

Ferne. Sie lief in die Richtung des Lautes. 

Wenn sie näher kam, beginnt sie ein Geruch 

zu riechen, ein Geruch der die Hundin vorher 

kennt. Bissspuren spielte keine Rolle jetzt. Sie 

kummert sich nicht um ihre Schmery. Er war 

hier. Er war hier. Die Hundin erreichte ihren 

Mensch nach alle diese Jahren. Sie lickte sein 

Gericht und dann nichts, nur schwarz... 

 

Iani Irașcu, clasa a VIII-a 

 

 

 

 

 

 

Oglinzi 

 

Unii se uită în oglină ca să se vadă. Eu 

mă uit la stele. Pasiunea mea a început acum 

trei ani, în februarie, la Voroneț. Este o 

poveste pe care îmi place să o spun de fiecare 

dată când cineva mă întreabă cum am 

descoperit astronomia. Povestea mea începe cu 

Alexandru Mironov, care m-a făcut să îmi 

placă fizica, venit împreună cu echipa sa la o 

activitate organizată de fosta mea școală. Îmi 

place să cred că nu aș mai fi fost aici, scriind 

aceste rândur, dacă el nu s-ar fi oprit să 

răspundă la fiecare întrebare unui copil curios 

de 10 ani. Deci, în clasa a șasea, m-am înscris 

în tabăra de fizică de la Voroneț. Ajuns acolo, 

am aflat că există și o secțiune de astronomie 

și am decis să mă înscriu acolo. M-am întors 

acasă, mai entuziasmat ca niciodată, și am 

descoperit că există olimpiadă de astronomie. 

Și, cu ce știam din tabără, cu ce am mai citit 

din cartea lui Nicu Goga într-o săptămână și 
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un strop de noroc, m-am calificat la națională. 

Am învățat singur cât am putut din toate cărțile 

pe care le-am găsit pe internet și, la națională, 

am obținut ultima medalie de bronz. Drumul 

meu în viață deja începea să prindă contur. 

Știam că mă voi simți acasă de fiecare dată 

când mă voi uita la cer și nu puteam fi mai 

fericit. Fast-forward doi ani, înapoi la Gura-

Humorului, unde s-a ținut acea ediție a 

olimpiadei. Îmi doream să intru în lotul lărgit 

pentru IAO mai mult decât orice îmi dorisem 

vreodată. Eram extrem de stresat și, după toate 

speranțele pe care mi le făcusem, am ieșit 

primul sub linie. A fost destul de devastator să 

îmi ratez visul, mai ales când eram atât de 

aproape. Însă m-am ridicat și eram mai hotărât 

ca niciodată. Am muncit mai mult, am dedicat 

mai mult timp, am înțeles că becul nu s-a 

inventat din prima, dar nici nu ar fi fost 

inventat fără perseverență. L-am contactat pe 

domnul Dan Oniciuc de la Piatra Neamț, la 

care m-am dus săptămânal. În paralel mă 

pregăteam și la fizică, cu domnul Curbăt, fără 

de care nu aș fi înțeles mare parte dintre 

conceptele cu care lucrez. Și uite-mă acum. 

Am intrat al doilea în lot, am luat medalie de 

aur. Nu știu cine are nevoie să audă acest 

lucru, dar nu contează cât de mult timp îți ia să 

faci ceea ce ți-ai propus, pentru că prin 

determinare, încredere, muncă și pasiune îți va 

reuși. Câteodată poate că pare departe, dar cât 

timp te descoperi și te reinventezi, ești pe 

drumul cel bun. 

  

Teodor Grosu, clasa a IX-a C 

Cenușa, secretul unei generații 

 

 Cenușa de lemn sau scrumul este 

produsul combustiei unui material vegetal și 

este compusă din substanțe anorganice, 

precum sărurile minerale: calciu (10-25%), 

magneziu (1-4%), potasiu (5-15%) și fosfor 

(1-3%). 

Încă din cele mai vechi timpuri, 

strămoşii noştri foloseau pulberea rezultată din 

arderea lemnului, pentru vindecarea sau 

ameliorarea bolilor, pentru dezinfectarea apei, 

ca îngrăşământ agricol şi la fabricarea 

săpunului natural. La țară, se folosește și acum 

cenușa vegetală,  rezultată prin arderea de 

coceni de porumb, paie de cereale, frunze 

uscate, coada-calului, urzică moartă, păpădie, 

teci de fasole uscată, în tratarea unor boli, în 

scop terapeutic. 

 Intern, ajută în afecțiuni digestive, în 

boli cardiace, afecțiuni neuropsihice 

(iritabilitate, neurastenie, agitație 

psihomotorie), hipoglicemie, paralizii, 

slăbiciune musculară, astm bronsic. Când este 

ingerată, vitamina K din cenușa de lemn ajută 

la prevenirea cheagurilor de sânge. Extern, 

vindecă psoriazisul, micozele și scabia; are 

proprietăți antibacteriale, care previn 

infectarea unor răni deschise și, de asemenea, 

stopează rapid sângerările.  

Alte întrebuințări mai puțin cunoscute 

ale cenușii, în gospodării, la țară: reduce 

mirosurile neplăcute și  ajută la reducerea 

umidității din coteț, reduce conținutul de 

amoniac din gunoiul făcut de păsări, 

constituie îngrășământului bio – cenușa de 

lemn este o substanță bazată pe plante, astfel, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustie


 

 90 

conține mare parte din nutrienții esențiali care 

trebuie să existe în sol, pentru creșterea optimă 

a plantelor.  

Ne-am dorit ca prin proiectul ”Cenușa, 

secretul unei generații”  să aducem într-o 

lumină mai favorabilă un produs considerat 

deșeu care de multe ori poluează, cenușa de 

lemn. Din cenușă și diferite îngrediente am 

realizat diferite obiecte necesare în viața de zi 

cu zi, de exemplu săpunuri naturale, suporturi 

pentru ghivece de flori, suporturi de lumânări 

și de creioane. 

  Am preparat leșia din cenușă cu care 

apoi am realizat săpun natural la rece, lucrând 

în laboratorul de chimie al colegiului, din 

leșie, NaOH, ulei, grăsimi, coloranți și parfum. 

Integrarea cenușei în produse naturale precum 

săpunul  reprezintă o modalitate de perpetuare 

a cunoştinţelor strămoşilor noştri. 

Valorificarea cenușii prin confecționarea unor 

obiecte decorative contribuie cu atât mai mult 

la reducerea deșeurilor. 

Ioana Roxana Vasiliu 

Gabriel Ungureanu, 

 clasa a XI-a F 

 

Yuri Țolacovici Oganesian și 

ultimul element din sistemul 

periodic 

 

 În anul 1869, Dmitri Mendeleev a 

publicat primul tabel periodic recunoscut la 

nivel mondial. Pentru a marca înfiinţarea 

acestui instrument de chimie, UNESCO a 

declarat 2019 Anul Internaţional al 

Tabelului Periodic al Elementelor. Potrivit  

 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), tabelul periodic 

al elementelor „este un instrument unic pentru 

ştiinţă care permite chimiştilor să studieze 

aspectul şi proprietăţile materiei de pe Pământ 

şi din Univers”. Potrivit ONU, Anul 

Internaţional al Tabelului Periodic al 

Elementelor urmăreşte să atragă atenţia asupra 

modului în care chimia promovează 

dezvoltarea durabilă şi oferă soluţii la 

provocările globale din domeniile energiei, 

educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. Cele mai noi 

elemente care s-au adăugat la Tabelul lui 

Mendeleev sunt: 113 (nihoniu – Nh), 115 

(moscoviu – Mc), 117 (tennessin – Ts), 118 

(oganesson – Og). Cel din urmă este elementul 

chimic numit în cinstea fizicianului rus Yuri 

Oganessian. Al doilea denumit în cinstea unui 

om de ştiinţă în viaţă.  

Yuri Țolacovici Oganesian  este un 

fizician rus născut pe 14 

aprilie 1933 la Rostov-pe-Don, Rusia.  Între 

anii 1951-1956, a studiat fizica nucleară la 

Institutul de Fizică și Inginerie din Moscova. 

Cariera și-a început-o la Institutul Kurceatov 

din Moscova, unde a lucrat în 1958, în 

laboratorul de reacții nucleare. În 1969 a 

obținut gradul universitar de doctor în 

domeniul fisiunii nucleare. El a fost implicat 

https://ro.wikipedia.org/wiki/14_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/14_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1933
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rostov-pe-Don
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova
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semnificativ în descoperirea elementelor cu 

numerele atomice mai mari de 102. 

Yuri Oganesian este considerat unul 

dintre cei mai experimentați oameni de știință 

în domeniul cercetării ionilor grei. Raza lui de 

activitate cuprinde: sinteza și descrierea 

elementelor grele, dezvoltarea de acceleratoare 

de ioni și metode pentru studierea reacțiilor în 

fisiunile nucleare, fascicule de ioni de radiații 

radioactive și de particule încărcate. El 

conduce, de asemenea, cercetarea de bază 

privind aplicarea cunoștințelor în procesele 

tehnologice moderne, de exemplu, în 

medicină. Ideile sale inovatoare au contribuit 

la producerea elementelor cu masa atomică 

între 102 și 118. 

Ultimul element descoperit de Yuri 

Oganesian împreună cu grupul său de 

cercetători a 

fost oganesson în octombrie 2006. Au fost 

creaţi doar câţiva atomi ai elementului sintetic, 

fiecare supravieţuind mai puţin de o 

milisecundă. De aceea, investigarea 

proprietăţilor oganessonului este dificilă, iar 

savanţii au fost forţaţi să se bazeze pe predicţii 

teoretice. Oamenii de știință ruși care au 

produs cei trei atomi oganesson au bombardat 

atomi de californiu cu ioni de calciu pentru 

1.080 de ore, din moment ce doar câțiva atomi 

de oganesson au fost făcuți vreodată, nu au 

nicio utilizare practică, în afara studiului 

științific. 

 

Maria-Alexia Savin, clasa a VII-a 

 

 

 

Sportul, remediu universal gratuit 

 

Sportul a însemnat dintotdeauna o 

formă pură de manifestare a dorinței omului de 

schimbare spirituală, mentală și fizică. Prin 

exercițiul fizic, individul pornește pe drumul 

unui proces personal formator în care se relevă 

limitele, determinarea și rezistența acestuia la 

schimbare. 

Sportul este menit să disciplineze, să 

formeze, să așeze mintea și gândirea omului 

din ce în ce mai aspirant către un stil de viață 

cât mai echilibrat într-un corp sănătos. Până la 

urmă, caracteristica principală ce definește 

starea de viu sau de neviu a unui organism este 

mișcarea. Prin mișcare, corpul uman se află 

într-o dezvoltare continuă, într-o stare 

progresivă de resetare a limitelor, pe un drum 

către o viață privată de carențe de orice natură. 

Practicarea sportului în mod regulat 

este întâlnită cu precădere în rândul tinerilor și 

adolescenților, întrucât este un concept care fie 

îi aliază, oferindu-le un scop comun, fie îi 

pune față în față, ei fiind singurii agenți ai 

destinului care pot alege învingătorul sau 

învinsul.  

Însă învingător este oricine alege calea 

sportului, o cale simplă, ce întrunește o nevoie 

primară a organismului, ce completează efortul 

intelectual dovedit în fiecare zi între băncile 

sălii de clasă și între paginile caietelor, la 

biroul de acasă.  

Ajuns în zilele noastre unul dintre cele 

mai discutate subiecte, fie în mod direct sau 

indirect, în ciuda catalogării și recunoașterii 

acestuia drept condiție vitală a sănătății atât 

fizice, cât și mentale, sportul devine o noțiune 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ununoctiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2006
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din ce în ce mai ștearsă în rândul populației 

contemporane.  

Obezitatea și bolile având drept cauză 

sedentarismul iau amploare, principalul 

vinovaț constituindu-l tehnologia, care 

,,vrăjește” în masă prin avantajele sale de 

scurtă durată, vizibile doar la suprafață. 

Societatea  încurajează, prin manipulări 

subtile, consumul alimentelor ce prezintă o 

discrepanță uriașă între ce se presupune că 

oferă și ceea ce oferă de fapt, ca mai apoi 

oamenii suferinzi de afecțiuni survenite în 

urma abuzului hranei promovate în spațul 

public să investească în vindecarea acestora. 

Într-o lume în care nimic nu mai este 

ceea ce părea a fi cândva, în care întreaga rasă 

umană pare a fi victima unui fenomen global 

de ,,întristare”, rata depresiilor și debilităților 

psihice atingând cote mai înalte ca oricând, 

singurul remediu rămas pe rafturile de 

medicamente pe care îl neglijăm, cu toate că 

pe eticheta lui este menționată gratuitatea 

acestuia, este sportul. 

Tinerilor, întruchiparea viitorului 

omenirii, le devine din ce în ce mai străină 

ideea de sport, pe fondul unei demotivări 

vizibile cauzate de mass-media, societatea în 

care trăiesc și presiunea indusă și autoimpusă 

de a se adapta la aceasta, stresul provocat de 

schimbările interioare și exterioare datorate 

înaintării în vârstă.  

Exercițiul fizic este cheia către o viață 

de succes, reușind să ordoneze individul și să 

îl determine să își canalizeze toată energia 

negativă, precum și neîmplinirile, grijile și 

frustrările personale, convertindu-le în 

caloriile arse în timpul antrenamentului.  

Sportul și abilitățile atletice sunt 

accesorii personale de neînlocuit în 

,,curriculum vitae”-ul uman ale unui individ, 

predispunându-l spre a rezolva probleme, găsi 

soluții și a își afirma aspirațiile, proiectele 

personale și ideile mult mai facil. 

Colegiul Național ,,Gheorghe 

Vrănceanu”, în paralel cu nenumăratele 

distincții și rezultate prin care se remarcă față 

de majoritatea instituțiilor liceale din România, 

afișează o deschidere însemnată către 

activitatea sportivă și practicarea sportului la 

un nivel înalt în afara orelor de curs. 

Elevii colegiului sunt adesea selectați 

a reprezenta liceul la competiții dedicate 

fotbalului, atletismului, handbalului, șahului, 

dansurilor, baschetului, iar lista poate 

continua, variind de la an școlar la an școlar. 

Performanțele tinerilor ,,vrănceni” sunt mereu 

lăudabile, aceștia profitând de orice șansă ce 

presupune etalarea aptitudinilor sale atletice și 

intelectuale de a se diferenția de adversar și de 

a dejuca strategia acestuia. 

Sportul deconectează sufletele umane 

de la toate ambuteiajele spirituale cotidiene, 

unindu-le și contopindu-le într-o suflare 

comună, aspirantă către un țel, o viziune 

comună ce să permită cunoașterea și 

autocunoașterea propriilor laturi interne 

ereditare, ce creează legături interpersonale 

unice și favorizează îmbunătățirea conviețuirii 

oamenilor, precum și definirea în termeni clari, 

obiectivi și onești ai caracterelor acestora.  
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