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1. România e plină de umor!
2. România e casa noastră!
3. România, vreau să te văd învingătoare mereu!
4. Nimic pe lume nu-i mai sfânt sau mai frumos pe acest
pământ, decât să mori chiar luptător, înfăşurat în tricolor!
5. România, trezeşte-te, sunt multe de făcut, iar tu te-ai rătăcit!
6. România... buchet de trandafiri...
7. Iubeşte-ţi ţara mereu, nu doar de 1 Decembrie, pentru că
este una dintre cele mai frumoase ţări!
8. Nu e bai de ţară, e problemă de popor!
9. La mulţi ani şi încă o sută!
10. S-au vărsat lacrimi şi sânge ca noi, cei din urmă, să ne
bucurăm de tine... Dragă Românie!
11. Baricadă am fost, suntem şi ne mândrim, dulce Românie!
12. Ţara mea sunt eu , eu sunt ţara mea!
13. Vreme trece, vreme vine...
14. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie...

Din
sumarul
acestui
număr:

“Entrepreneurship: Eroi băcăuani în
Les activités
Primul Război
extracurriculaires Imagination at
Mondial
- sécher les cours Work”
ou apprendre?

pag. 4

pag. 6-7

pag. 20-21

Trainee girl

pag. 30

Regulamentul
General Privind
Protecţia Datelor

pag. 38

CUPRINS

CENACLU
Ţara mea

ORIZONTURI NOI
revistă a Societăţii Culturale a
Elevilor şi Profesorilor din
Colegiul „Mihai Eminescu“ Bacău

Coordonatori:
prof. Vasilica TEMELIE
ing. Cristian FILIOREANU
Colegiul de redacţie:
dir. prof. Constantina HULEA
Redactor şef: Ruslana CABURGAN
Literatură şi artă: Octavian DOCAN
Tehnoredactare: ing. Cristian FILIOREANU

ISSN 1582-7089
www.meb.ro
Bacău, str. Mihai Eminescu nr.35
tel: 0234/562564

2

Maia MORGENSTERN, pagini de viaţă - ................................................. pag. 3
Les activités extracurriculaires - sécher les cours ou apprendre? - .............. pag. 4
What I see - ........................................................................................... pag. 5
Proiect european la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău - ........................ pag. 6-7
Muzeul„Arta Ţărănească a Lemnului” -..................................................................... pag. 8
Cascada Cailor – minune a naturii - ............................................................................ pag. 9
Filă de istorie - ........................................................................................................ pag. 10
Biolexic III - ............................................................................................................. pag. 11
Poeta Vates - ............................................................................................................ pag.12
Un posibil dialog - .................................................................................................... pag. 13
Aluminiul şi combinaţiile sale cu impact asupra stării de sănătate - .......................... pag.14
Rolul personajului feminin eliadesc - ...................................................................... pag. 16
Imaginea femeii în lirica bacoviană - ...................................................................... pag. 18
Eroi băcăuani în Primul Război Mondial în Ordinul „Mihai Viteazul” - ...................... pag. 20
Educaţia postmodernă vs. recalibrarea sistemului de valori - .................................. pag. 22
Abisul lăuntric - ....................................................................................................... pag. 24
Povestioară - .......................................................................................................... pag. 24
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, / Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?................ pag. 25
Casa din copac - ....................................................................................................... pag. 26
Dragă Românie, - .................................................................................................... pag. 27
Viaţa în culori - ........................................................................................................ pag. 28
Mi-e toamnă și-n suflet - ......................................................................................... pag. 28
Laboratorul de gânduri - ......................................................................................... pag. 29
Trainee girl - ............................................................................................................ pag. 30
Speranţă - ........................................................................................... pag. 31
Fata cu ochi de smarald - .......................................................................................... pag. 31
O filă de jurnal -........................................................................................................ pag. 32
Departe de casă - ..................................................................................................... pag. 32
Anul Nou ardelenesc - .............................................................................................. pag. 33
Fantoma trecutului - ................................................................................................ pag. 33
La paix dans ce troisième millénaire - ...................................................................... pag. 34
Bisfenolul A - otrava noastră cea de toate zilele - ...................................................... pag. 35
Pensier de dérniére année - ..................................................................................... pag. 36
Poezie ludică - ........................................................................................................ pag. 36
Pierdută - ................................................................................................................ pag. 37
Schimbări - .............................................................................................................. pag. 37
GDPR - Regulamentul General Privind Protecţia Datelor - ....................................... pag. 38
Ţara mea - ............................................................................................................... pag. 39
Gândurile liceenilor pentru România - ..................................................................... pag. 40

2 ORIZONTURI NOI nr. 21 (24) - Ianuarie 2019

Francesco Orestano opina: ,,Patria nu e
simpla întindere geografică atribuită în mod
inevitabil şi providenţial fiecarui popor, ci o entitate
destul de complexă, o rezultantă istorică a activităţii
care creează valori umane şi le rasfrânge, le
obiectivează în lumea dinafara, un context de valori
izvorâte din spiritul unui întreg popor şi, trăite,
actualizate, întrepătrunse într-un anume teritoriu''.
Eu susţin că omului i se dă o singură Patrie,
indiferent de câte cetăţenii are, ţara natală rămâne
mereu unică. Patria ne oferă un nume, o istorie,
valori, credinţă, mândrie şi o soartă strâns legată de
cea a naţiei noastre. Cei fără Patrie nu au nimic, sunt
oameni săraci spiritual care nu au nici nume, nici
aspiraţii, nici consideraţie, nici drepturi, ei sunt
asemenea unei priveghetori fără grădină, oameni
rătăciţi ce nu-şi găsesc locul, liniştea şi împăcarea.
Patria e sursa noastră de putere, de inspiraţie de
fericire. Ţara noastră indiferent de ce suprafaţă are,
la ce nivel de dezvoltare se află, rămâne pentru noi
mereu cel mai atrăgător loc, cuibul nostru pitoresc,
cântul nostru cel mai dulce, rădăcina ce ne uneşte cu
oamenii dragi. Napoleon Bonaparte afirma:
,,Dragostea şi devotamentul faţă de patrie trebuie să
fie cea dintâi virtute a unui om'', cred că are dreptate,
căci Patria îţi oferă absolut tot ce are mai bun. Ea îţi
dă totul pentru mângâierea sufletului şi
supravieţuirea trupului: îţi oferă pământuri
roditoare, păduri verzi, ape albastre, doine
fermecătoare şi locuri magice scufundate în
mireasma unei copilării fericite.

Ţara mea are o istorie fascinantă. Paginile-i
sunt pline de lacrimile şi zâmbetele întregului popor,
de evenimente pe cât de triste, pe-atât de fericite, de
conducători care şi-au dat viaţa pentru bunăstarea
patriei şi ostaşi curajoşi ce au murit pentru ea. Mă
doare trecutul, răpiri de teritorii, dezbinări de familii,
jafuri, ravagii toate aceste evenimente mă dor, mă
răneşte doar gândul, doar imaginea acelor timpuri.
Însă, inima îmi vibrează de bucurie că acum
România e o ţară înfloritoare, paşnică şi liniştită, cu
oraşe de o frumuseţe deosebită, cu valori naţionale
demne de admirat, cu tradiţii şi obiceiuri
impresionante, cu o cultură încântător de frumoasă
şi numeroase posibilităţi de afirmare pentru tânara
generaţie. Ţara mea e o ţară modernă, progresistă în
care cetăţeanul îşi poate crea un viitor prosper. Nicio
ţară nu poate fi mai dragă sufletului decât patria, în
nicio altă ţară nu o să te simţi mai liber, mai împlinit
decât la tine acasă. România are atâtea lucruri
impresionante, atâtea personalităţi marcante care şiau lăsat amprenta în istoria ţării sau a lumii. Aici, în
ţara mea, îl am pe Eminescu, doar cu el îmi pot alina
durerea. Aici îi am pe Păunescu, Sadoveanu, Blaga
care îmi înţeleg trăirile, îmi alungă greutăţile, îmi
dau speranţe, îmi dau aripi. Aici, pot să vorbesc liber
în limba mea, în cea mai melodioasă limbă, cea mai
opulentă. Aici pot să plâng ascultând o doină, să râd
şi să dansez ascultând muzica moşilor. Doar în ţara
mea, pot să vorbesc cu natura, să ascult vântul,
izvorul, să visez liniştită întinsă pe iarba moale, să
aştept apusul soarelui sub un stejar bătrân
povestindu-mi viaţa. Acasă păsările cântă cel mai
frumos, soarele luceşte mai tare, cerul e mai senin şi
apa e mai curată. Spiritul poporului meu mă
cuprinde, mă ameţeşte într-o horă a Ielelor, îmi
înveseleşte sufletul şi mă lasă fericită pe o câmpie cu
flori îmbătătoare lângă un lan de grâu galben ca
aurul. Acesta e paradisul meu! De ce să cauţi un alt
loc, să doreşti o altă ţară, când Patria ta e locul
binecuvântat de Dumnezeu, darul suprem pe care un
popor îl primeşte?

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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DIN VIAŢA ŞCOLII

GDPR - Regulamentul General Privind Protecţia Datelor

Maia MORGENSTERN, pagini de viaţă

La data de 4 mai 2018 au fost publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene două a
normative care compun pachetul legislativ privind
protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:
Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate
generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la
protecţia datelor personale în cadrul activităţilor
specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a
legii. Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează
principiile stabilite încă de acum două decenii de
Directiva 95/46/CE şi aduce garanţii suplimentare
pentru a consolida dreptul la viaţă privată în noua
„eră digitală”.
Protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este
un drept fundamental specificat în Articolul 8
alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene şi în articolul 16 alineatul (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE).
Practic, GDPR este un nou set de reguli care
se aplică tuturor organizaţiilor (Operatorii de date)
guvernamentale / neguvernamentale care
colectează, prelucrează şi reţin date personale de la
orice individ din Uniunea Europeană (ex: unităţi de
învăţământ).
Prelucrarea înseamnă orice operaţiune sau
set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt
mod, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
Persoana vizată este orice persoană ale
cărui date sunt colectate, reţinute sau procesate. (ex:
elevii, angajaţii unei unităţi de învăţământ)
Datele personale cuprind orice informaţie
care permite identificarea unei persoane sau a
familiei acesteia. La nivelul unei şcoli, aceste date
pot fi: numele, CNP-ul, adresa, e-mail-ul,
informaţiile despre purtare, notele şi caracterizările
elevilor, etc.
O categorie specială de date vizează
subiecte mai sensibile. În ceea ce priveşte şcolile,
aceste informaţii cuprind datele biometrice (ex:
fotografii, înregistrări video) ale elevilor, credinţele

religioase, datele despre sănătatea sau dieta elevilor.
Toţi cetăţenii europeni au drepturi, iar cele
care se află sub incidenţa GDPR sunt următoarele:
dreptul de a deveni o persoană vizată, dreptul de a fi
informat, dreptul de a restricţiona prelucrarea
datelor, portabilitatea datelor, dreptul de a fi uitat,
drepturi legate de procesul decizional automatizat şi
crearea de profiluri.
Obţinerea consimţământului pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal nu este o
cerinţă nouă. Regulamentul spune că orice
consimţământ trebuie dat în mod liber, informat şi
lipsit de ambiguitate. Operatorii de date trebuie să
poată demonstra procesul prin care consimţământul
a fost dat.
Operatorii de date trebuie sa implementeze
măsuri administrative şi tehnice în vederea
colectării, prelucrării, distrugerii, arhivării în
siguranţă atât a documentelor electronice, cât şi cele
fizice, astfel trebuie realizate audituri, proceduri
specifice tuturor operaţiunilor, criptarea datelor
electronice existente, protejarea prin parole a
echipamentelor, folosirea protocoalelor securizate
pentru transportul electronic al datelor etc.
Eroarea în sistemul de date poate include
multe situaţii precum: distrugerea voită, pierderea
accidentală, alterarea sau folosirea neautorizata a
datelor cu caracter personal. Aceste erori vor trebui
raportate către Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), împreună cu măsurile luate
pentru a minimizarea lor, în termen de 72 de ore de la
luarea la cunoştinţă.
În toată Uniunea Europeană, estimarea
costul pentru implementarea GDPR atinge 198
miliarde de euro.

ing. Cristian FILIOREANU
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Mirosul timid de septembrie a condus
eminescienii spre teatru în formele sale cele mai
subtile, cele mai înalte care au purtat un singur nume:
MAIA MORGENSTERN - Această Doamnă pentru
care majusculele sunt îngurgitate de litotă!
Este un veritabil creator de viaţă care are
putinţ a de a transforma pagini de text în
tridimensionalitatea scenei care face ţăndări peretele
nevăzut dintre scenă şi public ce revarsă în sală trăire
dincolo de rutina de fiecare zi, o piatră de încercare
pentru fiecare. Desigur, omul Maia Morgenstern a
îmbrăcat de-a lungul timpului numeroase haine ale
actoriei în instituţii precum: Teatrul Evreiesc de Stat,
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Teatrul
Naţional din Bucureşti, Metropolis, Bulandra,
Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Marin Sorescu, iar
această listă poate continua. A îmbrăţişat peste 140
de roluri memorabile în film şi teatru. Dacă rolul din
Medeea a făcut să curgă cerneala multor regizori, în
rolul Fecioarei Maria, vocea nu se aude, fiind un
pariu excepţional pentru construcţia personajului, o
tulburătoare pagină de tragedie, transformând
absenţa personajului într-o copleşitoare prezenţă
încorsetată în linişte. Relevă tăcerea Mariei văduvită
de cuvinte, un cutremurător sentiment al fatalităţii în
această bucată de humă pe care o adaugă vieţilor
noastre.
Chiar şi patronimul Morgenstern i-a fost
hărăzit luminii Luceafărului de dimineaţă întru
zâmbetul care s-a făcut lumină. Cât sunt de onorată,
de mândră, să mă aflu aici... mă aflu în faţa
dumneavoastră cu pace, cu respect..., a rostit aceste
cuvinte cu emoţia unei lecţii de bune maniere,
replicând: Nu sunt nici istoric, nici filolog, nici
antropolog. Rostul meu pe lumea asta nu e să
reîmprospătez bătrâneţea, ci să fac oamenii să râdă.
Nu ezită să se autocaracterizeze într-o
simplitate de neimaginat: Sunt om. Am umbre pentru
a înţelege lumina. Trebuie să fim conştienţi de
umbrele pe care le avem şi să le asumăm! Umbra e a
mea şi numai a mea!
E vreme frumoasă!
Eminescienii au fost părtaşi la o lecţie de
viaţă care va răsuna îndelung în minţile
adolescentine. Această paradă a valorilor va avea
ecou şi astăzi, şi mâine, şi pentru totdeauna! Energia
incomensurabilă a actorului este luată din bucata de
humă însufleţită în privirile receptorilor care devin,

pas cu pas, copărtaşi la actul actorului prin empatie.
Stârneşte catharsis, răspândind iubire la tinerele
generaţii din această compatibilitate totală cu Omul.
De asemenea, a valsat uşor de la Adelbert von
Chamisso, spre timp, spre viaţă, spre noi înşine întrun rol bine asumat!
Cu regret că se desparte de Bacău, trup sfânt
şi hrană sieşi, Maia rupea din ea...

prof. Vasilica TEMELIE
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Les activités extracurriculaires - sécher les cours ou apprendre?
Henri Lacordaire affirmait: <<L'homme
aime l'activité, mais une activité commode et
honorée, qui ajoute l'intérêt au repos et lui donne
sans fatigue la satisfaction de tenir et de remuer les
fils de ce monde>>. C'est l'activité paresseuse du
commandement qui le séduit, mais dès qu'il y a
fatigue réelle d'esprit ou de corps, il cherche à la
rejeter sur les autres autant qu'il le peut. Le travail est
pour lui une peine. L'homme n'aime pas le travail. Il
aime seulement une activité qui flatte l'orgueil et
trompe l'ennui.
Les activités extracurriculaires représentent
un milieu efficient de passer le temps libre, en les
réalisant par le plaisir et le désir du développement
personnel. Mais passer le temps en faisant ce qui te
plaît ne signifie pas poser en pratique des buts bien
définis ?
Sécher les cours? Même si parfois le
programme scolaire est chargé, la motivation doit
être plus forte, puisque la mise en balance de ces
deux extrémités constitue toujours le véritable
développement personnel. L'école nous apprend de
nouvelles choses et les activités externes produisent
une éducation continue des élèves. Je ne connais pas
mon avenir, mais sûrement c'est de moi que dépend
son succès.

Les activités extracurriculaires crayonnent le
tableau de notre personnalité. Si tu fréquentes ou non
les cours de l'école, ton esprit reste abordé par le
sport, la danse, la peinture, la lecture ou le bénévolat
indifféremment de la situation. La mise en pratique
des connaissances que j'obtiens pendant le lycée peut
m'aider à accéder vers une autre étape de ma vie,
épouvantable, mais nécessaire, la faculté.
En fin de compte, je peux affirmer que
chaque vie est couverte d'une goutte de couleur en ce
que consiste les activités préférées et où il existe de la
volonté, là il y a du succès. Apprenez à être des
personnes capables de dépasser les problèmes. Un
jour vous aurez votre famille et ce fait va constituer
une autre étape du votre développement personnel,
mais n'oubliez jamais les choses qui vous rendent
heureux et maintenant je me rapporte à ce que
s'appelle le plaisir de vivre. L'activité, soutenue de la
persévérance, vient, à l'aide du bon sens et de la
réflexion, à bout de faire des merveilles.

Adriana MOROI
prof. coord. Paula PETREA
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Pierdută
Brumă, ceaţă, vânt.
Plouă sau eu plâng?
Dor apăsător,
Chin, mai bine mor.
Frică şi noroi,
Vreau timpu-napoi
Timpul prea grăbit,
Trece risipit
Om prea zăpăcit.
Suflet adânc pripit
Vorbeşte, dar n-aud,
Vorbesc, dar este surd.
Pierdută-n labirint,
Sper să ies, mă mint.
Lumină fără culoare,
Zăpăceală mare.
Ce vreau nu ştiu,
Să dorm nu pot,
Boala fără antidot.
Mă ametesc prinsă-n cerc,
Să ies în evidenţă-ncerc,
Dar cum să pot când toţi ca unul,
Şi-au găsit locul, pacea,somnul
Prea fericiţi ca sa ma vadă,
Prea fericiţi chinul să-mi creadă.
Totuşi, nu ştiu ce vreau, ce pot,
Continuu să-mi caut un scop.
Doar sper, să se schimbe totul,
Să ştiu, să pot, să-mi găsesc locul.

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Schimbări
Se schimbă lumea, mai mult spre rău,
Deşi nu vreau, nu vreau deloc.
E trist, e depresiv şi foarte greu
Am multe de reproşat şi mă sufoc.
Cred că facem lucruri deşarte,
Acţiuni stupide, fapte de temut.
Trecem prin timp, păstrând neschimbate
Lucruri ce şi-au pierdut rostul demult.
Când secolul cere schimbări radicale,
Când lumea rău de râpă se duce,
Când situaţia cere insistent o schimbare
Omenirea, oarbă, nu o produce.
Iar, tinerii ce au în mâini viitorul
În umbră s-ascund, nu-şi exclama cuvântul
Lipseşte eroul, e trist scriitorul
Cine va acţiona?
Cum va fi deznodământul?

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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Poezie ludică
Pensier de dérniére année
Je pleure. Je pleure de joie, d'extase. Je
pleure pour tout ce qui s'est passé dans le lycée. Je ne
veux pas partir d'ici.
La douleur me frappe le 28 mai, précisément. Le
début de l'été, mais elle me frappe aussi fort comme
le froid prématuré du mois de novembre.
Les gens commencent à venir. Souvenirs
précieux. Profs que j'ai aimés, personnes qui sont
apparues dans mon chemin quand j'avais le plus
besoin ou, au contraire, qui sont parties et m'ont
laissée respirer.
J'essaie de ne pas pleurer (parce que le
mascara et l'eyeliner sont les seuls produits que
j'accepte sur mon visage), mais ce sont des larmes
salées qui m'inondent la face. Dans une demi heure,
tout sera fini. Nous allons dire <<adieu>> et il n'y
aura pas de chemin de retour.
Le court-métrage de la vie du lycée se
déroule. Nous pleurons, pleurons, nour pleurons
avec frénésie! Nous pleurons de joie, de tristesse ou
culpabilité. Les êtres humaines sont éstranges.
Mes parents sont ici. J'ai cru qu'ils n'allaient plus
venir. Je voulais qu'ils me voient, qu'ils voient le
résultat des sacrifices que tous les trois avons faits.
Ma amie, Denisa, est ici, elle aussi. Elle
pleure, et a pris un jour de congé pour moi. Ses yeux
brillient et je sais qu'elle va parler avec mes parents.
Elle me regarde avec fierté et a les yeux tout humides
mais oh, quel dommage: je ne peux pas lui dire de
s'arrêter!
Je veux serrer dans mes bras tous mes
collègues. Ils auraient pu transformer ma vie dans un
cauchemar, mais ils m'ont sauvée de cet avenir. Il ne
m'intéresse pas ce que je leur ai fait ou ce ce qu'ils
m'ont fait, de bon ou de mauvais. J'aime tous!
J'embrasse les profs, aussi... quel délice émouvant.
Tant de messages qui viennent de gentillesse et pur
amour. Ils pleurent à l'unisson, parce que j'étais une
personne spéciale, et notre classe était singulière.

Miriam - Carla CALAPOD
prof. coord. Paula PETREA
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Într-o zi de sărbătoare
Ne-a zis scumpa-nvăţătoare:
„- Dragii mei copii isteţi,
Ageri şi descurcăreţi,
Vă propun un joc haios:
‹‹Cuvinte-ntoarse pe dos››”.
Jocul mult ne-a intrigat
Şi-am pornit la căutat:
-IAR e RAI, ROŞU- I UŞOR,
Ştiţi că nu-I plictisitor!
Un ROM zice că-am să MOR,
Iară ROMA ştie de-AMOR.
ENE-i ENE 'n CAR cu-n RAC
Vede-n loc de CARD un DRAC.
De duci APA-n COŞ e ŞOC
Şi te-ascunzi într-un COJOC.
LUPUL duce-un TOC de-un COT,
De-i POTOP – POTOP e TOT.
La APUS - SUPA visăm
Şi cu SOS ne delectăm.
În BLOC - COLB am depistat
Şi cu toţi ne-am amuzat!

Nicoleta NIŢĂ
prof. coord. Loredana PAMFILE

DIN VIAŢA ŞCOLII
What I see

Plt. adj. pr. (ret.) Costel STANCIU împreună cu
Prinţul Harry al Regatul Unit al Marii Britanii
Invictus, cuvânt provenit din limba latină,
însemnând invincibil. În secolul XIX, un englez, pe
numele său, William Ernest Henley, a compus un
poem cu acelaşi nume în epoca victoriană târzie,
poem care a devenit ulterior un simbol al luptei
pentru libertate.
„…I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.”
Prinţul Harry al Regatului Unit al Marii
Britanii, fiul cel mic al Prinţesei Diana şi al Prinţului
Charles a înfiinţat Jocurile Invictus în anul 2014
pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii cum ar fi
Irak şi Afganistan.
Alteţa sa, este ofiţer în armata Regatului Unit
al Marii Britanii şi a participat alături de militarii
britanici în zonele de conflict din Afganistan.
Luptând alături de camarazii săi şi văzând multă
suferinţă chiar şi sfârşituri tragice, s-a gândit cum să
ajute militarii veterani reîntorşi la vatră. Prinţul
Harry, prin înfiinţarea Jocurilor Invictus a vrut să
aducă în atenţia publicului că eroii ţării lor se întorc
adesea atât cu traume psihice, cât şi lipsa unor părţi
ale corpului. Odată cu acestea pierzându-şi cariera,
siguranţa, şi stabilitatea pe care le aveau înainte.
Pentru acest proiect nu s-a inspirat doar din acţiunile
caritabile ale mamei sale ci şi din istoria militară a
propriei ţări.
Echipa Invictus a României este formată din
militari răniţi în teatrele de operaţii care au suferit
traume fizice şi psihice, susţinuţi de foarte mulţi
voluntari la nivel naţional, cât şi familiile acestora

care i-au ajutat să reprezinte România la jocurile
Invictus din Toronto (2017), România a participat la
şase discipline sportive individuale, tir cu arcul,
atletism, canotaj în sală la simulator, haltere, ciclism,
înot, dar şi la competiţia de volei din poziţia şezând.
S-a întors cu patru medalii: una de aur, una de
argint şi două de bronz, iar la Sydney(2018) militarii
români au câştigat nu mai puţin de patru medalii.
Este vorba despre două medalii de aur, una de argint
şi una de bronz.
Veteranii ţării noastre dovedind prin acest
eveniment că ei nu se vor ori niciodată din luptat, fie
şi pe terenul de sport pentru că dorinţa de a rămâne în
picioare face parte din caracterul oricărui militar.

Emilia STANCIU
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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Proiect european la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău

Bisfenolul A - otrava noastră cea de toate zilele

În perioada septembrie 2017 - august 2019,
Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău implementează
parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul
“Entrepreneurship: Imagination at Work”.
Proiectul în discuţie propune dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale în rândul elevilor de
la nivel liceal, dezvoltarea competenţelor de gândire
creativă şi rezolvare de probleme în rândul elevilor
de la nivel liceal, în vederea facilitării integrării pe
piaţa muncii şi crearea unei legături între sistemul
educaţional şi noile job-uri ale secolului XXI.
În calitate de coordonator de proiect,
apreciez că implementarea proiectului are loc la
standarde optime. Ţin să remarc implicarea elevilor
în derularea proiectului, entuziasmul lor molipsitor
şi responsabilitatea cu care au tratat această
experienţă europeană. De asemenea, mulţumesc
colegilor din echipa de implementare a proiectului
pentru susţinerea acordată pentru ca acest proiect să
fie un succes. Nu în ultimul rând, trebuie amintiţi şi
partenerii din cele şapte state europene care ne-au
primit cu căldură în mijlocul lor.
De la începutul perioadei de implementare şi
până în prezent, au avut loc o reuniune
transnaţională şi trei activităţi transnaţionale de
învăţare, predare şi formare, la care au participat, în
total, patru elevi şi cinci cadre didactice şi didacticauxiliare.
Reuniunea transnaţională a fost găzduită de
Instituto Profissional da Bairrada, Oliveira do
Bairro, Portugalia, în perioada 18-22 octombrie
2017. La reuniune au participat dir. adj. prof.
Andrioaie Ana-Maria şi doamna profesoară,
Gabriela Trofin, care ne-a împărtăşit cele mai
relevante aspecte din experienţa sa.
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„În mobilitatea desfăşurată la Instituto
Profissional da Bairrada din Oliveira do Bairro
(Portugalia) am cunoscut pentru prima dată o şcoală
particulară în care educaţia era direcţionată spre
domeniul profesional şi tehnic, o şcoală ce
răspundea nevoilor unor elevi fără acces la o
educaţie de calitate. Am vizitat o şcoală bine dotată
care le oferă viitorilor absolvenţi şansa unei vieţi
decente. Am cunoscut ospitalitatea, deschiderea şi
căldura portughezilor, am aflat lucruri interesante şi
am văzut locuri frumoase, am ascultat muzică fado,
am degustat vinul de Porto, am făcut cunoştinţă cu
valurile Atlanticului, am contemplat spectacolul
oferit de Atlanticul, furios în ziua respectivă, am …
Sunt multe de povestit. A fost minunat. ”
Prof. Gabriela Trofin
Prima activitate transnaţională de învăţare,
predare şi formare a fost găzduită de Glenamaddy
Community School din Glenamaddy, Irlanda în
perioada 27 februarie – 5 martie 2018. Au participat
dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria, ing. Filioreanu
Cristian şi elevul Pâslaru George. Iată cum a fost:
„Experienţa din proiectul Erasmus+ a reprezentat
pentru mine o şansă de a cunoaşte oameni noi, de a
lega prietenii noi şi de a crea relaţii noi. Irlanda a fost
o experienţă minunată. Workshop-ul susţinut de
mine şi doamna prof. Ana-Maria Andrioaie a decurs
mult mai bine decât ne aşteptam, iar feedback-ul pe
care l-am primit de la participanţii europeni a fost cu
atât mai frumos. ”
Elev Pâslaru George

BISFENOLUL A sau BPA este o substanţă
organică descoperită în anul 1891 de către chimistul
rus Alexandr Dianin şi obţinută în laborator pentru
prima dată de Thomas Zincke la Universitatea din
Marburg, Germania. În anul 1953, Herman Schnell
de la Bayer, Germania împreună cu Dan Fox de la
General Electric, SUA au obţinut un nou tip de masă
plastică, policarbonatul, utilizând ca şi materie
primă bisfenolul A.
Molecula de bisfenol A, formată din două
nuclee fenolice identice care se unesc printr-o punte,
ce prezintă, de o parte şi de alta, câte o grupare metil,
se obţine doar pe cale sintetică, din acetonă, în urma
unor reacţii de condensare în mediu acid. Deoarece
această substanţă nu se formează în urma unei
biosinteze, nu există enzime capabile să o degradeze.
În consecinţă, odată pătruns în organism, bisfenolul
A rămâne cu structura nemodificată, ceea ce îi
sporeşte nocovitaea.
Polimerii cu bisfenol A sunt utilizaţi la
fabricarea unor obiecte din plastic: biberoane, PETuri pentru lichide alimentare (apă, lapte, sucuri,
băuturi alcoolice, etc), CD-uri, aparate
electrocasnice, lentil, plombe dentare, mobilier din
plastic, la fabricarea hârtiei de copt sau la căptuşirea
ambalajelor metalice de conserve.

Principala sursă de contaminare cu bisfenol
o reprezintă alimentele şi apa. Recipientele din
plastic pot elibera bisfenol A în special când sunt
încălzite, expuse la lumină sau când prezintă un grad
ridicat de uzură. O altă sursă de contaminare este
hârtia termică, utilizată la fabricarea bonurilor de
ordine, de cumpărături, biletelor de cinema sau de
avion, iar transferul de bisfenol pe degetele umede
este de 10 ori mai mare decât pe degetele uscate.
Impactul extrem de nociv al bisfenolului
asupra organismului a fost demonstrat atât în SUA,
cât şi în Europa: perturbă echilibrul hormonal,
deoarece are o acţiune similară cu hormonul feminin
estrogen, provocând instalarea prematură a
pubertăţii, infertilitate, hiperactivitate, tulburări de
atenţie, astm, diabet, cancer.
Cea mai important metodă de a evita
contaminarea cu bisfenol este de a evita alimentele şi
băuturile ambalate în recipiente din plastic sau
înlocuirea lor cu cele din sticlă. Un studiu realizat în
2011 a arătat că prin schimbarea dietei cu alimente
proaspete, cantitatea de bisfenol din urină a scăzut
după 3 zile cu 50-70%
Obiectele din plastic care conţin bisfenol A
sunt uşor de recunoscut, deoarece sunt marcate cu
codul:

„În cadrul Proiectului Erasmus+ am
dobândit noi cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi ce vor
duce la îmbunătăţirea actului profesional. De
asemenea, am beneficiat de experienţe noi, dialog,
interacţiune şi formare într-un mediu multicultural,
acestea constituind o sursă de motivaţie şi un mijloc
de dezvoltare personală. ”
Ing. Filioreanu Cristian

prof. Camelia COJOCARU
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CENACLU
La paix dans ce troisième millénaire
À travers toute l'année 2018, dans la
Roumanie et la diaspora, on a célébré le centenaire
de la Grande Union des provinces roumaines
historiques par des manifestations des plus variées:
d'expositions de photographies d'époque, de
projections de films documentaires, d'émissions
télévisées ou radiodiffusées, de concours de culture
générale jusqu'à des tours à vélo du pays, à des
reconstitutions graphiques, à des visites guidées et la
liste pourrait continuer.
Quant à notre contribution, en tant que
promoteurs des langues vivantes, elle s'est
matérialisée dans les festivités consacrées à la
Journée Internationale de la Francophonie, du mois
de mars. Tout en proposant aux élèves de s'imaginer par écrit ou par des images - un tableau de cet espace
autochtone il y a ou dans 100 ans, on a lancé le thème
de l'UNITÉ (Un Nouvel Itinéraire Tout Européen)
qui a fourni aux élèves une opportunité de partager
leurs conceptions. Les productions lyriques ou en
prose ont surpris par la richesse des détails et par les
ressources imaginatives des textes; les dessins ont
évoqué des champs de bataille, des murs à escalader,
des gens se donnant la main pour un avenir meilleur.
Comme la paix et l'unité ne sont que les
ressorts d'un équilibre mondial en permanente
oscillation, on a voulu insister davantage là-dessus
lors de la Journée de l'Europe qu'on marque
annuellement par des moments plurilingues dans
nos classes de lycée.
D'ailleurs, l'Organisation Internationale de la
Francophonie a elle aussi mis l'accent sur le même
principe directeur dans ses démarches
transfrontalières. Le forum sur la paix du 11-13
novembre déroulé à Paris a naturellement suivi le
XVIIème Sommet de la Francophonie ayant eu lieu
cette fois-ci à Erevan en Arménie, du 11 au 12
octobre. Sous la devise « Vivre ensemble dans la
solidarité, le partage des valeurs humanistes et le
respect de la diversité », cette réunion des acteurs de
la francophonie - dont la Roumanie fait aussi partie
intégrante, de.com. avec 53 autres États et
gouvernements membres - a réitéré le désir de
propager le bien autour de soi, de coopérer en vue
d'un idéal commun. Mises à part les distances
territoriales, cet organisme se veut un vecteur des
échanges, des cultures et de l'innovation.
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Certes, il n'y a pas de paix sans un danger
imminent ou une confrontation militaire; c'est pour
cela que la Grande Guerre a été commémorée en
France, en Allemagne, au Mali et dans beaucoup
d'autres pays africains qui ont participé activement à
cette conflagration des plus ravageuses. Son épisode
le plus attendu, un armistice, par lequel les hostilités
ont cessé temporairement, est devenu une histoire
touchante transposée au cinéma dans la coproduction Joyeux Noël! (2005) inspirée d'un
événement réel de la ligne du front de l'ouest.
En guise de conclusion, ces activités et bien
d'autres dans notre école, dans notre pays et dans le
monde ont eu pour but de remémorer un passé
glorieux et d'anticiper une perspective rayonnante
par le biais d'un présent vécu intensément,
authentiquement et librement.
Pour plus de renseignements à propos de ce
sujet, vous pouvez toujours vous y rendre sur
francophonie.org et www.tv5mon

A doua activitate transnaţională de învăţare,
predare şi formare a fost găzduită de Istituto
Comprensivo "Vincenzo Mennella“ din Lacco
Ameno, Italia, în perioada 20-27 aprilie 2018. Au
participat dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria, prof.
Popa Paula-Nicoleta şi eleva, Dinu AdelinaCosmina.
„Deschiderea unor noi uşi, autocunoaşterea,
consolidarea stimei de sine, descoperirea
particularităţilor unor noi culturi, capacitatea de
integrare şi naşterea dorinţei de a explora sunt doar
câteva dintre „plusurile” pe care le poate adăuga
personalităţii tale participarea la un proiect
european. Erasmus+ a avut, aşadar, un impact
deosebit asupra formării personalităţii mele, în
tranziţia de la adolescent spre adult. ”
Experienţa mea „Erasmus+”
Eleva Dinu Adelina-Cosmina
„Pentru mine, mobilitatea în Italia pe care am
efectuat-o împreună cu d-ra dir. adj. prof. Andrioaie
Ana-Maria şi cu eleva Dinu Adelina-Cosmina în
cadrul proiectului Erasmus+ a fost o experienţă
unică şi valoroasă. Afirm aceasta, întrucât mi-a
oferit prilejul de a lua contact cu realităţile unui alt
sistem de învăţământ, dar şi cu specificul unei
civilizaţii multiseculare, fundamentale pentru ce
înseamnă patrimoniul nu doar european, ci şi
universal. ”
Prof. Popa Paula-Nicoleta

„A fost o experienţă unică, pe care nu o voi
uita niciodată. În cadrul proiectului, am participat la
o multitudine de activităţi care m-au ajutat să mă
dezvolt personal şi care m-au învăţat să lucrez cu o
echipă şi să am răbdare. Nu voi da uitării niciodată ce
mi-a oferit acest proiect! ”
Eleva Iojă Anca-Emilia
În anul ce vine urmează să aibă loc două
activităţi transnaţionale de învăţare, predare şi
formare. În perioada 5-11 martie 2019, la Aste
Põhikool din Aste, Estonia vor participa dir. adj.
prof. Andrioaie Ana-Maria, prof. Petrea Paula,
elevele Procopii Iuliana şi Varzari Nadejda. În
perioada 13-19 mai 2019, la Sternschule
Deutschlandsberg din Deutschlandsberg, Austria,
vor participa dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria,
elevele Burbulea Bianca-Anamaria şi Drăgănescu
Narcisa-Loredana, alături de încă un cadru didactic,
ce urmează a fi nominalizat.

Participanţii la a treia activitate
transnaţională de învăţare, predare şi formare,
găzduită de Zespol Szkol nr2 w Rybniku Gimnazjum Dwujezyczne nr18 din Rybnik, Polonia,
în perioada 16-22 octombrie 2018 au fost dir. adj.
prof. Andrioaie Ana-Maria, bibliotecar Sandu Luiza
şi elevele Calapod Miriam-Carla şi Iojă AncaEmilia.
„Mobilitatea din Polonia mi-a oferit ocazia
să cunosc ceilalţi parteneri din proiect, alături de
care am participat la diverse ateliere, am pătruns în
culisele sistemului educaţional european, total
diferit de cel cu care sunt familiarizată, m-am
bucurat de ospitalitatea lor şi am împărtăşit aceleaşi
emoţii ca toţi ceilalţi. Fără să mă repet, este un loc în
care aş reveni oricând cu plăcere …”
Bibliotecar Sandu Luiza

prof. Paula PETREA

„Una din cele mai frumoase perioade ale
vieţii mele! Am vorbit engleză din plin, am şi evoluat
la capitolul acesta. O gură de aer proaspăt, datorită
persoanelor cu care am stat! ”
Eleva Calapod Miriam-Carla

Coordonator de proiect, dir. adj. prof. Ana-Maria ANDRIOAIE
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Muzeul „Arta Ţărănească a Lemnului”
Străveche vatră românească de datini şi
virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o
personalitate specifică, atâ t prin a ş ezarea
geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul
spiritual al oamenilor, prin port şi obiceiuri. Oamenii
locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria
munţilor.
(Graţian Jucan „Câmpulungul Moldovenesc”)
Muzeul „Arta Ţărănească a Lemnului” este o
colecţie de etnografie specializată care prezintă
obiecte din lemn existente în Obcinile Bucovinei.
Înfiinţat ca Muzeu de Etnografie şi Ştiinţele Naturii,
a fost reprofilat în 1967 ca Muzeu al Lemnului, fiind
unic în ţară prin denumire. Deţine un bogat
patrimoniu ce cuprinde peste 15000 de piese din
lemn. Majoritatea pieselor din muzeu sunt realizate
din molid (PICEA ABIES). Este prezentată o
secţiune de molid de 670 de ani şi o altă secţiune de
molid de rezonanţă de 345 de ani, din care se făcea
darniţa sau şindrila. Se remarcă bradul (ABIES) şi
tot din familia răş inoaselor tisa (TAXUS
BACCATA). Tisa este monument al naturii. În
credinţa populară, tisa este arborele morţii, în timp
ce bradul este arborele vieţii. În simbolistica
ţărănească, tisa este reprezentată ca având crengile
spre cer, iar bradul avand crengile spre pământ.
Intrarea în muzeu este un ritual simplu, dar
de o solemnitate deosebită/desăvârşită. De îndată ce
ajungi la uşă şi pui mâna pe clanţă, o voce interioară
nu încetează să strige ,,Deschide şi intră, nu ezita...”.
Şi cu adevărat în hol te întâmpină atât de ceremonios
multele statuete din stânga şi din dreapta ta sculptate
în lemn care înfăţişează oameni sau animale, încât
fară să ştii uiţi de tot şi de toate, evadezi, te scufunzi
deja într-o altă lume şi te concentrezi doar pe ceea ce
văd ochii tăi.

Interiorul muzeului pare a fi foarte rece, însă
cuvintele calde ale ghidului au încălzit nu numai
atmosfera muzeului, dar şi sufletul meu. Întoarcerea
în timp mi-a deschis un nou orizont, m-a făcut să văd
altfel oamenii de dinaintea mea, şi anume, cum din
sufletul lor pur şi înfloritor luau naştere obiceiurile şi
tradiţiile pe care din păcate noi cei de azi nu le mai
pastrăm şi încercăm să uităm de ele. Picioarele
mergeau fără să le dau o ţintă, ochii când deschişi
când închişi încercau să proiecteze absolut tot. În
cele 20 de săli ale muzeului am cunoscut adevărata
viaţă a ţăranului român. Fiecare sală îşi are propria
răsuflare, viaţă şi istorie. Cât de dibace era mâna
ţăranului şi cât de tenace i-a fost mintea ca să-şi
cioplească propria gospodărie din lemn. De la unelte
pentru debitat lemnul până la tot felul de laiţe, scaune
mici care serveau ca suport pentru servirea mesei.
Aici am să încerc să aduc o parte din lumea
muzeului prin poze şi micile descrieri ale camerelor.
În prima sală a muzeului, erau expuse unelte
care se găseau în fiecare gospodărie ţărănească culpa
pentru măsurat diametrul unui trunchi, ţapina pentru
,,purtat” lemnul şi cahlăul folosit la construirea
plutelor, barda, traşca, gealeile, unelte pentru
măsurat şi pentru găurit lemnul.

Anul Nou ardelenesc

CENACLU
Fantoma trecutului

No servus toc! Ia uitaţi-vă ce frumos îi amu'
în Ajunul Anului Nou, când puntea dintre ani
slăbeşte şi îndreaptă fiecare suflet omenesc către un
alt început. Ardelenii noştri, oameni muncitori şi
cinstiţi, umblă grăbiţi, slobozi şi fericiţi pe străzile
Clujului. Oioioioioi!... şi ce miros desfată senzorii
olfactivi ai fiecărui pofticios care se încumetă să
treacă pe lângă gospodăriile ce răsună a zarvă şi
veselie. Bucate alese ies din cândălăul înfierbântat:
hăndăburci fripte în bloadăr, găluşte, cartofi
răndăliţi, mai săcălit în ulcele pentru peştele fript,
godinaş umplut, gulaşi şi colaci. No, nu-i aşe că vă
lasă gura apă? Ştiu sigur că mie, da... Toată ziua
gazdele încălzesc şi premenesc bordeiele pentru
petrecerile organizate în noaptea dintre ani. Şi cu un
stil aparte, cu o unică căldură emanată de sufletul
fiecărui ardelean, te îndeamnă, musai, să cinezi cu
ei: „No, ie şî mănâncă să nu rabzi de foame, ca şî
acasă, că di la mine nu ieşi hămnisit!”. Apoi după ce
bucatele au fost savurate, gospdarii, gazde si invitaţi,
se cinstesc cu câte un păhar cu mult cunoscuta
palincă de ţară ardelenească. Gospodinele aduc din
şopru, no tulai Doamnie, vruche si nevruche, că mai
bogat ca şoprul ardeleanului nu mai există. Cu
vătraiul aţâţă focul în bloadăr pentru a se face un
aliment ce e nelipsit de pe masa oricarui creştin: pita.
Şi, uitase-i să vă spun că pentru acest eveniment se
cuvine şi o costumaţie pe măsură: opinci sau cioci,
chişchinău, hârleţ sau năframă, cămeşă sau ia
tradiţională. Iar pentru toată pregătirea asta, nimeni
nu poate zăbiji, zola şi veselia se ţin mână în mână la
fiecare bordei. No şi ca orice creştini, vă invităm pi la
noi sî sărbătorim împreună cel mai frumos An Nou
ardelenesc.

Octavian DOCAN
prof. coord. Elena-Loredana CERNAT

Elena DIMITRIU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Săptămâna trecuse fără anumite întâmplări
şocante, eu îmi făceam treburile în linişte şi îmi
duceam planul mai departe. În noaptea dintre 2 şi 3
august mă trezesc din nou brusc fără să fi avut vreun
vis ciudat de data asta, pur şi simplu simţeam ca mi-e
frig, în cameră fiind foarte cald, având în vedere că
Lizuca dormea descoperită. Mă ridic din pat şi mă
duc jos să îmi fac un ceai de sunătoare ca să pot să
dorm mai bine, nu trece mult timp şi după ce pun
ibricul pe foc simt în spatele meu curent care e din ce
în ce mai rece, arzător de rece, mă întorc rapid şi
observ spre surprinderea mea că răceala a dispărut.
Ceva e straniu iar, vreau să nu bag de seamă,
crezând că e doar in mintea mea, mintea omului e cea
care joacă feste mai mereu, cred că îmi imaginez tot.
Nu trece mult timp, după ce îmi îndulcesc ceaiul cu
miere de salcâm şi mă pregătesc să sorb din el; aud
mai multe pahare spărgându-se în spatele meu, mă
întorc brusc şi un ciob se apropie cu viteză spre mine,
mă dau deoparte, iar ciobul se opreşte în harta mea cu
România Mare pe care o aveam pe masă. Mă uit
puţin dezorientat la tot ceea ce era în jurul meu, nu
ştiam la ce să mă mai aştept, ce urma. A doua zi,
ajung destul de buimac în biroul regelui şi observ că,
atât el, cât şi regina erau cam în aceeaşi stare ca şi
mine.
- Observ că toţi am avut o noapte grea, le spun eu
amândurora. Sper doar să nu fie la toţi trei acelaşi
motiv. Le explic celor două regalităţi cele petrecute
în seara precedentă şi observ mirarea în privirea lor,
toţi treceam prin aceleaşi clipe de coşmar. După
câteva momente de tăcere, regina prinde curaj şi îmi
povesteşte tot ce au păţit şi ei:
- Totul a început acum 5 zile când eu şi Ferdinand
voiam să adormim şi am avut amândoi aceleaşi vise
ciudate…
- Să ghicesc, o întrerup eu: eraţi într-un cimitir
cu un copil care plângea în braţe pe care dintr-o dată
îl luase un corb. Cei doi se uitau înspăimântaţi la
mine.
- Asta am visat şi noi, spune regina, iar la fel ca şi
tine, aseară, regele, uitându-se în hârtiile lui a văzut
că pe spatele desenului cu Dacia era scris în cărbune
„ Domi suae quilibet rex”
-La el acasă, oricine este rege…

Delia HUSARU
prof. coord. Loredana PAMFILE
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O filă de jurnal

Departe de casă

Am avut parte de o puternică zdruncinătură.
M-am ridicat. Nu ştiu cum, dar am ajuns la uşa
curajului, aş fi vrut să mă întorc, deşi mă hotărâsem
deja, aşa că mi-am împlinit misiunea. Am bătut.
Emoţiile mă încercau adânc, se auzeau ţipete de
fericire, râsete şi multă bucurie. Deodată, uşa s-a
deschis, clanţa era stăpânită de către el, băiatul dorit
cu atâta pasiune. Am rămas fără glas, ştiam că va fi
acolo, dar nu mă aşteptam ca din toţi invitaţii, tocmai
el să deschidă, ceea ce m-a făcut să cred că nu e o
coincidenţă faptul că amandoi eram atunci şi acolo
invitaţi, cu aceiaşi prieteni şi cu acelaşi scop
ascuns:să ne descoperim reciproc.
Eram tăcuţi, ne uitam unul la altul. Simţeam
agitaţia din privirea lui, acel negru intens mă ducea
departe, făcându-mă să mă pierd în ochii ce mă
admirau întâmplător. Era ceva special între noi, o
ştiam şi eu, dar o ştia şi el, însă nu era nimic de făcut:
povestea noastră ar fi trebuit scrisă demult, dar, la
acel moment. eu nu am avut destul curaj ca să-i
împrumut cerneala ce ar fi trebuit să ne picteze
iubirea, atunci într-o seară când soarele a plecat
devreme, nevrând să ne vadă lacrimile.
Am clipit şi m-am trezit la realitate, când am
observat că una din invitate se îndreaptă spre uşă, am
trecut pe lângă el. Mi-am îmbrăţişat prietena, i-am
urat toate cele bune şi m-am prefăcut că nu-l ştiu,
deşi îl cunoşteam mai bine decât pe mine. Era o
atmosferă frumoasăâ: toţi dansau şi râdeau
împreună,însă eu eram atentă să nu cumva să ajung
prea aproape de cel ce purta un rol bine ascuns în
sufletul meu, deşi inima îşi dorea arzător să se
întâmple asta.
M-am uitat atent în jur, observasem că nu e
El. Panicată fără motiv, i-am întrebat pe ceilalţi şi am
aflat ca e pe balcon. Am păşit cu speranţa fricii
alături, căci mă încredeam în dorinţa lui de-a mă
aştepta.
Ochii noştri s-au lovit din nou. Eram singuri,
dar împreună cu sentimentele ce ne încerca în fiecare
secundă. M-am apropiat şi mi-a vorbit, ne-am
îmbrăţişat puternic şi ne-am înţeles. Ca un copil ce
fură bomboane, i-am luat stiloul, l-am încărcat cu
sentimente pure şi i l-am înapoiat pentru a putea
începe să ne scriem povestea cât încă nu va pleca
soarele din viaţa noastră, din nou…
Izabela Ionaşcu
Prof. coord. Vasilica Temelie

Fugi, fugi, nu îndrăzni să priveşti în spate!
Numai cenuşa amintirilor ce refuză a arde se
amestecă cu cortina de ceaţă a drumurilor cutreierate
şi uitate ce te aşteaptă în spate.
Vremea trece, ceasul ticăie furios în urechi.
Tic-tac, tic-tac, frigul îţi răneşte pielea precum lama.
Vâjâie, vâjâie, tot mai furios rag monştrii, apoi urlă
tăcerea, îţi îngheaţă piatra ce-atârnă greu în carcera
pieptului.
Omul îşi venerează lanţurile, înaintează şi se
vrea tras brutal înapoi, oricât ar durea. Sunt murdare
şi zăngănesc spre a-i reaminti a sa neputinţă în care
se complace, îngropându-se şi înconjurându-se în
rugina şi praful ce le caracterizează. Materialul alb
de catifea ce chipu-i tot mai lipsit de sentiment îl
acoperă forţează închiderea ochilor şi deschiderea
coliviei aurite. Pasăre de piatră, fără de pene şi fără
de color, se sfărâmă şi curge printre gratii, scăpând
printre degetele deţinătorului.
Drumul continuă, doar peisajul se schimbă.
Degeaba ajungi să mergi pe apă, dacă în tălpi ai spini
ce apasă. Oglinda să se deformeze, valuri furioase să
mă dărâme, trage-mă-n adâncuri, să-mi ardă
plămânii!
Când nisipul ardea, pe urmele tale mi-ai zis
să păşesc. „Nu te teme, ai încredere, va fi bine dacă
îmi urmezi calea!”. Totuşi, ai uitat să-mi spui că
siguranţa-i Medusa, iar eu voi deveni statuia ce-ţi va
fi marionetă de porţelan expusă în vitrină.
Sunt departe de locul căruia am fost minţit că
aparţin, dar nu mă tem decât să plec capul, căci în
vârful lamei îmi va sta înfipt.
Caut ieşirea, dar evidenţa uşii de îndrăznesc
să o depăşesc ştiu că mă voi prăbuşi şi-mi voi
murdări iar trupul de smoală, însă chiar şi aşa risc,
ajungând să repet isprava.
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Nicoleta Cristina MÎNDRU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Cascada Cailor – minune a naturii
Din înălţimile muntelui, pe un versant foarte
abrupt al Rezervaţiei Piatra Rea, se aruncă năvalnic
înspre vale un şuvoi de apă cristalină dând naştere
uneia dintre cele mai frumoase şi mai mari cascade
din munţii Carpaţi: Cascada Cailor ! Sărind din
piatră în piatră de la o înălţime de 100 de metri, apa
însumată a cascadei cu zgomotul ei asurzitor ajunge
în vale şi ne răcoreşte deopotrivă pe noi cei veniţi să
îi admirăm splendoarea cât şi pe toate celelalte
vieţuitoare ale muntelui.
De unde vine numele de Cascada Cailor ?
Legenda spune că pajiştile de pe Muntele
Piatra Rea erau păşunate în trecut de stave
(=herghelii) de cai. De primăvară şi până toamna
târziu, în locurile acelea era raiul cailor. Liniştea lor
nu era tulburată decât de urs. Acesta, însă, nu avea
nicio şansă în câmp deschis în faţa unei herghelii de
cai. Ca să îi poată prinde, a ales să îi gonească spre
locurile prăpăstioase ale muntelui unde nu mai aveau
de ales decât să se azvârle în hăuri şi astfel deveneau
o pradă sigură. Într-o noapte de smoală, pe o ploaie
năprasnică, ursul şi-a încercat din nou norocul. Caii
stăteau adunaţi la un loc, speriaţi de fulgerele care
brăzdau cerul şi tunetele care făceau să răsune
muntele. Luaţi prin surprindere de atacul ursului, sau aruncat spre vale în speranţa că vor scăpa însă, în
noaptea neagră, nevăzând calea, au apucat-o într-o
direcţie greşită şi au căzut cu toţii în râpa cascadei.
Se spune că în acea noapte, fiara s-a ales cu o
captură de vreo 15-16 cai. Evenimentul a rămas în
memoria comunităţii, iar locurile au căpătat nume:
Cascada e a cailor, muntele e Muntele Cailor, circul
glaciar se cheamă Podul Cailor, iar pârâiaşul se
numeşte Izvorul Cailor.

În opinia mea, nu-i trebuie mult omului
pentru a fi fericit, nişte locuri minunate de o
privelişte irezistibilă. Înălţime, aer rece plin de ceaţa
de dis-de-dimineaţă şi de jur împrejur un tablou
nemaipomenit de culori, roşu, castaniu-galben, brazi
drepţi, alţii, săracii mai înclinaţi.
Un fior de răceală a trecut prin noi, dar, în
acelasi timp, aveam un suflet încălzit de minunăţia
pe care urma să o vedem.

Ştefania MIHALCEA
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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În anul şcolar 2017- 2018, Colegiul „Mihai
Eminescu” Bacău a fost evaluat de două ori:
_
primind Atestat privind nivelul calităţii
educaţiei oferite de către unitatea noastră ca urmare a
obţinerii calificativelor Foarte bine (40 indicatori) şi
Bine (la I09, I10 şi I11), cu un punctaj de 126 la 43 de
indicatori de performanţă prevăzuţi în Hotărârea
Guvernului nr. 1534-2008, privind aprobarea
Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în învăţământul preuniversitar/ atestat valabil până
în anul şcolar 2022-2023, inclusiv,
_
menţinând titlul de Colegiu, în baza
evaluării făcute o dată la 5 ani conform art. 4 şi 7, din
Metodologia de acordare a titlului de Colegiu
Naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului
Educaţiei Naţionale nr.3732/20.05.2013, în
contextul în care în judeţul Bacău 7 unităţi şcolare şiau pierdut titulatura de „Colegiu”.
Ne-am întrebat de ce nu putem solicita
denumirea de Colegiu Naţional, deşi am descoperit
că sunt câteva dovezi care ar atesta formarea
cadrelor medicale încă din 1941(Decretul – Lege
nr.2.225 bis din 2 august 1941 privind acordarea
Diplomei de soră infirmieră, în numele Majestăţii
Sale Regelui), dar Şcoala Medie Sanitarăera sub
cupola Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale.
Primul act care atestă existenţa unităţii
noastre sub cupola Ministerului Educaţiei şi
Învăţămîntului,emis de Consiliul de Miniştri al
republicii Socialiste România, este Hotărârea nr. 354
din 5 aprilie 1974 privind măsuri pentru
generalizarea primei trepte a învăţământului liceal
începând cu anul şcolar 1974-1975 care în anexa 2
enumera pe judeţe denumirile liceelor, profilul şi
localitatea (Liceul Sanitar Bacău), respectiv organul
în subordinea căruia funcţiona (Ministerul Sănătăţii)
fiecare unitate liceală.
De atunci şi până în 1990, Liceul Sanitar
pregătea cadre medicale medii/cu bacalaureat.
Reînfiinţarea Şcolilor Postliceale Sanitare prin
H.G.R. nr.521/1990 adus la desfinţarea profilului
sanitar la nivel liceal, urmând ca prin Ordinul
Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr.
36283/1992 şcoala să primească numele de Liceu
Teoretic „Mihai Eminescu” şi pentru că funcţiona în

aceeaşi structură şi liceul teoretic şi şcoala
postliceală sanitară Ordinul Ministerului
Învăţământului nr. 4056 / 1996 ne denumeşte Grupul
Şcolar „Mihai Eminescu” Bacău.
Actuala denumire de Colegiul „Mihai
Eminescu” Bacău, cu nivel liceal teoretic şi nivel
postliceal – calificarea asistent medical generalist, sa aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei,
Cercetăriişi Tineretului nr. 4377/09.06.2008 şi este
practic reconfirmată prin ultimele două evaluări
amintite mai sus.
În anul şcolar 2018- 2019, sărbătorim 45 de
ani de unitate de învăţământ, conform ministerului
de resort. Nu titulatura atrage şi menţine elevii, ci
rezultatele elevilor ca urmare a efortului echipei de
cadre didactice, alături de munca personalului
didactic auxiliar şi nedidactic şi susţinerea
parteneriatelor. Promovarea la nivel internaţional o
datorăm proiectului pentru Parteneriatul Strategic
Erasmus+ KA219 cu titlul „Entrepreneurship:
Imagination at Work”, coordonat la nvielul
colegiului de domnişoara director adjunct,
Andrioaie Ana Maria, absolvenţilor care studiază în
universităţile europene şi interesului diverselor
spitale din statele europene pentru absolvenţii de
nivel postliceal, calificarea asistent medical
generalist.
Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău rămâne
ce a fost, o şcoală cu tradiţie în învăţământul bacăuan
şi naţional, care se adaptează cerinţelor unei şcoli
europene.

Director, prof. Constantina HULEA
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Speranţă

Fata cu ochi de smarald

A fost odată ca niciodată un fermier cu doi fii
care trăiau într-o împărăţie. Împăratul avea o singură
fată şi era timpul ca aceasta să-şi găsească alesul
pentru a lua locul tatălui. Întreaga împărăţie şi-a
încercat norocul, tot ce ştiau este că trebuie să
răspunzi la nişte întrebări, dar, de fapt, era o probă
ascunsă la care a picat majoritatea. În a treia zi de la
anunţul căutării alesului, ajunge la castel fermierul
cu fiii săi. Împăratul, gândindu-se că nu-şi poate lăsa
fata să fie cu un simplu fiu de fermier, le dă probe în
plus.
- Înţeleg că veniţi din colţul celălalt al
împărăţiei, dar nu-mi pot da fata unui simplu fermier,
spune împăratul cu un aer de superioritate.
Fermierul se rugă de împărat şi, în final, au
căzut de acord de a da trei probe celor doi fraţi, cel
care le trece pe toate va avea dreptul de a sta de partea
fetei.
- În prima probă, va trebui să mergeţi în partea
de nord a împărăţiei unde mama natură şi-a reluat
teritoriul şi să-mi aduceţi înapoi inelul din vechiul
castel.
- Tată, vreau să-mi dai cea mai strălucitoare
armură si cea mai mare armă pe care o ai, spune fiul
cel mare la care tatăl îi dă tot ce a dorit.
- Tată, eu nu-mi doresc armură strălucitoare şi
nu-mi doresc nici cea mai mare armă, tot ce te rog
este să-mi dai armura şi sabia care crezi că o să îmi fie
de folos, spune fiul cel mic rugându-se de tatăl său.
După toate pregătirile, cei doi fraţi au plecat
spre vechiul castel pentru a lua inelul împăratului.
Fratele cel mare o luă cu mult în faţa celui mic, acesta
pierzându-se într-o ceaţă apărută de nicăieri.
Mergând prin ceaţă, fratele cel mic observă o lumină
ce se-ndreaptă spre ea şi acesta ajunge în faţa
castelului. După ce găseşte inelul înăuntru se duce
spre ieşire unde ceaţa apare sub forma unui corp
uman explicând prima probă.
- Pentru a ajunge undeva, pentru a nu te pierde
în ceaţă trebuie să dovedeşti că vii cu gânduri de
pace, cei care vin înarmaţi şi au gânduri de luptă vor
rămâne pierduţi cât timp destinaţia lor este castelul
naturii...

A fost odată ca niciodată că de n-are fi nu s-ar
povesti, într-un tărâm îndepărtat, unde soarele era
una cu luna, un văduv împărat care avea două fete. Şi
una dintre ele era atât de frumoasă, că nici stelele,
călăuze minunate ale nesfârşitelor nopţi, nu reuşeau,
prin strălucirea lor să primeze frumuseţea ei
cotropitoare. Asemenea unui pom cu vreascuri
uscate, frumuseţea ei era o pedeapsă încă din
vremurile mult apuse, de când a văzut lumina lunii
pentru prima dată. Parcă un blestem neştiut pusese
stăpânire pe sufletul ei, astfel încât pe cine privea cu
ochii ei mari si verzi ca de smarald, acela se
transforma în stană de piatră. Acesta era motivul
pentru care trăia retrasă, în cel mai înalt turn din
împărăţie, departe de ochii oamenilor. Vraja
blestemului, însă, nu era cunoscută de nimeni. Unii o
numeau „vrăjitoarea tărâmului negru”, alţii spuneau
că ea ar dori dinadins să îi transforme pe toţi în stană
de piatră, atât de flămândă era pentru libertate. Din
toate cele auzite si neauzite, un lucru era cert în faţa
lui Dumnezeu. Fata, pe lângă ochii verzi, ca iarba
proaspăt crescută, nasul lung şi părul răvăşit, cu
buzele mari de-un roz pastel şi glasul subţire, care
şuiera în tot regatul, când aceasta imita ciripitul
păsărelelor, avea un suflet bun, mai ceva decât cel al
unei zeiţe. Dar, cum orice suflet chinuit de soartă, de
o aţă invizibilă numită „destin”, fata îşi petrecea
majoritatea nopţilor plângând si rugându-se la
Dumnezeu să o elibereze de păcat, o irosire, o
singurătate, o mare de gânduri. Dorea ca cineva să o
privească în ochi şi să îi înţeleagă durerea, să îi
privească sufletul care ascunde atât de multă
suferinţă şi dragoste neîmpărtăşită.
Într-una din nopţi, un porumbel s-a arătat la
geamul împăratului, iar, când fata cea mică a căzut
într-un somn adânc, acesta a spus către împărat:
- Împărate, împărate, vin din ţările cu soare,
pentru a-ţi da o scrisoare. Fiul de crai din tărâmul de
miazăzi de două fiice de împărat auzi.
- Cum ai avut tu, fiinţă necuvântătoare,
curajul să mi te arăţi şi mai pe semne cu o scrisoare?
Nu ştii că cei care ajung în regatul meu, nu mai scapă
de aici cu viaţă?...

Toni DUMA
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Andrada PARASCHIV
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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Trainee girl
Dragă ea…
„Îţi aminteşti acea dimineaţă friguroasă de
toamnă în care ne-am întâlnit?
Instructorul de dans ne pusese să repetăm
împreună. Eu mă pregăteam să debutez pe vremea
aceea, în timp ce tu erai abia la început de
antrenament.
Nu ştiu dacă a fost sclipirea din ochii tăi sau
cât de ruşinată şi determinată să faci mai
bine este lucrul ce m-a fascinat la acea vreme, dar am
vrut să te cunosc. Aşa că am riscat şi te-am întrebat
dacă nu cumva ai vrea să ieşim în oraş la o cafea.
A fost atât de uşor să vorbesc cu tine, să ajung
să te consider prietena mea.
Îmi amintesc atât de clar acea stradă plină de
magazine şi acea cafenea micuţă, plină
de căldură. Acea cafenea ce la scurt timp a devenit
locul nostru.
Îmi amintesc clar cum într-o zi de primăvară
ai cedat. Ţi-ai ascuns chipul obosit între
palme. „Nu ştiu dacă mai pot continua aşa. Toate
antrenamentele astea mă seacă de puteri! Poate pur şi
simplu nu sunt făcută să fiu un artist…”. M-ai luat
prin surprindere, dar m-a durut teribil să aflu că iei în
considerare posibilitatea ca tu, fata ce zâmbeai atât
de larg şi îmi era mereu alături chiar credea că nu este
destul de bună pentru a-şi atinge visul? Chiar şi
acum, când îmi amintesc, sunt revoltat. Am făcut
exact ce ai fi făcut tu. Ţi-am zâmbit şi te-am încurajat
cum am putut mai bine. Dar am fost atât de trist în
momentul în care am debutat. Ar fi trebuit să fiu
fericit, toate eforturile mele mă aduseseră în punctul
în care puteam să mă exprim pe scenă în faţa lumii.
Ştiu că ai simţit-o şi tu în reprezentaţia mea. Am
văzut în ochii tăi că ne gândeam la acelaşi lucru.
Odată ce debutez, nu ne vom mai putea
vedea”.
Amândoi ştiam acel adevăr crud, iar din acel
moment, nu ne-am mai intersectat.
Acum este iar acea perioadă a anului. Încă nu
te-am uitat şi sper că nici tu nu ai făcut-o pe de o
parte. Dar poate că este mai bine dacă ai făcut-o.
Încă îmi este dor de zâmbetul tău larg, se discuţiile
lungi şi de timpul petrecut împreună. Îmi lipseşte
compania ta, îmi lipsesc îmbrăţişările tale. M-am
îndrăgostit de tine fără să-mi dau seama.
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Deşi este prea târziu ca să-ţi mai mărturisesc
sentimentele mele, deşi cel mai probabil drumurile
noastre nu se vor mai întâlni…
Ai fost o iubire atât de sinceră şi atât de pură,
atât de copilărească, dar atât de profundă
şi matură în acelaşi timp încât mă simt de parcă tu mai învăţat să iubesc, de parcă tu ai fi prima mea iubire.
Continuă ceea ce faci, eşti minunată, iar ochii
mei încă nu se pot dezlipi de tine. O adevărată
vedetă.
.
Cu drag,
Cel ce ţi-a fost alături cândva

Nicoleta MÎNDRU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Invitaţia la jocul de cuvinte de sub umbrela
bioştiinţifică pornit de la formula magică
Supercalifragilisticexpialidocious vs.
Sternocleidomastoidian continuă!
Iată o nouă provocare! Creaţi un eseu
pornind de la una din schemele de mai jos!

Vă ajută lexemele? Titlurile sunt date sub
fiecare imagine! Lucraţi în echipa Biolexic!
Dacă jocul construirii lexemelor nu este
decât un element de cultură generală absolut necesar
în portofoliul unui licean, descoperirea etimologiei
cuvintelor poate fi un joc de explorare a trecutului,
creându-ne o gândire algoritmică, nu doar o
paradigmă. Iar Joel Barker spunea că: „Să ignori
puterea paradigmelor în a-ţi influenţa gândirea
(discernământul), înseamnă să te expui unui risc
foarte mare în explorarea viitorului. Pentru a reuşi să
dai formă viitorului, trebuie să fii pregătit şi totodată
să fii capabil să îţi schimbi paradigmele!”.
Mulţi autori de dicţionare de termeni
biologici susţin că majoritatea cuvintelor au originea
din limba greacă (cum am demonstrat în primele
articole publicate în ultimele numere ale revistei) sau
din limba latină (căutaţi să descoperiţi taxonomia/
nomenclatura binară susţinută în impresionanta
lucrare „Systema Naturae” a suedezului Carl
Linnaeus – numele fiind după ortografia latină), aşa
cum este mare parte din vocabularul limbii române,
dar,în ultima vreme, influenţa limbilor moderne
(franceza, engleza) este foarte importantă în
constituirea biolexicului actual.

În biologie, termenul binomial este
denumirea ştiinţifică a unei specii, acceptată în
momentul actual, ce conţine doi termeni: numele
genului şi numele specific, scrise în limba latină sau
transliterate în latină din alte limbi. Ambii termeni ai
numelui binomial se scriu cu caractere cursive, dar
numai numele genului se scrie cu majusculă.
Folosirea limbii latine se explică prin faptul că
sistemul binomial a fost popularizat în secolul al
XVIII-lea, când publicaţiile ştiinţifice erau
majoritatea scrise în latină.

Biologii menţin coduri de nomenclatură
pentru a asigura unicitatea: în zoologie, de exemplu,
nomenclatura ştiinţifică a speciilor este
reglementată de Codul internaţional de
nomenclatură zoologică.
Să luăm cel mai bun exemplu şi etimologia
lui: HÓMO SÁPIENS s.m. (Biol.)= Individ din
ordinul primatelor socotit de Linné ca tip al speciilor
umane. [< lat. homo sapiens – omul inteligent]. Iată
alte exemple din lista „umbrelă” a speciilor arhaice
de Homo: †Homo antecessor—Bermudez de Castro
et al.,1997; †Homo erectus (—Dubois, 1892);
†Homo ergaster —Groves & —Mazak, 1975; Homo
habilis (Omul îndemânatic) în 1964; etc.
Ruth Benedict spunea că: „Istoria vieţii
individului este în primul rând o acomodare la
modelele şi standardele transmise din generaţie în
generaţie în comunitatea sa.” Comunitatea şcolară
oferă şanse pentru acomodarea individului, iar
colegiul nostru vă ajută să vă scrieţi propria istorie
descoperind spiritul de echipă.
Tu din ce comunitate vrei să faci parte? Vino
alături de noi să-ţi descoperi comunitatea!

prof. Constantina HULEA
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PRO DIDACTICA
Poeta Vates
,,Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am
crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un
luptător, un deschizător de drumuri, un mare
pedagog al neamului din care face parte, un om care
filtrează durerile poporului prin sufletul lui şi se
transformă într-o trâmbiţă de alarmă. Am văzut în
scriitor un element dinamic, un răscolitor de mase,
un revoltat, un pricinuitor de rebeliuni. Am văzut în
scriitor un semănător de credinţe şi un semănător de
biruinţe”.
Vocaţie artistică şi conştiinţă civică. Iată
fluviul subteran ce i-a hrănit terenul fertil al
manifestărilor creatoare celui pătruns în memoria
generaţiilor de cititori drept ,,poetul pătimirii
noastre”, Octavian Goga.
La începutul secolului al XX-lea, când
poezia naţională depăşise, prin Alecsandri,
Macedonski şi Eminescu, etapele unor ezitări şi
tatonări fireşti ale procesului de maturizare a
genului, bardul din Răşinari îşi asumă un lirism
profund social, implicit retorica de tribun ce înfioară
mulţimile. În această ordine de idei, scriitorul
ardelean îşi revendică rolul de cântăreţ al destinului
unui neam înrobit, fiind atras mereu de tumultul
vieţii, de frământările oamenilor şi de lupta pentru
neatârnare şi libertate naţională, imprimându-i vocii
sale tulburătoare accente profetice, de poeta vates.
Deşi redusă volumatic, opera lirică a
scriitorului este revelatoare pentru convertirea
literaturii într-un crez civic şi într-o cale superioară
de iluminare a conştiinţei conaţionalilor săi.
Ciclurile de versuri, ,,Ne cheamă pământul”(1909),
,,Din umbra zidurilor” (1913), ,,Cântece fără ţară”,
articulează ariustic o veritabilă monografie a satului
transilvănean, realizată în datele ei esenţiale.
Nimic însă din solaritatea viziunii estetice a
contemporanilor săi sămănătorişti asupra toposului
rustic nu rezidă în aceste versuri, căci, pentru Goga,
lumea satului este strivită de nedreptăţi,
deznădăjduită, iar pentru realizarea idealurilor
naţionale şi sociale, întreaga natură se solidarizează
cu cei oprimaţi. În majoritatea creaţiilor poetului,
tremură jalea, duioşia, plânsul, sub forma unor
lamentări ritualizate, cu accente biblice sau liturgice,
dispoziţie psihică menită să impună compoziţiilor în
versuri o structură duală: durerea existenţială
demascatoare, în prima parte, şi nelinişte,

ameninţare şi revoltă, în a doua parte. Octavian Goga
vede, în fapt, în propria artă un sacerdoţiu, o religie
care favorizează epifania ,,mântuirii”, convins fiind
că opera trebuie să transfigureze trecutul neamului,
suferinţele prezentului şi credinţa în împlinirea
idealurilor naţionale, elocvente fiind notele
confesive: ,,Arta e un duhovnic implacabil. Oricât
am încerca să-i ascundem realitatea, ea ne smulge
adevărul întreg. Oricât ne-am da silinţa - nu izbutim
să ducem minciunile în templu.. Ele rămân la poartă
şi noi trecem pragul cu sufletul dezgolit… De aceea
operele noastre sunt singurele biografii adevărate”.
Ca om politic, Goga a militat pentru
eliberarea naţională a românilor din Transilvania,
desfăşurând o important activitate politică, în cadrul
Partidului Naţional Român. Lupta tot mai susţinută a
poetului pentru drepturile naţionale şi sociale ale
românilor ardeleni îi atrage însă arestarea şi primul
proces de presă(1911), soldat cu detenţia la
Seghedin(1912).
Intrarea României în Primul Război
Mondial(1916) l-a determinat pe scriitorul
,,pătimirii noastre” să se înroleze, în 1917, ca soldat
pe frontal din Dobrogea. Octavian Goga se
manifestă activ însă şi în plan diplomatic,
încredinţându-i-se astfel o serie de misiuni la Paris şi
Londra, unde lucrează în cadrele Consiliului
Naţional Român. Demersul politic implica
determinarea marilor puteri de a recunoaşte
desăvârşirea unităţii politice a neamului. La 1
decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia hotărăşte Unirea Transilvaniei cu
România, vestea fiind primită cu entuziasm de
românii de peste graniţă şi de membrii Consiliului de
la Paris. Aflat în Franţa, Goga este ales membru în
Consiliul Dirigent al Transilvaniei. Implicarea sa
politică se lărgeşte şi prin fondarea Partidului
Naţional Agrar, care se va constitui mai târziu în
Partidul Naţional Creştin, şi prin deţinerea câtorva
portofolii de ministru, ca ministru de stat(19201921), al Cultelor şi Artelor (1920), ministru de
Interne (1926-1927), iar, în perioada 28 decembrie
1937 - 11 februarie 1938, va activa chiar ca prim ministru al României.
Prin opţiunile sale artistice, implicit prin cele
publice, Octavian Goga şi-a croit propriul drum, care
e unic, monocord, dar inconfundabil, o cale ce s-a
detaşat de labirintul trăirilor abisale egocentriste.
Bibliografie: Constantin Ciopraga, ,,Literatura
română între 1900 şi 1918”, Ed. Junimea, Iaşi, 1970
prof. Elena Loredana CERNAT
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Laboratorul de gânduri
Coborând în holul locuinţei mele, păşesc pe
o trapă de lemn, ascunsă sub un covor. Un sunet de
lemn şubred ȋmi atrage atenţia şi, ca printr-un vis, îmi
aduc aminte de trecutul meu, locul unde îmi
pereceam zilelele, orele studiind. Curios, cobor pe
treptele umede, reci şi mă cuprinde o lumină caldă
asemenea unei lumânări. Înaintez pe un hol lung şi
ȋntunecat. Pereţii goi şi umezi, ascund printre
crăpături, fiinţe ale întunericului ce îşi croiesc pânza
pentru nefericiţii fluturi nocturni. Lumina nu
izbuteşte să se stingă, iar întunericul din jurul meu
parcă dispare pe măsură ce înaintez. Într-un final,
ajung la capătul holului. O uşă de oţel se deschide în
faţa mea cu un zgomot asurzitor de balamale
ruginite. Odată pătruns ȋn ȋncăpere, lumina ajunge la
o intensitate uriaşă. Eu nu observ, fiind purtat de un
miros familiar de cărţi noi, spre un raft cu atlase,
manuale şi sticlărie de laborator. În toată camera, pe
jos, sunt aruncate carneţele de notiţe, pline de
gânduri şi studii biologice demult uitate.
Pe toţi pereţii albi, stau atârnate tablouri cu
oameni de ştiinţă. Camera este uriaşă, împânzită cu
biblioteci pline cu cărţi prăfuite, aşezate ca într-un
muzeu. În mijloc, este o masă, iar în lumina unei
lumânări, se observă o foaie ruptă, mototolită cu un
scris aproape ilizibil: „Eu, un simplu visător, caut
răspunsuri, studiez mintea umană, un concept
neînţeles de mulţi, o operă de artă creată de un artist
divin, consider că am descoperit o explicaţie…”. Pe
unul dintre pereţi este jumătatea cealaltă a foiţei
rupte: „Consider că mintea umană este aidoma unui
laborator de gânduri, întrucât ele sunt create ȋn acest
loc, un macrocosmos plin de enigme şi mistere. Aşa
cum pânza gândurilor este infinită, extinzându-se
către eternitate, aşa cum şi reţeaua neuronală se
ramifică, fiind aidoma unei alte lumi, unei imense
cărări, pentru esenţa ce defineşte fiinţa umanăgândul.” Iau zâmbind foiţa îngălbenită şi mă aşez la
masa din mijlocul încăperii meditând.
Un gând, o idee, un simplu act, fiecare are
câte un rol important în existenţa noastră. Pentru
unii, acestea devin greoaie, copleşind omul prin
coplexitatea detaliilor, aceştia pierzându-se în
propriul lor labirint psihic.
Dar sunt şi persoane pentru care aceste
concepte nu sunt de-ajuns fără un mic ajutor, o armă
ce îi ajută să înainteze prin întunericul adânc şi
complex numit gândire.

O armă atât de puternică ȋncât poate lumina
orice cotlon al labirintului, poate înfrunta orice
obstacol, aceasta numindu-se imaginaţie. „Logica te
duce de la punctul A la punctul B. Imaginaţia te duce
oriunde, totodată, imaginaţia este mai importantă
decât cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată.
Imaginaţia face ocolul lumii.”- citate celebre de-ale
unui geniu - Albert Einstein. Şi, totuşi, mă sâcâie o
întrebare... Oare în jurul meu sunt asemenea
oameni? Dar chiar dacă sunt, nimeni nu poate şti.
Nimeni nu poate vedea lumina interioară a fiecăruia
care îi călăuzeşte prin labirintul gândurilor lui.

Octavian DOCAN
prof. coord. Camelia COJOCARU
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Un posibil dialog

Viaţa în culori
Ce este viaţa? O scurgere de timp? Nu! Viaţa
este un pictor neobosit care ne farmecă cu zestrea sa
de culori. Îşi ia paleta şi ne bucură zilnic cu zeci de
culori, ba chiar cu sute de nuanţe de la cele mai vii
până la cele mai şterse de umbrele timpului. Fiecare
dintre noi e o fiinţă vie, trăieşte zilnic emoţii şi
sentimente, cărora le găsim o asociere.
Privesc înserarea şi mă întristez, dar timpul
se scurge repede, asemeni nisipului din clepsidra
timpului. Şi liniştea înspăimântătoare a nopţii,
asemeni grafitului de culoare cenuşie, se sparge în
mii de culori şi se naşte lumina zilei. Pătrunde în
sufletul meu … şi un val de speranţă îmi copleşeşte
fiinţa. Privesc cerul azuriu. Mă încântă lumina
orbitoare a zilei, asemeni albului metalic al
argintului. Apoi soarele cu nuanţele lui galbene
precum aurul îmi luminează gândurile. Trăiesc clipe
fericite!
Ceva neaşteptat într-o singură clipă îmi
umbreşte fericirea. Emoţiile negative încearcă să mă
smulgă din anturajul meu plăcut. Vrând-nevrând îmi
bat la uşă clipe sumbre, pictate în negru-cenuşiu,
precum e pulberea fină a metalelor.
În sufletul meu se duce o luptă continuă între
bine şi rău, între cald şi rece, între alb şi negru. Aşa e
viaţa, nu există doar lumină. Dar învăţ de la flori să
mi-o colorez, căci se merită.
Viaţa! Cu ce aş mai putea-o asemăna? Poate
cu un diamant ba incolor, ba gălbui. Nu contează! În
esenţă tot bijuterie rămâne. Şi nu una simplă, dar e
ceva scump, ceva preţios, ce nu-şi pierde valoarea în
timp.
Alerg după frumos în noapte, alerg după
culoare toamna târziu, când totul e pustiu, dar nimic.
Şi totuşi am descoperit! Este ea, Chimia, care ca o
adevărată împărăteasă a culorilor ne bucură ochiul
şi inima cu diversitatea de coloranţi, care aşternuţi pe
pânzele pictate, ne transpun în adevărate colţuri din
natură.
Şi în acest anturaj fals, dar totuşi feeric, cad
pe gânduri şi mă întreb în tăcere: care este izvorul
vieţii? Ce culoare are? Apoi cugetul îmi şopteşte: e
apa! Dar e fără culoare!
Da, fără culoare. Şi înţeleg într-un târziu că
acest lichid lipsit de culoare, fără gust, fără miros, e
atât de important pentru viaţă. Pur şi simplu fără ea
nu am exista!
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Atunci cugetul îmi şopteşte: de unde atâtea
nuanţe de albastru ale apei în natură? Din nou se
implică Măria Sa – Chimia! Doar atâtea substanţe
chimice se pot dizolva în apă! Sigur ele o ajută să
reînvie printre minunatele culori.
În tăcere închid ochii şi admir întreaga mea
viaţă, care nu poate exista fără splendoarea şi feieria
culorilor. Sumbre sau reci, ele îşi au rostul lor în
această lume!

Nicoleta ANIŢĂ
prof. coord. Camelia COJOCARU

Mi-e toamnă și-n suflet
Şi simt că-mi tremură în suflet
O stare, un regret, o grea simţire;
E toamnă, e pustiu, e vuiet,
Iar gându-mi zboară în neştire.
E întristare, e destin de toamnă.
Cu pat de frunze şi frumos, şi poezie!
E confesiunea unor gânduri prea tăcute,
E despre adormire, moarte şi răsunet.
Prin parc trec paşi nepăsători şi toate
Îmi par desprinse parcă din trecut.
A mai trecut o toamnă şi-ncă-o toamnă
Deşi în gând să-mi fie vară aş fi vrut.
Iar îmi stă gândul prins parcă de grinde,
Natura spre echilibru tinde!
Acum frunza în putrefacţie este...
Mi-e toamnă şi-n suflet, dar cred că trec peste!

Andreea RĂCHITEANU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Timpul, ca dimensiune ireversibilă devine o
supratemă abordată de Eminescu deopotrivă în
creaia sa lirică şi epică, unde dubla opoziţie
ontologică timp obiectiv/timp subiectiv, durata
consecutivă (cronologică) / durata simultană
(secvenţe din epoci diferite alăturate) este
soluţionată în favoarea termenului secundar, precum
în nuvela erudit-filosofică şi fantastică Sărmanul
Dionis:
Maestrul Ruben era un bătrân de o antică
frumuseţă. El era un evreu învăţat şi fusese chemat
de domnul Moldovei ca dascăl de matematică şi
filozofie la Academia din Socola. Călugărul Dan e
unul din şcolarii Academiei şi al maistrului Ruben şi
îi împărtăşeşte toate îndoielile:
Elevul: Pe deplin, aşa cum mi-ai spus-o, dascăle, am
trăit în viitor!...Îţi spun, acum am doi oameni
deosebiţi în mine -unul, călugărul Dan, care vorbeşte
cu tine şi trăieşte în vremurile lui Alexandru –Vodă,
altul cu alt nume, trăind peste cinci sute de ani de
acum înainte.
Profesorul: De aceea oamenii au o simţire întunecată
pentru păstrarea şi mărirea neamului lor. Sunt tot ei
cei care renasc în strănepoţi... Şi asta-i deosebirea
între Dumnezeu şi om. Omul are-n el numai şir fiinţa
altor oameni viitori şi trecuţi. Dumnezeu le are
deodată toate neamurile ce or veni şi ce au trecut;
omul cuprinde un loc în vreme. Dumnezeu e vremea
însăşi, cu tot ce se-ntâmplă-n ea, dar vremea la un
loc, asemenea unui izvor a cărui ape se întorc în el
însuşi, ori asemenea roţii ce deodată cuprinde toate
spiţele, ce se-ntorc vecinic. Şi sufletul nostru are
vecinicie-n sine - dar numai bucată cu bucată.
Închipuieşte-ţi că pe o roată mişcată-n loc s-ar lipi un
fir de colb. Acest fir va trece prin toate locurile prin
care trece roata învârtindu-se, dar numai în şir, pe
când roata chiar în aceeaşi clipă e în toate locurile
cuprinse de ea.
Elevul: Bine, dascăle, dar nemărginirea, veşnicia?
Profesorul: Tot ca vremea, bucată cu bucată poţi fi în
orice loc dorit, pe care n-o poţi părăsi neumplută. Ştii
că în puterea unei legi: Nu este spaţiu deşert. Dar este
un mijloc pentru a scăpa de această greutate... o
greutate impusă de trecătorul corp omenesc. Ai
văzut că în om e un şir nesfârşit de oameni. Din acest
şir lasă pe unul să-ţi ţie locul cât vei lipsi din el.
Acesta nu poate fi întreg, căci ţi-ar nega existenţa ta.

În fapt, însă, omul cel veşnic din care răsar
tot şirul de oameni trecători, îl are lângă sine-îl vezi,
deşi nu-l poţi prinde-e chiar umbra ta. Tu îi poţi da
umbrei tale din firea ta trecătoare, ea îţi dă din firea
veşniciei, aşa capeţi din atotputernicia lui
Dumnezeu.
Elevul: Meştere, oare când voi ajunge să pricep
adâncimea ta?
Profesorul: Adâncimea mea o ai în tine, numai
nedescoperită. Crezi că ai pricepe ceea ce zic, dacă
n-ai fi de firea mea? Crezi că te-aş fi ales de discipol
al meu de nu te ştiam vrednic şi adânc? Tu şti ca o
vioară în care sunt închise toate cântările, numai ele
trebuiesc trezite de-o mână măiastră, şi mâna ce te va
trezi înăuntrul tău sunt eu.
Elevul: Dacă în această seară aş încerca să mă duc
într-un spaţiu zidit cu totul după voia mea?
Profesorul: Vei putea…căci îl ai în tine, în sufletul
tău nemuritor. Pe fila a şaptea a cărţii stau toate
formulele şi tot pe a şaptea filă vei afla ce trebuie să
faci mai departe… Aşadar, trebuie să ne despărţim
pentru totdeauna… căci în spaţii dorite, ziua va fi
secol şi când te vei întoarce nu vei mai găsi pe
Ruben, ci alt om, analog cu mine.
Ruben îşi netezi barba şi o adâncă întristare
era scrisă pe faţa lui bătrână şi înţeleaptă. Dan coborî
scările cu cartea la subsuori.

(Adaptare după Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu)
prof. Loredana PAMFILE
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Aluminiul şi combinaţiile sale cu impact
asupra stării de sănătate
Aluminiul este elementul chimic destul de
răspândit în natură. Procentul de aluminiu în stare
pură este destul de mic, însă compuşii aluminiului
constituie 8,13% din scoarţa terestră, fiind întâlniţi
în substanţele minerale, în lumea vegetală şi
animală. Aluminiul nu este întâlnit în stare nativă.
,,Ca răspandire în scoarţa terestră, aluminiul este al
treilea dintre elemente (după oxigen şi siliciu) şi al
doilea dintre metale. Se găseşte sub forma a 381 de
minerale, 9 dintre ele (alunit, berlinit, bohmit,
diaspor, gibbsit, hidrargilit, leucit, nefelin, silimanit)
sunt minerale economice, servind la obţinerea
sa.”[1]
S-a stabilit că aluminiul este materialul
viitorului, materialul de construcţie pentru epoca
modernă, materialul care face ca orice concept
arhitectural să fie posibil de realizat, fie că este vorba
despre o nouă construcţie, fie că este vorba despre o
modernizare. Aluminiul împreună cu aliajele sale
constituie unul dintre cele mai uzuale metale. El a
devenit metalul cu cea mai largă întrebuinţare, fiind
folosit sub diferite forme: metal pur, aliaje de
aluminiu cu alte metale, combinaţii ale aluminiului
cu alte elemente chimice, sub formă de bauxită sau
sub formă de alumină naturală sau artificială. Există
peste 540 de aliaje de aluminiu sau compoziţii
utilizate în noi aplicaţii, pieţe şi industrii. Astăzi,
aluminiul şi formele sale au pătruns în toate
domeniile de activitate.
Acesta ajunge în organism prin hrană şi
lichidele ingerate. Acest element se găseşte în
medicamente, vaccinuri, produse de igienă
personală (clorhidrat de aluminiu), brânză, murături,
pâine, vaccinuri, doze de aluminiu, apa tratată pentru
a fi potabilă, aditivi alimentari, folie alimentară,
bomboane, ceai, cacao, vasele de gătit. Brânzeturile
din comerţ pot conţine agenţi de emulsifiere pe bază
de aluminiu, iar murăturile din comerţ pot conţine
alaun, care le face mai crocante. sistemului osos şi
respirator.
Aluminiul se întrebuinţează pe scara mare în
industria berii, industria laptelui, industria
conservelor, la împachetarea diferitelor produse
alimentare. În Uniunea Europeană, aluminiul este
întâlnit sub denumirea de E173. La nivel european,
s-a dat alarma cu privire la prezenţa în exces a
aluminiului în alimentaţie, deoarece în cantităţi
mari, este dăunător organismului.

14
33 ORIZONTURI NOI nr. 21 (24) - Ianuarie 2019

În mod normal, tractul gastro-intestinal este
relativ impermeabil pentru aluminiu, absorbţia lui
fiind de aproximativ 2%. În condiţii fiziologice,
aluminiul se elimină complet prin filtrare la nivelul
glomerulilor renali. Pacienţii cu insuficienţă renală
îşi pierd această capacitate. Astfel, aluminiul se
acumulează în sânge şi este distribuit la nivelul
creierului şi oaselor. Transferina este principalul
transportor al aluminiului în plasmă. Toxicitatea
aluminiului apare la persoanele care au funcţia
renală afectată. Măduva spinării şi creierul sunt cele
mai afectate organe, fiind considerate cele mai
sensibile ţinte ale aluminiului. Aluminiul este un
metal greu neurotoxic cu efecte adverse importante.
Expunerea îndelungată conduce la afecţiuni
neurodegenerative, determină pierderea coordonării
corpului, afectarea
Potrivit profesorului britanic Chris Exley de
la Universitatea din Keele, atunci când cantitatea de
aluminiu ingerat depăşeşte capacitatea de
metabolizare a organismului, excesul este depozitat
în diferite ţesuturi, inclusiv în nervi, creier, oase,
ficat, inimă, splină şi muşchi.
,,Noi numim aluminiul drept ucigaşul tăcut,
pentru că se instalează în corpul nostru, în oase şi
creier. Sute de publicaţii au arătat că aluminiul nu
este periculos, dar nu s-au făcut niciodată
investigaţii serioase asupra efectelor acumulării de
aluminiu în organism.”[2]
Printre afecţiunile posibile produse de
excesul de aluminiu se precizează: encefalopatia
caracterizată prin tulburări de vorbire, convulsii,
comă, boala aplastică osoasă ce presupune fracturi,
hipercalcemie, calcinoză, Alzheimer, osteomalacie
manifestată prin oase sfărâmicioase din cauza
tulburării metabolismului fosforului şi calciului,
hipertrofie ventriculară stângă, astm, migrene
asociate cu balonare, pierderea poftei de mâncare,
sindromul Reye caracterizat prin simptome neurale,
hepatice, renale, scleroză în plăci, alergii, sindromul
oboselii cronice, afecţiuni tiroidiene, anemie
microcitară, demineralizări osoase datorate
înlocuirii calciului de către aluminiu.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată că o
persoană de greutate medie poate ingera prin hrană
până la 50 mg de aluminiu pe zi, fără să existe
pericole pentru sănătate.

DIN CENACLU
VIAŢA ŞCOLII
Dragă Românie,
Într-o vitrină din New York, un student
zăreşte steagul românesc şi se întristează. A plecat
pentru „a da de bine”, însă a renunţat la familie, la
prieteni! E singur într-o lume oarecare! Dintr-un alt
colţ de lume, o mamă îşi sună copilul. Îi promite că îl
va îmbrăţişa curând, însă nu îi spune că nu se va mai
întoarce vreodată pe pământ românesc! Într-un
aeroport străin, se reîntâlneşte după luni de aşteptare,
o familie! În România, într-un cămin studenţesc,
câţiva tineri mai mult sau mai puţin talentaţi, spun
poveşti, râd şi cântă!
Ştiţi ce îi uneşte pe aceşti oameni?
Promisiunile! Unii au promis că vor pleca cât mai
departe, indiferent de preţ, iar acum, regretă! Alţii au
promis că vor pleca şi se vor reîntoarce, însă acum,
copiii lor nu mai cunosc cuvinte româneşti! Însă,
sunt unii care au rămas. Au rămas şi au promis că vor
fi fericiţi în ţara lor! În România!
Dragă Românie, ţi se aduc urări peste urări, ţi
se promit speranţe, ţi se închină cupe de şampanie şi
care mai de care îţi promite o schimbare în bine! Se
strigă numele tău pretutindeni, steagul tău e ridicat
cu mândrie pe marile stadioane ale lumii, în vârf de
munte sau în spaţiu, iar imnul tău e rostit cu lacrimi
de cele mai sincere suflete!
Dragă Românie, te aclamă toţi! De la cei mai
mici până la cei mai înţelepţi, de la cei mai simpli,
până la cei mai influenţi oameni ai lumii, fiecare
urmărindu-şi scopul, însă ştim amândouă că totul e
efemer! E efectul sărbătorii „Centenarului” ce nu
face altceva, decât să unească „poporul” într-o piesă
de teatru colectivă!
Câţi îşi vor aminti de tine după 1 Decembrie?
Câţi îţi vor mai scrie scrisori lungi de promisiune, de
iluzii? Câţi îţi vor mai rosti numele cu mândrie? Câţi
îţi vor mai dedica timpul lor? Câţi vor rămâne?
Românie, nu ai obosit să asculţi mereu
aceleaşi banalităţi? Nu vezi că tot ce ţine de numele
tău, este o afacere autohtonă? Nu vezi că steagul tău,
după ce este ridicat şi purtat cu onoare pentru câteva
minute, ajunge în praf?
Iar noi, de ce aşteptăm 1 Decembrie?

Sorina GHEORGHE
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VIAŢA ŞCOLII
Casa din copac
Într-o seară de toamnă, pe când toată lumea
era în casă, bucurându-se de o cină perfectă în
familia perfectă, eu mă plimbam singur pe străzile
New York-ului. Totul era pustiu. Se auzea doar
sunetul picăturilor de ploaie ce dansau până sa atingă
betonul cel rece . Aerul devenea tot mai rece şi sunete
puternice se dezlănţuiau. M-am aşezat pe o bancă
umedă şi mai retrasă, am scos din rucsac caietul meu
plin cu schiţe şi un creion cu cel mai ascuţit vârf şi am
început să desenez cu ajutorul felinarului care mă
acompania. Dintotdeauna am găsit desenul o scăpare
şi un mod singur prin care aş putea să îmi exprim
toate ideile si trăirile. Mâna şi creionul formau un
cuplu perfect pentru conturarea imaginii de pe
suprafaţa venilă. Mi-am muşcat buza, iar pentru
moment nu ştiam exact ce schiţam şi am pufnit
nemulţumit către tablou, după care am căutat o muză
ce ar putea completa aceasta artă.
Am început să schiţez fata ce mi-a apărut în
vis. Era o fată care să îmi potrivească toate ideile şi
sentimentele, cu părul lung de un negru aprins şi un
ten deschis puţin palid. Picăturile reci fac iar contact
cu pământul rece, înmulţindu-se din ce în ce mai
mult. Am închis repede caietul şi l-am zvârlit imediat
în rucsac. Un sunet răsună puternic , în timp ce m-am
ridicat de pe bancă, parcă s-ar fi rupt norii în două
bucăţi ceea ce m-a speriat. Mi-am luat rucsacul în
spate, m-am uitat în jur şi am zărit un loc unde mă
puteam adăposti. În faţa mea era o usă de un maroniu
puţin putred. Am intrat înainte ca ploaia să prindă
puteri. Nările mi-au fost invadate de un miros
îmbietor, care îmi aducea aminte de florile de cireş,
iar razele soarelui pictau fâşii umbrite pe iarba
verde. Nu ştiam că atunci cănd voi deschide uşa
aceasta mă va întâmpina un peisaj descris din
basmele copilăriei mele. Tabloul desprins din basme
era conturat de singurul copac înflorit. Frunzele
arborelui aveau aspectul unui arţar, dar trunchiul era
subţire ca al unui prun. Florile înflorite păreau să
aibă o culoare de un roz pal, dar nu tomnatic. În
văzduh am observat un trup bine structurat, al unui
copil inocent. Când s-a apropiat mai mult, mi-am dat
seama că este o fată. Buzele ei erau de un roşu aprins,
ce se conturau perfect cu ochii de o culoare
albăstruie precum cerul când este senin, cu genele
lungi şi sprâncene bine conturate , chipul cel palid,
ce îmi părea familiar. Părul lung şi negru este lăsat pe
spate, lăsând umerii bine construiţi să iasă la iveală.
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În timp ce mă holbam la chipul ei, atât de
perfect, aceasta s-a apropiat şi mi-a zâmbit
prietenos. Ne uitam curioşi unul la altul şi gurile ni se
deschideau din când în când pentru a spune ceva, dar
cuvintele nu işi făceau curaj să apară. Totuşi, am
decis să sparg gheaţa primul, aşa că am întrebat-o,
curios, cum o cheamă. Numele acesteia îmi inspira
un sentiment de entuziasm sau acel ceva care umple
lipsuri. Emma era un nume foarte frumos. (…)
De dimineaţă, cum ne-am trezit, cum ne-am
apucat de lucru. Eu am găsit câţiva buşteni cu care aş
putea construi baza căsuţei pe când Emma a găsit
beţe de bambus cu care ar putea face acoperişul. Am
făcut o echipă minunată. La final, după aproape două
zile de muncă am reuşit să terminăm, iar Emma a
împodobit această căsuţă cu flori de cireş pentru a-i
da un aspect mai deosebit.

Andreea MIHALACHE
prof. coord. Loredana PAMFILE

Organismul uman poate tolera 1 mg de
aluminiu pe kg corp, până când acesta începe să aibă
efecte adverse. Gătirea alimentelor în folie de
aluminiu creşte riscul apariţiei osteoporozei şi a bolii
Alzheimer. Transferul de particule din aluminiu se
face întotdeauna la temperatură ridicată (150 0C).
Studiile au arătat că o cantitate redusă de aluminiu
provoacă toxicitate la nivel neuronal, însă dovezi ale
unei legături directe între Alzheimer şi aluminiu nu
există.
,,Concluziile finale ale cercetărilor din
Spania şi Statele Unite recomandă reducerea şi
controlul expunerii la aluminiu în mediile de lucru,
medicamente, mâncare, în ciuda faptului că nu s-a
putut stabili o legătură cauzală între substanţă şi
susceptibilitatea la boală. Pielea absoarbe 4
micrograme de aluminiu, aproximativ 2,5% din
cantitatea ingerată prin mâncare. Această cantitate
este neglijabilă, nu prezintă interes ştiinţific”.[3]
Principala cale de eliminare a aluminiului
din organism este cea urinară. Deci, analiza urinei
este cea mai sigură metodă de detectare a
aluminiului în exces. Timpul biologic de
înjumătăţire al acestui metal este între opt şi o sută de
zile.
Alumina sau trioxidul de dialumină este un
biomaterial inert, care are aplicaţii importante în
biomedicină. Din acest material se fac componente
protetice, dispozitive medicale şi ceramică dentară,
datorită proprietăţilor sale de biocompatibilitate,
stabilitate chimică şi dimensională, inerţie
biologică, coeficient de frecare scăzut, rezistenţă
ridicată. Este un material excelent pentru suprafeţele
articulare artificiale, tije femurale, proteze de şold,
asigură dezvoltarea ţesutului biologic în zona de
contact cu stratul ceramic. Pulberea de oxid de
aluminiu este utilizată la realizarea porţelanului
dentar, realizarea coroanelor şi plăcilor dentare, a
dinţilor artificiali. Alumina folosită pentru
,,implanturi dentare are un grad de puritate de
99,5%, conţine oxid de aluminiu şi urme de crom.
Această substanţă se regăseşte şi în reconstrucţii
maxilo-faciale, operaţii estetice pentru umplerea
unor spaţii cu alumină, augmentări osoase,
substituţii osoase, înlocuirea unor segmente osoase
şi realizarea unor aparate medicale cu senzori,
electrozi, stimulatoare de mare actualitate.”[4]
Hidroxidul de aluminiu reprezintă una dintre
formele hidratate ale trioxidului de dialuminiu
întrebuinţat la purificarea apelor. Totodată, acesta
manifestă efecte şi asupra organismului: inhibă
motilitatea gastro-intestinală, are acţiune
astringentă, produce iritaţie, greaţă, iar studiile arată

că micşorează şi disponibilitatea de absorbţie a
medicamentelor.
Consider că evoluţia societăţii trebuie să se
realizeze în toate domeniile de activitate, prin
identificarea unor alternative durabile, eficiente,
sănătoase pentru om şi mediu. Starea de sănătate
poate fi menţinută prin evitarea exceselor, prin
evitarea expunerii prelungite a organismului la
aceste combinaţii. Ce înseamnă exces şi care este
această limita? Rămâne ca fiecare dintre noi să o
stabilim...
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Rolul personajului feminin eliadesc în reprezentarea
alegorică a morţii ca o nuntă
Feminitatea a fost asociată din punct de
vedere simbolic dintotdeauna cu ,,sufletul lumii” şi a
fost şi este considerată un principiu al naşterii şi al
morţii. Eliade meditează la sensurile femininului şi
le şi prezintă în opera sa ştiinţifică, ajungând la
concluzia că în majoritatea miturilor şi credinţelor
lumii, femininul are un rol esenţial.
În opera sa literară, prezintă femeia şi
feminitatea, îmbinând realitatea şi mitul, creând
femeia ca o entitate aparte. Întotdeauna, femeia
apare la Mircea Eliade misterioasă, elegantă şi cultă,
cu ţeluri înalte şi conştientă de rolul pe care îl are în
univers, dar cel mai bine femeia este conturată în
viziunea nunţii mioritice.
Ileana Sideri din Noaptea de Sânziene este
una din eroinele care reuşeşte să captiveze orice
lector. Personajul intră în scenă într-o noapte de
Sânziene, în pădurea Băneasa, fiind învăluită în
mister şi reuşind să-l atragă inexplicabil pe Ştefan,
deşi acesta era căsătorit cu Ioana, pe care afirma că o
iubea cu adevărat. Legătura stranie şi pasională care
se dezvoltă pe parcursul romanului între Ileana şi
Ştefan constituie de fapt o punte de accedere la o altă
lume, la o altă realitate. Capabilă de sentimente
profunde, pasională, Ileana poate să ierte, mai ales
pentru că ştie că sunt ursiţi unul altuia şi ea e singura
care poate să-i ofere lui Ştefan fericirea supremă, în
eternitate.
Numele pe care l-a ales autorul pentru acest
personaj, Ileana , apare şi în cazul altor personaje
feminine ale prozei eliadine. Acest nume este asociat
zeiţei Diana (Iana), ,,spirit al pădurilor, dar şi paznic
al porţii solstiţiare”. Eliade sugerează şi un alt sens al
zeităţii, anume Iana, perechea lui Ianus cel cu două
feţe, căci personajul din acest roman este ,,mireasă şi
N u m e l e
totodată personificare a morţii”.
Sideri trimite atât la verbul împrumutat din limba
franceză, ,,a sidera/ a încremeni, a stupefia”, dar şi la
adjectivul ,,sidereal”, ,,care provine de la astir,
astral”, evocând în acelaşi timp, natura unei iubiri
care depăşeşte graniţele acestei lumi, dar şi
echivalarea acestei regăsiri cu moartea, aşa cum se
întâmplă şi în cazul ,,ursiţilor” din opera ,,La
ţigănci”, ,,Uniforme de general”etc.
Autorul îşi doreşte ca Ileana să întruchipeze
eternul feminin autohton, ca la terminarea scrierii
romanului să afirme că este ,,un înger al Morţii”.
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În Nuntă în cer, Lena/Ileana, considerată de
E.Simion ,,o Isoldă care din prea multă iubire fuge
din calea unor Tristani obsedaţi de fantasmele lor”
pare o apariţie din altă lume: ,,lumea veche, lentă şi
demodată a sfârşitului de secol XIX, lumea
domnişoarei Christina (dar fără caracterul demonic,
malefic al acesteia)”. Eroina apare cititorului
distantă şi derutantă, misterioasă, dar nu de un mister
neverosimil, pentru că nu e tulburătoare atât ,,în
sine”, cât mai ales prin efectele pe care le are asupra
iubiţilor ei. Deşi Hasnaş a cunoscut-o când era doar o
copilă, iar Mavrodin în splendoarea maturităţii ei,
Ileana este prezentată ca un ideal de feminitate.
Îmbinând poveştile celor doi bărbaţi, cititorul poate
obţine o imagine aproape completă a vieţii eroinei şi
în acelaşi timp ea să rămână enigmatică, cu un mod
de a fi şi de a simţi neclar. Ileana crede că viaţa
urmează traseul prestabilit, traseul pe care i l-a prezis
doica: că va avea două mari iubiri, dar că, deşi va fi
extrem de fericită cu cel de-al doilea bărbat din viaţa
sa, trebuie să-l evite, pentru că iubirea pentru el va
avea un final tragic. Având în vedere că prevestirile
docii s-au adeverit, apare în final şi presupunerea că
după dezamăgirea pe care i-o provoacă Mavrodin, ea
moare.

DIN CENACLU
VIAŢA ŞCOLII
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Necesitatea integrării tuturor teritoriilor
româneşti într-un stat unitar a existat dintotdeuna,
dacă nu ca obiectiv politic, atunci ca aspiraţie a
fiecărui român ce şi-a dus existenţa în acest „spaţiu
mioritic” , cum îl numea Lucian Blaga. Actul de
voinţă, principiile, valorile şi credinţa au stat la baza
înfăptuirii Marii Uniri. Astăzi, însă, e mai important
ca niciodată să dovedim posesia acestor calităţi din
cauza contextului politic în care ne aflăm.
Centenarul este un moment de reflecţie
profundă asupra trecutului, un trecut al întregii
naţiuni române, realizat „într-un elan ţâşnit cu putere
din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un
elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi
cu inteligenţa politică remarcabilă spre ţelul droit” ,
potrivit istoricului Florin Constantiniu.
La cei 100 de ani, trebuie să privim
retrospectiv cu mândrie şi cu tristeţe, cu un gând
dezolant asupra dezbinării spaţiului românesc, dar şi
cu demnitatea că am avut sorţi de izbândă într-o
perioadă nefavorabilă României, un moment ce a
pus pecetea asupra trecutului de instabilitate
teritorială şi care a dat avânt unor reforme.
„În vremea putredă şi goală” este important
să conştientizăm profunzimea şi însemnătatea
acestui act istoric. Este momentul în care ne vom
defini, iarăşi, idealul naţional, care s-a pierdut în
timp din cauza disputelor politice. „Din drobul mut
al lacrimei” vom transmite valorile, atitudinile şi
convingerile patritioce nutrite de spiritul generaţiei
de la 1918.
2018 este despre românii de pretutindeni,
despre tineri cu ambiţie şi cu aspiraţii, despre
onorarea eroilor, despre amintirea sacrificiilor şi
jertfelor cu scopul de a proiecta imaginea viitorului
nostru ca naţiune, despre România de mâine.
În ajunul celor 100 de ani, tot ceea ce trebuie
să facem este să menţinem vie flacăra spiritualităţii,
a unităţii noastre naţionale, să ducem mai departe
năzuin ţele neamului. Versurile Luceaf ărului
românesc sunt actuale şi astăzi, din aceasta cauza, cu
acelaşi spirit măcinat impărtăşesc crezul poetului:
Vis de vijelie, fală şi mândrie/Dulce Românie, asta
ţi-o doresc! Acum vorbim frumos despre unire

Şi încercăm să-i adunăm pe toţi acasă,
Sub steag de dragoste şi nemurire
Să admirăm o ţara mai frumoasă.
Timpul a curs cu lacrimi peste neam
Ce s-a luptat etern printre străini.
Sunt mame ce mai aşteptau la geam
Speranţe împletite cu lumini.
Un rău suav s-a pus atunci hotar
Şi-a rupt o ţară în bucăţi eterne.
El pune baza unui dor amar
Iar toate visele ajung să fie terne.
Dac-am putea întoarce în trecut
O clipă, să ne regăsim acasă,
Să ne-adunăm popor de lângă Prut,
Ce vrea mereu să scape dintr-o plasă!
Suntem urmaşii Daciei creştine,
Plini de speranţe şi cu suflet blând,
Ce vrem s-ajungem totuşi la unire
Ieri, astăzi, mâine şi oricând
Renata PÎSLA
prof. coord. Adriana CĂLUGĂRU
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Abisul lăuntric

Povestioară

Nenumărate valuri,
Izbânda nopţii tandre
Se varsă lin pe maluri.

Acum mult timp, a fost cândva,
Într-o perioadă mult mai grea
Oameni mulţi ce îşi doreau
Când la Alba se-adunau,
Războiul să se oprească
Şi iubirea să sporească.
Au ţipat cot la cot şi şi-au spus părerea
Toţi doreau să-şi reteze durerea
Pentru că n-aveam ţara unită,
De prea mulţi fiind pângărită,
Dar, uite că s-a întâmplat
Şi România s-a format:
Moldova şi Ţara Românească
Surori devenit-au pe viaţă,
Crişana, Banat şi Dobrogea
Împreună cu Transilvania
Au dat mâna ca-ntr-o horă
De s-a format ţară coloră.
Nici Maramureş şi Oltenia,
Bucovina şi Muntenia
Nu au stat deoparte
Şi la fericita zi au luat parte.
Dar cum am spus şi la-nceput
Acum demult s-a petrecut,
Centenaru' s-a împlinit
Lumea toată s-a veselit.
Aşteptăm la anu' iară
Să petrecem înc-o sară,
Suta unu să împlinim
Ca din nou să ne-ntâlnim
Cu vin, pălincă şi sarmale,
Venind din ale toate capitale.
Peste noi cu fală mândrie
Flutură simbolul României
Albastru, galben, roşu
Acesta e drapelul nostru.
Albastrul e primul ce ne-arată

Rostim aceleaşi versuri,
Când ploaia se arată.
Noi ne rugăm în şoaptă,
Fiind bătuţi de soartă.
În sărăcia vremii,
Când banii-şi văd chemarea,
Suntem imprevizibili
Şi abordăm uitarea.
Dar oare ar fi banii
Temeinicul păcat
Ce stă pierdut în suflet
Meschin şi vinovat?
Pătrunderea amară
În jocul de cuvinte
Relevă clar misterul
De-aducere aminte.
Înspăimântata zare
În ape se cufundă
Ca visurile mele
În lumea cea profundă.
Şi mai avem credinţă
În fiece atom,
Trăind noi fiecare
Sub denumirea „om”?
Adriana MOROI

Marina VAREA
Prof. coord. Loredana PAMFILE

S-a discutat şi despre o corespondenţă a
acestei eroine cu prima soţie a autorului: Nina
Mareş, care ca şi Ileana era mai în vârstă decât soţul
ei, trăise experienţa unei iubiri tragice şi care murise,
aşa cum ea însăşi presimţise, de foarte tânără.
Leana din În curte la Dionis este perechea
poetului Adrian, purtătoare a unui mesaj şi în acelaşi
timp, îngerul morţii. Ea este considerată de critică o
Euridice modernă condamnată să trăiască în
,,infernul vieţii cotidiene”.
Dacă Leana reprezintă un adevărat mesager
al sacrului, cântecul ei are menirea de a trezi
conştiinţa de sine a personajului masculine. Sugestia
îngerului morţii este prezentată chiar în replica
personajului : ,,Nu sunt decât asta. Şi niciodată n-am
fost altceva decât asta …îngerul lui păzitor, Îngerul
Morţii…”
Tot mesager al morţii este şi Hildegard care îl
conduce pe Gavrilescu spre pădurea-labirint. Ea
reprezintă iubirea sacră, spre deosebire de Elsa, care
o reprezenta pe cea profană, iar faptul că Hildegard
părea la întâlnire la fel de tânără este pentru că pe de
o parte, iubirea ei nu a avut timp să se consume, iar pe
de altă parte pentru că pentru Gavrilescu imaginea
femeii iubite a rămas la stadiul initial, ideal. Ea este
mediatoarea trecerii într-o altă dimensiune
ontologică, amintind de Beatrice, care îl conduce pe
Dante prin Paradis.

Maria/Melania/Laetitia îl conduce pe Antim
pe scara de marmură ce duce spre cer, spre lumea lui
Orfeu, eliberată de zgomote, dincolo de sala de
concert, la originile sale, adică la întâlnirea cu
Generăleasa. Marina îl însoţeşte pe Ieronim prin acel
tunel de lumină spre moarte, îl însoţeşte în lumea de
dincolo, fiind fericită că a reuşit să-l regăsească şi să
reformeze un tot, chiar dacă dincolo de graniţele
vieţii.
Aşadar, personajele feminine devin în proza
lui Eliade purtătoare ale unui mister, uneori ale
originii vieţii, alteori şi ale morţii, fiind ,,miresele”
care îşi conduc spre eternitate perechea. Ele
reprezintă ursita, perechea, logodnica străină, pe
care el a aşteptat-o sau a căutat-o toată viaţa. Astfel,
prin nuntă în cer apare o cale de eliberare, se oferă o
ieşire din labirint, dincolo de moarte. Mireasa mult
aşteptată este regăsită în clipa morţii şi totul capătă
un sens prin această ,,nuntă”.

prof. Roxana ROŞU
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Imaginea femeii în lirica bacoviană
S-a scris despre erosul bacovian cum că ar
circumscrie domeniul cel mai complex şi răscolit al
liricii de care aparţine şi că femeia este cea care
polarizează pentru persecutatul propriei solitudini
ultima speranţă, punctul fix de refugiu, iar locul de
adăpost şi ocrotire ar fi acela în care se află şi iubita.
Mai mult, unii exegeţi susţineau chiar că poetul
poartă cu sine un vis de iubire şi are viziunea unei
femei serafice sau a unei fecioare. Dar cum să fie
nostalgic după iubirea absolută un poet a cărui lirică
ni s-a dezvăluit ca fiind una de tip nihilist? În fapt,
Bacovia deconstruieşte, nu doar mediul citadin, ci şi
maniera de percepţie şi de redare a idilicului feminin.
Până la apariţia liricii bacoviene, sursa de
inspiraţie pentru poeţi era, cu precădere, iubirea,
fascinându-i şi trezind în ei sentimente antagonice,
de împlinire sau de amărăciune, trăite, cum altfel,
dacă nu până la paroxism? Dar insolitul bacovian
constă în dezavuarea acestei episteme conform
căreia singura cale către cunoaştere şi creaţie
temeinică era femeia. Bacovia refuză să cadă în
capcana unui simţământ efemer precum iubirea, de
aceea poeziile sale vor avea la bază nihilismul, de
altfel şi fiind supranumit „contrapartea lui Cioran”;
emoţiile pe care i le trezesc femeile ţin de profan şi de
experienţe care nu merită a fi transpuse în versuri;
luciditatea marcantă de care suferă poetul îl vor
împinge către emoţii bizare şi către o dezicere mai
mult decât evidentă de tot ce are legătură cu graţia
feminină. Din acest motiv se poate observa că există
în versurile bacoviene nenumărate mostre de artă
poetică: „Tot mai tăcut şi singur / În lumea mea
pustie - / Şi tot mai mult m-apasă / O grea
mizantropie. / Din tot ce scriu, iubito, / Reiese – atât
de bine - / Aceeaşi nepăsare / De oameni, şi de tine.”
(Ego).
Se produce astfel o sciziune între maniera de
scriere proprie lui Bacovia şi cea a înaintaşilor săi.
Femeia tânără, de până atunci, identificată cu
fertilitatea şi cu creaţia, este la Bacovia îmbolnăvită
de ftizie, sufocată practic de mediul apocaliptic, aşa
cum este el perceput de poet : „carbonizate flori”,
„amorul fumega”, „parfum de pene arse” (Negru).
Femeia văzută ca simbol al vieţii datorită
pântecului, apare aici golită de sens, nesănătoasă,
inaptă în a mai lua parte la importantul proces de
creaţie, deoarece „meşterul” nu se poate folosi
nicicum de un corp infertil, arid.
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Graţia feminină îşi pierde prin lirica
bacoviană absolut orice valenţă artistică, ea
devenind incapabilă să ajute creatorul, iar creatorul
rămâne singur.
Pentru a întări cele spuse mai devreme voi
porni cu o serie de exemple mai mult decât grăitoare.
Orice poet tânjeşte după titulatura de artist, de aici şi
titlul poeziei De-aş fi artist, însă modalitatea întru
iniţiere este nouă; solitudinea pare a fi singura cale
către obţinerea inspiraţiei: „- mi-am zis singur...şiam oftat”, „c-o pană mătur vatra, solitar...” (Gri),
dorinţa de a se delătura de imaginea dezolantă de
care este înconjurat şi tentaţia absolutului ni se
dezvăluie prin faptul că poetul bate la o uşă
îngheţată: „- Şi sânge cald se scurge pe canal;/ Plină-i
zăpada de sânge animal - ”, „E albul aprins de sângenchegat, / Şi corbii se plimbă prin sânge...şi sug;”, ”Iubito, sunt eu la uşa îngheţată...” (Tablou de iarnă),
culoarea sângelui transpare în toată lirica bacoviană,
fie că e vorba de culoarea crepusculară a cerului din
amurg sau a culorii violet, ea prevestind o degradare
violentă echivalentă cu moartea. Femeia devine
astfel un sol al morţii şi al infertilităţii artistice în
Nevroză: „Iubita cântă-un marş funebru, / Iar eu
nedumerit mă mir: / De ce să cânte-un marş
funebru... ” ; „- Barbar, cânta femeia aceea.” (Scară
tristă); „Şi azi, chiar sânul tău e mai lăsat” (Cuptor);
copiii stau sub semnul nereuşitei, în plan fizic şi
spiritual, a unui întreg neam: „Şi galbeni trec
bolnavi / Copii de la şcoală.” (Moină).
Angoasa erotică bacoviană, deşi nu mai
cunoaşte evadarea compensatorie în natură sau în
spaţiul oniric, receptează înstrăinarea erotică în faza
ei paroxistică ce duce la disoluţia personalităţii
eului, dar şi a cuplului: „Vai, şi va veni o vreme /
Când adormi-vom amândoi / Şi-nstrăinati, prin
cimitire, / Va plânge toamna peste noi.”(Să ne
iubim).

Profesorul societăţii de consum de astăzi se
află în relaţie de parteneriat cu elevii săi, negociind
obiectivele învăţării, formele şi modalităţile de
evaluare, fiind supus şi el transformărilor: trebuie
să se adapteze unor noi rigori, să dea dovada unor
competenţe noi, să adopte strategii de metodologie
şi de comportament relaţional diferite de cele din
şcoala tradiţională. Toţi suntem actori în viaţa
socială. Ne asumăm sau impunem roluri, forţaţi de
contexte. Şi profesorul, în consecinţă, va trebui să
se supună noilor cutume, pentru a se încadra în
contextul societăţii de consum. Dacă şcoala
tradiţională pregăteşte elevii pentru a se descurca în
unul sau mai multe domenii de activitate,
cultivându-le stima de sine şi ajutându-i să se
autodescopere, şcoala postmodernă impune ca
precondiţie pentru învăţare respectul de sine,
educaţia constituindu-se ca terapie. Educatorii
societăţii de consum îşi dirijează/ajută elevii să-şi
construiască identităţi, iar nu să le descopere. Şi
aceasta, tot urmare a fenomenelor sociale hrănite şi
reflectate media, care-şi impun consecinţe şi
condiţii, creând noi modele/comportamente/valori,
fără nici un racord cu definiţiile tradiţionale/clasice
ale termenilor.
Şcoala de azi, prin instruirea pe care o oferă,
are ca obiectiv nu doar investirea elevilor cu un
bagaj de informaţii, ci şi îndrumarea şi stimularea
acestora în direcţia dezvoltării cognitive, afective,
sociale, a exersării abilităţilor în contexte diferite,
în vederea pregătirii lor pentru integrarea optimă în
activitatea şi viaţa sociale.
Realitatea din şcoala românească este una
bulversa(n)tă, epocile culturale şi tăvălugul politic
al ultimelor decenii fiind cele care normează, dar
haotic, experienţe şi teorii care vor să menţină la un
punct de plutire credibil normalitatea, statuând,
însă, formule teoretice fără suport concret, real, în
universul şcolar, cu impact social neverosimil în
raport cu efortul depus, totuşi, de oamenii şcolii
zilelor noastre.
Realitatea pedagogică, multitudinea
evaluărilor şi simulărilor la toate nivelele de studiu,
conceperea subiectelor la concursurile şcolare în
manieră incoerentă, raportat la realitatea din sistem
şi, paradoxal, la textul programelor şcolare
(subiecte formulate greşit sau care nu intră în
programele de concurs şi de evaluare, grad de
dificultate ridicat al subiectelor etc., etc. ),

nu ilustrează decât haosul postmodern care se vrea
coerenţă şi normă.
Cu toate acestea, paradoxal, şcoala
românească reuşeşte să contabilizeze rezultate
excepţionale: olimpici care se situează pe primele
poziţii ale unor concursuri internaţionale la toate
disciplinele performate. Numărul acestora, însă,
raportat la numărul elevilor şcolarizaţi este, însă,
minor. Să nu neglijăm faptul că trebuie să ne
raportăm la ideea învăţământului de masă, unde
programele trebuie adaptate conform posibilităţilor
educabilului pentru a obţine rezultatele minim
vizate. Altfel, rezultatele vor fi în continuă creştere
doar la nivelul înmulţirii numărului de pseudoanalfabeţi, neşcolarizaţi etc., conform statisticilor
ultimilor ani şi a prognozelor pe următorii, raportate
la rezultatele contabilizate în sistemul
învăţământului românesc de masă.
Concluzia: să revenim la didactica şcolii
tradiţionale – când caruselul realităţii este, însă,
imprecis, raportat la binomul cerere-ofertă, la toate
nivelele, – sau să încercăm experimente noi, ca şi
până acum, formule noi şi strategii de abordare
inedite pentru a recorela impactul educaţiei cu
realitatea concretă, post-postmodernă, a societăţii de
consum? Răspunsul îl vom găsi, poate, înaintea
naşterii unei noi epoci culturale, cu un statut diferit
de cel al post-post-modernităţii, cu o configurare, o
recalibrare a valorilor şi o strategie inedite care să
oglindească o reală reintrare în matcă, ţinând cont,
totuşi, de ceea ce poate rămâne pentru mulţi dintre
noi o nostalgie infirmată de realitatea societăţii de
consum: valoarea.

prof. Oana LUPU
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Educaţia postmodernă vs. recalibrarea sistemului de valori
Societatea sofisticat post-modernă a zilelor
noastre forţează regândirea tuturor sistemelor de
valori creditate/ creditabile care au funcţionat în
epocile anterioare. Reaşezarea în matcă nu
înseamnă, din păcate, decât o strategie de
reconvertire a valorilor, în vederea supra-vieţuirii
(cultural, economic şi social) în contexte noi, inedite,
pe care le generează cu rapiditate societatea de
consum a zilelor noastre.
Există o contradicţie în termeni. Pe de o
parte, din punct de vedere teoretic, ca şi curent
cultural, postmodernismul poate fi asociat cu
deconstructivismul, cu poststructuralismul,
neopragmatismul şi nu numai.
Postmodernismul nu este, însă, în întregime
original, fiind doar o mixare hibridă a unor elemente
venite din structuri/ curente diferite ori contrarii,
apropiindu-şi, convertind şi depăşind, de exemplu,
structuralismul francez, nihilismul, romantismul,
fenomenologia, hermeneutica, populismul,
existenţialismul, marxismul occidental, teoria
critică, anarhismul etc. Ca şi curent cultural, precum
antemergătoarele, are un fundament, o sursă.
Termenul „postmodernism” apare pentru
prima oară menţionat de pictorul englez John
Watkins Chapman în 1870, care a utilizat formula
„pictură postmodernistă” pentru a defini fenomenul
plastic european ulterior picturii impresioniste.
Astăzi, însă, postmodernismul pare o pălărie
generoasă, o gălăgie generală, un creuzet în care pot
fi mixate valori, idei, concepte, fără teama de
consecinţele unor rezultate hibride, neaşteptate,
fiindcă acestea, oricum, vor fi apreciate/evaluate ca
reprezentative. Aceasta poate şi urmare a faptului că
spre mijlocul secolului al XX-lea termenul capătă o
evoluţie accelerată, extinzându-se în diferite
domenii, instaurând o nouă etapă istorică. Inversarea
polilor valorici, redefinirea taxonomică a
conceptelor, creditarea cu plus-valoare a non-valorii
sunt elemente de primă linie, în retraducere liberă a
postmodernităţii funcţie de rezultatele ei sociale;
forţează mutilarea conştiinţelor şi a caracterelor.
Societatea de consum îşi impune regulile,
alimentată fiind cu ceea ce îi este impus/ supus ca
valoare. Consumul excesiv de produse media
nocive, de produse culturale perimate valoric, atrage
după sine bulversarea societăţii la toate nivelele ei şi,
în consecinţă, impune găsirea de instrumente pentru
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a contracara efectele şi de a regândi permanent
modalităţile de găsire a unui limbaj comun, şi el
pervertit, pentru păstrarea unei coerenţe cât de cât
unitare între diversele compartimente sociale.
Sistemul educaţional nu mai are puterea şi
credibilitatea de a impune şi de a normaliza, în
tăvălugul postmodern, scara valorică şi strategii
coerente de normalizare a comportamentului
individual în relaţie armonioasă cu cel al grupului.
Platforma postmodernă, în ceea ce priveşte
câmpul educaţional, ca şi platformele politice, este
una generoasă, strălucitoare, credibilă. Doar
teoretic, însă. Ca mai toate dezideratele formulate
scriptic în ultimele perioade de tăvălug politic şi
social, în toate sistemele, realitatea este cea care
infirmă zgomotos şi dureros teoriile. Logic, acest
efect ar impune luarea de măsuri viabile, concrete,
amelioratorii. Pedagogia tradiţională este, scriptic,
inferioară celei postmoderne, realitatea, însă, o
infirmă, pentru că sistemul de valori s-a modificat, sa perimat, raportat la canoanele clasice, aspectele
social-economice, realitatea însăşi, având alte faţete.
Cererea şi oferta pe piaţa muncii s-au reconfigurat.
E suficient să facem o paralelă a statisticilor
privind numărul elevilor şcolarizaţi, numărul
pseudo-analfabeţilor şcolarizaţi, performanţele la
examene şi concursuri şcolare, inserţia socială şi pe
piaţa muncii. Decalajul este, însă, urmare nu atât al
platformelor educaţionale inserate în sistem, cât al
haosului social, al celui de pe piaţa muncii, al
incoerenţei cerere-ofertă, care se opun zgomotos
acestora oferind, astfel, adevărata imagine a
realităţii. Tabloul este unul cât se poate de
postmodern.

Rămâne însă nostalgia acută a identităţii,
recuperată la nivelul proiecţiilor thanatice ale unei
feminităţi pierdute: „Şi dac-atât a fost…/ S-aştept în
umbre reci –/ Ajunge să-nţeleg…/ Plecată eşti pe
veci!” (Din liră). Acest proces al depersonalizării
prin toposul umbrei este amplificat bacovian în
formele înstrăinării, inerente, de altfel, paradigmei
thanatice a erosului: „Iubita cântă-un mars funebru /
Iar eu nedumerit mă mir: /De ce să cânte-un mars
funebru…/ Si ninge ca-ntr-un cimitir…” (Nevroză).
Criza deplină erotică se traduce bacovian
prin pierderea identităţii afective, a sentimentului de
apartenenţă la primordialitatea cuplului genezic,
astfel încât eul rătăceşte perpetuu, pierzându-se întrun spaţiu ostil originarităţii erotice: „Mă prăfuise
timpul dormind peste hârtii…/ Se întindea noianul
de unde nu mai vii”;„O umbră, în odaie, pe umeri mapăsa – / Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era”
(Umbra). Eul bacovian apare singur, izolat,
neînteles, chinuit şi neliniştit: „Odaia mea mă
înspăimântă / - Odaie, plină de mistere, / Când
plânsu-ncepe să mă prindă; / (...) Odaia mea mă
înspăimântă...Aici n-ar sta nicio iubită...” (Singur).
Odaia poate fi identificată cu spaţiul tainic al
propriei minţi; acest spaţiu este investit cu valori
apropiate de sacralitate, rezonând astfel cu o
divinitate ascunsă, care ne înfioară, iar acest spaţiu
sacru nu poate fi văzut de iubită. Aceeaşi idee este
reluată şi în Dormitând : „Am fost atât de singur, şi
singur am rămas, / În creierul meu plânge un nemilos
taifas... / (...) - Valsa o blondă-n alb, şi cu pantofi deargint... / Mă clatină spre pat al insomniei pas - / În
creierul meu plânge un nemilos taifas.”
Bacovia are percepţia momentului originar,
a golului primordial, în care spaţiul şi timpul se nasc
laolaltă, iar nostalgiei i se substituie înfiorarea surdă.
În acest cadru, erotica bacoviană devine nevrotică,
claustrantă, chiar terifiată de infiltrarea elementelor
în spaţiul închis al camerei: „Un larg şi gol salon
vedeam prin draperii, / Iar la clavir o brună
despletită, / Cânta purtând o mantie cernită / Şi trist
cânta, gemând între făclii.” (Marş funebru). Poemele
„morţii erotice” (Amurg, Decembre, Nevroză,
Melancolie, Trudit, Plumb de toamnă, Vals de
toamnă) transcriu, la nivelul discursului, imaginea
unui eros monologat, fracturat de absenţa celuilalt.
Spaţiul interior erotic este amorf, claustrant,
redus la un numitor comun funebru: peste tot „E
miros de cadavre, iubito.“ (Cuptor ).

Materia inertă completează aceeaşi ipostază
dominantă a mineralizării erosului: „Ascultă cum
greu, din adâncuri / Pământul la dânsul ne
cheamă…“ (Melancolie). În felul său specific,
reluând ideea obsedant, Bacovia îşi construieşte
propria dialectică a căderii erotice în materie.
Moartea ca imagine finală, implacabilă, coboară la
nivelul faptului banal, deoarece ea se interferează,
odată cu începutul existenţei cuplului, în toate
clipele erosului, neantizându-le. Eros si Thanatos se
arată în egală măsură în manifestările lor cotidiene
si monotone. Profanarea sau chiar violentarea
arhetipului fecioarei şi distrugerea simbolului
feminin se pot desluşi cu facilitate în versurile
bacoviene: „La geam tuşeşte-o fată / În bolnavul
amurg; / Şi s-a făcut batista / Ca frunzele ce curg.”
(Amurg) ; „ Venus, pală de fiori, / Pare-o stinsă
violetă... ” (Matinală); „ Pe albe statui feminine; / Pe
alb model de forme fine, / Acum, se-nşiră scene de
viol... ” (În parc) ; „ Histerizate fecioare pale, / La
ferestre deschise, palpită... / (...) În amurguri roşii,
nupţiale - / Stau pale, şi nu se mai mărită.” (Amurg de
vară). Fecioarele isterice care palpită în faţa unor
ferestre deschise reprezintă golirea lor de orice taină
sau mister, devenind astfel experienţe banale care
aparţin cunoaşterii de tip paradiziac, şi nu celei de tip
luciferic; „ Iubito, cu faţa de mort / De geniu trăsnită
/ De-a pururi monotonă, / Goală Madonă / De crini
prăfuită -” (Psalm).
În mod paradoxal, ar putea spune unii, deşi
Bacovia contestă forţa de inspiraţie a idealului
feminin, aceasta este aproape omniprezentă în
versurile sale. Adevărat, pentru că, în ciuda
translatării modelului feminin la polul opus pe scara
de valori, uzitate până la Bacovia, femeia continuă să
fascineze cu o forţă şi mai mare ca înainte, acum că a
fost dezbărată de povara albului feciorelnic.
Macularea prin sângerare a mediului
înconjurător şi a oamenilor relevă degradarea
profundă a umanităţii şi nimicnicia vieţii. Fascinaţia
şi prosternarea derivă şi din acest spectacol dezolant,
monoton şi sumbru, pus în scenă cu o măiestrie
nemărginită de George Bacovia.
Bibliografie:
Petroveanu, Mihail, George Bacovia, Bucureşti,
EDP, 1969
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Eroi băcăuani în Primul Război Mondial în Ordinul „Mihai Viteazul”
Bătrânul continent a fost zguduit de prima
mare conflagraţie mondială declanşată în 1914 care
s-a răspândit cu rapiditate. Izbucnit la graniţa de sudvest a statului român, ca urmare a unor interese
politice şi teritoriale între două mari grupări politicomilitare- Puterile Centrale( Tripla Alianţă), pe de o
parte şi Antanta (Tripla Înţelegere)- pe de altă parte,
acest război avea să antreneze şi statele din Balcani,
care „suprasaturate” de dominaţia străină doreau săşi obţină libertatea, independenţa sau să-şi
desăvârşească unitatea statală..
În momentul izbucnirii războiului, România
în urma consultărilor reprezentanţilor principalelor
forţe politice ale vremii cu monarhul, a rămas pentru
o perioadă de doi ani în stare de neutralitate, pentru
ca apoi să intre în război alături de gruparea Antantei
ce garanta desăvârşirea unităţii statale.
Evoluţia desfăşurării operaţiunilor militare
din vara anului 1916, care au provocat unele
dificultăţi armatei Antantei pe frontul de vest, i-au
determinat pe şeful Marelui Stat Major rus,
generalul M.V.Alekseev şi pe generalul Joseph
Joffre, comandantul şef al trupelor franceze, să
ceară, în iunie 1916, României intrarea în război
„acum ori niciodată ”.
Astfel, în vara lui 1916, tratativele ţării
noastre cu Antanta s-au concretizat cu semnarea
celor două documente – Convenţia politică şi
convenţia militară.
Consiliul de coroană ţinut la Cotroceni în
ziua de 14/27 august 1916 a adus la cunoştinţă
rezultatele înţelegerilor cu Antanta şi a cerut intrarea
României în război alături de aceasta.
Proclamaţia către ţară, semnată de regele
Ferdinand şi membrii guvernului, din 15/27 august,
preciza între altele: „Războiul, care de doi ani a
strâns tot mai tare hotarele noastre, a zdruncinat
adânc vechiul aşezământ al Europei şi a învederat că
pentru viitor numai pe temeiul naţional se poate
asigura viaţa paşnică a popoarelor.
Pentru neamul nostru el a adus ziua aşteptată
de veacuri de conştiinţa naţională, ziua Unirii lui
după vremuri îndelungate de nenorociri şi de grele
încercări. Înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze
statul român prin Unirea Principatelor, prin Războiul
de Independenţă, prin munca lor neobosită, prin
renaşterea naţională. Astăzi, ne este dat nouă să
întregim opera lor închegând pentru totdeauna ceea
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ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă,
unirea românilor de pe cele două părţi ale
Carpaţilor”.
În acelaşi Consiliu de coroană, primul
ministru I.I.C.Brătianu, explicând poziţia
guvernului şi motivele care au determinat intrarea
României în război alături de Antanta, preciza că:
„Într-o vâltoare ca aceea a actualului război, în care
toată lumea se preface, o ţară ca a noastră, o ţară cu
aspiraţiuni naţionale, nu poate să rămână până la
capăt neutră, fără să-şi compromită viitorul. Prin
urmare, se impune să ieşim din neutralitate.
Pe de altă parte, având drept ideal unitatea
naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui,
căci cine ştie dacă, în decursul veacurilor, vom mai
găsi un prilej atât de prielnic ca cel de azi. Iată de ce
nu putem merge decât alături de aliaţi (de Antantă) şi
în contra Puterilor Centrale… Chiar de ar fi să fim
bătuţi, prin faptul că patru din cele mai mari puteri
ale lumii au recunoscut temeinicia revendicărilor
noastre naţionale şi au consfinţit printr-un act
solemn hotarele etnice ale românilor de peste
Carpaţi, cauza românismului va face un pas înainte,
mai mare şi mai însemnat decât oricând… şi dacă nu
azi, mâine vom culege roadele acestor jertfe şi
acestor afirmări de drepturi”.
Vestea intrării României în război, pentru o
cauză dreaptă – Unirea - a umplut de bucurie inimile
ostaşilor, alături de care au luptat şi mulţi voluntari
veniţi din teritoriile româneşti aflate la acea dată încă
sub ocupaţie străină .

Referindu-se la eroismul ostaşului român,
premierul britanic Lloyd George recunoştea că „… a
dovedit că este soldatul cel mai viteaz din lume când
i se dă posibilitatea să-şi demonstreze această
vitejie…” .
În focul luptei pentru apărarea gliei străbune
în timpul primei mari conflagraţii mondiale şi-au
pierdut viaţa, sau au fost răniţi numeroşi ofiţeri,
soldaţi şi civili. Pentru faptele lor de eroism,
devotament şi abnegaţie mulţi ostaşi au fost răsplătiţi
cu ordine, medalii şi decoraţii.
Dintre ordinele militare acordate eroilor
primului război mondial, cel mai mare a fost ordinul
„Mihai Viteazul” creat de regele Ferdinand, tocmai
pentru a răsplăti faptele de eroism ale armatei
române în faţa inamicului .
Cu acest înalt ordin militar(ordinul are trei
clase) au fost decoraţi şi unii ofiţeri băcăuani care au
luat parte la operaţiunile militare din timpul Primului
Război Mondial, dintre care amintim: Procopie
Strat, locotenent în Regimentul 16 Infanterie
Suceava; Mihai Văgăunescu, locotenent în
Regimentul 27 Infanterie Bacău; Gheorghe Glod,
sublocotenent în Regimentul 24 Infanterie Tecuci;
Iosif Constantin Ciobanu , sublocotenent în
Regimentul 27 Infanterie Bacău; Căpitan Grigore
Ionescu din Tg. Ocna.
Pentru o ilustrare mai elocventă a meritelor
pentru care cei menţionaţi au primit ordinul militar
„Mihai Viteazul”, prezint în continuare brevetele
prin care regele României Ferdinand I le-a acordat
această înaltă distincţie, precum şi unele fapte de
eroism ale acestora.
Înaltul Decret nr. 1264/25 martie 1920
semnat de regele României Întregite Ferdinand I,
pentru ofiţerul Procopie Strat căruia i s-a conferit
ordinul militar „Mihai Viteazul”, clasa a III-a,
preciza următoarele: „Dorind a răsplăti meritele
locotenentului Strat Procopie, din Regimentul 16
Infanterie, pentru vitejia şi avântul cu care şi-a
condus compania în luptele de la Kick Racos, Szt,
Myhaly (Transilvania), Edera, Goioasa, Piscul cu
Pini, Buturugeni şi Gâşteni, 1916. S-a distins în mod
deosebit în lupta de la Edera şi Goioasa, când fiind cu
compania în avangardă, a atacat pe vrăjmaş cu
impetuozitate, i-a cucerit poziţiile şi a capturat peste
500 de prizonieri şi material de război, în luptele de
la Piscul cu Pini, când fiind înconjurat de inamic a
rezistat cu îndârjire pe poziţie, respingând atacurile

trupelor de ajutor cu care atacând a cucerit Piscul
cu Pini, precum şi în luptele de la Gâşteni, unde
contraatacând pe inamic, cade rănit în fruntea
unităţii ce o comanda…” .
După terminarea războiului, Procopie Strat
îşi continuă activitatea în cadrul armatei până la 31
ianuarie 1940, când demisionează, trecând în
rezervă cu gradul de colonel. Demisia lui a fost
determinată de politica dusă de regimul de atunci şi
de răpirea nord-vestului Transilvaniei şi
încorporarea acestui teritoriu românesc Ungariei
hortyste, şi s-a constituit într-un protest împotriva
acestor samavolnicii.
Era o situaţie pe care Procopie Strat nu o
putea accepta, mai ales că „… dânsul care cunoscuse
urgia blestemată a calvarului din Moldova, unde
românii s-au bătut pe viaţă şi pe moarte în primul
război mondial, acum ( în 1940) era nevoit să asiste
la sfâşierea hotarelor noastre fără să-i fie îngăduit a
ridica spada? Să dea ordin flăcăilor săi să părăsească
în mâinile duşmanilor meleagurile pentru care au
sângerat atât moşii şi strămoşii noştri? Asta nu! Nu
putea să o înţeleagă…”
Ultimii ani ai vieţii şi i-a petrecut la Cluj şi
apoi la Sibiu, militând mereu pentru libertatea şi
independenţa patriei sale pe care a iubit-o şi slujit-o
cu tot devotamentul.
Eforturile armatei romane, a bravilor noştri
eroi nu au fost zadarnice. Sfârşitul primei
conflagraţii a însemnat pentru noi făurirea visului
secular al tuturor românilor, făurirea României Mari,
care a inclus în graniţele sale fireşti şi acele străvechi
teritorii ce perioade îndelungate de timp fuseseră sub
dominaţie străină.
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Eroi băcăuani în Primul Război Mondial în Ordinul „Mihai Viteazul”
Bătrânul continent a fost zguduit de prima
mare conflagraţie mondială declanşată în 1914 care
s-a răspândit cu rapiditate. Izbucnit la graniţa de sudvest a statului român, ca urmare a unor interese
politice şi teritoriale între două mari grupări politicomilitare- Puterile Centrale( Tripla Alianţă), pe de o
parte şi Antanta (Tripla Înţelegere)- pe de altă parte,
acest război avea să antreneze şi statele din Balcani,
care „suprasaturate” de dominaţia străină doreau săşi obţină libertatea, independenţa sau să-şi
desăvârşească unitatea statală..
În momentul izbucnirii războiului, România
în urma consultărilor reprezentanţilor principalelor
forţe politice ale vremii cu monarhul, a rămas pentru
o perioadă de doi ani în stare de neutralitate, pentru
ca apoi să intre în război alături de gruparea Antantei
ce garanta desăvârşirea unităţii statale.
Evoluţia desfăşurării operaţiunilor militare
din vara anului 1916, care au provocat unele
dificultăţi armatei Antantei pe frontul de vest, i-au
determinat pe şeful Marelui Stat Major rus,
generalul M.V.Alekseev şi pe generalul Joseph
Joffre, comandantul şef al trupelor franceze, să
ceară, în iunie 1916, României intrarea în război
„acum ori niciodată ”.
Astfel, în vara lui 1916, tratativele ţării
noastre cu Antanta s-au concretizat cu semnarea
celor două documente – Convenţia politică şi
convenţia militară.
Consiliul de coroană ţinut la Cotroceni în
ziua de 14/27 august 1916 a adus la cunoştinţă
rezultatele înţelegerilor cu Antanta şi a cerut intrarea
României în război alături de aceasta.
Proclamaţia către ţară, semnată de regele
Ferdinand şi membrii guvernului, din 15/27 august,
preciza între altele: „Războiul, care de doi ani a
strâns tot mai tare hotarele noastre, a zdruncinat
adânc vechiul aşezământ al Europei şi a învederat că
pentru viitor numai pe temeiul naţional se poate
asigura viaţa paşnică a popoarelor.
Pentru neamul nostru el a adus ziua aşteptată
de veacuri de conştiinţa naţională, ziua Unirii lui
după vremuri îndelungate de nenorociri şi de grele
încercări. Înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze
statul român prin Unirea Principatelor, prin Războiul
de Independenţă, prin munca lor neobosită, prin
renaşterea naţională. Astăzi, ne este dat nouă să
întregim opera lor închegând pentru totdeauna ceea
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ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă,
unirea românilor de pe cele două părţi ale
Carpaţilor”.
În acelaşi Consiliu de coroană, primul
ministru I.I.C.Brătianu, explicând poziţia
guvernului şi motivele care au determinat intrarea
României în război alături de Antanta, preciza că:
„Într-o vâltoare ca aceea a actualului război, în care
toată lumea se preface, o ţară ca a noastră, o ţară cu
aspiraţiuni naţionale, nu poate să rămână până la
capăt neutră, fără să-şi compromită viitorul. Prin
urmare, se impune să ieşim din neutralitate.
Pe de altă parte, având drept ideal unitatea
naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui,
căci cine ştie dacă, în decursul veacurilor, vom mai
găsi un prilej atât de prielnic ca cel de azi. Iată de ce
nu putem merge decât alături de aliaţi (de Antantă) şi
în contra Puterilor Centrale… Chiar de ar fi să fim
bătuţi, prin faptul că patru din cele mai mari puteri
ale lumii au recunoscut temeinicia revendicărilor
noastre naţionale şi au consfinţit printr-un act
solemn hotarele etnice ale românilor de peste
Carpaţi, cauza românismului va face un pas înainte,
mai mare şi mai însemnat decât oricând… şi dacă nu
azi, mâine vom culege roadele acestor jertfe şi
acestor afirmări de drepturi”.
Vestea intrării României în război, pentru o
cauză dreaptă – Unirea - a umplut de bucurie inimile
ostaşilor, alături de care au luptat şi mulţi voluntari
veniţi din teritoriile româneşti aflate la acea dată încă
sub ocupaţie străină .

Referindu-se la eroismul ostaşului român,
premierul britanic Lloyd George recunoştea că „… a
dovedit că este soldatul cel mai viteaz din lume când
i se dă posibilitatea să-şi demonstreze această
vitejie…” .
În focul luptei pentru apărarea gliei străbune
în timpul primei mari conflagraţii mondiale şi-au
pierdut viaţa, sau au fost răniţi numeroşi ofiţeri,
soldaţi şi civili. Pentru faptele lor de eroism,
devotament şi abnegaţie mulţi ostaşi au fost răsplătiţi
cu ordine, medalii şi decoraţii.
Dintre ordinele militare acordate eroilor
primului război mondial, cel mai mare a fost ordinul
„Mihai Viteazul” creat de regele Ferdinand, tocmai
pentru a răsplăti faptele de eroism ale armatei
române în faţa inamicului .
Cu acest înalt ordin militar(ordinul are trei
clase) au fost decoraţi şi unii ofiţeri băcăuani care au
luat parte la operaţiunile militare din timpul Primului
Război Mondial, dintre care amintim: Procopie
Strat, locotenent în Regimentul 16 Infanterie
Suceava; Mihai Văgăunescu, locotenent în
Regimentul 27 Infanterie Bacău; Gheorghe Glod,
sublocotenent în Regimentul 24 Infanterie Tecuci;
Iosif Constantin Ciobanu , sublocotenent în
Regimentul 27 Infanterie Bacău; Căpitan Grigore
Ionescu din Tg. Ocna.
Pentru o ilustrare mai elocventă a meritelor
pentru care cei menţionaţi au primit ordinul militar
„Mihai Viteazul”, prezint în continuare brevetele
prin care regele României Ferdinand I le-a acordat
această înaltă distincţie, precum şi unele fapte de
eroism ale acestora.
Înaltul Decret nr. 1264/25 martie 1920
semnat de regele României Întregite Ferdinand I,
pentru ofiţerul Procopie Strat căruia i s-a conferit
ordinul militar „Mihai Viteazul”, clasa a III-a,
preciza următoarele: „Dorind a răsplăti meritele
locotenentului Strat Procopie, din Regimentul 16
Infanterie, pentru vitejia şi avântul cu care şi-a
condus compania în luptele de la Kick Racos, Szt,
Myhaly (Transilvania), Edera, Goioasa, Piscul cu
Pini, Buturugeni şi Gâşteni, 1916. S-a distins în mod
deosebit în lupta de la Edera şi Goioasa, când fiind cu
compania în avangardă, a atacat pe vrăjmaş cu
impetuozitate, i-a cucerit poziţiile şi a capturat peste
500 de prizonieri şi material de război, în luptele de
la Piscul cu Pini, când fiind înconjurat de inamic a
rezistat cu îndârjire pe poziţie, respingând atacurile

trupelor de ajutor cu care atacând a cucerit Piscul
cu Pini, precum şi în luptele de la Gâşteni, unde
contraatacând pe inamic, cade rănit în fruntea
unităţii ce o comanda…” .
După terminarea războiului, Procopie Strat
îşi continuă activitatea în cadrul armatei până la 31
ianuarie 1940, când demisionează, trecând în
rezervă cu gradul de colonel. Demisia lui a fost
determinată de politica dusă de regimul de atunci şi
de răpirea nord-vestului Transilvaniei şi
încorporarea acestui teritoriu românesc Ungariei
hortyste, şi s-a constituit într-un protest împotriva
acestor samavolnicii.
Era o situaţie pe care Procopie Strat nu o
putea accepta, mai ales că „… dânsul care cunoscuse
urgia blestemată a calvarului din Moldova, unde
românii s-au bătut pe viaţă şi pe moarte în primul
război mondial, acum ( în 1940) era nevoit să asiste
la sfâşierea hotarelor noastre fără să-i fie îngăduit a
ridica spada? Să dea ordin flăcăilor săi să părăsească
în mâinile duşmanilor meleagurile pentru care au
sângerat atât moşii şi strămoşii noştri? Asta nu! Nu
putea să o înţeleagă…”
Ultimii ani ai vieţii şi i-a petrecut la Cluj şi
apoi la Sibiu, militând mereu pentru libertatea şi
independenţa patriei sale pe care a iubit-o şi slujit-o
cu tot devotamentul.
Eforturile armatei romane, a bravilor noştri
eroi nu au fost zadarnice. Sfârşitul primei
conflagraţii a însemnat pentru noi făurirea visului
secular al tuturor românilor, făurirea României Mari,
care a inclus în graniţele sale fireşti şi acele străvechi
teritorii ce perioade îndelungate de timp fuseseră sub
dominaţie străină.
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Educaţia postmodernă vs. recalibrarea sistemului de valori
Societatea sofisticat post-modernă a zilelor
noastre forţează regândirea tuturor sistemelor de
valori creditate/ creditabile care au funcţionat în
epocile anterioare. Reaşezarea în matcă nu
înseamnă, din păcate, decât o strategie de
reconvertire a valorilor, în vederea supra-vieţuirii
(cultural, economic şi social) în contexte noi, inedite,
pe care le generează cu rapiditate societatea de
consum a zilelor noastre.
Există o contradicţie în termeni. Pe de o
parte, din punct de vedere teoretic, ca şi curent
cultural, postmodernismul poate fi asociat cu
deconstructivismul, cu poststructuralismul,
neopragmatismul şi nu numai.
Postmodernismul nu este, însă, în întregime
original, fiind doar o mixare hibridă a unor elemente
venite din structuri/ curente diferite ori contrarii,
apropiindu-şi, convertind şi depăşind, de exemplu,
structuralismul francez, nihilismul, romantismul,
fenomenologia, hermeneutica, populismul,
existenţialismul, marxismul occidental, teoria
critică, anarhismul etc. Ca şi curent cultural, precum
antemergătoarele, are un fundament, o sursă.
Termenul „postmodernism” apare pentru
prima oară menţionat de pictorul englez John
Watkins Chapman în 1870, care a utilizat formula
„pictură postmodernistă” pentru a defini fenomenul
plastic european ulterior picturii impresioniste.
Astăzi, însă, postmodernismul pare o pălărie
generoasă, o gălăgie generală, un creuzet în care pot
fi mixate valori, idei, concepte, fără teama de
consecinţele unor rezultate hibride, neaşteptate,
fiindcă acestea, oricum, vor fi apreciate/evaluate ca
reprezentative. Aceasta poate şi urmare a faptului că
spre mijlocul secolului al XX-lea termenul capătă o
evoluţie accelerată, extinzându-se în diferite
domenii, instaurând o nouă etapă istorică. Inversarea
polilor valorici, redefinirea taxonomică a
conceptelor, creditarea cu plus-valoare a non-valorii
sunt elemente de primă linie, în retraducere liberă a
postmodernităţii funcţie de rezultatele ei sociale;
forţează mutilarea conştiinţelor şi a caracterelor.
Societatea de consum îşi impune regulile,
alimentată fiind cu ceea ce îi este impus/ supus ca
valoare. Consumul excesiv de produse media
nocive, de produse culturale perimate valoric, atrage
după sine bulversarea societăţii la toate nivelele ei şi,
în consecinţă, impune găsirea de instrumente pentru
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a contracara efectele şi de a regândi permanent
modalităţile de găsire a unui limbaj comun, şi el
pervertit, pentru păstrarea unei coerenţe cât de cât
unitare între diversele compartimente sociale.
Sistemul educaţional nu mai are puterea şi
credibilitatea de a impune şi de a normaliza, în
tăvălugul postmodern, scara valorică şi strategii
coerente de normalizare a comportamentului
individual în relaţie armonioasă cu cel al grupului.
Platforma postmodernă, în ceea ce priveşte
câmpul educaţional, ca şi platformele politice, este
una generoasă, strălucitoare, credibilă. Doar
teoretic, însă. Ca mai toate dezideratele formulate
scriptic în ultimele perioade de tăvălug politic şi
social, în toate sistemele, realitatea este cea care
infirmă zgomotos şi dureros teoriile. Logic, acest
efect ar impune luarea de măsuri viabile, concrete,
amelioratorii. Pedagogia tradiţională este, scriptic,
inferioară celei postmoderne, realitatea, însă, o
infirmă, pentru că sistemul de valori s-a modificat, sa perimat, raportat la canoanele clasice, aspectele
social-economice, realitatea însăşi, având alte faţete.
Cererea şi oferta pe piaţa muncii s-au reconfigurat.
E suficient să facem o paralelă a statisticilor
privind numărul elevilor şcolarizaţi, numărul
pseudo-analfabeţilor şcolarizaţi, performanţele la
examene şi concursuri şcolare, inserţia socială şi pe
piaţa muncii. Decalajul este, însă, urmare nu atât al
platformelor educaţionale inserate în sistem, cât al
haosului social, al celui de pe piaţa muncii, al
incoerenţei cerere-ofertă, care se opun zgomotos
acestora oferind, astfel, adevărata imagine a
realităţii. Tabloul este unul cât se poate de
postmodern.

Rămâne însă nostalgia acută a identităţii,
recuperată la nivelul proiecţiilor thanatice ale unei
feminităţi pierdute: „Şi dac-atât a fost…/ S-aştept în
umbre reci –/ Ajunge să-nţeleg…/ Plecată eşti pe
veci!” (Din liră). Acest proces al depersonalizării
prin toposul umbrei este amplificat bacovian în
formele înstrăinării, inerente, de altfel, paradigmei
thanatice a erosului: „Iubita cântă-un mars funebru /
Iar eu nedumerit mă mir: /De ce să cânte-un mars
funebru…/ Si ninge ca-ntr-un cimitir…” (Nevroză).
Criza deplină erotică se traduce bacovian
prin pierderea identităţii afective, a sentimentului de
apartenenţă la primordialitatea cuplului genezic,
astfel încât eul rătăceşte perpetuu, pierzându-se întrun spaţiu ostil originarităţii erotice: „Mă prăfuise
timpul dormind peste hârtii…/ Se întindea noianul
de unde nu mai vii”;„O umbră, în odaie, pe umeri mapăsa – / Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era”
(Umbra). Eul bacovian apare singur, izolat,
neînteles, chinuit şi neliniştit: „Odaia mea mă
înspăimântă / - Odaie, plină de mistere, / Când
plânsu-ncepe să mă prindă; / (...) Odaia mea mă
înspăimântă...Aici n-ar sta nicio iubită...” (Singur).
Odaia poate fi identificată cu spaţiul tainic al
propriei minţi; acest spaţiu este investit cu valori
apropiate de sacralitate, rezonând astfel cu o
divinitate ascunsă, care ne înfioară, iar acest spaţiu
sacru nu poate fi văzut de iubită. Aceeaşi idee este
reluată şi în Dormitând : „Am fost atât de singur, şi
singur am rămas, / În creierul meu plânge un nemilos
taifas... / (...) - Valsa o blondă-n alb, şi cu pantofi deargint... / Mă clatină spre pat al insomniei pas - / În
creierul meu plânge un nemilos taifas.”
Bacovia are percepţia momentului originar,
a golului primordial, în care spaţiul şi timpul se nasc
laolaltă, iar nostalgiei i se substituie înfiorarea surdă.
În acest cadru, erotica bacoviană devine nevrotică,
claustrantă, chiar terifiată de infiltrarea elementelor
în spaţiul închis al camerei: „Un larg şi gol salon
vedeam prin draperii, / Iar la clavir o brună
despletită, / Cânta purtând o mantie cernită / Şi trist
cânta, gemând între făclii.” (Marş funebru). Poemele
„morţii erotice” (Amurg, Decembre, Nevroză,
Melancolie, Trudit, Plumb de toamnă, Vals de
toamnă) transcriu, la nivelul discursului, imaginea
unui eros monologat, fracturat de absenţa celuilalt.
Spaţiul interior erotic este amorf, claustrant,
redus la un numitor comun funebru: peste tot „E
miros de cadavre, iubito.“ (Cuptor ).

Materia inertă completează aceeaşi ipostază
dominantă a mineralizării erosului: „Ascultă cum
greu, din adâncuri / Pământul la dânsul ne
cheamă…“ (Melancolie). În felul său specific,
reluând ideea obsedant, Bacovia îşi construieşte
propria dialectică a căderii erotice în materie.
Moartea ca imagine finală, implacabilă, coboară la
nivelul faptului banal, deoarece ea se interferează,
odată cu începutul existenţei cuplului, în toate
clipele erosului, neantizându-le. Eros si Thanatos se
arată în egală măsură în manifestările lor cotidiene
si monotone. Profanarea sau chiar violentarea
arhetipului fecioarei şi distrugerea simbolului
feminin se pot desluşi cu facilitate în versurile
bacoviene: „La geam tuşeşte-o fată / În bolnavul
amurg; / Şi s-a făcut batista / Ca frunzele ce curg.”
(Amurg) ; „ Venus, pală de fiori, / Pare-o stinsă
violetă... ” (Matinală); „ Pe albe statui feminine; / Pe
alb model de forme fine, / Acum, se-nşiră scene de
viol... ” (În parc) ; „ Histerizate fecioare pale, / La
ferestre deschise, palpită... / (...) În amurguri roşii,
nupţiale - / Stau pale, şi nu se mai mărită.” (Amurg de
vară). Fecioarele isterice care palpită în faţa unor
ferestre deschise reprezintă golirea lor de orice taină
sau mister, devenind astfel experienţe banale care
aparţin cunoaşterii de tip paradiziac, şi nu celei de tip
luciferic; „ Iubito, cu faţa de mort / De geniu trăsnită
/ De-a pururi monotonă, / Goală Madonă / De crini
prăfuită -” (Psalm).
În mod paradoxal, ar putea spune unii, deşi
Bacovia contestă forţa de inspiraţie a idealului
feminin, aceasta este aproape omniprezentă în
versurile sale. Adevărat, pentru că, în ciuda
translatării modelului feminin la polul opus pe scara
de valori, uzitate până la Bacovia, femeia continuă să
fascineze cu o forţă şi mai mare ca înainte, acum că a
fost dezbărată de povara albului feciorelnic.
Macularea prin sângerare a mediului
înconjurător şi a oamenilor relevă degradarea
profundă a umanităţii şi nimicnicia vieţii. Fascinaţia
şi prosternarea derivă şi din acest spectacol dezolant,
monoton şi sumbru, pus în scenă cu o măiestrie
nemărginită de George Bacovia.
Bibliografie:
Petroveanu, Mihail, George Bacovia, Bucureşti,
EDP, 1969

prof. Georgiana MARCU
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Imaginea femeii în lirica bacoviană
S-a scris despre erosul bacovian cum că ar
circumscrie domeniul cel mai complex şi răscolit al
liricii de care aparţine şi că femeia este cea care
polarizează pentru persecutatul propriei solitudini
ultima speranţă, punctul fix de refugiu, iar locul de
adăpost şi ocrotire ar fi acela în care se află şi iubita.
Mai mult, unii exegeţi susţineau chiar că poetul
poartă cu sine un vis de iubire şi are viziunea unei
femei serafice sau a unei fecioare. Dar cum să fie
nostalgic după iubirea absolută un poet a cărui lirică
ni s-a dezvăluit ca fiind una de tip nihilist? În fapt,
Bacovia deconstruieşte, nu doar mediul citadin, ci şi
maniera de percepţie şi de redare a idilicului feminin.
Până la apariţia liricii bacoviene, sursa de
inspiraţie pentru poeţi era, cu precădere, iubirea,
fascinându-i şi trezind în ei sentimente antagonice,
de împlinire sau de amărăciune, trăite, cum altfel,
dacă nu până la paroxism? Dar insolitul bacovian
constă în dezavuarea acestei episteme conform
căreia singura cale către cunoaştere şi creaţie
temeinică era femeia. Bacovia refuză să cadă în
capcana unui simţământ efemer precum iubirea, de
aceea poeziile sale vor avea la bază nihilismul, de
altfel şi fiind supranumit „contrapartea lui Cioran”;
emoţiile pe care i le trezesc femeile ţin de profan şi de
experienţe care nu merită a fi transpuse în versuri;
luciditatea marcantă de care suferă poetul îl vor
împinge către emoţii bizare şi către o dezicere mai
mult decât evidentă de tot ce are legătură cu graţia
feminină. Din acest motiv se poate observa că există
în versurile bacoviene nenumărate mostre de artă
poetică: „Tot mai tăcut şi singur / În lumea mea
pustie - / Şi tot mai mult m-apasă / O grea
mizantropie. / Din tot ce scriu, iubito, / Reiese – atât
de bine - / Aceeaşi nepăsare / De oameni, şi de tine.”
(Ego).
Se produce astfel o sciziune între maniera de
scriere proprie lui Bacovia şi cea a înaintaşilor săi.
Femeia tânără, de până atunci, identificată cu
fertilitatea şi cu creaţia, este la Bacovia îmbolnăvită
de ftizie, sufocată practic de mediul apocaliptic, aşa
cum este el perceput de poet : „carbonizate flori”,
„amorul fumega”, „parfum de pene arse” (Negru).
Femeia văzută ca simbol al vieţii datorită
pântecului, apare aici golită de sens, nesănătoasă,
inaptă în a mai lua parte la importantul proces de
creaţie, deoarece „meşterul” nu se poate folosi
nicicum de un corp infertil, arid.
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Graţia feminină îşi pierde prin lirica
bacoviană absolut orice valenţă artistică, ea
devenind incapabilă să ajute creatorul, iar creatorul
rămâne singur.
Pentru a întări cele spuse mai devreme voi
porni cu o serie de exemple mai mult decât grăitoare.
Orice poet tânjeşte după titulatura de artist, de aici şi
titlul poeziei De-aş fi artist, însă modalitatea întru
iniţiere este nouă; solitudinea pare a fi singura cale
către obţinerea inspiraţiei: „- mi-am zis singur...şiam oftat”, „c-o pană mătur vatra, solitar...” (Gri),
dorinţa de a se delătura de imaginea dezolantă de
care este înconjurat şi tentaţia absolutului ni se
dezvăluie prin faptul că poetul bate la o uşă
îngheţată: „- Şi sânge cald se scurge pe canal;/ Plină-i
zăpada de sânge animal - ”, „E albul aprins de sângenchegat, / Şi corbii se plimbă prin sânge...şi sug;”, ”Iubito, sunt eu la uşa îngheţată...” (Tablou de iarnă),
culoarea sângelui transpare în toată lirica bacoviană,
fie că e vorba de culoarea crepusculară a cerului din
amurg sau a culorii violet, ea prevestind o degradare
violentă echivalentă cu moartea. Femeia devine
astfel un sol al morţii şi al infertilităţii artistice în
Nevroză: „Iubita cântă-un marş funebru, / Iar eu
nedumerit mă mir: / De ce să cânte-un marş
funebru... ” ; „- Barbar, cânta femeia aceea.” (Scară
tristă); „Şi azi, chiar sânul tău e mai lăsat” (Cuptor);
copiii stau sub semnul nereuşitei, în plan fizic şi
spiritual, a unui întreg neam: „Şi galbeni trec
bolnavi / Copii de la şcoală.” (Moină).
Angoasa erotică bacoviană, deşi nu mai
cunoaşte evadarea compensatorie în natură sau în
spaţiul oniric, receptează înstrăinarea erotică în faza
ei paroxistică ce duce la disoluţia personalităţii
eului, dar şi a cuplului: „Vai, şi va veni o vreme /
Când adormi-vom amândoi / Şi-nstrăinati, prin
cimitire, / Va plânge toamna peste noi.”(Să ne
iubim).

Profesorul societăţii de consum de astăzi se
află în relaţie de parteneriat cu elevii săi, negociind
obiectivele învăţării, formele şi modalităţile de
evaluare, fiind supus şi el transformărilor: trebuie
să se adapteze unor noi rigori, să dea dovada unor
competenţe noi, să adopte strategii de metodologie
şi de comportament relaţional diferite de cele din
şcoala tradiţională. Toţi suntem actori în viaţa
socială. Ne asumăm sau impunem roluri, forţaţi de
contexte. Şi profesorul, în consecinţă, va trebui să
se supună noilor cutume, pentru a se încadra în
contextul societăţii de consum. Dacă şcoala
tradiţională pregăteşte elevii pentru a se descurca în
unul sau mai multe domenii de activitate,
cultivându-le stima de sine şi ajutându-i să se
autodescopere, şcoala postmodernă impune ca
precondiţie pentru învăţare respectul de sine,
educaţia constituindu-se ca terapie. Educatorii
societăţii de consum îşi dirijează/ajută elevii să-şi
construiască identităţi, iar nu să le descopere. Şi
aceasta, tot urmare a fenomenelor sociale hrănite şi
reflectate media, care-şi impun consecinţe şi
condiţii, creând noi modele/comportamente/valori,
fără nici un racord cu definiţiile tradiţionale/clasice
ale termenilor.
Şcoala de azi, prin instruirea pe care o oferă,
are ca obiectiv nu doar investirea elevilor cu un
bagaj de informaţii, ci şi îndrumarea şi stimularea
acestora în direcţia dezvoltării cognitive, afective,
sociale, a exersării abilităţilor în contexte diferite,
în vederea pregătirii lor pentru integrarea optimă în
activitatea şi viaţa sociale.
Realitatea din şcoala românească este una
bulversa(n)tă, epocile culturale şi tăvălugul politic
al ultimelor decenii fiind cele care normează, dar
haotic, experienţe şi teorii care vor să menţină la un
punct de plutire credibil normalitatea, statuând,
însă, formule teoretice fără suport concret, real, în
universul şcolar, cu impact social neverosimil în
raport cu efortul depus, totuşi, de oamenii şcolii
zilelor noastre.
Realitatea pedagogică, multitudinea
evaluărilor şi simulărilor la toate nivelele de studiu,
conceperea subiectelor la concursurile şcolare în
manieră incoerentă, raportat la realitatea din sistem
şi, paradoxal, la textul programelor şcolare
(subiecte formulate greşit sau care nu intră în
programele de concurs şi de evaluare, grad de
dificultate ridicat al subiectelor etc., etc. ),

nu ilustrează decât haosul postmodern care se vrea
coerenţă şi normă.
Cu toate acestea, paradoxal, şcoala
românească reuşeşte să contabilizeze rezultate
excepţionale: olimpici care se situează pe primele
poziţii ale unor concursuri internaţionale la toate
disciplinele performate. Numărul acestora, însă,
raportat la numărul elevilor şcolarizaţi este, însă,
minor. Să nu neglijăm faptul că trebuie să ne
raportăm la ideea învăţământului de masă, unde
programele trebuie adaptate conform posibilităţilor
educabilului pentru a obţine rezultatele minim
vizate. Altfel, rezultatele vor fi în continuă creştere
doar la nivelul înmulţirii numărului de pseudoanalfabeţi, neşcolarizaţi etc., conform statisticilor
ultimilor ani şi a prognozelor pe următorii, raportate
la rezultatele contabilizate în sistemul
învăţământului românesc de masă.
Concluzia: să revenim la didactica şcolii
tradiţionale – când caruselul realităţii este, însă,
imprecis, raportat la binomul cerere-ofertă, la toate
nivelele, – sau să încercăm experimente noi, ca şi
până acum, formule noi şi strategii de abordare
inedite pentru a recorela impactul educaţiei cu
realitatea concretă, post-postmodernă, a societăţii de
consum? Răspunsul îl vom găsi, poate, înaintea
naşterii unei noi epoci culturale, cu un statut diferit
de cel al post-post-modernităţii, cu o configurare, o
recalibrare a valorilor şi o strategie inedite care să
oglindească o reală reintrare în matcă, ţinând cont,
totuşi, de ceea ce poate rămâne pentru mulţi dintre
noi o nostalgie infirmată de realitatea societăţii de
consum: valoarea.

prof. Oana LUPU
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Abisul lăuntric

Povestioară

Nenumărate valuri,
Izbânda nopţii tandre
Se varsă lin pe maluri.

Acum mult timp, a fost cândva,
Într-o perioadă mult mai grea
Oameni mulţi ce îşi doreau
Când la Alba se-adunau,
Războiul să se oprească
Şi iubirea să sporească.
Au ţipat cot la cot şi şi-au spus părerea
Toţi doreau să-şi reteze durerea
Pentru că n-aveam ţara unită,
De prea mulţi fiind pângărită,
Dar, uite că s-a întâmplat
Şi România s-a format:
Moldova şi Ţara Românească
Surori devenit-au pe viaţă,
Crişana, Banat şi Dobrogea
Împreună cu Transilvania
Au dat mâna ca-ntr-o horă
De s-a format ţară coloră.
Nici Maramureş şi Oltenia,
Bucovina şi Muntenia
Nu au stat deoparte
Şi la fericita zi au luat parte.
Dar cum am spus şi la-nceput
Acum demult s-a petrecut,
Centenaru' s-a împlinit
Lumea toată s-a veselit.
Aşteptăm la anu' iară
Să petrecem înc-o sară,
Suta unu să împlinim
Ca din nou să ne-ntâlnim
Cu vin, pălincă şi sarmale,
Venind din ale toate capitale.
Peste noi cu fală mândrie
Flutură simbolul României
Albastru, galben, roşu
Acesta e drapelul nostru.
Albastrul e primul ce ne-arată

Rostim aceleaşi versuri,
Când ploaia se arată.
Noi ne rugăm în şoaptă,
Fiind bătuţi de soartă.
În sărăcia vremii,
Când banii-şi văd chemarea,
Suntem imprevizibili
Şi abordăm uitarea.
Dar oare ar fi banii
Temeinicul păcat
Ce stă pierdut în suflet
Meschin şi vinovat?
Pătrunderea amară
În jocul de cuvinte
Relevă clar misterul
De-aducere aminte.
Înspăimântata zare
În ape se cufundă
Ca visurile mele
În lumea cea profundă.
Şi mai avem credinţă
În fiece atom,
Trăind noi fiecare
Sub denumirea „om”?
Adriana MOROI

Marina VAREA
Prof. coord. Loredana PAMFILE

S-a discutat şi despre o corespondenţă a
acestei eroine cu prima soţie a autorului: Nina
Mareş, care ca şi Ileana era mai în vârstă decât soţul
ei, trăise experienţa unei iubiri tragice şi care murise,
aşa cum ea însăşi presimţise, de foarte tânără.
Leana din În curte la Dionis este perechea
poetului Adrian, purtătoare a unui mesaj şi în acelaşi
timp, îngerul morţii. Ea este considerată de critică o
Euridice modernă condamnată să trăiască în
,,infernul vieţii cotidiene”.
Dacă Leana reprezintă un adevărat mesager
al sacrului, cântecul ei are menirea de a trezi
conştiinţa de sine a personajului masculine. Sugestia
îngerului morţii este prezentată chiar în replica
personajului : ,,Nu sunt decât asta. Şi niciodată n-am
fost altceva decât asta …îngerul lui păzitor, Îngerul
Morţii…”
Tot mesager al morţii este şi Hildegard care îl
conduce pe Gavrilescu spre pădurea-labirint. Ea
reprezintă iubirea sacră, spre deosebire de Elsa, care
o reprezenta pe cea profană, iar faptul că Hildegard
părea la întâlnire la fel de tânără este pentru că pe de
o parte, iubirea ei nu a avut timp să se consume, iar pe
de altă parte pentru că pentru Gavrilescu imaginea
femeii iubite a rămas la stadiul initial, ideal. Ea este
mediatoarea trecerii într-o altă dimensiune
ontologică, amintind de Beatrice, care îl conduce pe
Dante prin Paradis.

Maria/Melania/Laetitia îl conduce pe Antim
pe scara de marmură ce duce spre cer, spre lumea lui
Orfeu, eliberată de zgomote, dincolo de sala de
concert, la originile sale, adică la întâlnirea cu
Generăleasa. Marina îl însoţeşte pe Ieronim prin acel
tunel de lumină spre moarte, îl însoţeşte în lumea de
dincolo, fiind fericită că a reuşit să-l regăsească şi să
reformeze un tot, chiar dacă dincolo de graniţele
vieţii.
Aşadar, personajele feminine devin în proza
lui Eliade purtătoare ale unui mister, uneori ale
originii vieţii, alteori şi ale morţii, fiind ,,miresele”
care îşi conduc spre eternitate perechea. Ele
reprezintă ursita, perechea, logodnica străină, pe
care el a aşteptat-o sau a căutat-o toată viaţa. Astfel,
prin nuntă în cer apare o cale de eliberare, se oferă o
ieşire din labirint, dincolo de moarte. Mireasa mult
aşteptată este regăsită în clipa morţii şi totul capătă
un sens prin această ,,nuntă”.

prof. Roxana ROŞU
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Rolul personajului feminin eliadesc în reprezentarea
alegorică a morţii ca o nuntă
Feminitatea a fost asociată din punct de
vedere simbolic dintotdeauna cu ,,sufletul lumii” şi a
fost şi este considerată un principiu al naşterii şi al
morţii. Eliade meditează la sensurile femininului şi
le şi prezintă în opera sa ştiinţifică, ajungând la
concluzia că în majoritatea miturilor şi credinţelor
lumii, femininul are un rol esenţial.
În opera sa literară, prezintă femeia şi
feminitatea, îmbinând realitatea şi mitul, creând
femeia ca o entitate aparte. Întotdeauna, femeia
apare la Mircea Eliade misterioasă, elegantă şi cultă,
cu ţeluri înalte şi conştientă de rolul pe care îl are în
univers, dar cel mai bine femeia este conturată în
viziunea nunţii mioritice.
Ileana Sideri din Noaptea de Sânziene este
una din eroinele care reuşeşte să captiveze orice
lector. Personajul intră în scenă într-o noapte de
Sânziene, în pădurea Băneasa, fiind învăluită în
mister şi reuşind să-l atragă inexplicabil pe Ştefan,
deşi acesta era căsătorit cu Ioana, pe care afirma că o
iubea cu adevărat. Legătura stranie şi pasională care
se dezvoltă pe parcursul romanului între Ileana şi
Ştefan constituie de fapt o punte de accedere la o altă
lume, la o altă realitate. Capabilă de sentimente
profunde, pasională, Ileana poate să ierte, mai ales
pentru că ştie că sunt ursiţi unul altuia şi ea e singura
care poate să-i ofere lui Ştefan fericirea supremă, în
eternitate.
Numele pe care l-a ales autorul pentru acest
personaj, Ileana , apare şi în cazul altor personaje
feminine ale prozei eliadine. Acest nume este asociat
zeiţei Diana (Iana), ,,spirit al pădurilor, dar şi paznic
al porţii solstiţiare”. Eliade sugerează şi un alt sens al
zeităţii, anume Iana, perechea lui Ianus cel cu două
feţe, căci personajul din acest roman este ,,mireasă şi
N u m e l e
totodată personificare a morţii”.
Sideri trimite atât la verbul împrumutat din limba
franceză, ,,a sidera/ a încremeni, a stupefia”, dar şi la
adjectivul ,,sidereal”, ,,care provine de la astir,
astral”, evocând în acelaşi timp, natura unei iubiri
care depăşeşte graniţele acestei lumi, dar şi
echivalarea acestei regăsiri cu moartea, aşa cum se
întâmplă şi în cazul ,,ursiţilor” din opera ,,La
ţigănci”, ,,Uniforme de general”etc.
Autorul îşi doreşte ca Ileana să întruchipeze
eternul feminin autohton, ca la terminarea scrierii
romanului să afirme că este ,,un înger al Morţii”.
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În Nuntă în cer, Lena/Ileana, considerată de
E.Simion ,,o Isoldă care din prea multă iubire fuge
din calea unor Tristani obsedaţi de fantasmele lor”
pare o apariţie din altă lume: ,,lumea veche, lentă şi
demodată a sfârşitului de secol XIX, lumea
domnişoarei Christina (dar fără caracterul demonic,
malefic al acesteia)”. Eroina apare cititorului
distantă şi derutantă, misterioasă, dar nu de un mister
neverosimil, pentru că nu e tulburătoare atât ,,în
sine”, cât mai ales prin efectele pe care le are asupra
iubiţilor ei. Deşi Hasnaş a cunoscut-o când era doar o
copilă, iar Mavrodin în splendoarea maturităţii ei,
Ileana este prezentată ca un ideal de feminitate.
Îmbinând poveştile celor doi bărbaţi, cititorul poate
obţine o imagine aproape completă a vieţii eroinei şi
în acelaşi timp ea să rămână enigmatică, cu un mod
de a fi şi de a simţi neclar. Ileana crede că viaţa
urmează traseul prestabilit, traseul pe care i l-a prezis
doica: că va avea două mari iubiri, dar că, deşi va fi
extrem de fericită cu cel de-al doilea bărbat din viaţa
sa, trebuie să-l evite, pentru că iubirea pentru el va
avea un final tragic. Având în vedere că prevestirile
docii s-au adeverit, apare în final şi presupunerea că
după dezamăgirea pe care i-o provoacă Mavrodin, ea
moare.

DIN CENACLU
VIAŢA ŞCOLII
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Necesitatea integrării tuturor teritoriilor
româneşti într-un stat unitar a existat dintotdeuna,
dacă nu ca obiectiv politic, atunci ca aspiraţie a
fiecărui român ce şi-a dus existenţa în acest „spaţiu
mioritic” , cum îl numea Lucian Blaga. Actul de
voinţă, principiile, valorile şi credinţa au stat la baza
înfăptuirii Marii Uniri. Astăzi, însă, e mai important
ca niciodată să dovedim posesia acestor calităţi din
cauza contextului politic în care ne aflăm.
Centenarul este un moment de reflecţie
profundă asupra trecutului, un trecut al întregii
naţiuni române, realizat „într-un elan ţâşnit cu putere
din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un
elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi
cu inteligenţa politică remarcabilă spre ţelul droit” ,
potrivit istoricului Florin Constantiniu.
La cei 100 de ani, trebuie să privim
retrospectiv cu mândrie şi cu tristeţe, cu un gând
dezolant asupra dezbinării spaţiului românesc, dar şi
cu demnitatea că am avut sorţi de izbândă într-o
perioadă nefavorabilă României, un moment ce a
pus pecetea asupra trecutului de instabilitate
teritorială şi care a dat avânt unor reforme.
„În vremea putredă şi goală” este important
să conştientizăm profunzimea şi însemnătatea
acestui act istoric. Este momentul în care ne vom
defini, iarăşi, idealul naţional, care s-a pierdut în
timp din cauza disputelor politice. „Din drobul mut
al lacrimei” vom transmite valorile, atitudinile şi
convingerile patritioce nutrite de spiritul generaţiei
de la 1918.
2018 este despre românii de pretutindeni,
despre tineri cu ambiţie şi cu aspiraţii, despre
onorarea eroilor, despre amintirea sacrificiilor şi
jertfelor cu scopul de a proiecta imaginea viitorului
nostru ca naţiune, despre România de mâine.
În ajunul celor 100 de ani, tot ceea ce trebuie
să facem este să menţinem vie flacăra spiritualităţii,
a unităţii noastre naţionale, să ducem mai departe
năzuin ţele neamului. Versurile Luceaf ărului
românesc sunt actuale şi astăzi, din aceasta cauza, cu
acelaşi spirit măcinat impărtăşesc crezul poetului:
Vis de vijelie, fală şi mândrie/Dulce Românie, asta
ţi-o doresc! Acum vorbim frumos despre unire

Şi încercăm să-i adunăm pe toţi acasă,
Sub steag de dragoste şi nemurire
Să admirăm o ţara mai frumoasă.
Timpul a curs cu lacrimi peste neam
Ce s-a luptat etern printre străini.
Sunt mame ce mai aşteptau la geam
Speranţe împletite cu lumini.
Un rău suav s-a pus atunci hotar
Şi-a rupt o ţară în bucăţi eterne.
El pune baza unui dor amar
Iar toate visele ajung să fie terne.
Dac-am putea întoarce în trecut
O clipă, să ne regăsim acasă,
Să ne-adunăm popor de lângă Prut,
Ce vrea mereu să scape dintr-o plasă!
Suntem urmaşii Daciei creştine,
Plini de speranţe şi cu suflet blând,
Ce vrem s-ajungem totuşi la unire
Ieri, astăzi, mâine şi oricând
Renata PÎSLA
prof. coord. Adriana CĂLUGĂRU
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DIN CENACLU
VIAŢA ŞCOLII
Casa din copac
Într-o seară de toamnă, pe când toată lumea
era în casă, bucurându-se de o cină perfectă în
familia perfectă, eu mă plimbam singur pe străzile
New York-ului. Totul era pustiu. Se auzea doar
sunetul picăturilor de ploaie ce dansau până sa atingă
betonul cel rece . Aerul devenea tot mai rece şi sunete
puternice se dezlănţuiau. M-am aşezat pe o bancă
umedă şi mai retrasă, am scos din rucsac caietul meu
plin cu schiţe şi un creion cu cel mai ascuţit vârf şi am
început să desenez cu ajutorul felinarului care mă
acompania. Dintotdeauna am găsit desenul o scăpare
şi un mod singur prin care aş putea să îmi exprim
toate ideile si trăirile. Mâna şi creionul formau un
cuplu perfect pentru conturarea imaginii de pe
suprafaţa venilă. Mi-am muşcat buza, iar pentru
moment nu ştiam exact ce schiţam şi am pufnit
nemulţumit către tablou, după care am căutat o muză
ce ar putea completa aceasta artă.
Am început să schiţez fata ce mi-a apărut în
vis. Era o fată care să îmi potrivească toate ideile şi
sentimentele, cu părul lung de un negru aprins şi un
ten deschis puţin palid. Picăturile reci fac iar contact
cu pământul rece, înmulţindu-se din ce în ce mai
mult. Am închis repede caietul şi l-am zvârlit imediat
în rucsac. Un sunet răsună puternic , în timp ce m-am
ridicat de pe bancă, parcă s-ar fi rupt norii în două
bucăţi ceea ce m-a speriat. Mi-am luat rucsacul în
spate, m-am uitat în jur şi am zărit un loc unde mă
puteam adăposti. În faţa mea era o usă de un maroniu
puţin putred. Am intrat înainte ca ploaia să prindă
puteri. Nările mi-au fost invadate de un miros
îmbietor, care îmi aducea aminte de florile de cireş,
iar razele soarelui pictau fâşii umbrite pe iarba
verde. Nu ştiam că atunci cănd voi deschide uşa
aceasta mă va întâmpina un peisaj descris din
basmele copilăriei mele. Tabloul desprins din basme
era conturat de singurul copac înflorit. Frunzele
arborelui aveau aspectul unui arţar, dar trunchiul era
subţire ca al unui prun. Florile înflorite păreau să
aibă o culoare de un roz pal, dar nu tomnatic. În
văzduh am observat un trup bine structurat, al unui
copil inocent. Când s-a apropiat mai mult, mi-am dat
seama că este o fată. Buzele ei erau de un roşu aprins,
ce se conturau perfect cu ochii de o culoare
albăstruie precum cerul când este senin, cu genele
lungi şi sprâncene bine conturate , chipul cel palid,
ce îmi părea familiar. Părul lung şi negru este lăsat pe
spate, lăsând umerii bine construiţi să iasă la iveală.
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În timp ce mă holbam la chipul ei, atât de
perfect, aceasta s-a apropiat şi mi-a zâmbit
prietenos. Ne uitam curioşi unul la altul şi gurile ni se
deschideau din când în când pentru a spune ceva, dar
cuvintele nu işi făceau curaj să apară. Totuşi, am
decis să sparg gheaţa primul, aşa că am întrebat-o,
curios, cum o cheamă. Numele acesteia îmi inspira
un sentiment de entuziasm sau acel ceva care umple
lipsuri. Emma era un nume foarte frumos. (…)
De dimineaţă, cum ne-am trezit, cum ne-am
apucat de lucru. Eu am găsit câţiva buşteni cu care aş
putea construi baza căsuţei pe când Emma a găsit
beţe de bambus cu care ar putea face acoperişul. Am
făcut o echipă minunată. La final, după aproape două
zile de muncă am reuşit să terminăm, iar Emma a
împodobit această căsuţă cu flori de cireş pentru a-i
da un aspect mai deosebit.

Andreea MIHALACHE
prof. coord. Loredana PAMFILE

Organismul uman poate tolera 1 mg de
aluminiu pe kg corp, până când acesta începe să aibă
efecte adverse. Gătirea alimentelor în folie de
aluminiu creşte riscul apariţiei osteoporozei şi a bolii
Alzheimer. Transferul de particule din aluminiu se
face întotdeauna la temperatură ridicată (150 0C).
Studiile au arătat că o cantitate redusă de aluminiu
provoacă toxicitate la nivel neuronal, însă dovezi ale
unei legături directe între Alzheimer şi aluminiu nu
există.
,,Concluziile finale ale cercetărilor din
Spania şi Statele Unite recomandă reducerea şi
controlul expunerii la aluminiu în mediile de lucru,
medicamente, mâncare, în ciuda faptului că nu s-a
putut stabili o legătură cauzală între substanţă şi
susceptibilitatea la boală. Pielea absoarbe 4
micrograme de aluminiu, aproximativ 2,5% din
cantitatea ingerată prin mâncare. Această cantitate
este neglijabilă, nu prezintă interes ştiinţific”.[3]
Principala cale de eliminare a aluminiului
din organism este cea urinară. Deci, analiza urinei
este cea mai sigură metodă de detectare a
aluminiului în exces. Timpul biologic de
înjumătăţire al acestui metal este între opt şi o sută de
zile.
Alumina sau trioxidul de dialumină este un
biomaterial inert, care are aplicaţii importante în
biomedicină. Din acest material se fac componente
protetice, dispozitive medicale şi ceramică dentară,
datorită proprietăţilor sale de biocompatibilitate,
stabilitate chimică şi dimensională, inerţie
biologică, coeficient de frecare scăzut, rezistenţă
ridicată. Este un material excelent pentru suprafeţele
articulare artificiale, tije femurale, proteze de şold,
asigură dezvoltarea ţesutului biologic în zona de
contact cu stratul ceramic. Pulberea de oxid de
aluminiu este utilizată la realizarea porţelanului
dentar, realizarea coroanelor şi plăcilor dentare, a
dinţilor artificiali. Alumina folosită pentru
,,implanturi dentare are un grad de puritate de
99,5%, conţine oxid de aluminiu şi urme de crom.
Această substanţă se regăseşte şi în reconstrucţii
maxilo-faciale, operaţii estetice pentru umplerea
unor spaţii cu alumină, augmentări osoase,
substituţii osoase, înlocuirea unor segmente osoase
şi realizarea unor aparate medicale cu senzori,
electrozi, stimulatoare de mare actualitate.”[4]
Hidroxidul de aluminiu reprezintă una dintre
formele hidratate ale trioxidului de dialuminiu
întrebuinţat la purificarea apelor. Totodată, acesta
manifestă efecte şi asupra organismului: inhibă
motilitatea gastro-intestinală, are acţiune
astringentă, produce iritaţie, greaţă, iar studiile arată

că micşorează şi disponibilitatea de absorbţie a
medicamentelor.
Consider că evoluţia societăţii trebuie să se
realizeze în toate domeniile de activitate, prin
identificarea unor alternative durabile, eficiente,
sănătoase pentru om şi mediu. Starea de sănătate
poate fi menţinută prin evitarea exceselor, prin
evitarea expunerii prelungite a organismului la
aceste combinaţii. Ce înseamnă exces şi care este
această limita? Rămâne ca fiecare dintre noi să o
stabilim...
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Aluminiul şi combinaţiile sale cu impact
asupra stării de sănătate
Aluminiul este elementul chimic destul de
răspândit în natură. Procentul de aluminiu în stare
pură este destul de mic, însă compuşii aluminiului
constituie 8,13% din scoarţa terestră, fiind întâlniţi
în substanţele minerale, în lumea vegetală şi
animală. Aluminiul nu este întâlnit în stare nativă.
,,Ca răspandire în scoarţa terestră, aluminiul este al
treilea dintre elemente (după oxigen şi siliciu) şi al
doilea dintre metale. Se găseşte sub forma a 381 de
minerale, 9 dintre ele (alunit, berlinit, bohmit,
diaspor, gibbsit, hidrargilit, leucit, nefelin, silimanit)
sunt minerale economice, servind la obţinerea
sa.”[1]
S-a stabilit că aluminiul este materialul
viitorului, materialul de construcţie pentru epoca
modernă, materialul care face ca orice concept
arhitectural să fie posibil de realizat, fie că este vorba
despre o nouă construcţie, fie că este vorba despre o
modernizare. Aluminiul împreună cu aliajele sale
constituie unul dintre cele mai uzuale metale. El a
devenit metalul cu cea mai largă întrebuinţare, fiind
folosit sub diferite forme: metal pur, aliaje de
aluminiu cu alte metale, combinaţii ale aluminiului
cu alte elemente chimice, sub formă de bauxită sau
sub formă de alumină naturală sau artificială. Există
peste 540 de aliaje de aluminiu sau compoziţii
utilizate în noi aplicaţii, pieţe şi industrii. Astăzi,
aluminiul şi formele sale au pătruns în toate
domeniile de activitate.
Acesta ajunge în organism prin hrană şi
lichidele ingerate. Acest element se găseşte în
medicamente, vaccinuri, produse de igienă
personală (clorhidrat de aluminiu), brânză, murături,
pâine, vaccinuri, doze de aluminiu, apa tratată pentru
a fi potabilă, aditivi alimentari, folie alimentară,
bomboane, ceai, cacao, vasele de gătit. Brânzeturile
din comerţ pot conţine agenţi de emulsifiere pe bază
de aluminiu, iar murăturile din comerţ pot conţine
alaun, care le face mai crocante. sistemului osos şi
respirator.
Aluminiul se întrebuinţează pe scara mare în
industria berii, industria laptelui, industria
conservelor, la împachetarea diferitelor produse
alimentare. În Uniunea Europeană, aluminiul este
întâlnit sub denumirea de E173. La nivel european,
s-a dat alarma cu privire la prezenţa în exces a
aluminiului în alimentaţie, deoarece în cantităţi
mari, este dăunător organismului.
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În mod normal, tractul gastro-intestinal este
relativ impermeabil pentru aluminiu, absorbţia lui
fiind de aproximativ 2%. În condiţii fiziologice,
aluminiul se elimină complet prin filtrare la nivelul
glomerulilor renali. Pacienţii cu insuficienţă renală
îşi pierd această capacitate. Astfel, aluminiul se
acumulează în sânge şi este distribuit la nivelul
creierului şi oaselor. Transferina este principalul
transportor al aluminiului în plasmă. Toxicitatea
aluminiului apare la persoanele care au funcţia
renală afectată. Măduva spinării şi creierul sunt cele
mai afectate organe, fiind considerate cele mai
sensibile ţinte ale aluminiului. Aluminiul este un
metal greu neurotoxic cu efecte adverse importante.
Expunerea îndelungată conduce la afecţiuni
neurodegenerative, determină pierderea coordonării
corpului, afectarea
Potrivit profesorului britanic Chris Exley de
la Universitatea din Keele, atunci când cantitatea de
aluminiu ingerat depăşeşte capacitatea de
metabolizare a organismului, excesul este depozitat
în diferite ţesuturi, inclusiv în nervi, creier, oase,
ficat, inimă, splină şi muşchi.
,,Noi numim aluminiul drept ucigaşul tăcut,
pentru că se instalează în corpul nostru, în oase şi
creier. Sute de publicaţii au arătat că aluminiul nu
este periculos, dar nu s-au făcut niciodată
investigaţii serioase asupra efectelor acumulării de
aluminiu în organism.”[2]
Printre afecţiunile posibile produse de
excesul de aluminiu se precizează: encefalopatia
caracterizată prin tulburări de vorbire, convulsii,
comă, boala aplastică osoasă ce presupune fracturi,
hipercalcemie, calcinoză, Alzheimer, osteomalacie
manifestată prin oase sfărâmicioase din cauza
tulburării metabolismului fosforului şi calciului,
hipertrofie ventriculară stângă, astm, migrene
asociate cu balonare, pierderea poftei de mâncare,
sindromul Reye caracterizat prin simptome neurale,
hepatice, renale, scleroză în plăci, alergii, sindromul
oboselii cronice, afecţiuni tiroidiene, anemie
microcitară, demineralizări osoase datorate
înlocuirii calciului de către aluminiu.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată că o
persoană de greutate medie poate ingera prin hrană
până la 50 mg de aluminiu pe zi, fără să existe
pericole pentru sănătate.

DIN CENACLU
VIAŢA ŞCOLII
Dragă Românie,
Într-o vitrină din New York, un student
zăreşte steagul românesc şi se întristează. A plecat
pentru „a da de bine”, însă a renunţat la familie, la
prieteni! E singur într-o lume oarecare! Dintr-un alt
colţ de lume, o mamă îşi sună copilul. Îi promite că îl
va îmbrăţişa curând, însă nu îi spune că nu se va mai
întoarce vreodată pe pământ românesc! Într-un
aeroport străin, se reîntâlneşte după luni de aşteptare,
o familie! În România, într-un cămin studenţesc,
câţiva tineri mai mult sau mai puţin talentaţi, spun
poveşti, râd şi cântă!
Ştiţi ce îi uneşte pe aceşti oameni?
Promisiunile! Unii au promis că vor pleca cât mai
departe, indiferent de preţ, iar acum, regretă! Alţii au
promis că vor pleca şi se vor reîntoarce, însă acum,
copiii lor nu mai cunosc cuvinte româneşti! Însă,
sunt unii care au rămas. Au rămas şi au promis că vor
fi fericiţi în ţara lor! În România!
Dragă Românie, ţi se aduc urări peste urări, ţi
se promit speranţe, ţi se închină cupe de şampanie şi
care mai de care îţi promite o schimbare în bine! Se
strigă numele tău pretutindeni, steagul tău e ridicat
cu mândrie pe marile stadioane ale lumii, în vârf de
munte sau în spaţiu, iar imnul tău e rostit cu lacrimi
de cele mai sincere suflete!
Dragă Românie, te aclamă toţi! De la cei mai
mici până la cei mai înţelepţi, de la cei mai simpli,
până la cei mai influenţi oameni ai lumii, fiecare
urmărindu-şi scopul, însă ştim amândouă că totul e
efemer! E efectul sărbătorii „Centenarului” ce nu
face altceva, decât să unească „poporul” într-o piesă
de teatru colectivă!
Câţi îşi vor aminti de tine după 1 Decembrie?
Câţi îţi vor mai scrie scrisori lungi de promisiune, de
iluzii? Câţi îţi vor mai rosti numele cu mândrie? Câţi
îţi vor mai dedica timpul lor? Câţi vor rămâne?
Românie, nu ai obosit să asculţi mereu
aceleaşi banalităţi? Nu vezi că tot ce ţine de numele
tău, este o afacere autohtonă? Nu vezi că steagul tău,
după ce este ridicat şi purtat cu onoare pentru câteva
minute, ajunge în praf?
Iar noi, de ce aşteptăm 1 Decembrie?

Sorina GHEORGHE
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VIAŢA ŞCOLII
Un posibil dialog

Viaţa în culori
Ce este viaţa? O scurgere de timp? Nu! Viaţa
este un pictor neobosit care ne farmecă cu zestrea sa
de culori. Îşi ia paleta şi ne bucură zilnic cu zeci de
culori, ba chiar cu sute de nuanţe de la cele mai vii
până la cele mai şterse de umbrele timpului. Fiecare
dintre noi e o fiinţă vie, trăieşte zilnic emoţii şi
sentimente, cărora le găsim o asociere.
Privesc înserarea şi mă întristez, dar timpul
se scurge repede, asemeni nisipului din clepsidra
timpului. Şi liniştea înspăimântătoare a nopţii,
asemeni grafitului de culoare cenuşie, se sparge în
mii de culori şi se naşte lumina zilei. Pătrunde în
sufletul meu … şi un val de speranţă îmi copleşeşte
fiinţa. Privesc cerul azuriu. Mă încântă lumina
orbitoare a zilei, asemeni albului metalic al
argintului. Apoi soarele cu nuanţele lui galbene
precum aurul îmi luminează gândurile. Trăiesc clipe
fericite!
Ceva neaşteptat într-o singură clipă îmi
umbreşte fericirea. Emoţiile negative încearcă să mă
smulgă din anturajul meu plăcut. Vrând-nevrând îmi
bat la uşă clipe sumbre, pictate în negru-cenuşiu,
precum e pulberea fină a metalelor.
În sufletul meu se duce o luptă continuă între
bine şi rău, între cald şi rece, între alb şi negru. Aşa e
viaţa, nu există doar lumină. Dar învăţ de la flori să
mi-o colorez, căci se merită.
Viaţa! Cu ce aş mai putea-o asemăna? Poate
cu un diamant ba incolor, ba gălbui. Nu contează! În
esenţă tot bijuterie rămâne. Şi nu una simplă, dar e
ceva scump, ceva preţios, ce nu-şi pierde valoarea în
timp.
Alerg după frumos în noapte, alerg după
culoare toamna târziu, când totul e pustiu, dar nimic.
Şi totuşi am descoperit! Este ea, Chimia, care ca o
adevărată împărăteasă a culorilor ne bucură ochiul
şi inima cu diversitatea de coloranţi, care aşternuţi pe
pânzele pictate, ne transpun în adevărate colţuri din
natură.
Şi în acest anturaj fals, dar totuşi feeric, cad
pe gânduri şi mă întreb în tăcere: care este izvorul
vieţii? Ce culoare are? Apoi cugetul îmi şopteşte: e
apa! Dar e fără culoare!
Da, fără culoare. Şi înţeleg într-un târziu că
acest lichid lipsit de culoare, fără gust, fără miros, e
atât de important pentru viaţă. Pur şi simplu fără ea
nu am exista!

28
33 ORIZONTURI NOI nr. 21 (24) - Ianuarie 2019

Atunci cugetul îmi şopteşte: de unde atâtea
nuanţe de albastru ale apei în natură? Din nou se
implică Măria Sa – Chimia! Doar atâtea substanţe
chimice se pot dizolva în apă! Sigur ele o ajută să
reînvie printre minunatele culori.
În tăcere închid ochii şi admir întreaga mea
viaţă, care nu poate exista fără splendoarea şi feieria
culorilor. Sumbre sau reci, ele îşi au rostul lor în
această lume!

Nicoleta ANIŢĂ
prof. coord. Camelia COJOCARU

Mi-e toamnă și-n suflet
Şi simt că-mi tremură în suflet
O stare, un regret, o grea simţire;
E toamnă, e pustiu, e vuiet,
Iar gându-mi zboară în neştire.
E întristare, e destin de toamnă.
Cu pat de frunze şi frumos, şi poezie!
E confesiunea unor gânduri prea tăcute,
E despre adormire, moarte şi răsunet.
Prin parc trec paşi nepăsători şi toate
Îmi par desprinse parcă din trecut.
A mai trecut o toamnă şi-ncă-o toamnă
Deşi în gând să-mi fie vară aş fi vrut.
Iar îmi stă gândul prins parcă de grinde,
Natura spre echilibru tinde!
Acum frunza în putrefacţie este...
Mi-e toamnă şi-n suflet, dar cred că trec peste!

Andreea RĂCHITEANU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Timpul, ca dimensiune ireversibilă devine o
supratemă abordată de Eminescu deopotrivă în
creaia sa lirică şi epică, unde dubla opoziţie
ontologică timp obiectiv/timp subiectiv, durata
consecutivă (cronologică) / durata simultană
(secvenţe din epoci diferite alăturate) este
soluţionată în favoarea termenului secundar, precum
în nuvela erudit-filosofică şi fantastică Sărmanul
Dionis:
Maestrul Ruben era un bătrân de o antică
frumuseţă. El era un evreu învăţat şi fusese chemat
de domnul Moldovei ca dascăl de matematică şi
filozofie la Academia din Socola. Călugărul Dan e
unul din şcolarii Academiei şi al maistrului Ruben şi
îi împărtăşeşte toate îndoielile:
Elevul: Pe deplin, aşa cum mi-ai spus-o, dascăle, am
trăit în viitor!...Îţi spun, acum am doi oameni
deosebiţi în mine -unul, călugărul Dan, care vorbeşte
cu tine şi trăieşte în vremurile lui Alexandru –Vodă,
altul cu alt nume, trăind peste cinci sute de ani de
acum înainte.
Profesorul: De aceea oamenii au o simţire întunecată
pentru păstrarea şi mărirea neamului lor. Sunt tot ei
cei care renasc în strănepoţi... Şi asta-i deosebirea
între Dumnezeu şi om. Omul are-n el numai şir fiinţa
altor oameni viitori şi trecuţi. Dumnezeu le are
deodată toate neamurile ce or veni şi ce au trecut;
omul cuprinde un loc în vreme. Dumnezeu e vremea
însăşi, cu tot ce se-ntâmplă-n ea, dar vremea la un
loc, asemenea unui izvor a cărui ape se întorc în el
însuşi, ori asemenea roţii ce deodată cuprinde toate
spiţele, ce se-ntorc vecinic. Şi sufletul nostru are
vecinicie-n sine - dar numai bucată cu bucată.
Închipuieşte-ţi că pe o roată mişcată-n loc s-ar lipi un
fir de colb. Acest fir va trece prin toate locurile prin
care trece roata învârtindu-se, dar numai în şir, pe
când roata chiar în aceeaşi clipă e în toate locurile
cuprinse de ea.
Elevul: Bine, dascăle, dar nemărginirea, veşnicia?
Profesorul: Tot ca vremea, bucată cu bucată poţi fi în
orice loc dorit, pe care n-o poţi părăsi neumplută. Ştii
că în puterea unei legi: Nu este spaţiu deşert. Dar este
un mijloc pentru a scăpa de această greutate... o
greutate impusă de trecătorul corp omenesc. Ai
văzut că în om e un şir nesfârşit de oameni. Din acest
şir lasă pe unul să-ţi ţie locul cât vei lipsi din el.
Acesta nu poate fi întreg, căci ţi-ar nega existenţa ta.

În fapt, însă, omul cel veşnic din care răsar
tot şirul de oameni trecători, îl are lângă sine-îl vezi,
deşi nu-l poţi prinde-e chiar umbra ta. Tu îi poţi da
umbrei tale din firea ta trecătoare, ea îţi dă din firea
veşniciei, aşa capeţi din atotputernicia lui
Dumnezeu.
Elevul: Meştere, oare când voi ajunge să pricep
adâncimea ta?
Profesorul: Adâncimea mea o ai în tine, numai
nedescoperită. Crezi că ai pricepe ceea ce zic, dacă
n-ai fi de firea mea? Crezi că te-aş fi ales de discipol
al meu de nu te ştiam vrednic şi adânc? Tu şti ca o
vioară în care sunt închise toate cântările, numai ele
trebuiesc trezite de-o mână măiastră, şi mâna ce te va
trezi înăuntrul tău sunt eu.
Elevul: Dacă în această seară aş încerca să mă duc
într-un spaţiu zidit cu totul după voia mea?
Profesorul: Vei putea…căci îl ai în tine, în sufletul
tău nemuritor. Pe fila a şaptea a cărţii stau toate
formulele şi tot pe a şaptea filă vei afla ce trebuie să
faci mai departe… Aşadar, trebuie să ne despărţim
pentru totdeauna… căci în spaţii dorite, ziua va fi
secol şi când te vei întoarce nu vei mai găsi pe
Ruben, ci alt om, analog cu mine.
Ruben îşi netezi barba şi o adâncă întristare
era scrisă pe faţa lui bătrână şi înţeleaptă. Dan coborî
scările cu cartea la subsuori.

(Adaptare după Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu)
prof. Loredana PAMFILE
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Poeta Vates
,,Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am
crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un
luptător, un deschizător de drumuri, un mare
pedagog al neamului din care face parte, un om care
filtrează durerile poporului prin sufletul lui şi se
transformă într-o trâmbiţă de alarmă. Am văzut în
scriitor un element dinamic, un răscolitor de mase,
un revoltat, un pricinuitor de rebeliuni. Am văzut în
scriitor un semănător de credinţe şi un semănător de
biruinţe”.
Vocaţie artistică şi conştiinţă civică. Iată
fluviul subteran ce i-a hrănit terenul fertil al
manifestărilor creatoare celui pătruns în memoria
generaţiilor de cititori drept ,,poetul pătimirii
noastre”, Octavian Goga.
La începutul secolului al XX-lea, când
poezia naţională depăşise, prin Alecsandri,
Macedonski şi Eminescu, etapele unor ezitări şi
tatonări fireşti ale procesului de maturizare a
genului, bardul din Răşinari îşi asumă un lirism
profund social, implicit retorica de tribun ce înfioară
mulţimile. În această ordine de idei, scriitorul
ardelean îşi revendică rolul de cântăreţ al destinului
unui neam înrobit, fiind atras mereu de tumultul
vieţii, de frământările oamenilor şi de lupta pentru
neatârnare şi libertate naţională, imprimându-i vocii
sale tulburătoare accente profetice, de poeta vates.
Deşi redusă volumatic, opera lirică a
scriitorului este revelatoare pentru convertirea
literaturii într-un crez civic şi într-o cale superioară
de iluminare a conştiinţei conaţionalilor săi.
Ciclurile de versuri, ,,Ne cheamă pământul”(1909),
,,Din umbra zidurilor” (1913), ,,Cântece fără ţară”,
articulează ariustic o veritabilă monografie a satului
transilvănean, realizată în datele ei esenţiale.
Nimic însă din solaritatea viziunii estetice a
contemporanilor săi sămănătorişti asupra toposului
rustic nu rezidă în aceste versuri, căci, pentru Goga,
lumea satului este strivită de nedreptăţi,
deznădăjduită, iar pentru realizarea idealurilor
naţionale şi sociale, întreaga natură se solidarizează
cu cei oprimaţi. În majoritatea creaţiilor poetului,
tremură jalea, duioşia, plânsul, sub forma unor
lamentări ritualizate, cu accente biblice sau liturgice,
dispoziţie psihică menită să impună compoziţiilor în
versuri o structură duală: durerea existenţială
demascatoare, în prima parte, şi nelinişte,

ameninţare şi revoltă, în a doua parte. Octavian Goga
vede, în fapt, în propria artă un sacerdoţiu, o religie
care favorizează epifania ,,mântuirii”, convins fiind
că opera trebuie să transfigureze trecutul neamului,
suferinţele prezentului şi credinţa în împlinirea
idealurilor naţionale, elocvente fiind notele
confesive: ,,Arta e un duhovnic implacabil. Oricât
am încerca să-i ascundem realitatea, ea ne smulge
adevărul întreg. Oricât ne-am da silinţa - nu izbutim
să ducem minciunile în templu.. Ele rămân la poartă
şi noi trecem pragul cu sufletul dezgolit… De aceea
operele noastre sunt singurele biografii adevărate”.
Ca om politic, Goga a militat pentru
eliberarea naţională a românilor din Transilvania,
desfăşurând o important activitate politică, în cadrul
Partidului Naţional Român. Lupta tot mai susţinută a
poetului pentru drepturile naţionale şi sociale ale
românilor ardeleni îi atrage însă arestarea şi primul
proces de presă(1911), soldat cu detenţia la
Seghedin(1912).
Intrarea României în Primul Război
Mondial(1916) l-a determinat pe scriitorul
,,pătimirii noastre” să se înroleze, în 1917, ca soldat
pe frontal din Dobrogea. Octavian Goga se
manifestă activ însă şi în plan diplomatic,
încredinţându-i-se astfel o serie de misiuni la Paris şi
Londra, unde lucrează în cadrele Consiliului
Naţional Român. Demersul politic implica
determinarea marilor puteri de a recunoaşte
desăvârşirea unităţii politice a neamului. La 1
decembrie 1918, Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia hotărăşte Unirea Transilvaniei cu
România, vestea fiind primită cu entuziasm de
românii de peste graniţă şi de membrii Consiliului de
la Paris. Aflat în Franţa, Goga este ales membru în
Consiliul Dirigent al Transilvaniei. Implicarea sa
politică se lărgeşte şi prin fondarea Partidului
Naţional Agrar, care se va constitui mai târziu în
Partidul Naţional Creştin, şi prin deţinerea câtorva
portofolii de ministru, ca ministru de stat(19201921), al Cultelor şi Artelor (1920), ministru de
Interne (1926-1927), iar, în perioada 28 decembrie
1937 - 11 februarie 1938, va activa chiar ca prim ministru al României.
Prin opţiunile sale artistice, implicit prin cele
publice, Octavian Goga şi-a croit propriul drum, care
e unic, monocord, dar inconfundabil, o cale ce s-a
detaşat de labirintul trăirilor abisale egocentriste.
Bibliografie: Constantin Ciopraga, ,,Literatura
română între 1900 şi 1918”, Ed. Junimea, Iaşi, 1970
prof. Elena Loredana CERNAT
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Laboratorul de gânduri
Coborând în holul locuinţei mele, păşesc pe
o trapă de lemn, ascunsă sub un covor. Un sunet de
lemn şubred ȋmi atrage atenţia şi, ca printr-un vis, îmi
aduc aminte de trecutul meu, locul unde îmi
pereceam zilelele, orele studiind. Curios, cobor pe
treptele umede, reci şi mă cuprinde o lumină caldă
asemenea unei lumânări. Înaintez pe un hol lung şi
ȋntunecat. Pereţii goi şi umezi, ascund printre
crăpături, fiinţe ale întunericului ce îşi croiesc pânza
pentru nefericiţii fluturi nocturni. Lumina nu
izbuteşte să se stingă, iar întunericul din jurul meu
parcă dispare pe măsură ce înaintez. Într-un final,
ajung la capătul holului. O uşă de oţel se deschide în
faţa mea cu un zgomot asurzitor de balamale
ruginite. Odată pătruns ȋn ȋncăpere, lumina ajunge la
o intensitate uriaşă. Eu nu observ, fiind purtat de un
miros familiar de cărţi noi, spre un raft cu atlase,
manuale şi sticlărie de laborator. În toată camera, pe
jos, sunt aruncate carneţele de notiţe, pline de
gânduri şi studii biologice demult uitate.
Pe toţi pereţii albi, stau atârnate tablouri cu
oameni de ştiinţă. Camera este uriaşă, împânzită cu
biblioteci pline cu cărţi prăfuite, aşezate ca într-un
muzeu. În mijloc, este o masă, iar în lumina unei
lumânări, se observă o foaie ruptă, mototolită cu un
scris aproape ilizibil: „Eu, un simplu visător, caut
răspunsuri, studiez mintea umană, un concept
neînţeles de mulţi, o operă de artă creată de un artist
divin, consider că am descoperit o explicaţie…”. Pe
unul dintre pereţi este jumătatea cealaltă a foiţei
rupte: „Consider că mintea umană este aidoma unui
laborator de gânduri, întrucât ele sunt create ȋn acest
loc, un macrocosmos plin de enigme şi mistere. Aşa
cum pânza gândurilor este infinită, extinzându-se
către eternitate, aşa cum şi reţeaua neuronală se
ramifică, fiind aidoma unei alte lumi, unei imense
cărări, pentru esenţa ce defineşte fiinţa umanăgândul.” Iau zâmbind foiţa îngălbenită şi mă aşez la
masa din mijlocul încăperii meditând.
Un gând, o idee, un simplu act, fiecare are
câte un rol important în existenţa noastră. Pentru
unii, acestea devin greoaie, copleşind omul prin
coplexitatea detaliilor, aceştia pierzându-se în
propriul lor labirint psihic.
Dar sunt şi persoane pentru care aceste
concepte nu sunt de-ajuns fără un mic ajutor, o armă
ce îi ajută să înainteze prin întunericul adânc şi
complex numit gândire.

O armă atât de puternică ȋncât poate lumina
orice cotlon al labirintului, poate înfrunta orice
obstacol, aceasta numindu-se imaginaţie. „Logica te
duce de la punctul A la punctul B. Imaginaţia te duce
oriunde, totodată, imaginaţia este mai importantă
decât cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată.
Imaginaţia face ocolul lumii.”- citate celebre de-ale
unui geniu - Albert Einstein. Şi, totuşi, mă sâcâie o
întrebare... Oare în jurul meu sunt asemenea
oameni? Dar chiar dacă sunt, nimeni nu poate şti.
Nimeni nu poate vedea lumina interioară a fiecăruia
care îi călăuzeşte prin labirintul gândurilor lui.

Octavian DOCAN
prof. coord. Camelia COJOCARU
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Trainee girl
Dragă ea…
„Îţi aminteşti acea dimineaţă friguroasă de
toamnă în care ne-am întâlnit?
Instructorul de dans ne pusese să repetăm
împreună. Eu mă pregăteam să debutez pe vremea
aceea, în timp ce tu erai abia la început de
antrenament.
Nu ştiu dacă a fost sclipirea din ochii tăi sau
cât de ruşinată şi determinată să faci mai
bine este lucrul ce m-a fascinat la acea vreme, dar am
vrut să te cunosc. Aşa că am riscat şi te-am întrebat
dacă nu cumva ai vrea să ieşim în oraş la o cafea.
A fost atât de uşor să vorbesc cu tine, să ajung
să te consider prietena mea.
Îmi amintesc atât de clar acea stradă plină de
magazine şi acea cafenea micuţă, plină
de căldură. Acea cafenea ce la scurt timp a devenit
locul nostru.
Îmi amintesc clar cum într-o zi de primăvară
ai cedat. Ţi-ai ascuns chipul obosit între
palme. „Nu ştiu dacă mai pot continua aşa. Toate
antrenamentele astea mă seacă de puteri! Poate pur şi
simplu nu sunt făcută să fiu un artist…”. M-ai luat
prin surprindere, dar m-a durut teribil să aflu că iei în
considerare posibilitatea ca tu, fata ce zâmbeai atât
de larg şi îmi era mereu alături chiar credea că nu este
destul de bună pentru a-şi atinge visul? Chiar şi
acum, când îmi amintesc, sunt revoltat. Am făcut
exact ce ai fi făcut tu. Ţi-am zâmbit şi te-am încurajat
cum am putut mai bine. Dar am fost atât de trist în
momentul în care am debutat. Ar fi trebuit să fiu
fericit, toate eforturile mele mă aduseseră în punctul
în care puteam să mă exprim pe scenă în faţa lumii.
Ştiu că ai simţit-o şi tu în reprezentaţia mea. Am
văzut în ochii tăi că ne gândeam la acelaşi lucru.
Odată ce debutez, nu ne vom mai putea
vedea”.
Amândoi ştiam acel adevăr crud, iar din acel
moment, nu ne-am mai intersectat.
Acum este iar acea perioadă a anului. Încă nu
te-am uitat şi sper că nici tu nu ai făcut-o pe de o
parte. Dar poate că este mai bine dacă ai făcut-o.
Încă îmi este dor de zâmbetul tău larg, se discuţiile
lungi şi de timpul petrecut împreună. Îmi lipseşte
compania ta, îmi lipsesc îmbrăţişările tale. M-am
îndrăgostit de tine fără să-mi dau seama.
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BIOLEXIC III

Deşi este prea târziu ca să-ţi mai mărturisesc
sentimentele mele, deşi cel mai probabil drumurile
noastre nu se vor mai întâlni…
Ai fost o iubire atât de sinceră şi atât de pură,
atât de copilărească, dar atât de profundă
şi matură în acelaşi timp încât mă simt de parcă tu mai învăţat să iubesc, de parcă tu ai fi prima mea iubire.
Continuă ceea ce faci, eşti minunată, iar ochii
mei încă nu se pot dezlipi de tine. O adevărată
vedetă.
.
Cu drag,
Cel ce ţi-a fost alături cândva

Nicoleta MÎNDRU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Invitaţia la jocul de cuvinte de sub umbrela
bioştiinţifică pornit de la formula magică
Supercalifragilisticexpialidocious vs.
Sternocleidomastoidian continuă!
Iată o nouă provocare! Creaţi un eseu
pornind de la una din schemele de mai jos!

Vă ajută lexemele? Titlurile sunt date sub
fiecare imagine! Lucraţi în echipa Biolexic!
Dacă jocul construirii lexemelor nu este
decât un element de cultură generală absolut necesar
în portofoliul unui licean, descoperirea etimologiei
cuvintelor poate fi un joc de explorare a trecutului,
creându-ne o gândire algoritmică, nu doar o
paradigmă. Iar Joel Barker spunea că: „Să ignori
puterea paradigmelor în a-ţi influenţa gândirea
(discernământul), înseamnă să te expui unui risc
foarte mare în explorarea viitorului. Pentru a reuşi să
dai formă viitorului, trebuie să fii pregătit şi totodată
să fii capabil să îţi schimbi paradigmele!”.
Mulţi autori de dicţionare de termeni
biologici susţin că majoritatea cuvintelor au originea
din limba greacă (cum am demonstrat în primele
articole publicate în ultimele numere ale revistei) sau
din limba latină (căutaţi să descoperiţi taxonomia/
nomenclatura binară susţinută în impresionanta
lucrare „Systema Naturae” a suedezului Carl
Linnaeus – numele fiind după ortografia latină), aşa
cum este mare parte din vocabularul limbii române,
dar,în ultima vreme, influenţa limbilor moderne
(franceza, engleza) este foarte importantă în
constituirea biolexicului actual.

În biologie, termenul binomial este
denumirea ştiinţifică a unei specii, acceptată în
momentul actual, ce conţine doi termeni: numele
genului şi numele specific, scrise în limba latină sau
transliterate în latină din alte limbi. Ambii termeni ai
numelui binomial se scriu cu caractere cursive, dar
numai numele genului se scrie cu majusculă.
Folosirea limbii latine se explică prin faptul că
sistemul binomial a fost popularizat în secolul al
XVIII-lea, când publicaţiile ştiinţifice erau
majoritatea scrise în latină.

Biologii menţin coduri de nomenclatură
pentru a asigura unicitatea: în zoologie, de exemplu,
nomenclatura ştiinţifică a speciilor este
reglementată de Codul internaţional de
nomenclatură zoologică.
Să luăm cel mai bun exemplu şi etimologia
lui: HÓMO SÁPIENS s.m. (Biol.)= Individ din
ordinul primatelor socotit de Linné ca tip al speciilor
umane. [< lat. homo sapiens – omul inteligent]. Iată
alte exemple din lista „umbrelă” a speciilor arhaice
de Homo: †Homo antecessor—Bermudez de Castro
et al.,1997; †Homo erectus (—Dubois, 1892);
†Homo ergaster —Groves & —Mazak, 1975; Homo
habilis (Omul îndemânatic) în 1964; etc.
Ruth Benedict spunea că: „Istoria vieţii
individului este în primul rând o acomodare la
modelele şi standardele transmise din generaţie în
generaţie în comunitatea sa.” Comunitatea şcolară
oferă şanse pentru acomodarea individului, iar
colegiul nostru vă ajută să vă scrieţi propria istorie
descoperind spiritul de echipă.
Tu din ce comunitate vrei să faci parte? Vino
alături de noi să-ţi descoperi comunitatea!

prof. Constantina HULEA
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Filă de istorie
În anul şcolar 2017- 2018, Colegiul „Mihai
Eminescu” Bacău a fost evaluat de două ori:
_
primind Atestat privind nivelul calităţii
educaţiei oferite de către unitatea noastră ca urmare a
obţinerii calificativelor Foarte bine (40 indicatori) şi
Bine (la I09, I10 şi I11), cu un punctaj de 126 la 43 de
indicatori de performanţă prevăzuţi în Hotărârea
Guvernului nr. 1534-2008, privind aprobarea
Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în învăţământul preuniversitar/ atestat valabil până
în anul şcolar 2022-2023, inclusiv,
_
menţinând titlul de Colegiu, în baza
evaluării făcute o dată la 5 ani conform art. 4 şi 7, din
Metodologia de acordare a titlului de Colegiu
Naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului
Educaţiei Naţionale nr.3732/20.05.2013, în
contextul în care în judeţul Bacău 7 unităţi şcolare şiau pierdut titulatura de „Colegiu”.
Ne-am întrebat de ce nu putem solicita
denumirea de Colegiu Naţional, deşi am descoperit
că sunt câteva dovezi care ar atesta formarea
cadrelor medicale încă din 1941(Decretul – Lege
nr.2.225 bis din 2 august 1941 privind acordarea
Diplomei de soră infirmieră, în numele Majestăţii
Sale Regelui), dar Şcoala Medie Sanitarăera sub
cupola Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale.
Primul act care atestă existenţa unităţii
noastre sub cupola Ministerului Educaţiei şi
Învăţămîntului,emis de Consiliul de Miniştri al
republicii Socialiste România, este Hotărârea nr. 354
din 5 aprilie 1974 privind măsuri pentru
generalizarea primei trepte a învăţământului liceal
începând cu anul şcolar 1974-1975 care în anexa 2
enumera pe judeţe denumirile liceelor, profilul şi
localitatea (Liceul Sanitar Bacău), respectiv organul
în subordinea căruia funcţiona (Ministerul Sănătăţii)
fiecare unitate liceală.
De atunci şi până în 1990, Liceul Sanitar
pregătea cadre medicale medii/cu bacalaureat.
Reînfiinţarea Şcolilor Postliceale Sanitare prin
H.G.R. nr.521/1990 adus la desfinţarea profilului
sanitar la nivel liceal, urmând ca prin Ordinul
Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr.
36283/1992 şcoala să primească numele de Liceu
Teoretic „Mihai Eminescu” şi pentru că funcţiona în

aceeaşi structură şi liceul teoretic şi şcoala
postliceală sanitară Ordinul Ministerului
Învăţământului nr. 4056 / 1996 ne denumeşte Grupul
Şcolar „Mihai Eminescu” Bacău.
Actuala denumire de Colegiul „Mihai
Eminescu” Bacău, cu nivel liceal teoretic şi nivel
postliceal – calificarea asistent medical generalist, sa aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei,
Cercetăriişi Tineretului nr. 4377/09.06.2008 şi este
practic reconfirmată prin ultimele două evaluări
amintite mai sus.
În anul şcolar 2018- 2019, sărbătorim 45 de
ani de unitate de învăţământ, conform ministerului
de resort. Nu titulatura atrage şi menţine elevii, ci
rezultatele elevilor ca urmare a efortului echipei de
cadre didactice, alături de munca personalului
didactic auxiliar şi nedidactic şi susţinerea
parteneriatelor. Promovarea la nivel internaţional o
datorăm proiectului pentru Parteneriatul Strategic
Erasmus+ KA219 cu titlul „Entrepreneurship:
Imagination at Work”, coordonat la nvielul
colegiului de domnişoara director adjunct,
Andrioaie Ana Maria, absolvenţilor care studiază în
universităţile europene şi interesului diverselor
spitale din statele europene pentru absolvenţii de
nivel postliceal, calificarea asistent medical
generalist.
Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău rămâne
ce a fost, o şcoală cu tradiţie în învăţământul bacăuan
şi naţional, care se adaptează cerinţelor unei şcoli
europene.

Director, prof. Constantina HULEA
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Speranţă

Fata cu ochi de smarald

A fost odată ca niciodată un fermier cu doi fii
care trăiau într-o împărăţie. Împăratul avea o singură
fată şi era timpul ca aceasta să-şi găsească alesul
pentru a lua locul tatălui. Întreaga împărăţie şi-a
încercat norocul, tot ce ştiau este că trebuie să
răspunzi la nişte întrebări, dar, de fapt, era o probă
ascunsă la care a picat majoritatea. În a treia zi de la
anunţul căutării alesului, ajunge la castel fermierul
cu fiii săi. Împăratul, gândindu-se că nu-şi poate lăsa
fata să fie cu un simplu fiu de fermier, le dă probe în
plus.
- Înţeleg că veniţi din colţul celălalt al
împărăţiei, dar nu-mi pot da fata unui simplu fermier,
spune împăratul cu un aer de superioritate.
Fermierul se rugă de împărat şi, în final, au
căzut de acord de a da trei probe celor doi fraţi, cel
care le trece pe toate va avea dreptul de a sta de partea
fetei.
- În prima probă, va trebui să mergeţi în partea
de nord a împărăţiei unde mama natură şi-a reluat
teritoriul şi să-mi aduceţi înapoi inelul din vechiul
castel.
- Tată, vreau să-mi dai cea mai strălucitoare
armură si cea mai mare armă pe care o ai, spune fiul
cel mare la care tatăl îi dă tot ce a dorit.
- Tată, eu nu-mi doresc armură strălucitoare şi
nu-mi doresc nici cea mai mare armă, tot ce te rog
este să-mi dai armura şi sabia care crezi că o să îmi fie
de folos, spune fiul cel mic rugându-se de tatăl său.
După toate pregătirile, cei doi fraţi au plecat
spre vechiul castel pentru a lua inelul împăratului.
Fratele cel mare o luă cu mult în faţa celui mic, acesta
pierzându-se într-o ceaţă apărută de nicăieri.
Mergând prin ceaţă, fratele cel mic observă o lumină
ce se-ndreaptă spre ea şi acesta ajunge în faţa
castelului. După ce găseşte inelul înăuntru se duce
spre ieşire unde ceaţa apare sub forma unui corp
uman explicând prima probă.
- Pentru a ajunge undeva, pentru a nu te pierde
în ceaţă trebuie să dovedeşti că vii cu gânduri de
pace, cei care vin înarmaţi şi au gânduri de luptă vor
rămâne pierduţi cât timp destinaţia lor este castelul
naturii...

A fost odată ca niciodată că de n-are fi nu s-ar
povesti, într-un tărâm îndepărtat, unde soarele era
una cu luna, un văduv împărat care avea două fete. Şi
una dintre ele era atât de frumoasă, că nici stelele,
călăuze minunate ale nesfârşitelor nopţi, nu reuşeau,
prin strălucirea lor să primeze frumuseţea ei
cotropitoare. Asemenea unui pom cu vreascuri
uscate, frumuseţea ei era o pedeapsă încă din
vremurile mult apuse, de când a văzut lumina lunii
pentru prima dată. Parcă un blestem neştiut pusese
stăpânire pe sufletul ei, astfel încât pe cine privea cu
ochii ei mari si verzi ca de smarald, acela se
transforma în stană de piatră. Acesta era motivul
pentru care trăia retrasă, în cel mai înalt turn din
împărăţie, departe de ochii oamenilor. Vraja
blestemului, însă, nu era cunoscută de nimeni. Unii o
numeau „vrăjitoarea tărâmului negru”, alţii spuneau
că ea ar dori dinadins să îi transforme pe toţi în stană
de piatră, atât de flămândă era pentru libertate. Din
toate cele auzite si neauzite, un lucru era cert în faţa
lui Dumnezeu. Fata, pe lângă ochii verzi, ca iarba
proaspăt crescută, nasul lung şi părul răvăşit, cu
buzele mari de-un roz pastel şi glasul subţire, care
şuiera în tot regatul, când aceasta imita ciripitul
păsărelelor, avea un suflet bun, mai ceva decât cel al
unei zeiţe. Dar, cum orice suflet chinuit de soartă, de
o aţă invizibilă numită „destin”, fata îşi petrecea
majoritatea nopţilor plângând si rugându-se la
Dumnezeu să o elibereze de păcat, o irosire, o
singurătate, o mare de gânduri. Dorea ca cineva să o
privească în ochi şi să îi înţeleagă durerea, să îi
privească sufletul care ascunde atât de multă
suferinţă şi dragoste neîmpărtăşită.
Într-una din nopţi, un porumbel s-a arătat la
geamul împăratului, iar, când fata cea mică a căzut
într-un somn adânc, acesta a spus către împărat:
- Împărate, împărate, vin din ţările cu soare,
pentru a-ţi da o scrisoare. Fiul de crai din tărâmul de
miazăzi de două fiice de împărat auzi.
- Cum ai avut tu, fiinţă necuvântătoare,
curajul să mi te arăţi şi mai pe semne cu o scrisoare?
Nu ştii că cei care ajung în regatul meu, nu mai scapă
de aici cu viaţă?...

Toni DUMA
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Andrada PARASCHIV
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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O filă de jurnal

Departe de casă

Am avut parte de o puternică zdruncinătură.
M-am ridicat. Nu ştiu cum, dar am ajuns la uşa
curajului, aş fi vrut să mă întorc, deşi mă hotărâsem
deja, aşa că mi-am împlinit misiunea. Am bătut.
Emoţiile mă încercau adânc, se auzeau ţipete de
fericire, râsete şi multă bucurie. Deodată, uşa s-a
deschis, clanţa era stăpânită de către el, băiatul dorit
cu atâta pasiune. Am rămas fără glas, ştiam că va fi
acolo, dar nu mă aşteptam ca din toţi invitaţii, tocmai
el să deschidă, ceea ce m-a făcut să cred că nu e o
coincidenţă faptul că amandoi eram atunci şi acolo
invitaţi, cu aceiaşi prieteni şi cu acelaşi scop
ascuns:să ne descoperim reciproc.
Eram tăcuţi, ne uitam unul la altul. Simţeam
agitaţia din privirea lui, acel negru intens mă ducea
departe, făcându-mă să mă pierd în ochii ce mă
admirau întâmplător. Era ceva special între noi, o
ştiam şi eu, dar o ştia şi el, însă nu era nimic de făcut:
povestea noastră ar fi trebuit scrisă demult, dar, la
acel moment. eu nu am avut destul curaj ca să-i
împrumut cerneala ce ar fi trebuit să ne picteze
iubirea, atunci într-o seară când soarele a plecat
devreme, nevrând să ne vadă lacrimile.
Am clipit şi m-am trezit la realitate, când am
observat că una din invitate se îndreaptă spre uşă, am
trecut pe lângă el. Mi-am îmbrăţişat prietena, i-am
urat toate cele bune şi m-am prefăcut că nu-l ştiu,
deşi îl cunoşteam mai bine decât pe mine. Era o
atmosferă frumoasăâ: toţi dansau şi râdeau
împreună,însă eu eram atentă să nu cumva să ajung
prea aproape de cel ce purta un rol bine ascuns în
sufletul meu, deşi inima îşi dorea arzător să se
întâmple asta.
M-am uitat atent în jur, observasem că nu e
El. Panicată fără motiv, i-am întrebat pe ceilalţi şi am
aflat ca e pe balcon. Am păşit cu speranţa fricii
alături, căci mă încredeam în dorinţa lui de-a mă
aştepta.
Ochii noştri s-au lovit din nou. Eram singuri,
dar împreună cu sentimentele ce ne încerca în fiecare
secundă. M-am apropiat şi mi-a vorbit, ne-am
îmbrăţişat puternic şi ne-am înţeles. Ca un copil ce
fură bomboane, i-am luat stiloul, l-am încărcat cu
sentimente pure şi i l-am înapoiat pentru a putea
începe să ne scriem povestea cât încă nu va pleca
soarele din viaţa noastră, din nou…
Izabela Ionaşcu
Prof. coord. Vasilica Temelie

Fugi, fugi, nu îndrăzni să priveşti în spate!
Numai cenuşa amintirilor ce refuză a arde se
amestecă cu cortina de ceaţă a drumurilor cutreierate
şi uitate ce te aşteaptă în spate.
Vremea trece, ceasul ticăie furios în urechi.
Tic-tac, tic-tac, frigul îţi răneşte pielea precum lama.
Vâjâie, vâjâie, tot mai furios rag monştrii, apoi urlă
tăcerea, îţi îngheaţă piatra ce-atârnă greu în carcera
pieptului.
Omul îşi venerează lanţurile, înaintează şi se
vrea tras brutal înapoi, oricât ar durea. Sunt murdare
şi zăngănesc spre a-i reaminti a sa neputinţă în care
se complace, îngropându-se şi înconjurându-se în
rugina şi praful ce le caracterizează. Materialul alb
de catifea ce chipu-i tot mai lipsit de sentiment îl
acoperă forţează închiderea ochilor şi deschiderea
coliviei aurite. Pasăre de piatră, fără de pene şi fără
de color, se sfărâmă şi curge printre gratii, scăpând
printre degetele deţinătorului.
Drumul continuă, doar peisajul se schimbă.
Degeaba ajungi să mergi pe apă, dacă în tălpi ai spini
ce apasă. Oglinda să se deformeze, valuri furioase să
mă dărâme, trage-mă-n adâncuri, să-mi ardă
plămânii!
Când nisipul ardea, pe urmele tale mi-ai zis
să păşesc. „Nu te teme, ai încredere, va fi bine dacă
îmi urmezi calea!”. Totuşi, ai uitat să-mi spui că
siguranţa-i Medusa, iar eu voi deveni statuia ce-ţi va
fi marionetă de porţelan expusă în vitrină.
Sunt departe de locul căruia am fost minţit că
aparţin, dar nu mă tem decât să plec capul, căci în
vârful lamei îmi va sta înfipt.
Caut ieşirea, dar evidenţa uşii de îndrăznesc
să o depăşesc ştiu că mă voi prăbuşi şi-mi voi
murdări iar trupul de smoală, însă chiar şi aşa risc,
ajungând să repet isprava.
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Nicoleta Cristina MÎNDRU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Cascada Cailor – minune a naturii
Din înălţimile muntelui, pe un versant foarte
abrupt al Rezervaţiei Piatra Rea, se aruncă năvalnic
înspre vale un şuvoi de apă cristalină dând naştere
uneia dintre cele mai frumoase şi mai mari cascade
din munţii Carpaţi: Cascada Cailor ! Sărind din
piatră în piatră de la o înălţime de 100 de metri, apa
însumată a cascadei cu zgomotul ei asurzitor ajunge
în vale şi ne răcoreşte deopotrivă pe noi cei veniţi să
îi admirăm splendoarea cât şi pe toate celelalte
vieţuitoare ale muntelui.
De unde vine numele de Cascada Cailor ?
Legenda spune că pajiştile de pe Muntele
Piatra Rea erau păşunate în trecut de stave
(=herghelii) de cai. De primăvară şi până toamna
târziu, în locurile acelea era raiul cailor. Liniştea lor
nu era tulburată decât de urs. Acesta, însă, nu avea
nicio şansă în câmp deschis în faţa unei herghelii de
cai. Ca să îi poată prinde, a ales să îi gonească spre
locurile prăpăstioase ale muntelui unde nu mai aveau
de ales decât să se azvârle în hăuri şi astfel deveneau
o pradă sigură. Într-o noapte de smoală, pe o ploaie
năprasnică, ursul şi-a încercat din nou norocul. Caii
stăteau adunaţi la un loc, speriaţi de fulgerele care
brăzdau cerul şi tunetele care făceau să răsune
muntele. Luaţi prin surprindere de atacul ursului, sau aruncat spre vale în speranţa că vor scăpa însă, în
noaptea neagră, nevăzând calea, au apucat-o într-o
direcţie greşită şi au căzut cu toţii în râpa cascadei.
Se spune că în acea noapte, fiara s-a ales cu o
captură de vreo 15-16 cai. Evenimentul a rămas în
memoria comunităţii, iar locurile au căpătat nume:
Cascada e a cailor, muntele e Muntele Cailor, circul
glaciar se cheamă Podul Cailor, iar pârâiaşul se
numeşte Izvorul Cailor.

În opinia mea, nu-i trebuie mult omului
pentru a fi fericit, nişte locuri minunate de o
privelişte irezistibilă. Înălţime, aer rece plin de ceaţa
de dis-de-dimineaţă şi de jur împrejur un tablou
nemaipomenit de culori, roşu, castaniu-galben, brazi
drepţi, alţii, săracii mai înclinaţi.
Un fior de răceală a trecut prin noi, dar, în
acelasi timp, aveam un suflet încălzit de minunăţia
pe care urma să o vedem.

Ştefania MIHALCEA
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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Muzeul „Arta Ţărănească a Lemnului”
Străveche vatră românească de datini şi
virtuţi, oraşul de sub muntele Rarău are o
personalitate specifică, atâ t prin a ş ezarea
geografică, prin trecutul istoric, cât şi prin profilul
spiritual al oamenilor, prin port şi obiceiuri. Oamenii
locului, de o proverbială omenie, au ceva din tăria
munţilor.
(Graţian Jucan „Câmpulungul Moldovenesc”)
Muzeul „Arta Ţărănească a Lemnului” este o
colecţie de etnografie specializată care prezintă
obiecte din lemn existente în Obcinile Bucovinei.
Înfiinţat ca Muzeu de Etnografie şi Ştiinţele Naturii,
a fost reprofilat în 1967 ca Muzeu al Lemnului, fiind
unic în ţară prin denumire. Deţine un bogat
patrimoniu ce cuprinde peste 15000 de piese din
lemn. Majoritatea pieselor din muzeu sunt realizate
din molid (PICEA ABIES). Este prezentată o
secţiune de molid de 670 de ani şi o altă secţiune de
molid de rezonanţă de 345 de ani, din care se făcea
darniţa sau şindrila. Se remarcă bradul (ABIES) şi
tot din familia răş inoaselor tisa (TAXUS
BACCATA). Tisa este monument al naturii. În
credinţa populară, tisa este arborele morţii, în timp
ce bradul este arborele vieţii. În simbolistica
ţărănească, tisa este reprezentată ca având crengile
spre cer, iar bradul avand crengile spre pământ.
Intrarea în muzeu este un ritual simplu, dar
de o solemnitate deosebită/desăvârşită. De îndată ce
ajungi la uşă şi pui mâna pe clanţă, o voce interioară
nu încetează să strige ,,Deschide şi intră, nu ezita...”.
Şi cu adevărat în hol te întâmpină atât de ceremonios
multele statuete din stânga şi din dreapta ta sculptate
în lemn care înfăţişează oameni sau animale, încât
fară să ştii uiţi de tot şi de toate, evadezi, te scufunzi
deja într-o altă lume şi te concentrezi doar pe ceea ce
văd ochii tăi.

Interiorul muzeului pare a fi foarte rece, însă
cuvintele calde ale ghidului au încălzit nu numai
atmosfera muzeului, dar şi sufletul meu. Întoarcerea
în timp mi-a deschis un nou orizont, m-a făcut să văd
altfel oamenii de dinaintea mea, şi anume, cum din
sufletul lor pur şi înfloritor luau naştere obiceiurile şi
tradiţiile pe care din păcate noi cei de azi nu le mai
pastrăm şi încercăm să uităm de ele. Picioarele
mergeau fără să le dau o ţintă, ochii când deschişi
când închişi încercau să proiecteze absolut tot. În
cele 20 de săli ale muzeului am cunoscut adevărata
viaţă a ţăranului român. Fiecare sală îşi are propria
răsuflare, viaţă şi istorie. Cât de dibace era mâna
ţăranului şi cât de tenace i-a fost mintea ca să-şi
cioplească propria gospodărie din lemn. De la unelte
pentru debitat lemnul până la tot felul de laiţe, scaune
mici care serveau ca suport pentru servirea mesei.
Aici am să încerc să aduc o parte din lumea
muzeului prin poze şi micile descrieri ale camerelor.
În prima sală a muzeului, erau expuse unelte
care se găseau în fiecare gospodărie ţărănească culpa
pentru măsurat diametrul unui trunchi, ţapina pentru
,,purtat” lemnul şi cahlăul folosit la construirea
plutelor, barda, traşca, gealeile, unelte pentru
măsurat şi pentru găurit lemnul.

Anul Nou ardelenesc

CENACLU
Fantoma trecutului

No servus toc! Ia uitaţi-vă ce frumos îi amu'
în Ajunul Anului Nou, când puntea dintre ani
slăbeşte şi îndreaptă fiecare suflet omenesc către un
alt început. Ardelenii noştri, oameni muncitori şi
cinstiţi, umblă grăbiţi, slobozi şi fericiţi pe străzile
Clujului. Oioioioioi!... şi ce miros desfată senzorii
olfactivi ai fiecărui pofticios care se încumetă să
treacă pe lângă gospodăriile ce răsună a zarvă şi
veselie. Bucate alese ies din cândălăul înfierbântat:
hăndăburci fripte în bloadăr, găluşte, cartofi
răndăliţi, mai săcălit în ulcele pentru peştele fript,
godinaş umplut, gulaşi şi colaci. No, nu-i aşe că vă
lasă gura apă? Ştiu sigur că mie, da... Toată ziua
gazdele încălzesc şi premenesc bordeiele pentru
petrecerile organizate în noaptea dintre ani. Şi cu un
stil aparte, cu o unică căldură emanată de sufletul
fiecărui ardelean, te îndeamnă, musai, să cinezi cu
ei: „No, ie şî mănâncă să nu rabzi de foame, ca şî
acasă, că di la mine nu ieşi hămnisit!”. Apoi după ce
bucatele au fost savurate, gospdarii, gazde si invitaţi,
se cinstesc cu câte un păhar cu mult cunoscuta
palincă de ţară ardelenească. Gospodinele aduc din
şopru, no tulai Doamnie, vruche si nevruche, că mai
bogat ca şoprul ardeleanului nu mai există. Cu
vătraiul aţâţă focul în bloadăr pentru a se face un
aliment ce e nelipsit de pe masa oricarui creştin: pita.
Şi, uitase-i să vă spun că pentru acest eveniment se
cuvine şi o costumaţie pe măsură: opinci sau cioci,
chişchinău, hârleţ sau năframă, cămeşă sau ia
tradiţională. Iar pentru toată pregătirea asta, nimeni
nu poate zăbiji, zola şi veselia se ţin mână în mână la
fiecare bordei. No şi ca orice creştini, vă invităm pi la
noi sî sărbătorim împreună cel mai frumos An Nou
ardelenesc.

Octavian DOCAN
prof. coord. Elena-Loredana CERNAT

Elena DIMITRIU
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Săptămâna trecuse fără anumite întâmplări
şocante, eu îmi făceam treburile în linişte şi îmi
duceam planul mai departe. În noaptea dintre 2 şi 3
august mă trezesc din nou brusc fără să fi avut vreun
vis ciudat de data asta, pur şi simplu simţeam ca mi-e
frig, în cameră fiind foarte cald, având în vedere că
Lizuca dormea descoperită. Mă ridic din pat şi mă
duc jos să îmi fac un ceai de sunătoare ca să pot să
dorm mai bine, nu trece mult timp şi după ce pun
ibricul pe foc simt în spatele meu curent care e din ce
în ce mai rece, arzător de rece, mă întorc rapid şi
observ spre surprinderea mea că răceala a dispărut.
Ceva e straniu iar, vreau să nu bag de seamă,
crezând că e doar in mintea mea, mintea omului e cea
care joacă feste mai mereu, cred că îmi imaginez tot.
Nu trece mult timp, după ce îmi îndulcesc ceaiul cu
miere de salcâm şi mă pregătesc să sorb din el; aud
mai multe pahare spărgându-se în spatele meu, mă
întorc brusc şi un ciob se apropie cu viteză spre mine,
mă dau deoparte, iar ciobul se opreşte în harta mea cu
România Mare pe care o aveam pe masă. Mă uit
puţin dezorientat la tot ceea ce era în jurul meu, nu
ştiam la ce să mă mai aştept, ce urma. A doua zi,
ajung destul de buimac în biroul regelui şi observ că,
atât el, cât şi regina erau cam în aceeaşi stare ca şi
mine.
- Observ că toţi am avut o noapte grea, le spun eu
amândurora. Sper doar să nu fie la toţi trei acelaşi
motiv. Le explic celor două regalităţi cele petrecute
în seara precedentă şi observ mirarea în privirea lor,
toţi treceam prin aceleaşi clipe de coşmar. După
câteva momente de tăcere, regina prinde curaj şi îmi
povesteşte tot ce au păţit şi ei:
- Totul a început acum 5 zile când eu şi Ferdinand
voiam să adormim şi am avut amândoi aceleaşi vise
ciudate…
- Să ghicesc, o întrerup eu: eraţi într-un cimitir
cu un copil care plângea în braţe pe care dintr-o dată
îl luase un corb. Cei doi se uitau înspăimântaţi la
mine.
- Asta am visat şi noi, spune regina, iar la fel ca şi
tine, aseară, regele, uitându-se în hârtiile lui a văzut
că pe spatele desenului cu Dacia era scris în cărbune
„ Domi suae quilibet rex”
-La el acasă, oricine este rege…

Delia HUSARU
prof. coord. Loredana PAMFILE
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CENACLU
La paix dans ce troisième millénaire
À travers toute l'année 2018, dans la
Roumanie et la diaspora, on a célébré le centenaire
de la Grande Union des provinces roumaines
historiques par des manifestations des plus variées:
d'expositions de photographies d'époque, de
projections de films documentaires, d'émissions
télévisées ou radiodiffusées, de concours de culture
générale jusqu'à des tours à vélo du pays, à des
reconstitutions graphiques, à des visites guidées et la
liste pourrait continuer.
Quant à notre contribution, en tant que
promoteurs des langues vivantes, elle s'est
matérialisée dans les festivités consacrées à la
Journée Internationale de la Francophonie, du mois
de mars. Tout en proposant aux élèves de s'imaginer par écrit ou par des images - un tableau de cet espace
autochtone il y a ou dans 100 ans, on a lancé le thème
de l'UNITÉ (Un Nouvel Itinéraire Tout Européen)
qui a fourni aux élèves une opportunité de partager
leurs conceptions. Les productions lyriques ou en
prose ont surpris par la richesse des détails et par les
ressources imaginatives des textes; les dessins ont
évoqué des champs de bataille, des murs à escalader,
des gens se donnant la main pour un avenir meilleur.
Comme la paix et l'unité ne sont que les
ressorts d'un équilibre mondial en permanente
oscillation, on a voulu insister davantage là-dessus
lors de la Journée de l'Europe qu'on marque
annuellement par des moments plurilingues dans
nos classes de lycée.
D'ailleurs, l'Organisation Internationale de la
Francophonie a elle aussi mis l'accent sur le même
principe directeur dans ses démarches
transfrontalières. Le forum sur la paix du 11-13
novembre déroulé à Paris a naturellement suivi le
XVIIème Sommet de la Francophonie ayant eu lieu
cette fois-ci à Erevan en Arménie, du 11 au 12
octobre. Sous la devise « Vivre ensemble dans la
solidarité, le partage des valeurs humanistes et le
respect de la diversité », cette réunion des acteurs de
la francophonie - dont la Roumanie fait aussi partie
intégrante, de.com. avec 53 autres États et
gouvernements membres - a réitéré le désir de
propager le bien autour de soi, de coopérer en vue
d'un idéal commun. Mises à part les distances
territoriales, cet organisme se veut un vecteur des
échanges, des cultures et de l'innovation.
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Certes, il n'y a pas de paix sans un danger
imminent ou une confrontation militaire; c'est pour
cela que la Grande Guerre a été commémorée en
France, en Allemagne, au Mali et dans beaucoup
d'autres pays africains qui ont participé activement à
cette conflagration des plus ravageuses. Son épisode
le plus attendu, un armistice, par lequel les hostilités
ont cessé temporairement, est devenu une histoire
touchante transposée au cinéma dans la coproduction Joyeux Noël! (2005) inspirée d'un
événement réel de la ligne du front de l'ouest.
En guise de conclusion, ces activités et bien
d'autres dans notre école, dans notre pays et dans le
monde ont eu pour but de remémorer un passé
glorieux et d'anticiper une perspective rayonnante
par le biais d'un présent vécu intensément,
authentiquement et librement.
Pour plus de renseignements à propos de ce
sujet, vous pouvez toujours vous y rendre sur
francophonie.org et www.tv5mon

A doua activitate transnaţională de învăţare,
predare şi formare a fost găzduită de Istituto
Comprensivo "Vincenzo Mennella“ din Lacco
Ameno, Italia, în perioada 20-27 aprilie 2018. Au
participat dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria, prof.
Popa Paula-Nicoleta şi eleva, Dinu AdelinaCosmina.
„Deschiderea unor noi uşi, autocunoaşterea,
consolidarea stimei de sine, descoperirea
particularităţilor unor noi culturi, capacitatea de
integrare şi naşterea dorinţei de a explora sunt doar
câteva dintre „plusurile” pe care le poate adăuga
personalităţii tale participarea la un proiect
european. Erasmus+ a avut, aşadar, un impact
deosebit asupra formării personalităţii mele, în
tranziţia de la adolescent spre adult. ”
Experienţa mea „Erasmus+”
Eleva Dinu Adelina-Cosmina
„Pentru mine, mobilitatea în Italia pe care am
efectuat-o împreună cu d-ra dir. adj. prof. Andrioaie
Ana-Maria şi cu eleva Dinu Adelina-Cosmina în
cadrul proiectului Erasmus+ a fost o experienţă
unică şi valoroasă. Afirm aceasta, întrucât mi-a
oferit prilejul de a lua contact cu realităţile unui alt
sistem de învăţământ, dar şi cu specificul unei
civilizaţii multiseculare, fundamentale pentru ce
înseamnă patrimoniul nu doar european, ci şi
universal. ”
Prof. Popa Paula-Nicoleta

„A fost o experienţă unică, pe care nu o voi
uita niciodată. În cadrul proiectului, am participat la
o multitudine de activităţi care m-au ajutat să mă
dezvolt personal şi care m-au învăţat să lucrez cu o
echipă şi să am răbdare. Nu voi da uitării niciodată ce
mi-a oferit acest proiect! ”
Eleva Iojă Anca-Emilia
În anul ce vine urmează să aibă loc două
activităţi transnaţionale de învăţare, predare şi
formare. În perioada 5-11 martie 2019, la Aste
Põhikool din Aste, Estonia vor participa dir. adj.
prof. Andrioaie Ana-Maria, prof. Petrea Paula,
elevele Procopii Iuliana şi Varzari Nadejda. În
perioada 13-19 mai 2019, la Sternschule
Deutschlandsberg din Deutschlandsberg, Austria,
vor participa dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria,
elevele Burbulea Bianca-Anamaria şi Drăgănescu
Narcisa-Loredana, alături de încă un cadru didactic,
ce urmează a fi nominalizat.

Participanţii la a treia activitate
transnaţională de învăţare, predare şi formare,
găzduită de Zespol Szkol nr2 w Rybniku Gimnazjum Dwujezyczne nr18 din Rybnik, Polonia,
în perioada 16-22 octombrie 2018 au fost dir. adj.
prof. Andrioaie Ana-Maria, bibliotecar Sandu Luiza
şi elevele Calapod Miriam-Carla şi Iojă AncaEmilia.
„Mobilitatea din Polonia mi-a oferit ocazia
să cunosc ceilalţi parteneri din proiect, alături de
care am participat la diverse ateliere, am pătruns în
culisele sistemului educaţional european, total
diferit de cel cu care sunt familiarizată, m-am
bucurat de ospitalitatea lor şi am împărtăşit aceleaşi
emoţii ca toţi ceilalţi. Fără să mă repet, este un loc în
care aş reveni oricând cu plăcere …”
Bibliotecar Sandu Luiza

prof. Paula PETREA

„Una din cele mai frumoase perioade ale
vieţii mele! Am vorbit engleză din plin, am şi evoluat
la capitolul acesta. O gură de aer proaspăt, datorită
persoanelor cu care am stat! ”
Eleva Calapod Miriam-Carla

Coordonator de proiect, dir. adj. prof. Ana-Maria ANDRIOAIE
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Proiect european la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău

Bisfenolul A - otrava noastră cea de toate zilele

În perioada septembrie 2017 - august 2019,
Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău implementează
parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul
“Entrepreneurship: Imagination at Work”.
Proiectul în discuţie propune dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale în rândul elevilor de
la nivel liceal, dezvoltarea competenţelor de gândire
creativă şi rezolvare de probleme în rândul elevilor
de la nivel liceal, în vederea facilitării integrării pe
piaţa muncii şi crearea unei legături între sistemul
educaţional şi noile job-uri ale secolului XXI.
În calitate de coordonator de proiect,
apreciez că implementarea proiectului are loc la
standarde optime. Ţin să remarc implicarea elevilor
în derularea proiectului, entuziasmul lor molipsitor
şi responsabilitatea cu care au tratat această
experienţă europeană. De asemenea, mulţumesc
colegilor din echipa de implementare a proiectului
pentru susţinerea acordată pentru ca acest proiect să
fie un succes. Nu în ultimul rând, trebuie amintiţi şi
partenerii din cele şapte state europene care ne-au
primit cu căldură în mijlocul lor.
De la începutul perioadei de implementare şi
până în prezent, au avut loc o reuniune
transnaţională şi trei activităţi transnaţionale de
învăţare, predare şi formare, la care au participat, în
total, patru elevi şi cinci cadre didactice şi didacticauxiliare.
Reuniunea transnaţională a fost găzduită de
Instituto Profissional da Bairrada, Oliveira do
Bairro, Portugalia, în perioada 18-22 octombrie
2017. La reuniune au participat dir. adj. prof.
Andrioaie Ana-Maria şi doamna profesoară,
Gabriela Trofin, care ne-a împărtăşit cele mai
relevante aspecte din experienţa sa.
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„În mobilitatea desfăşurată la Instituto
Profissional da Bairrada din Oliveira do Bairro
(Portugalia) am cunoscut pentru prima dată o şcoală
particulară în care educaţia era direcţionată spre
domeniul profesional şi tehnic, o şcoală ce
răspundea nevoilor unor elevi fără acces la o
educaţie de calitate. Am vizitat o şcoală bine dotată
care le oferă viitorilor absolvenţi şansa unei vieţi
decente. Am cunoscut ospitalitatea, deschiderea şi
căldura portughezilor, am aflat lucruri interesante şi
am văzut locuri frumoase, am ascultat muzică fado,
am degustat vinul de Porto, am făcut cunoştinţă cu
valurile Atlanticului, am contemplat spectacolul
oferit de Atlanticul, furios în ziua respectivă, am …
Sunt multe de povestit. A fost minunat. ”
Prof. Gabriela Trofin
Prima activitate transnaţională de învăţare,
predare şi formare a fost găzduită de Glenamaddy
Community School din Glenamaddy, Irlanda în
perioada 27 februarie – 5 martie 2018. Au participat
dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria, ing. Filioreanu
Cristian şi elevul Pâslaru George. Iată cum a fost:
„Experienţa din proiectul Erasmus+ a reprezentat
pentru mine o şansă de a cunoaşte oameni noi, de a
lega prietenii noi şi de a crea relaţii noi. Irlanda a fost
o experienţă minunată. Workshop-ul susţinut de
mine şi doamna prof. Ana-Maria Andrioaie a decurs
mult mai bine decât ne aşteptam, iar feedback-ul pe
care l-am primit de la participanţii europeni a fost cu
atât mai frumos. ”
Elev Pâslaru George

BISFENOLUL A sau BPA este o substanţă
organică descoperită în anul 1891 de către chimistul
rus Alexandr Dianin şi obţinută în laborator pentru
prima dată de Thomas Zincke la Universitatea din
Marburg, Germania. În anul 1953, Herman Schnell
de la Bayer, Germania împreună cu Dan Fox de la
General Electric, SUA au obţinut un nou tip de masă
plastică, policarbonatul, utilizând ca şi materie
primă bisfenolul A.
Molecula de bisfenol A, formată din două
nuclee fenolice identice care se unesc printr-o punte,
ce prezintă, de o parte şi de alta, câte o grupare metil,
se obţine doar pe cale sintetică, din acetonă, în urma
unor reacţii de condensare în mediu acid. Deoarece
această substanţă nu se formează în urma unei
biosinteze, nu există enzime capabile să o degradeze.
În consecinţă, odată pătruns în organism, bisfenolul
A rămâne cu structura nemodificată, ceea ce îi
sporeşte nocovitaea.
Polimerii cu bisfenol A sunt utilizaţi la
fabricarea unor obiecte din plastic: biberoane, PETuri pentru lichide alimentare (apă, lapte, sucuri,
băuturi alcoolice, etc), CD-uri, aparate
electrocasnice, lentil, plombe dentare, mobilier din
plastic, la fabricarea hârtiei de copt sau la căptuşirea
ambalajelor metalice de conserve.

Principala sursă de contaminare cu bisfenol
o reprezintă alimentele şi apa. Recipientele din
plastic pot elibera bisfenol A în special când sunt
încălzite, expuse la lumină sau când prezintă un grad
ridicat de uzură. O altă sursă de contaminare este
hârtia termică, utilizată la fabricarea bonurilor de
ordine, de cumpărături, biletelor de cinema sau de
avion, iar transferul de bisfenol pe degetele umede
este de 10 ori mai mare decât pe degetele uscate.
Impactul extrem de nociv al bisfenolului
asupra organismului a fost demonstrat atât în SUA,
cât şi în Europa: perturbă echilibrul hormonal,
deoarece are o acţiune similară cu hormonul feminin
estrogen, provocând instalarea prematură a
pubertăţii, infertilitate, hiperactivitate, tulburări de
atenţie, astm, diabet, cancer.
Cea mai important metodă de a evita
contaminarea cu bisfenol este de a evita alimentele şi
băuturile ambalate în recipiente din plastic sau
înlocuirea lor cu cele din sticlă. Un studiu realizat în
2011 a arătat că prin schimbarea dietei cu alimente
proaspete, cantitatea de bisfenol din urină a scăzut
după 3 zile cu 50-70%
Obiectele din plastic care conţin bisfenol A
sunt uşor de recunoscut, deoarece sunt marcate cu
codul:

„În cadrul Proiectului Erasmus+ am
dobândit noi cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi ce vor
duce la îmbunătăţirea actului profesional. De
asemenea, am beneficiat de experienţe noi, dialog,
interacţiune şi formare într-un mediu multicultural,
acestea constituind o sursă de motivaţie şi un mijloc
de dezvoltare personală. ”
Ing. Filioreanu Cristian

prof. Camelia COJOCARU
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Poezie ludică
Pensier de dérniére année
Je pleure. Je pleure de joie, d'extase. Je
pleure pour tout ce qui s'est passé dans le lycée. Je ne
veux pas partir d'ici.
La douleur me frappe le 28 mai, précisément. Le
début de l'été, mais elle me frappe aussi fort comme
le froid prématuré du mois de novembre.
Les gens commencent à venir. Souvenirs
précieux. Profs que j'ai aimés, personnes qui sont
apparues dans mon chemin quand j'avais le plus
besoin ou, au contraire, qui sont parties et m'ont
laissée respirer.
J'essaie de ne pas pleurer (parce que le
mascara et l'eyeliner sont les seuls produits que
j'accepte sur mon visage), mais ce sont des larmes
salées qui m'inondent la face. Dans une demi heure,
tout sera fini. Nous allons dire <<adieu>> et il n'y
aura pas de chemin de retour.
Le court-métrage de la vie du lycée se
déroule. Nous pleurons, pleurons, nour pleurons
avec frénésie! Nous pleurons de joie, de tristesse ou
culpabilité. Les êtres humaines sont éstranges.
Mes parents sont ici. J'ai cru qu'ils n'allaient plus
venir. Je voulais qu'ils me voient, qu'ils voient le
résultat des sacrifices que tous les trois avons faits.
Ma amie, Denisa, est ici, elle aussi. Elle
pleure, et a pris un jour de congé pour moi. Ses yeux
brillient et je sais qu'elle va parler avec mes parents.
Elle me regarde avec fierté et a les yeux tout humides
mais oh, quel dommage: je ne peux pas lui dire de
s'arrêter!
Je veux serrer dans mes bras tous mes
collègues. Ils auraient pu transformer ma vie dans un
cauchemar, mais ils m'ont sauvée de cet avenir. Il ne
m'intéresse pas ce que je leur ai fait ou ce ce qu'ils
m'ont fait, de bon ou de mauvais. J'aime tous!
J'embrasse les profs, aussi... quel délice émouvant.
Tant de messages qui viennent de gentillesse et pur
amour. Ils pleurent à l'unisson, parce que j'étais une
personne spéciale, et notre classe était singulière.

Miriam - Carla CALAPOD
prof. coord. Paula PETREA
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Într-o zi de sărbătoare
Ne-a zis scumpa-nvăţătoare:
„- Dragii mei copii isteţi,
Ageri şi descurcăreţi,
Vă propun un joc haios:
‹‹Cuvinte-ntoarse pe dos››”.
Jocul mult ne-a intrigat
Şi-am pornit la căutat:
-IAR e RAI, ROŞU- I UŞOR,
Ştiţi că nu-I plictisitor!
Un ROM zice că-am să MOR,
Iară ROMA ştie de-AMOR.
ENE-i ENE 'n CAR cu-n RAC
Vede-n loc de CARD un DRAC.
De duci APA-n COŞ e ŞOC
Şi te-ascunzi într-un COJOC.
LUPUL duce-un TOC de-un COT,
De-i POTOP – POTOP e TOT.
La APUS - SUPA visăm
Şi cu SOS ne delectăm.
În BLOC - COLB am depistat
Şi cu toţi ne-am amuzat!

Nicoleta NIŢĂ
prof. coord. Loredana PAMFILE

DIN VIAŢA ŞCOLII
What I see

Plt. adj. pr. (ret.) Costel STANCIU împreună cu
Prinţul Harry al Regatul Unit al Marii Britanii
Invictus, cuvânt provenit din limba latină,
însemnând invincibil. În secolul XIX, un englez, pe
numele său, William Ernest Henley, a compus un
poem cu acelaşi nume în epoca victoriană târzie,
poem care a devenit ulterior un simbol al luptei
pentru libertate.
„…I am the master of my fate,
I am the captain of my soul.”
Prinţul Harry al Regatului Unit al Marii
Britanii, fiul cel mic al Prinţesei Diana şi al Prinţului
Charles a înfiinţat Jocurile Invictus în anul 2014
pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii cum ar fi
Irak şi Afganistan.
Alteţa sa, este ofiţer în armata Regatului Unit
al Marii Britanii şi a participat alături de militarii
britanici în zonele de conflict din Afganistan.
Luptând alături de camarazii săi şi văzând multă
suferinţă chiar şi sfârşituri tragice, s-a gândit cum să
ajute militarii veterani reîntorşi la vatră. Prinţul
Harry, prin înfiinţarea Jocurilor Invictus a vrut să
aducă în atenţia publicului că eroii ţării lor se întorc
adesea atât cu traume psihice, cât şi lipsa unor părţi
ale corpului. Odată cu acestea pierzându-şi cariera,
siguranţa, şi stabilitatea pe care le aveau înainte.
Pentru acest proiect nu s-a inspirat doar din acţiunile
caritabile ale mamei sale ci şi din istoria militară a
propriei ţări.
Echipa Invictus a României este formată din
militari răniţi în teatrele de operaţii care au suferit
traume fizice şi psihice, susţinuţi de foarte mulţi
voluntari la nivel naţional, cât şi familiile acestora

care i-au ajutat să reprezinte România la jocurile
Invictus din Toronto (2017), România a participat la
şase discipline sportive individuale, tir cu arcul,
atletism, canotaj în sală la simulator, haltere, ciclism,
înot, dar şi la competiţia de volei din poziţia şezând.
S-a întors cu patru medalii: una de aur, una de
argint şi două de bronz, iar la Sydney(2018) militarii
români au câştigat nu mai puţin de patru medalii.
Este vorba despre două medalii de aur, una de argint
şi una de bronz.
Veteranii ţării noastre dovedind prin acest
eveniment că ei nu se vor ori niciodată din luptat, fie
şi pe terenul de sport pentru că dorinţa de a rămâne în
picioare face parte din caracterul oricărui militar.

Emilia STANCIU
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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CENACLU

Les activités extracurriculaires - sécher les cours ou apprendre?
Henri Lacordaire affirmait: <<L'homme
aime l'activité, mais une activité commode et
honorée, qui ajoute l'intérêt au repos et lui donne
sans fatigue la satisfaction de tenir et de remuer les
fils de ce monde>>. C'est l'activité paresseuse du
commandement qui le séduit, mais dès qu'il y a
fatigue réelle d'esprit ou de corps, il cherche à la
rejeter sur les autres autant qu'il le peut. Le travail est
pour lui une peine. L'homme n'aime pas le travail. Il
aime seulement une activité qui flatte l'orgueil et
trompe l'ennui.
Les activités extracurriculaires représentent
un milieu efficient de passer le temps libre, en les
réalisant par le plaisir et le désir du développement
personnel. Mais passer le temps en faisant ce qui te
plaît ne signifie pas poser en pratique des buts bien
définis ?
Sécher les cours? Même si parfois le
programme scolaire est chargé, la motivation doit
être plus forte, puisque la mise en balance de ces
deux extrémités constitue toujours le véritable
développement personnel. L'école nous apprend de
nouvelles choses et les activités externes produisent
une éducation continue des élèves. Je ne connais pas
mon avenir, mais sûrement c'est de moi que dépend
son succès.

Les activités extracurriculaires crayonnent le
tableau de notre personnalité. Si tu fréquentes ou non
les cours de l'école, ton esprit reste abordé par le
sport, la danse, la peinture, la lecture ou le bénévolat
indifféremment de la situation. La mise en pratique
des connaissances que j'obtiens pendant le lycée peut
m'aider à accéder vers une autre étape de ma vie,
épouvantable, mais nécessaire, la faculté.
En fin de compte, je peux affirmer que
chaque vie est couverte d'une goutte de couleur en ce
que consiste les activités préférées et où il existe de la
volonté, là il y a du succès. Apprenez à être des
personnes capables de dépasser les problèmes. Un
jour vous aurez votre famille et ce fait va constituer
une autre étape du votre développement personnel,
mais n'oubliez jamais les choses qui vous rendent
heureux et maintenant je me rapporte à ce que
s'appelle le plaisir de vivre. L'activité, soutenue de la
persévérance, vient, à l'aide du bon sens et de la
réflexion, à bout de faire des merveilles.

Adriana MOROI
prof. coord. Paula PETREA
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Pierdută
Brumă, ceaţă, vânt.
Plouă sau eu plâng?
Dor apăsător,
Chin, mai bine mor.
Frică şi noroi,
Vreau timpu-napoi
Timpul prea grăbit,
Trece risipit
Om prea zăpăcit.
Suflet adânc pripit
Vorbeşte, dar n-aud,
Vorbesc, dar este surd.
Pierdută-n labirint,
Sper să ies, mă mint.
Lumină fără culoare,
Zăpăceală mare.
Ce vreau nu ştiu,
Să dorm nu pot,
Boala fără antidot.
Mă ametesc prinsă-n cerc,
Să ies în evidenţă-ncerc,
Dar cum să pot când toţi ca unul,
Şi-au găsit locul, pacea,somnul
Prea fericiţi ca sa ma vadă,
Prea fericiţi chinul să-mi creadă.
Totuşi, nu ştiu ce vreau, ce pot,
Continuu să-mi caut un scop.
Doar sper, să se schimbe totul,
Să ştiu, să pot, să-mi găsesc locul.

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE

Schimbări
Se schimbă lumea, mai mult spre rău,
Deşi nu vreau, nu vreau deloc.
E trist, e depresiv şi foarte greu
Am multe de reproşat şi mă sufoc.
Cred că facem lucruri deşarte,
Acţiuni stupide, fapte de temut.
Trecem prin timp, păstrând neschimbate
Lucruri ce şi-au pierdut rostul demult.
Când secolul cere schimbări radicale,
Când lumea rău de râpă se duce,
Când situaţia cere insistent o schimbare
Omenirea, oarbă, nu o produce.
Iar, tinerii ce au în mâini viitorul
În umbră s-ascund, nu-şi exclama cuvântul
Lipseşte eroul, e trist scriitorul
Cine va acţiona?
Cum va fi deznodământul?

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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GDPR - Regulamentul General Privind Protecţia Datelor

Maia MORGENSTERN, pagini de viaţă

La data de 4 mai 2018 au fost publicate în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene două a
normative care compun pachetul legislativ privind
protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:
Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate
generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la
protecţia datelor personale în cadrul activităţilor
specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a
legii. Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează
principiile stabilite încă de acum două decenii de
Directiva 95/46/CE şi aduce garanţii suplimentare
pentru a consolida dreptul la viaţă privată în noua
„eră digitală”.
Protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este
un drept fundamental specificat în Articolul 8
alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene şi în articolul 16 alineatul (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE).
Practic, GDPR este un nou set de reguli care
se aplică tuturor organizaţiilor (Operatorii de date)
guvernamentale / neguvernamentale care
colectează, prelucrează şi reţin date personale de la
orice individ din Uniunea Europeană (ex: unităţi de
învăţământ).
Prelucrarea înseamnă orice operaţiune sau
set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt
mod, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
Persoana vizată este orice persoană ale
cărui date sunt colectate, reţinute sau procesate. (ex:
elevii, angajaţii unei unităţi de învăţământ)
Datele personale cuprind orice informaţie
care permite identificarea unei persoane sau a
familiei acesteia. La nivelul unei şcoli, aceste date
pot fi: numele, CNP-ul, adresa, e-mail-ul,
informaţiile despre purtare, notele şi caracterizările
elevilor, etc.
O categorie specială de date vizează
subiecte mai sensibile. În ceea ce priveşte şcolile,
aceste informaţii cuprind datele biometrice (ex:
fotografii, înregistrări video) ale elevilor, credinţele

religioase, datele despre sănătatea sau dieta elevilor.
Toţi cetăţenii europeni au drepturi, iar cele
care se află sub incidenţa GDPR sunt următoarele:
dreptul de a deveni o persoană vizată, dreptul de a fi
informat, dreptul de a restricţiona prelucrarea
datelor, portabilitatea datelor, dreptul de a fi uitat,
drepturi legate de procesul decizional automatizat şi
crearea de profiluri.
Obţinerea consimţământului pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal nu este o
cerinţă nouă. Regulamentul spune că orice
consimţământ trebuie dat în mod liber, informat şi
lipsit de ambiguitate. Operatorii de date trebuie să
poată demonstra procesul prin care consimţământul
a fost dat.
Operatorii de date trebuie sa implementeze
măsuri administrative şi tehnice în vederea
colectării, prelucrării, distrugerii, arhivării în
siguranţă atât a documentelor electronice, cât şi cele
fizice, astfel trebuie realizate audituri, proceduri
specifice tuturor operaţiunilor, criptarea datelor
electronice existente, protejarea prin parole a
echipamentelor, folosirea protocoalelor securizate
pentru transportul electronic al datelor etc.
Eroarea în sistemul de date poate include
multe situaţii precum: distrugerea voită, pierderea
accidentală, alterarea sau folosirea neautorizata a
datelor cu caracter personal. Aceste erori vor trebui
raportate către Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), împreună cu măsurile luate
pentru a minimizarea lor, în termen de 72 de ore de la
luarea la cunoştinţă.
În toată Uniunea Europeană, estimarea
costul pentru implementarea GDPR atinge 198
miliarde de euro.

ing. Cristian FILIOREANU
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Mirosul timid de septembrie a condus
eminescienii spre teatru în formele sale cele mai
subtile, cele mai înalte care au purtat un singur nume:
MAIA MORGENSTERN - Această Doamnă pentru
care majusculele sunt îngurgitate de litotă!
Este un veritabil creator de viaţă care are
putinţ a de a transforma pagini de text în
tridimensionalitatea scenei care face ţăndări peretele
nevăzut dintre scenă şi public ce revarsă în sală trăire
dincolo de rutina de fiecare zi, o piatră de încercare
pentru fiecare. Desigur, omul Maia Morgenstern a
îmbrăcat de-a lungul timpului numeroase haine ale
actoriei în instituţii precum: Teatrul Evreiesc de Stat,
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Teatrul
Naţional din Bucureşti, Metropolis, Bulandra,
Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Marin Sorescu, iar
această listă poate continua. A îmbrăţişat peste 140
de roluri memorabile în film şi teatru. Dacă rolul din
Medeea a făcut să curgă cerneala multor regizori, în
rolul Fecioarei Maria, vocea nu se aude, fiind un
pariu excepţional pentru construcţia personajului, o
tulburătoare pagină de tragedie, transformând
absenţa personajului într-o copleşitoare prezenţă
încorsetată în linişte. Relevă tăcerea Mariei văduvită
de cuvinte, un cutremurător sentiment al fatalităţii în
această bucată de humă pe care o adaugă vieţilor
noastre.
Chiar şi patronimul Morgenstern i-a fost
hărăzit luminii Luceafărului de dimineaţă întru
zâmbetul care s-a făcut lumină. Cât sunt de onorată,
de mândră, să mă aflu aici... mă aflu în faţa
dumneavoastră cu pace, cu respect..., a rostit aceste
cuvinte cu emoţia unei lecţii de bune maniere,
replicând: Nu sunt nici istoric, nici filolog, nici
antropolog. Rostul meu pe lumea asta nu e să
reîmprospătez bătrâneţea, ci să fac oamenii să râdă.
Nu ezită să se autocaracterizeze într-o
simplitate de neimaginat: Sunt om. Am umbre pentru
a înţelege lumina. Trebuie să fim conştienţi de
umbrele pe care le avem şi să le asumăm! Umbra e a
mea şi numai a mea!
E vreme frumoasă!
Eminescienii au fost părtaşi la o lecţie de
viaţă care va răsuna îndelung în minţile
adolescentine. Această paradă a valorilor va avea
ecou şi astăzi, şi mâine, şi pentru totdeauna! Energia
incomensurabilă a actorului este luată din bucata de
humă însufleţită în privirile receptorilor care devin,

pas cu pas, copărtaşi la actul actorului prin empatie.
Stârneşte catharsis, răspândind iubire la tinerele
generaţii din această compatibilitate totală cu Omul.
De asemenea, a valsat uşor de la Adelbert von
Chamisso, spre timp, spre viaţă, spre noi înşine întrun rol bine asumat!
Cu regret că se desparte de Bacău, trup sfânt
şi hrană sieşi, Maia rupea din ea...

prof. Vasilica TEMELIE
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Francesco Orestano opina: ,,Patria nu e
simpla întindere geografică atribuită în mod
inevitabil şi providenţial fiecarui popor, ci o entitate
destul de complexă, o rezultantă istorică a activităţii
care creează valori umane şi le rasfrânge, le
obiectivează în lumea dinafara, un context de valori
izvorâte din spiritul unui întreg popor şi, trăite,
actualizate, întrepătrunse într-un anume teritoriu''.
Eu susţin că omului i se dă o singură Patrie,
indiferent de câte cetăţenii are, ţara natală rămâne
mereu unică. Patria ne oferă un nume, o istorie,
valori, credinţă, mândrie şi o soartă strâns legată de
cea a naţiei noastre. Cei fără Patrie nu au nimic, sunt
oameni săraci spiritual care nu au nici nume, nici
aspiraţii, nici consideraţie, nici drepturi, ei sunt
asemenea unei priveghetori fără grădină, oameni
rătăciţi ce nu-şi găsesc locul, liniştea şi împăcarea.
Patria e sursa noastră de putere, de inspiraţie de
fericire. Ţara noastră indiferent de ce suprafaţă are,
la ce nivel de dezvoltare se află, rămâne pentru noi
mereu cel mai atrăgător loc, cuibul nostru pitoresc,
cântul nostru cel mai dulce, rădăcina ce ne uneşte cu
oamenii dragi. Napoleon Bonaparte afirma:
,,Dragostea şi devotamentul faţă de patrie trebuie să
fie cea dintâi virtute a unui om'', cred că are dreptate,
căci Patria îţi oferă absolut tot ce are mai bun. Ea îţi
dă totul pentru mângâierea sufletului şi
supravieţuirea trupului: îţi oferă pământuri
roditoare, păduri verzi, ape albastre, doine
fermecătoare şi locuri magice scufundate în
mireasma unei copilării fericite.

Ţara mea are o istorie fascinantă. Paginile-i
sunt pline de lacrimile şi zâmbetele întregului popor,
de evenimente pe cât de triste, pe-atât de fericite, de
conducători care şi-au dat viaţa pentru bunăstarea
patriei şi ostaşi curajoşi ce au murit pentru ea. Mă
doare trecutul, răpiri de teritorii, dezbinări de familii,
jafuri, ravagii toate aceste evenimente mă dor, mă
răneşte doar gândul, doar imaginea acelor timpuri.
Însă, inima îmi vibrează de bucurie că acum
România e o ţară înfloritoare, paşnică şi liniştită, cu
oraşe de o frumuseţe deosebită, cu valori naţionale
demne de admirat, cu tradiţii şi obiceiuri
impresionante, cu o cultură încântător de frumoasă
şi numeroase posibilităţi de afirmare pentru tânara
generaţie. Ţara mea e o ţară modernă, progresistă în
care cetăţeanul îşi poate crea un viitor prosper. Nicio
ţară nu poate fi mai dragă sufletului decât patria, în
nicio altă ţară nu o să te simţi mai liber, mai împlinit
decât la tine acasă. România are atâtea lucruri
impresionante, atâtea personalităţi marcante care şiau lăsat amprenta în istoria ţării sau a lumii. Aici, în
ţara mea, îl am pe Eminescu, doar cu el îmi pot alina
durerea. Aici îi am pe Păunescu, Sadoveanu, Blaga
care îmi înţeleg trăirile, îmi alungă greutăţile, îmi
dau speranţe, îmi dau aripi. Aici, pot să vorbesc liber
în limba mea, în cea mai melodioasă limbă, cea mai
opulentă. Aici pot să plâng ascultând o doină, să râd
şi să dansez ascultând muzica moşilor. Doar în ţara
mea, pot să vorbesc cu natura, să ascult vântul,
izvorul, să visez liniştită întinsă pe iarba moale, să
aştept apusul soarelui sub un stejar bătrân
povestindu-mi viaţa. Acasă păsările cântă cel mai
frumos, soarele luceşte mai tare, cerul e mai senin şi
apa e mai curată. Spiritul poporului meu mă
cuprinde, mă ameţeşte într-o horă a Ielelor, îmi
înveseleşte sufletul şi mă lasă fericită pe o câmpie cu
flori îmbătătoare lângă un lan de grâu galben ca
aurul. Acesta e paradisul meu! De ce să cauţi un alt
loc, să doreşti o altă ţară, când Patria ta e locul
binecuvântat de Dumnezeu, darul suprem pe care un
popor îl primeşte?

Ruslana CABURGAN
prof. coord. Vasilica TEMELIE
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1. România e plină de umor!
2. România e casa noastră!
3. România, vreau să te văd învingătoare mereu!
4. Nimic pe lume nu-i mai sfânt sau mai frumos pe acest
pământ, decât să mori chiar luptător, înfăşurat în tricolor!
5. România, trezeşte-te, sunt multe de făcut, iar tu te-ai rătăcit!
6. România... buchet de trandafiri...
7. Iubeşte-ţi ţara mereu, nu doar de 1 Decembrie, pentru că
este una dintre cele mai frumoase ţări!
8. Nu e bai de ţară, e problemă de popor!
9. La mulţi ani şi încă o sută!
10. S-au vărsat lacrimi şi sânge ca noi, cei din urmă, să ne
bucurăm de tine... Dragă Românie!
11. Baricadă am fost, suntem şi ne mândrim, dulce Românie!
12. Ţara mea sunt eu , eu sunt ţara mea!
13. Vreme trece, vreme vine...
14. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie...
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