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Colectivul de redacţie este alcătuit exclusiv din elevi 

ai liceului nostru. Redactor şef – Mocanu Sorin-Andrei,  

XIB. Redactor şef-adjunct – Grigore Adrian, XIB. 

Reporter sportiv – Bratu Florin, XIC. Reporter pe pro-

bleme diverse – Petcu 

Tudor, XIF. 

Coordonatorul 

colectivului redacţional 

este doamna profesoară 

Daniela Delion. 
 Articolele sunt 

semnate de elevii şi profesorii liceului, dar şi de foşti elevi 

şi foşti profesori. 

Redacţia speră să vă bucure apariţia revistei. 

Aşteaptăm părerile şi propunerile voastre. 

 
 

Considerăm că sunt multe de spus, că mai 
mulţi ochi văd mai bine, mai multe urechi aud mai 
bine şi mai multe minţi cuprind un orizont mai larg 
de cunoaştere. 

Avem nevoie să comunicăm şi altfel, să 
colaborăm cu colegii noştri mai mici şi mai mari, cu 
profesorii, cu lumea din afara şcolii. 

Avem nevoie de afirmare şi altfel decât în 
relaţia elev - profesor - catalog. Suntem 

personalităţi în formare. ,,Cuvântul care zideşte” 
ne este cel mai la îndemână. 

Vrem să contribuim şi noi, prin intermediul 
revistei, la creşterea prestigiului liceului nostru, 
la ceea ce sperăm şi ne dorim să se înfăptuiască şi 

să se numească spiritul odo. 

 

Să fie catalizator al energiilor debordante şi al 
minţilor scăpărătoare. 
  Să fie un mijloc de mai bună cunoaştere: elevi-
elevi; elevi-profesori; şcoală-familie-societate. 
  Să provoace un schimb de experienţă şi de idei. 
  Să ajute la conturarea şi manifestarea 
personalităţii elevilor. 
  Să fie un ecou al afirmării literare, artistice, 
ştiinţifice şi sportive. 
  Să reflecte preocupările, dorinţele şi aşteptările 
elevilor. 
  Să stimuleze concurenţa şi participarea cât mai 
multor elevi cu idei, propuneri şi materiale. 
  Să trezească mândria apartenenţei la Liceul 

Teoretic ,,Ştefan Odobleja”! 

 
 

Pornind de la titlul lucrării fundamentale a 
lui Ştefan Odobleja – Psihologia consonantistă, 
considerăm că cele trei cicluri de învăţământ, 
primar, gimnazial şi liceal se află în  armonie pentru 
a crea spiritul şi personalitatea acestei şcoli tinere. 
Anii de şcoală se traduc prin: studiu, datorie, 
bucurie, cunoaştere, speranţă, încredere, progres, 
adevăr, toleranţă, prietenie, creativitate. Într-un 

cuvânt: devenire. 

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja”, cu 
clasele I – XII, va deveni odată cu generaţiile de 
elevi care-i vor trece pragul. 

Le dorim elevilor şi cadrelor didactice să 
nu-şi trădeze idealurile şi le urăm: ,,SUCCES!” 
 

 
 

 Cercul – ciclul vieţii 

 Cubul – partea materială 

 Sfera – partea spirituală 

 Calculatorul – informatica 
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M E D A L I O N 
 

   

 

 

 

 

– creatorul ciberneticii generale – 
 

 

Copil de ţăran din localitatea Valea Izvorului, Judeţul Mehedinţi, s-a născut la 9/22 octombrie 1902. 

Şcoala primară a făcut-o în satul natal, iar liceul la Turnu Severin. Pe când era în clasa a IV-a secundară, 

citise cărţile întregii biblioteci a învăţătorului său, Nicolae Filimon, din Izvorul Hoţului. 

După obţinerea bacalaureatului a funcţionat în perioada 1921 – 1922 ca învăţător pe fosta insulă 

dunăreană Ada-Kaleh. 

În toamna lui 1922 a început 

Facultatea de Medicină din 

Bucureşti. De când era 

student îl preocupa studiul 

transmiterii sunetelor prin 

organismul uman. A şi 

elaborat o lucrare pe 

această temă editată în 

1935 la Paris. A fost 

distins cu premiul 

,,Medic general dr. 

Papiu Alexandru”. 

La al IX-lea 

Congres Internaţional 

de Medicină Militară, 

desfăşurat în Bucureşti în 

iunie 1937, a comunicat 

rezultatele cercetării sale, 

dintre anii 1927 – 1935, în 

domeniul psihologiei. La această 

mare manifestare medicală anunţa printr-un 

prospect tipărit apropiata apariţie a 

lucrării ,,Psihologia conso-

nantistă”, scrisă în limba 

franceză şi care va apărea la 

Lugoj. La acea dată, 

termenul de ,,conso-

nanţă”, nu exista în 

dicţionare. Volumul I a 

apărut în primăvara lui 

1938, iar cel secund în 

1939. 120 de 

exemplare din preţi-

oasa, dar încă neînţe-

leasa carte, au fost pre-

luate de marile biblioteci 

din Europa (Roma, 

Neapole, Bologna, Londra, 

Copenhaga), Asia-Africa-

America (Cairo, Bombay, 

Calcutta, Tokyo, Beijing, Chicago, 

Rio de Janeiro, Buenos Aires). O prestigioasă

recenzie asupra lucrării apare deja în 1941, în ,,Psychological Abstracts” din S.U.A., material semnat de 

S.M. Strong. În ţară a fost etichetat drept ,,comunist” şi a fost mutat ca medic militar de la o garnizoană la 

alta. 

După 1944 s-a considerat că cibernetica este o ştiinţă reacţionară. Creatorul acesteia, doctorul Ştefan 

Odobleja, a devenit un personaj socotit periculos. Postul de medic militar i s-a restructurat, fiind dat ,,în 

rezervă”. I se oferă un loc la circumscripţia rurală, (începând din 1946) Izvorul Aneştilor, cu domiciliul în 

satul natal. 

Revine în activitatea ştiinţifică naţională şi internaţională după anul 1972. În presă încep să apară 

materiale despre prioritatea sa în domeniul ciberneticii. Academia Română, în aprilie 1975, înfiinţează 

secţia ,,Comitetul român de istorie şi psihologie consonantistă”. 

De la începutul deceniului al VII-lea a domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, până la 

sfârşitul vieţii, 1978. 
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I N A U G U R A R E 

În avanpremieră la deschiderea anului 

şcolar 2002-2003, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării a organizat vineri, 13 septembrie 2002, 

ora 11.oo, ,,LECŢIA DESCHISĂ AEL (Asistent 

educaţional pentru licee)” la Liceul Teoretic 

,,Ştefan Odobleja”, sectorul 5, în sala de sport. La 

acest eveniment au participat premierul României, 

domnul Adrian Năstase, ministrul educaţiei şi 

cercetării, doamna Ecaterina Andronescu, 

reprezentanţi ai presei, cadrele didactice ale 

liceului. 

Scopul ,,lecţiei deschise”: să demonstreze 

faptul că tehnologia informaţiei e în mod egal 

accesibilă elevilor şi profesorilor, prin contactul 

direct cu resursele şi mijloacele de căutare. 

Lecţia de biologie ,,Sistemul nervos 

central” – soft educaţional din programul AEL” a 

fost susţinută de un profesor al Colegiului Naţional 

,,Sf. Sava”. 
 

 

 
Ministrul Ecaterina Andronescu 

Lansarea AEL face parte din strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării de promovare a numeroase 

proiecte în care este implicată tehnologia informaţiei. Astfel, peste 120 de licee au reţele de calculatoare 

dintre cele mai performante, toate conectate la Internet. În acest context, AEL dă posibilitatea profesorilor de 

a asista şi ajuta elevul în conceperea proiectelor individuale şi schimbă statutul profesorului de sursă 

principală de informare pentru elev. 

În afara proiectului de informatizare a învăţământului liceal, în acest an a fost demarat şi un proiect 

de evaluare a manualelor, astfel încât procesul să fie cât se poate de transparent şi corect pentru a aduce pe 

băncile elevilor manuale de calitate. De asemenea, au fost dezvoltate proiecte pentru elevii din localităţile 

izolate, în scopul de a le oferi acestora şanse egale la educaţie într-un termen foarte scurt. 

 

Premierul Adrian Năstase 

Participă cu plăcere la inaugurarea clădirii 

Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja”, chiar dacă se află 

într-un program foarte strâns. Apreciază dotarea 

modernă, la standarde europene şi speră că rezultatele 

procesului instructiv-educativ se vor ridica la acelaşi 

nivel. 

,,Trebuie să înţelegem că în viitor pe băncile 

şcolii trebuie să se afle tot mai multe calculatoare. 

Misiunea cadrelor didactice rămâne aceea de a furniza 

elevilor motivele de căutare pentru informaţiile dorite 

– singura metodă prin care tinerii pot ţine pasul cu 

progresul tehnic al societăţii.” 

,,Să oferim elevilor noştri posibilitatea să se 

conecteze la tot ceea ce înseamnă cunoaştere şi 

tehnologie, dar să avem grijă şi de dezvoltarea lor 

armonioasă, plenară, prin oferirea spaţiilor de 

desfăşurare a orelor de sport.” 

Premierul a spus că inaugurarea unei 

asemenea şcoli vrea să însemne că guvernul are 

grijă să ofere elevilor ţării informatică şi sport. 

,,Dincolo de ziduri şi mobilier nou, de 

calculatoare, trebuie să vedem ce facem cu 

programa şcolară, cum îi educăm pe elevi, cum îi 

învăţăm să înveţe.” 

 

Primarul Daniel Marian Vanghelie 

Investiţia a fost făcută din fondurile 

Primăriei sectorului 5 şi cu sprijinul M.E.C. Toate 

şcolile din sector încep noul an refăcute temeinic.  

Speră ca această şcoală să devină una 

dintre cele mai bune din Bucureşti. 
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C A R T E  D E  V I Z I T A 
COORDONATE 

Strada Dorneasca Nr.7A 

Sector 5, Bucureşti 

Tel. 411 22 13 / fax 411 10 93 

Transport:Tramvai 47 

 Autobuz: 139, 173, 203, 204, 214, 

226, 303, 306, 307, 385 

 Troleibuz: 96 

 

ISTORIC 

Inaugurat pe data de 13 sept. 2002 prin 

preluarea integrală a Liceului Teoretic 

,,Horia Hulubei” şi înscrierea elevilor în 

clasele I – VIII, sub numele de Liceul 

Teoretic ,,Ştefan Odobleja” (clasele I – XII). 

PERSONALUL DIDACTIC 

Liceul are 14 catedre în care funcţionează 98 de 

cadre didactice calificate. 

 

ELEVI. EXAMENE 

Planul de şcolarizare pe anul 2003-2004, la clasa a 

IX-a este îndeplinit: 6 clase – 5 matematică-infor-

matică şi 1 – uman/filologie. Reuşita la examenul 

de admitere s-a situat între mediile 9,68 şi 8,23 

(matematică-informatică) şi 9,34 şi 8,20 (filologie). 

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost 

de 97% în sesiunea iunie – iulie 2003 şi 100% în 

sesiunea august 2003. 

 

BAZA MATERIALĂ 
 24 săli de clasă, tâmplărie cu geam termopan şi parchet laminat;  

 fiecare clasă este dotată cu cu câte un calculator, un videoproiector, un ecran de proiecţie,  tablă specială; 

 3 lab. informatică, 1 lab. biologie, 1 

lab. fizică-chimie; 

 cabinete metodice/arii curriculare; 

 bibliotecă 

 cab. medical; 

 sală de sport; vestiare; 

 teren de sport; 

 sistem de televiziune cu circuit 

închis; 

 monitorizare permanentă;  

 holuri pardosite cu plăci de granit; 

 grupurile sanitare placate cu granit 

şi dotate cu dozator de săpun lichid 

şi uscător cu aer cald. 
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C A R T E  D E  V I Z I T Ă 

STRUCTURA CLASELOR 2003 – 2004 

17 clase învăţământ primar 

23 clase învăţământ gimnazial 

24 clase învăţământ liceal 

 

VIITORUL ABSOLVENŢILOR 

Toţi absolvenţii liceului sunt ocupaţi într-o 

formă de activitate intelectuală şi/sau 

lucrativă. O mare parte sunt încadraţi în 

învăţământul superior de stat şi privat. 

 

PARTENERI SOCIALI 

Primăria 

Poliţia 

Biserica 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

 (propuneri) 

1. Limbă şi comunicare 
 Revista şcolară 

 Tehnici de redactare 

 Teatru 

 Creaţie literară 
 

2. Matematică şi ştiinţe ale naturii 
 Logică matematică 

 Teoria mulţimilor 

 Fizica şi viaţa 

 Ecologiştii 

 

3. Om şi societate 

 Promovarea şi apărarea drepturilor omului 

 Studii europene 

 

4. Educaţie fizică şi sport 

 Fotbal 

 Handbal 

 

5. Arte 

 Educaţie estetică 

 Educaţie muzicală 

 

      6.   Tehnologii 

 Tehnici de editare text şi imagine 

 Creare de pagini web 
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I N T E R V I U 
 

1. În ce zodie sunteţi? Credeţi în prezicerile 

astrelor? 

Peşti. Da. 
2. Ce culoare preferaţi? Are legătură cu 

temperamentul Dvs.? 

Roşu. Da. 
3. Cum aţi primit vestea că veţi fi directoare la nou 

înfiinţatul Liceu Teoretic ,,Ştefan 

Odobleja”? 

Cu foarte multe emoţii. 

M-am simţit măgulită 

că nişte persona-

lităţi ale învăţă-

mântului româ-

nesc şi-au pus 

încrederea în 

mine  ,,să-mi 

dea pe 

mână” o 

şcoală nou 

înfiinţată. 

Nu mai 

există direc-

tor în vremu-

rile noastre 

care ,,să fi luat 

o şcoală de la 

zero”. 
4. Care au fost primele 

gânduri în legătură cu 

noua funcţie? 

Primele gânduri au fost de 

organizare: efective de elevi, repartiţii pe 

ture, pe clase, diriginţi, încadrare învăţători, 

profesori, personal administrativ, angajaţi. 
5. Ce a însemnat parcurgerea primului an ca 

director? Ce v-aţi propus şi ce aţi realizat? 

Am trăit într-un an experienţe pe care alte 

persoane nu le trăiesc într-o viaţă. 

Responsabilitatea ce apasă pe umerii mei 

este imensă. În învăţământ, spre deosebire de 

alte ramuri, directorul nu decide mai nimic 

de unul singur, dar răspunde singur pentru 

TOT.  

Am deschis anul şcolar trecut sub semnul 

,,disciplinei”. Era imperios necesar deoarece 

cei 113 angajaţi ai unităţii noastre prove-

neau din foarte multe unităţi şcolare. De 

aceea trebuia definită o ,,cale” 

pe care să o urmăm şi nu 

aş fi vrut să începem cu 

stângul. Ca într-o 

casă nouă, nu 

aveam decât 

dotare tehnică 

de excepţie. 

Dar nu 

aveam con-

tracte cu 

furnizorii, nu 

aveam 

telefonul 

deschis, baze 

de date despre 

anga-jaţi, elevi, 

orar etc. Aveam 

însă foarte multă 

putere de muncă şi 

eu şi o parte dintre 

colegii mei. Fără ei nu aş fi 

reuşit ca, o dată cu celelalte 

unităţi şcolare, să ţinem pasul, să respectăm 

termenele pentru situaţiile statistice cerute de 

I.S.M.B. sau Primăria sectorului 5. Anul 

şcolar trecut s-a încheiat cu obiectivul 

,,disciplină” realizat şi pentru elevi şi pentru 

angajaţi. Anul acesta însă, sunt multe cadre 

didactice nou venite în şcoală şi noi 

provocări. 
Au consemnat, 

Andrei Mocanu & Adrian Grigore 
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SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE 

 
21 – 26 octombrie 2002 

 LUNI 21 oct. 

 Expoziţie de desene (gimnaziu); - prof. Stemate Sanda 

 Expoziţie de carte şcolară (I-XII) - Editura Paralela 45 – prof. Delion Daniela (liceu) 

 ,,Europa – casa mea” montaj – prof. Demeter Florica (gimnaziu) 

 Manifest antidrog – panou – prof. Viziru Marilena, Barbu Elena (liceu) 

 ,,Ştefan Odobleja” vitrină – direcţiunea  

 
 MARŢI 22 oct. 

 Concurs de matematică (V-VIII) – prof. 

Apostol Carmen (gimnaziu) 
 

 MIERCURI 23 oct. 

 Concurs de cultură generală – prof. Viziru 

Marilena, Aparaschivei Sorin 
 

 JOI 24 oct. 

 Concurs de matematică (IX-XII) – prof. Dumitru Petre (liceu)  
 

 JOI şi VINERI 24 – 25 oct. 

 Campionat de fotbal – prof. Pîslaru Vera, 

Dumitrescu Emilian, Cezar Oprea, Pleşa 

Alexandru (liceu, gimnaziu) 
 

 

 SÂMBĂTĂ 26 oct.  

 Simpozion ,,Centenar Ştefan Odobleja” 
(ora11.oo) 

 Program artistic 

 Premierea câştigătorilor concursurilor 

săptămânii 

 Fotbal – finala  
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Z I U A  L I C E U L U I 
 

SÂMBĂTĂ  26 octombrie 2002 
 

 Ora 11.oo – IMNUL NAŢIONAL (cor – prof. Elena Ghergu) 

    Deschiderea festivă – director Doina Burcău 

   SIMPOZION – Centenar Şt. Odobleja - alocuţiuni (invitaţi) 

   IMNUL UNIUNII EUROPENE (cor – prof. Elena Ghergu) 

   INVITATĂ – Formaţia ,,STROP” – muzică disco 

 
 

PROGRAM ARTISTIC 

 

1. CÂNTEC PENTRU ŞCOALA NOUĂ (cor, profesor Elena Ghergu)   

2. ,,Clopoţelul”  de Elena Dragoş, recită eleva Văleanu Cristiana, 1B – înv. Carmen Ciobanu 

3. Bine ai venit micule şcolar – montaj literar-muzical, 1C – înv. Elena Silivestru 

4. ,,Adio păpuşică”, recită eleva Ciobanu Iulia, 1B 

5. Dans sportiv cu majorete – 1A, înv. Eugenia Manda 

6. ,,Clasa-ntâi” de Ion Hadârcă, recită elevul Oprea Rareş, 1B 

7. Scenetă de carnaval – 1 F, înv. Georgeta Oprea 

8. ,,Doamna învăţătoare” de Elena Farago, recită eleva Dan Cristiana,1B 

9. Toamna – cântecel interpretat de elevii clasei 1E, înv. Mirela Mistodie 

10.,,Primul an de şcoală” – de Cicerone Teodorescu, recită eleva Marici Miruna, 1B 

11.Pisicile aristocrate – dramatizare (gimnaziu) - prof.  Faustina Vlad 

12.Grupul vocal al elevelor de liceu, îndrumate de prof. Maria Burduşel, prezintă melodiile: ,,Copaci fără pădure”, 

,,Rău mă dor ochii, mă dor” 

 
13.Dans modern – elevele: Mihalache Corina (VIIIB), Neagu Alina (VIIIB), Costeanu Alexandra (VIIIA), Radu Elena 

(IXE), pregătite de profesorii Vera Pîslaru şi Emilian Dobrescu 

14.Grupul vocal cu chitare – liceu, interpretează: ,,Visul”, ,,Romanţă cu parfum”, ,,Lacrimă” 

PREMIEREA CÂŞTIGĂTORLOR CONCURSURILOR ŞCOLARE  

- matematică, prof. Carmen Apostol şi Dumitru Petre 

- cultură generală, prof. Marilena Viziru 

FOTBAL – finala – prof. Vera Pîslaru, Emilian Dobrescu, Cezar Oprea, Pleşa Alexandru 
 

Coordonator, 

Prof. Daniela DELION 
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C E N T E N A R 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ora 11.oo – IMNUL NAŢIONAL (corul liceului – prof. Elena Ghergu) 
 

 
 

 

Director Doina Burcau 
 

 
 

 

Prof. Ilie Ştefan – dir. I.S.M.B. 
 

 
 
 

 

Prof. Constantin Trăistaru – 

dir. gen. adj. M.E.C. 
 

 

Prof. Dragoş Florescu – dir. 

gen. M.E.C. 
 

 
 

 

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu – Univ. Politehnică Bucureşti 
 

DESCHIDEREA FESTIVĂ 
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C E N T E N A R 

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Cenuşă – Catedra de matematică A.S.E. 

 

Maria Petrescu – medic 

Ştefan Odobleja jr. 

 

Dr. ing. Nicolae Diaconescu – dir. Muzeul Tehnic ,,D. Leonida” 

 

Prof. Daniel Viorel 

 

Omagiu 
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A N I  D E  L I C E U 
   
 

 

STIH cu 
ACROSTIH 

Particip 

Aştept 

Trăiesc 

Răspund 

Onorez 

Neglijez 

Utilizez 

Lămuresc 

 

Lucid 

Iscusit 

Creativ 

Emotiv 

Uimit 

Lămurit 

Util 

Iubit 

Ştafetă 

Tineri 
Energie 

Francheţe 

Ambiţie 
Naturaleţe 

 

Ordine 
Disciplină 

Orientare 

Bucurie 
Libertate 

Exemplu 

Justeţe 
Ascensiune 

 

 

     La Mulţi Ani! şi 

numai succes în viitor! 

Am dorit să  încep cu o 

urare adresată acestui 

prim număr al revistei 

LiceuluiTeoretic Ştefan 

Odobleja şi sper din 

toată inima ca această 

iniţiativă care se 

materializează, să aibă 

numai baftă în lunile ce 

urmează. 

     Aş dori să vă atrag 

atenţia asupra unui 

lucru la care vă veţi 

gândi doar peste unu, 

doi, trei sau voi, bobo-

cilor, peste patru ani. 

Nu ştiu dacă vă veţi 

plictisi, mă veţi critica, 

sau veţi aproba cele aş-

ternute pe hârtie, însă 

tot ceea ce veţi citi va fi 

ceva clar, sincer şi spus 

din prietenie. 

     Nu regreţi un lucru 

bun decât după ce l-ai 

pierdut. Este o afir-

maţie pe care o consi-

der un adevăr etern, 

chiar dacă nu am trecut 

prin probele de foc ale 

vieţii. Sincer vorbind, 

până în momentul de 

faţă singura probă de 

foc, pentru mine, a fost 

examenul de admitere 

în facultate. Să nu 

credeţi că a fi student 

este un lucru 

extraordinar, sau care 

vă va schimba total, 

dintr-un adolescent 

rebel, neserios sau 

nehotărât, într-un adult 

capabil să decidă corect 

orice în legătură cu 

viaţa lui. Încercaţi mai 

bine să vă bucuraţi de 

viaţa de licean, de 

atmosfera de liceu – şi 

prin aceasta nu înţeleg 

chefuri cât încap, 

cuceriri nenumărate, 

sau nopţi pierdute 

aiurea. Nici nu vă 

îndrum să deveniţi 

şoareci de bibliotecă 

sau tocilari. 

 
 

Încercaţi să   îmbinaţi   

utilul   cu plăcutul. În 

toate lucrurile există o 

măsură, doar că voi va 

trebui să o descoperiţi. 

     Gândiţi-vă că a fi 

licean este cea mai 

frumoasă perioadă din 

viaţa noastră.  

      Regret colegii şi 

colegele, regret profe-

sorii şi să ştiţi că spun 

asta cât se poate de 

serios. Gândiţi-vă că 

profesorii nu sunt chiar 

zbirii care vă bat la cap 

şi vă ameninţă cu cori-

genţele. Poate veţi râde 

şi mă veţi ironiza 

spunându-vă în sinea 

voastră: să regreţi pro-

fesorii?!... sau  lice-

ul?!... Să fim serioşi... 

Nu, copii! Sunt lucidă 

şi foarte sinceră. Sun-

tem inconştienţi, ni se 

pare că fiecare zi de 

şcoală este o tortură, ne 

rugăm ca un profesor 

să întârzie sau să aibă 

vreo problemă, pentru a 

chiuli. Vrem doar note 

mari, vrem îngăduinţă, 

nu vrem ca cineva să ne 

iscodească în legătură 

cu viitorul nostru. Dar, 

oameni buni! Un pic de 

seriozitate nu a omorât 

pe nimeni, să ştiţi! 

Bucuraţi-vă cât mai 

puteţi de anii de liceu! 

Gândiţi-vă şi cum să-i 

folosiţi eficient, pentru 

că nu veţi mai avea 

parte de această 

perioadă. 

     Cu o floare nu se 

face primăvară şi 

totuşi, revista şi trupa 

de teatru sunt idei 

nemaipomenite. Le va 

folosi celor care au 

talent şi dorinţă de 

afirmare, dar şi celor 

care vor primi rodul 

efortului lor. Vă urez  

succes! Nu credeţi că e 

timpul să se audă şi 

despre   Liceul    Ştefan  

Odobleja?! 

     Atunci când veţi 

spune că aţi învăţat la 

Ştefan Odobleja să o 

faceţi cu mândrie, 

pentru că şi voi aţi 

contribuit la renumele   

şcolii. Nu credeţi că 

meritaţi voi, nu 

altcineva, să aveţi 

amintiri frumoase din 

liceu? Sau vreţi ca cei 

patru ani de liceu să 

treacă fără nici un rost 

?!... 

     Veţi intra la o facul-

tate, vă veţi angaja, veţi 

face ce veţi vrea cu 

viaţa voastră după ce 

terminaţi liceul.  

     O, vom fi stăpâni pe 

viaţa noastră, exact ce 

vrem! veţi spune, poate. 

Da, dar voi veţi răspun-

de şi pentru toate oalele 

sparte din viaţa voas-

tră. Aşa că nu strică să 

vă gândiţi la ce vreţi cu 

adevărat şi să nu irosiţi 

aceşti ani. Dar, cred că 

şi aşa nu mă luaţi în 

serios, aşa că nu vă mai 

plictisesc. 

     Sper că nu mă veţi 

critica prea aspru pen-

tru predica pe care     

v-am ţinut-o!  

     Dacă cumva v-a 

plăcut, nu rămâne alt-

ceva de făcut decât să 

cereţi ca această rubrică 

să devină permanentă. 

     În final, vă urez 

multă baftă şi aveţi 

grijă de voi!  

 

 

absolvent 

 

 

 
 

 
  Mă simt atât de încurcată în faţa acestei foi. Ce să 

scriu? Sunt în clasa a IX-a. Ce a fost esenţial pentru mine de 

când am devenit boboc? Au trecut aşa, fapte după fapte.  

Poate m-au emoţionat şi apoi le-am uitat. Mie mi se pare o 

lume nouă. E ca şi cum cineva ar veni şi ar spune: Gata! S-a 

terminat cu copilăria! Start adolescenţă! 

 Dacă m-aş cunoaşte... Nu ştiu. Ce am făcut atâta 

timp? Am citit mereu. Şi am rămas singură. Ceilalţi, noii mei 

colegi, parcă s-au oprit undeva şi mi se pare că eu n-am să 

cercetez niciodată acele locuri, sau poate că da. Simt că     

m-au lăsat să păşesc înainte singură. Nu ştiu de ce simt 

asta... 

 Aş vrea să scriu cine sunt, dar nu ştiu. Aş vrea    

să-mi înţeleg colegii şi să mi-i apropii. Unii mă privesc cu 

neîncredere. Încă nu am găsit nici un suflet care să-mi fie 

prieten cu adevărat. Unii spun că sunt imposibilă. Poate că 

au dreptate. O nouă lume, este un nou început. Nici eu nu 

ştiu. Sunt la liceu. Alţii spun că acum au cunoscut iubirea, că 

acum, în sfârşit, îşi trăiesc viaţa. Eu n-am întâlnit nici 

iubirea, nici prietenia. Da. Aş fi vrut şi eu să cunosc 

melancolia toamnei. Să fi trecut pe lângă mine fără să-mi 

dau seama? Toţi spun că în clasa a IX-a este bine, dar mie nu 

mi se pare aşa. Nimeni nu ştie ce sunt, ce vreau. Nici măcar 

eu. Ce am căutat atâta timp? Nu, nu am căutat iubirea. Poate 

prietenia. Da, prietenia este iubirea pură. Nu pretinde nimic, 

nu-ţi pune nici o condiţie. Fiinţa trăieşte pura bucurie de a 

dărui şi de a primi dezinteresat... 

 Au trecut câteva luni. E oare altceva? Nu ştiu. Nu 

mai e ca în prima zi când ne uitam unii la alţii cu mutrişoare 

nevinovate şi nu ştiam cine suntem. Parcă ne era teamă să nu 

fim descoperiţi, să nu ni se intuiască firea. De ce? Oare noi 

ştim cine suntem? Ce căutăm? Veţi spune că suntem clasa    

a IX-a. O identitate certă. Avem drepturi, dar avem şi 

îndatoriri. Se spune că ar trebui să devenim responsabili. 

 Câteodată mă gândesc la fosta mea clasă, la colegii 

din generală. Cu ei am reuşit să mă înţeleg?! Cine ştie?! 

Timp de opt ani am fost şefa, cum îmi spuneau. Cred că a 

existat o legătură între noi. Ceva puternic. Aş vrea ca şi 

acum, când cineva are o problemă să poată discuta cu 

colegii. Îmi doresc asta. Ştiu că nu este imposibil. Poate este 

încă prea devreme. Eu aştept... 

 Bobocica 
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A creat o mare vâlvă ideea susţinerii probelor de 

bacalaureat în sistem grilă. Foarte repede au apărut 

păreri pro, dar mai ales contra acestei idei. Cum 

numărul celor care caută şi chiar găsesc nod în papură 

este mare, se pare că se simte nevoia unui echilibru, 

deşi ar fi cazul înclinării balanţei în favoarea unei 

decizii deja luate. 

Ca orice lucru nou, la început, aplicarea lui poate 

crea avantaje sau dezavantaje. Dacă acţionăm din start 

luând în calcul numai dezavantajele, ar însemna că 

vrem să înaintăm apăsând puternic cu piciorul pe frână. 

Menirea lucrurilor noi este să genereze progres şi atunci 

poate ar fi mai înţelept să punem accentul pe avantajele 

noului. Dar, asta este altă mentalitate! 

Chiar aşa! Poate genera un examen tip grilă o 

schimbare de mentalitate? Poate! Şi în susţinerea ei am 

să iau în calcul una din cele mai incomode probe – 

matematica. 

Rolul matematicii în liceu este în special de a 

dezvolta modul de gândire structurat pe raţionamente 

logice, de a dezvolta puterea argumentaţiei, spiritul de 

aplicabilitate şi adaptabilitate. 

Examenul bazat pe rezolvarea completă a 

problemelor are avantajul de a puncta şi rezolvările 

parţiale, lipsite de finalitate sau cu finalitate greşită. 

Cum bacalaureatul are şi menirea de a pregăti pentru 

viaţă tânăra generaţie, este util să cultivăm jumătăţile de 

măsură în detrimentul rezultatelor finale? În viaţă nu e 

important să ştii să începi multe lucruri, ci important 

este ce rezultate obţii. 

Profesorul de matematică are rolul de a-şi învăţa 

elevii cum se rezolvă o problemă şi, cel mai important, 

cum să obţină rezultate cât mai bune la problemele ce le 

au în faţă (şi în viaţă). 

Pe ce se bazează un test grilă? Pe enunţ şi pe 

rezultate posibile! Se strică frumuseţea şi farmecul 

matematicii atunci când cunoaştem de la bun început 

anumite rezultate posibile? E aşa de grav dacă ştim 

către ce ne îndreptăm? Dăunător ar fi să acţionam fără 

să ştim la ce să ne aşteptăm în urma acţiunilor noastre. 

Iar efectele unor astfel de situaţii le-am simţit pe deplin 

în viaţa noastră de zi cu zi. 

Cunoaşterea rezultatelor posibile ale problemelor 

duce la mărirea puterii de analiză, la înţelegerea mai 

bună a unor consecinţe şi efectele lor în vederea 

rezultatelor finale. De asemenea, se măreşte puterea de 

speculaţie în gândire, puterea de decizie şi responsa-

bilitatea în majoritatea activităţilor noastre. 

Mai mult, în matematică, se creează o nouă 

modalitate de a rezolva o problemă: metoda eliminării 

rezultatelor nefavorabile, metodă ce nu diminuează 

argumentaţia, logica, raţionamentele sau gândirea 

creativă. Din contră, este o metodă ce are darul de a 

eficientiza timpul de rezolvare a unor probleme. 

Nu vom obţine niciodată rezultate mai bune dacă 

nu vom mări productivitatea şi nu vom eficientiza orice 

activitate a noastră. 

Unii compară un test grilă cu un joc de noroc şi 

prin asta vor să argumenteze că un astfel de fapt nu ar fi 

elocvent în certificarea unor cunoştinţe. 

Aţi văzut vreo naţiune îmbogăţită numai din jocuri 

de tip ,,LOTO-PRONOSPORT”? Pe cei care consideră 

că un test grilă se poate baza prea mult pe noroc îi invit, 

respectuos, să apeleze la un mic calcul al 

probabilităţilor şi, cu siguranţă, se vor convinge ce 

valoare are norocul într-un test grilă. E ca-n viaţă. Dacă 

n-ai şi-un dram de noroc... 

Un argument în plus, al testelor grilă, este acela al 

corectării obiective, chiar dacă ea este o corectare rece, 

bazată pe principiul – totul sau nimic. Sunt multe 

lucruri în viaţă în care ori obţii ceva, ori nu obţii nimic, 

iar tinerii trebuie să se obişnuiască cu asta. Mai mult 

decât atât, ştiind că punctajul într-un exerciţiu 

funcţionează pe principiul totul sau nimic, vor fi mult 

mai atenţi în activităţile lor. Iar atunci când au de luat o 

decizie, în lipsa unor argumente solide, testul grilă îi 

învaţă să-şi asume mai uşor un anume factor de risc în a 

alege una dintre variante, pe când la examenele bazate 

pe rezolvări îi fac să renunţe şi, foarte des, am întâlnit 

probleme neabordate. 

Promovăm noi oare inactivitatea sau prudenţa 

excesivă tinerelor generaţii? 

Nu trebuie să neglijăm cât de mult ajută testul grilă 

de la bacalaureat în continuarea studiilor, deoarece un 

examen de admitere în învăţământul superior este, nu 

întâmplător, tot un test grilă. 

În final, pentru a mai aduce un argument în plus, 

nu pot să scap prilejul de a vă propune un mic test. Pe 

ce principii vreţi să se bazeze tânăra generaţie? 
a) Ce frumoasă-i capra vecinului! 
b) Un lucru început e pe jumătate făcut! 
c) Dacă nu curge, pică! 
d) Prost să fii, noroc să ai! 
e) Cine are informaţia, are puterea! 

Prof. Cornel Gănescu 
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,,Leiba Zibal, hangiul de la Podeni, stă pe gân-

duri la o masă subt umbrarul de dinaintea dughenii, 

aşteptând diligenţa, care trebuia să fi sosit de mult.” 

Aşteptarea aceasta a lui Zibal nu este una obiş-

nuită, este una frustrantă, care proiectează încă din 

prima frază a textului o situaţie de disconfort psihic. 

Spaţiul comun, cunoscut şi asimilat devine 

pentru protagonist un spaţiu ,,încărcat”. Întârzierea 

diligenţei, lucru nu tocmai nou de altfel, nu este 

acceptată în sine, ci generează la rându-i o evadare. 

Această evadare este însă limitată. Se realizează   

într-o lume a amintirii, mai accesibilă şi mai la 

îndemână decât una imaginară. Astfel, Leiba se 

dirijează pe sine într-un spaţiu concentrat emoţional, 

într-o fundătură a memoriei – propria-i copilărie, un 

fişier pe care nu-l putuse şterge. 

Urmează apoi o istorie ,,dramatică” a vieţii lui 

Zibal, menită să-l sensibilizeze până şi pe el însuşi. 

Această  a dethe (mnemoryne) este o formă de pe-

trecere în sensul etimologic (o trecere dincolo, o 

trecere peste). Amintirea trecutului este o formă de 

uitare a prezentului agresiv şi insuportabil. Este de 

fapt o regresiune în ne-faptă.  

Leiba, un anti-erou în cel mai clasic sens, este 

silit să trăiască o existenţă comună, la graniţa 

banalului, dar care cere la rându-i o cotă de eroism, 

acela al omului de fiecare zi. El însă se refugiază 

permanent din realitate – fie în boală (friguri), fie în 

amintire (copilăria terifiantă), fie în iluzie. 

Un portret al lui, deloc lipsit de importanţă, este 

desfăşurat de autor chiar pe prima pagină:  

,,Precupeţ, vânzător de mărunţişuri, samsar (in-

termediar), câteodată şi mai rău poate, telal de straie 

vechi (vânzător ambulant), apoi croitor şi ştergător 

de pete într-o ulicioară tristă din Ieşi – toate le 

încercase după accidentul care-l făcuse să-şi piarză 

locul de băiat într-o mare dugheană de vinaţuri.” 

Suita de meserii, multiple ca număr, sau similare 

ca aspect fundamental, îi fixează portretul de om spe-

riat, speriat de orice ce nu se mai repetă şi nu cores-

punde aşteptărilor. ,,Meseriile” se deprind în sine ca 

activităţi deloc belicoase sau comun-agresive. Sunt 

activităţi în care comunicarea minimă necesară este 

strict anticipată şi care nu presupun o posibilitate 

mare a noului. Sunt nourii în spatele cărora Leiba se 

ascunde pe sine. El de fapt nu-şi acceptă imaginea în 

oglindă de om supus realităţii. El trage de timp, fuge 

– şi se construieşte aşa, devenind de fapt – un instant 

patologic nedeterminat în situaţii obişnuite, ca 

deviere de la normalitate, ci numai în situaţii de 

criză/ de şoc. 

Întâmplarea din copilărie devine pentru Leiba un 

reper negativ, veşnic prezent, de o actualitate 

neobişnuită.  

Caragiale face un joc permanent cu lectorul, 

căruia îi schimbă permenent regulile jocului şi-l 

plimbă prin labirintul lumii lui, în care se mişcă cu o 

repeziciune uimitoare. Plasează permanent semne, 

tentaţii ale continuării pentru că, paradoxal, victima 

nu este Leiba Zibal, ci cititorul. Analepsa aruncată pe 

post de nadă funcţionează perfect. Cititorul este prins 

în ochiurile plasei sale regizorale. Autorul chiar ,,se 

arată”, pare a-l compătimi pe Leiba, pe care-l pune 

permanent sub semnul derizoriului ,,Răbdarea însă 

osteneşte soarta rea”. Câtă înţelegere duplicitară şi 

câtă compasiune suspectă. De fapt, tot acest 

,,trainning” al lectorului este făcut pentru a-l pregăti 

pe acesta din urmă pentru o informaţie – şi anume că 

ameninţarea, ca formă verbală a violenţei 

destabilizează echilibrul precar al acestui om trăitor 

într-o lume clu. 

Portretul lui Gheorghe, celebrul ticălos care-i 

reiterează lui Leiba dramaticile amintiri ale 

copilăriei, este însă unul foarte bine construit ca 

argument şi informaţie. El răspunde nevoilor 

informaţionale ale lectorului, corespunde modelului 

uman destabilizator al lumii lui Leiba, dar îi lipsesc 

exact elementele cheie. Avem aici o mostră literară 

tipică a eludării adevărului necesar pentru ca 

interesul textului să fie semnificativ pentru ceea ce 

urmează. Caragiale ,,nevinovat”, realizează un portret 

complet-incomplet ca elemente semnificativ-

necesare, dar perfect pentru întârzierea – amânarea 

revelaţiei.  

,,Gheorghe venise într-o dimineaţă de toamnă la 

han, ostenit de drum, ieşea din spital – zicea – şi 

căuta de lucru. Hangiul l-a luat în slujbă. Dar 

Gheorghe s-a arătat a fi un om prea brutal şi prea 

ursuz... suduia mereu şi mormăia prin ogradă. Era o 

slugă rea, leneş şi obraznic... şi fura.” 
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Acel ,,obosit de drum” aparent comun, dar bizar, 

trece neobservat la o primă lectură. Venea de departe, 

fugise de undeva; ,,ieşea din spital – zicea” ce fel de 

spital? Spunea lucrul acesta ca să atragă compasiune, 

dar nu dădea detalii lămuritoare. Totuşi, 

comportamentul lui – ursuz, suduia, mormăia singur 

– conduc către un tip psihologic. Prematur însă, 

Caragiale ,,adoarme” imediat această intenţie, 

atenţionând asupra unui alt detaliu, într-o desfăşurare 

aglomerat semnificativă – fura. Acest ultim termen 

anulează tot, şterge tot ceea ce spusese anterior. 

Ameninţarea punitiv – vindicativă a lui Gheorghe, 

dublată şi de gestul semnificativ, poate nu ar fi fost 

atât de puternică dacă nu i s-ar fi adăugat rânjetul 

acela superior – nebunesc al celui ce nu are dubii în 

ceea ce priveşte forţa sa. Acesta este cel de-al treilea 

element care concură la determinarea stării lui Leiba. 

Dispreţul asociat forţei fizice face parte din istoria lui 

Leiba. ,,Gheorghe a început să rânjească zicând: 

Subprefectul, un tânăr foarte vesel, a primit întâi 

peşcheşul modest, pe urmă a început să râză de 

jandarmul fricos şi să-l batjocorească”. De fapt, ce-i 

va declanşa lui Leiba nebunia – iminenţa unei 

violenţe, ameninţarea sau batjocura? Unde se 

situează în mod real Caragiale prin acest text? 

Atitudinea lui va fi una antisemită sau nu? Nuvela va 

fi naturalistă sau nu? 

Caragiale punctează timpul momentelor 

esenţiale care preced Noaptea Învierii, cărora le 

corespunde de fiecare dată un alt hangiu, un alt 

Leiba. ,,Era sâmbăta Paştelui. Sus pe deal, în satul 

depărtat ca la 2 km printre bălţi, se auzeau clopotele 

bisericii... Şi se aude atât de ciudat când ai friguri: 

aci foarte tare, aci aproape deloc.” Sâmbăta Paştelui 

este o zi aliturgică, Leiba nu are ce să audă, dar 

spaima lui accentuată creează monştri. Caragiale îl 

plasează iarăşi pe Leiba într-un vis-iluzie-evadare. 

Nădăjduieşte iarăşi că va ajunge în târgul Ieşilor. Şi 

în mijlocul acestui vis acronic şi utopic plasează 

realitatea sinistră a hanului din Valea Podenilor.  

,,Valea Podenilor este o văgăună închisă din 

patru părţi de dealuri păduroase. În partea dinspre 

miazăzi, mai cufundată, se adună, din şipotele ce 

izvorăsc de sub dealuri, nişte băltaie adânci, 

deasupra cărora se ridică ca nişte perii stufişuri dese 

de rogoz. Între partea băltoasă şi partea mai ridicată 

despre miazănoapte, în mijlocul văii, stă hanul lui 

Leiba: e o clădire veche de piatră, sănătoasă ca o 

mică cetăţuie; deşi terenul e mlăştinos, hanul are 

zidurile şi beciurile bine uscate.” 

După prezentarea acestui spaţiu blestemat, 

Caragiale întoarce obiectivul din nou asupra lui Leiba 

şi a visului său. Practic, realizează acest excurs în 

realitatea concretă fără nici un fel de anticipare, fără 

comentarii, ca un cadru fugar într-un film 

documentar dar, despre care constată la sfârşit că are 

o valoare emblematică indicibilă. 

Fără să-şi schimbe vocea, egal cu el însuşi, 

naratorul concretizează spaţiul cu o forţă de 

conchidere remarcabilă – o văgăună închisă. Cum 

altfel ar fi putut evolua Leiba cu datele sale 

biografice şi psihice într-un spaţiu claustrat faţă de 

lume şi civilizaţie şi, nu în ultimul rând, într-un 

spaţiu ,,infernal”, thanatic, ţinând seama că este o 

văgăună, o groapă mărginită de pădure. Spaţiul este 

generator de comportament psihologic. Acesta nu 

este un spaţiu de forţă dominant, nu se află sus, nu 

are lumină, nu are vizibilitate, nu interpune între 

atacator şi atacat un timp de repliere psihică, este 

dimpotrivă unul traumatizant, expus, în care 

,,locatarul” nu poate fi decât victimă prin excelenţă. 

Leiba are nevoie de o securizare pe care nu şi-o 

poate oferi, este claustrofob şi agorafob totodată, 

confortul lui psihic fiind strâns legat de securitatea 

propriei persoane: ,,În târg Leiba o să fie sănătos, o 

să şază aproape de comisie... o să cinstească pe 

comisar, pe ipistat, pe sergent...”. 

Lumina, căldura nu au acţiuni benefice asupra 

lui Leiba, ci dimpotrivă, încing faţa mlaştinilor şi 

declanşează crizele (de coşmar) de friguri ale lui 

Leiba. El pleacă din contingent în vis cu amintirea 

obsedantă a principalelor elemente obsesive: 

,,Gheorghe... Noaptea Paştelui... Tâlhar... Ieşii... O 

crâşmă în miezul târgului... O dugheană veselă, care 

merge bine... Sănătatea...”. Visul nu este pentru 

Leiba o evadare ci o altă formă de agresiune, în care 

se proiectează chiar în faptă. Dacă în realitate se 

pregăteşte o violenţă, în vis ea se consumă şi Leiba 

nu găseşte ieşire. Când realitatea, la rândul ei, îi oferă 

o poveste similară visului său, Leiba începe să 

identifice în cele două existenţe ale sale locurile 

comune şi îl descoperă pe Gheorghe. 

Episodul cu diligenţa şi cu cei doi studenţi, unul 

în  filosofie,  celălalt  în  medicină,   este  un  fragment  
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cheie al textului. Aparent nelegat de context, 

ineficient în dezvoltarea fabulei propriu-zise, acest 

fragment constituie, de fapt, manifestul anti-naturalist 

al lui Caragiale. Departe de a se înregimenta 

curentului şi de a-i spori numărul de emuli, Caragiale 

se dezice abil de direcţie prin includerea programatică 

a episodului. Pe de altă parte, însă, metoda nu este 

singular aplicată. În toate textele sale, aparent 

naturaliste, probează metoda textului aparent în afara 

problemei epice, care însă explorează în mod analitic 

comportamentul deviant al personajelor (vezi 

episodul cu uciderea lui Priam din Păcat, sau 

episodul cu fetiţa din  În vreme de război). 

În O făclie de Paşte discursurile hilar erudite ale 

celor doi studenţi, care îşi probează lor înşişi o 

erudiţie bănuită sunt promovate precum discursurile 

lui Farfuridi şi Caţavencu. Dacă cei doi mai sus 

menţionaţi ar fi oratori şi limbuţi, cei doi studenţi s-ar 

înscrie la categoria oratori-retori. ,,Atavismul... Alcoo-

lismul cu urmările-i patologice... Viţiul de concepţie... 

Deformarea... Paludismul... Apoi nevroza! Atâtea şi 

atâtea cuceriri ale ştiinţei moderne... Dar cazul de 

reversie!  

Darwin... Haeckel... Lombroso...” ca şi cum 

vreunul din elementele enumerate ar fi vreo cucerire 

ştiinţifică. Contextul îi descalifică definitiv atât pe cei 

care rostesc discursul cât şi pe cei care-l ascultă. 

La cazul de reversie, conductorul face nişte ochi 

mari, în care străluceşte o profundă admiraţie pentru 

cuceririle ştiinţei moderne. ,,...Zibal era departe de a 

fi priceput ,,luminoasa” teorie. Pentru întâia oară 

poate, în aerul umed al Podenilor, se rostogoleau aşa 

de înalte vorbe, aşa de nobile subtilităţi de gândire.”  

Caragiale nu ataşează niciodată fără o intenţie ca-

ustică atributele. El notează reacţiile auditoriului nu 

fără a-i ridiculiza comportamentul gregar faţă de nou, 

neobişnuit, chiar dacă aceste două aspecte presupun şi 

o deficienţă comprehensivă. Pe de altă parte, acele 

nobile subtilităţi de gândire, acele ,,înalte vorbe” sunt 

comentate astfel, mai mult decât usturător, desca-

lificant. Apoi, acele elemente care constituie sursa de 

bază a naturalismului – în cazul acesta celebrul por-

tret al ,,criminalului propriu-zis” care devine un su-

port instabil al unor construcţii precare – însuşi 

comentat. 

Ultima parte a nuvelei, notează cu acribie şi 

manie a detaliului   comportamentul   şi   gesturile  lui  

 

Leiba. Este un sumum de imagine – prim plan – gros 

plan – arriere plan. Treptat, fiecare detaliu devine 

personaj central şi ocupă întreg spaţiul: ceasornicul 

care ţăcănea în perete şi care-l sâcâia pe Zibal, nisipul 

strivit sub papucul lui care face o scârţâitură 

indiscretă etc. Treptat, pelicula narativă capătă sonor. 

Pe un fond de sonor inexistent apar crispările sonore 

ale spaţiului care comunică şi se comunică. Tensiunea 

este mare şi naratorul îl urmăreşte în spaţiul constant 

– hanul, şi-n spaţiul interior – mental. 

Comportamentul personajului concordă în cele două 

lumi. El există acum doar în lumea fictivă a obsesiei 

lui. Nu ştim dacă vede sau imaginează atât de bine 

încât pare că vede, cert este că cele două lumi încep 

să comunice în mintea lui Leiba în momentul în care 

sfredelul se aude.  

Leiba eşuează ireversibil, prin intermediul unei 

spaime angoasant de constante, în nebunie. Această 

lume, pe care o numim nebunie, este una a 

recunoaşterii. Leiba recunoaşte realitatea dar nu mai 

poate face asociaţii, nu mai relaţionează. Pentru el 

mişcarea devine ceva mirabil, totul este nou şi 

neobişnuit. Descrierea crispărilor mâinii lui Gheorghe 

reprezintă o pagină de naturalism crud, patologic, dar 

este pusă pe seama unui nebun. ,,Zibal  urmărise cu 

nesaţiu toate contorsiunile, toate crispaţiile stranii 

ale degetelor, apoi amorţeala cuprinzându-le încet pe 

unul câte unul – erau parcă labele unui gândac, care 

se zgârcesc şi se întind, se agită în mişcări 

extravagante, tare, mai încet, încet de tot şi apoi 

înţepenesc sub jocul unui copil crud.” 

Leiba este fascinat, răpit de această imagine care 

nu mai are sens pentru el. Mecanismul s-a defectat, 

dar naratorul, acel Caragiale duplicitar, nu lasă 

lucrurile clare, ci propune un final care dinamitează 

orice demers interpretativ: ,,- Leiba Zibal – zise 

hangiul cu tonul înalt şi cu un gest larg – merge la 

Ieşi să spună rabinului că Leiba Zibal nu-i jidan... 

Leiba Zibal este goi... pentru că Leiba Zibal a aprins 

o făclie lui Christos!” 

Oricare ar fi interpretările, şi mai pot fi, textul 

nu probează total nici o variantă. Mai mult decât atât, 

finalul concret: ,,Şi omul plecă încetinel spre răsărit 

la deal, ca un călător cuminte, care ştie că la un 

drum lung nu se porneşte cu pasul pripit”. 

Asist. univ. Minodora Bucur 
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Paris - New York  
 

Micul Paris al secolului trecut, franţuzit până 

la limita ridicolului, este caricaturizat  cu mult umor 

şi ironie de către Caragiale în operele sale. Ciudat 

este însă faptul că astăzi, o plimbare prin Capitală, 

trăgând cu urechea la vocabularul folosit de 

bucureşteni, nu poate indica decât schimbări de 

formă, inevitabile tre- 

cerii timplului, fondul 

rămânând însă neal-

terat. Acum ca şi 

atunci, este sesizabilă 

tendinţa românească de 

a imita ceea ce este 

atrăgător, nou pătruns 

din exterior şi la modă, 

chiar dacă asta în- 

seamnă pierderea a 

bună parte din valorile 

proprii. Bucureştiul s-a 

transformat astfel - cu 

puţin tupeu şi multă 

indulgenţă - din Micul 

Paris în Micul New 

York. 

Acelaşi Mitică 

autohton iese seara, nu 

la grădina Iunion ci 

într-un pub central... 

Intră la fel de plin de 

şarm, dar în loc de 

Bonsoir monşer!, el 

aruncă un Yo, man! 

peste umăr şi comandă 

nu o café, ci un cocktail. Discuţiile aprinse se purtau 

pe vremuri în jurul politichiei, al comédiilor en 

vogue, al damelor şi madamelor de care un anume 

musiu (nu spui cine, persoană importantă) ar fi 

amorezat. Acum subiectele vizează alte domenii: 

buisiness, entertainment şi show-uri de succes, 

thriller-ul de aseară de la TV, cele mai new soft-uri 

pentru PC şi cele mai cool tipe întâlnite eventual pe 

chat. Nu sunt lăsate deoparte nici problemele de 

serviciu ( azi job), şi nici şefii (boss-ii) pentru care, 

să am pardon, străduinţa angajaţilor nu importă 

(parol!), sau care mai nou îşi supun subalternii unui 

stress sporit, tot timpul la office, în brainstorming-uri 

dese... În sfera cumpărăturilor, costumul Le 

Formidable al lui Goe, cumpărat de la un comersant, 

este înlocuit de unul Nike original, de firmă, 

achiziţionat dintr-un shop 

şi pentru care tânărul a 

uitat să spună nu merçi! ci 

thanks!      

  Aşadar, am trecut 

de la franţuzismul epocii 

lui Caragiale la un 

englezism care se crede 

că s-ar fi infiltrat în 

limbajul nostru datorită 

progresului tehnic şi al 

noilor mijloace de 

comunicare. Sunt acuzate 

televiziunile şi chiar 

reţeaua Internet. Rezon! 

Dar atunci, care este 

motivul pentru care 

Mitică folosea, ende- 

pandent de voinţa sa, un 

vocabular în care aşa-zisa 

limbă franceză se îm- 

pletea armonios cu o 

română nici ea literară? 

Poate că aceasta este 

tendinţa generală a so- 

cietăţii noastre, poate că 

dacă vorbim englezeşte 

ne simţim mai aproape de lumea la care aspirăm. Sau 

este vorba doar despre dominaţia celui mai puternic, 

cel care se impune?!...  

 Caragiale a sintetizat deci, nu doar elementele 

unei perioade, ci un adevărat fenomen, ceea ce face 

ca operele sale să fie savurate şi după o sută de ani, la 

fel cum probabil că vor fi preţuite şi peste alţi o sută.  

 

Iulia  
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Localizare geografică şi istorică 

 

Situat în partea de sud-vest a Bucureştiului, cu 

prelungiri în zona judeţului Ilfov, care conduc spre 

oraşele Giurgiu şi Alexandria, sectorul V se 

învecinează la est cu sectorul IV, la nord cu 

sectoarele I şi III şi la vest cu sectorul VI, 

desfăşurându-se pe o suprafaţă de 29 km2, cu o 

populaţie de cca. 270.000 de locuitori. 

Pornind ca şi celelalte sectoare exact din centrul 

Capitalei, respectiv din Piaţa Unirii, sectorul V 

conturează şi el o parte din desenul unei flori cu şase 

petale care se deschid spre toate punctele cardinale 

ale oraşului. Suprafaţa acestui sector în care 

predomină relieful plat de câmpie este străbătută în 

zona sa nordică de o porţiune a râului Dâmboviţa, 

care avea pe malul drept Dealul Mihai Vodă 

(cunoscut şi sub numele de Dealul Spirei sau Dealul 

Arsenalului) unde îşi avea sălaşul zona istorică a 

Capitalei dominată de străvechea Mănăstire Mihai 

Vodă, monument emblematic al Bucureştiului. Alt 

relief pronunţat ce domină partea nordică a sectorului 

V este Dealul Cotrocenilor, odinioară acoperit de 

întinsele păduri ale Vlăsiei, de livezi şi de culturi 

bogate de viţă de vie ce se prelungeau până spre 

Dealul Patriarhiei, Radu Vodă, Dealul Văcăreştilor şi 

actuala Şosea a Viilor, alcătuind renumita Podgorie 

a Bucureştiului. 
Istoria sectorului V este legată de vatra străveche 

a Bucureştiului ale cărei vestigii arheologice atestă 

aşezări omeneşti încă din perioada paleoliticului. 

Mărturii ale unei civilizaţii preistorice descoperite în 

Dealul Mihai Vodă sau urmele culturii geto-dacilor 

de pe malurile Dâmboviţei, bisericile şi aşezămintele 

domneşti renăscute de atâtea ori din ruine, drumurile 

comerciale şi evoluţia târgului medieval până la 

crearea urbei moderne, toate acestea vorbesc de 

identitatea sectorului V care, alături de perimetrele 

sectoarelor III şi IV, formează zona cea mai veche a 

Bucureştiului. 

Această zonă încărcată de istorie, supusă multor 

încercări şi urgii a fost marcată de pierderea sau 

dislocarea unor monumente de referinţă pentru 

memoria oraşului, ce ar trebui refăcute cu ,,apă vie” 

şi repuse pe piedestalul lăsat de străvechii lor ctitori. 

 

Memoria oraşului. Monumente de referinţă. 

  

Unul din edificiile preţioase ale sectorului V, 

care a rezistat timp de secole seismelor, focului şi 

năvălirilor duşmane, fiind sacrificat în 1984 de 

ambiţia nefastă a unui 

conducător megaloman, a 

fost Biserica Mânăstirii 

Cotroceni, ridicată între 

anii 1679-1681 de 

domnitorul Şerban 

Cantacuzino (1678 -

1688). Biserica, purtând 

hramul ,,Adormirii Maicii 

Domnului”, era o 

perfecţiune a artei 

medievale româneşti şi 

era pictată de renumitul zugrav Pârvu Mutu. Biserica 

făcea parte din complexul caselor domneşti în care au 

locuit de-a lungul timpului ctitorul Şerban 

Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Alexandru 

Ioan Cuza. Din 1893, casele domneşti sunt refăcute, 

alături fiind ridicat Palatul Regal Cotroceni, după 

proiectul arhitectului francez Paul Gottereau, 

edificiul fiind completat mai apoi cu elemente în stil 

tradiţional românesc de arhitectul Grigore Cerchez. 

Biserica fostei mânăstiri Cotroceni a fost 

spulberată fără milă împreună cu mormintele 

ctitorilor aflate în ea, iar încercările celor ce lucrau în 

domeniul patrimoniului cultural naţional de a salva 

fragmente din fresca şi arhitectura superbului edificiu 

s-au izbit de graba diabolică a distrugerii 

monumentului. 

Ca şi în cazul sacrificării unui alt edificiu 

inestimabil al artei medievale româneşti, precum era 

Complexul Monumental Văcăreşti (1716), de o 

măreţie unică în sud-estul european, Biserica 

Mânăstirii Cotroceni (secolul XVII) a fost distrusă
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după un plan sistematic de lichidare a valorilor 

trecutului şi de ştergere a memoriei oraşului. Cu atât 

mai mult ne revine acum datoria de a reface din 

fragmentele salvate cu trudă, capodoperele distruse, 

pentru a le reda patrimoniului cultural şi a reface 

măcar în parte identitatea pierdută a Bucureştiului. 

Sectorul V a fost cel mai crunt lovit de valul 

distrugerilor care a şters de pe harta Bucureştiului 

sute de case, de străzi, cartiere vechi, monumente 

istorice şi chiar forme de relief precum Dealul Mihai 

Vodă, care a fost transformat într-un platou neted de 

unde începea perspectiva unui deal artificial creat, ca 

suport pentru imensa construcţie a Casei Poporului 

(actualul Palat al Parlamentului). Din sectorul V au 

fost distruse de-a valma case cu valoare de 

patrimoniu, lăcaşuri memoriale precum casa 

artistului dramatic Aristide Demetriade, institute de 

cultură (Teatrul de Operetă, Teatrul Armatei), 

Muzeul Militar Central, Stadionul Republicii, 

Spitalul pentru sportivi, biserici cu valoare de 

monumente istorice şi, mai presus de toate, s-a 

profanat memoria sfântă a oraşului prin desfiinţarea 

sitului arheologic şi istoric de la Mihai Vodă şi 

dislocarea bisericii ctitorită de Mihai Viteazul. 

Complexul monumental de la Mihai Vodă, unde     

s-au statornicit din 1866 Arhivele Statului, a fost o 

citadelă de istorie şi civilizaţie, reprezentând totodată 

blazonul cel mai de preţ al Bucureştiului, de care 

nimeni nu avea voie să 

se atingă. 

Dintre bisericile cu 

valoare de monument 

din sectorul V, căzute 

în urma ofensivei 

implacabile a buldoze-

relor, amintim următoa-

rele biserici de breaslă: 

Biserica Albă Postăva-

rul, din strada Bateriilor, nr. 43, ctitorită în secolul 

XVI de jupâniţa Caplea, rezidită în secolul XIX şi 

purtând numele breslei postăvarilor, demolată în 

martie 1984. O lună mai târziu cade semeaţa biserică 

cu aspect de cetate Spirea Veche din strada Uranus, 

nr.27, ridicată în secolul XVIII de ,,doftorul” 

Spiridon Kristofi, sau Spirea cum îi spuneau 

locuitorii, de unde şi denumirea de Dealul Spirei. 

Biserica va fi rezidită în 1915 (arhitect I. Traianescu). 

La 4 august 1984, lanţul distrugerilor loveşte 

frumoasa biserică Izvorul Tămăduirii din strada 

Puţul cu Apă Rece, 

nr.74, care fusese 

ridicată în anul 1794, 

de evlavioşii meşte- 

şugari: Miu abagiul, 

Gheorghe lumânărarul 

şi Stroe dulgherul. 

Valul demolărilor a 

trecut şi peste această 

ctitorie, a cartierului 

Izvor, nelăsând nici 

măcar răgazul de a salva pisaniile şi porteretele 

ctitorilor sfântului lăcaş.  

Din aceeaşi zonă greu lovită de ravagiile 

demolărilor, au fost mutate din lăcaşurile lor de 

secole, urătoarele monumente: Biserica ,,Sfântul Ilie 

Rahova” (1745), rămasă izolată pe traseul 

,,viitorului” Bulevard al Victoriei Socialismului 

(actualul Bulevard al Libertăţii), transferată în 1984, 

la 50 metri distanţă, în spatele unor blocuri; Biserica 

Mănăstirii Schitul Maicilor datând din 1726, 

desprinsă din minunatul cadru patriarhal al 

arhitecturii originare, translată cu greutatea ei de 745 

de tone la o distanţă de 245 metri, într-un spaţiu 

dosnic de trecere, fără nici o ambientare exterioară; 

Complexul Mânăstirii Antim (ctitorie a 

cărturarului-mitropolit Antim Ivireanul, capodoperă 

de arhitectură medievală, datând din anii 1713-1715), 

din care clădirea Sinodului (cu muzeul şi biblioteca 

Patriarhală), având o greutate de 9000 de tone, este 

mutată la 28 de metri distanţă, sacrificându-se turla 

cuhniei care este demolată şi chiliile mânăstirii care 

sunt modificate; Biserica Mânăstirii Mihai-Vodă 

(unica şi măreaţa ctitorie bucureşteană a lui Mihai 

Viteazul datând din 1589-1591) este strămutată 

împreună cu clopotniţa la 289 metri distaţă, cu o 

coborâre pe verticală de 6,2 metri şi ascunsă după 

şiruri de blocuri noi, stereotipe; Biserica Mihai 

Vodă părăseşte locul secular al colinei strategice ce-i 

poartă numele, după ce întregul sit arheologic este 

profanat şi distrus, iar construcţiile măreţe ce 

formaseră un trup monolit de cetate sunt inutil şi 

nedemn sacrificate. 

 

(preluare din lucrarea Bucureşti, Sectorul V, 

realizată de Consiliul Local şi Primăria Sectorului V) 

(va urma) 
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CHEMARE 

Din oraşu-n care m-am născut 

Se-aude o stinsă strigare. 

Loveşte-al meu scut 

Un zvon de chemare. 

 

Cavaleri din vechiul turn 

Mă îndeamnă să-i urmez. 

După bunul lor parfum 

Am început să oftez. 

LIBERTATE 

Simt libertatea atât de aproape. 

Îmi bate-n geam la ceas de noapte. 

Se strecoară printre zăbrele 

În aşternutul viselor mele. 

 

Vroiam demult să dau drumul durerii 

Păstrată atâţia ani sub taina tăcerii. 

Nu vreau din nou să mă mai mint. 

Acum ştiu sigur ce simt. 

 

Am învăţat să nu mai plâng 

La al tău uşor cuvânt. 

Cândva... frângea sufletul meu, 

Care suspina din greu. 

 

Se scurge răsăritul între genele timpului 

Iar eu respir parfumul vântului. 

O dulce căldură îmi acoperă faţa 

Şi parcă din nou începe viaţa. 

 

La răscrucea amintirii noastre 

Mă aşteaptă o lume fără tine. 

Cu speranţă şi zâmbet pe chip 

Voi descoperi adevărata mea iubire. 

INOCENŢĂ 

Eram copil, mi-aduc aminte. 

Culegeam odată trandafiri sălbatici. 

O, Doamne, câţi ghimpi aveau! 

Dar n-am vrut să-i despoi. 

Credeam că-s muguri 

Şi-au să-nflorească. 

E LINIŞTE 

E linişte... 

Doar adierea vântului mă înfioară. 

E linişte... 

Mi-aduc aminte  

Că sunt singură-n  noapte, 

Cu sufletul meu chinuit 

Ce suspină şi se întreabă cu ce a greşit. 

E linişte... şi-ncerc să mă ascund. 

În camera goală adun gând cu gând, 

Şi-n altă dimensiune aş dori să pătrund, 

Să mă transform...  

Într-un spirit diform. ADIO 

Adio..., cuvânt ce-apasă sufletul meu. 

Rostit grăbit pe buzele tale, 

L-ai spus fără să-ţi fie greu. 

Adio,... cuvânt de despărţire şi jale. 

 

Te pot acuza pentru o vorbă 

Ce mi-a închis porţile spre viaţă? 

Ai plecat acum cu o altă fată 

Lăsându-mă cu inima sfâşiată. 

În zarea-ntunecoasă, 

O fereastră luminoasă. 

Se iveşte după deal, 

Un palat ca din cristal. 

 

Este casa mea cea dragă 

Ce aşteaptă să mă vadă. 

Să mă-ntorc la ea acum 

Când mă aflu pe alt drum? 

 

 

 

 

 

 

 

 Sunt elevă în clasa a XI-a. 

Am o personalitate puternică, 

sunt imprevizibilă, uneori 

melancolică şi puţin timidă 

(zodia Leu). Întotdeauna depun 

efort mare pentru a obţine ceea 
ce-mi doresc. 

Materiile mele preferate sunt: geografia (olimpică), româna şi 

istoria. Violetul este culoarea care mă reprezintă. Este specifică 

persoanelor cu aspiraţii ferme de libertate şi independenţă, 

caracterizate de inteligenţă şi înclinaţie spre tot ceea ce pare 

enigmatic, neobişnuit. De aici, poate, plăcerea mea pentru yoga şi 

alimentaţia naturistă. 

Îmi place să vizitez oraşe medievale, să fac excursii montane, să 

citesc cărţi de filozofie şi parapsihologie. Scriitorii mei preferaţi sunt 

Kant şi Shakespeare. Ador ,,Romeo şi Julieta”. Sper să ajung în Italia 

la Veneţia şi Verona. 

Îmi exprim sentimentele şi trăirile prin intermediul versurilor. 

Dar, ai grijă, destinul nu iartă. 

Ai de plătit un preţ 

Pentru lacrimi şi suferinţă, 

Pentru sufletul meu.  

 
Adio..., iubitule,  

Adio..., vis îndrăzneţ. 
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R. O. I.  
 

 

 

 
 

1. Frecventează cursurile conform orarului clasei şi programului 

şcolii. 

2. Pregăteşte-te constant pentru fiecare disciplină de studiu. 

3. Însuşeşte-ţi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

4. Respectă cerinţele educaţionale ale cadrelor didactice. 

5. Contribuie activ la realizarea programului instructiv-educativ. 

6. Fii întotdeauna punctual. 

7. Nu lipsi de la ore decât în situaţii bine motivate. 

8. Vino la şcoală cu toate lucrurile necesare pentru ziua 

respectivă. 

9. Efectuează temele în perioada de timp cerută. 

10. Creează-ţi un stil de muncă intelectuală şi un program de 

studiu individual pentru a atinge eficienţa maximă în 

pregătirea şcolară. 

11. Nu pleca de la şcoală cu nelămuriri. 

12. Întreabă dacă nu ai înţeles ceva. 

13. Cere meditaţii pentru ameliorarea rezultatelor şcolare. 

14. Cere consultaţii pentru ridicarea nivelului performanţelor 

şcolare. 

15. Respectă mediul şcolar şi baza materială pe care ţi-o oferă 

şcoala. 

16. Nu distruge bunuri colective sau personale (colegi, cadre 

didactice). 

17. Păstrează curăţenia în clasă, pe coridoare, în grupurile 

sanitare, în curtea şi împrejurimile şcolii. 

18. Foloseşte cu grijă şi responsabilitate cărţile şi manualele 

şcolare împrumutate de la bibliotecă şi le restituie în bună 

stare şi la termen. 

19. Gândeşte pozitiv şi nu trece nepăsător pe lângă problemele 

din jurul tău. 

20. Ia atitudine şi ajută la rezolvarea lor. 

21. Îndeplineşte în mod conştiincios sarcinile ce-ţi revin ca elev 

de serviciu. 

22. Respectă-ţi părinţii, dovedind mereu buna educaţie pe care ai 

primit-o. 

23. Nu minţi şi nu dezinforma (acasă sau la şcoală). 

24. Poartă şi prezintă carnetul de elev şi ecusonul ori de câte ori ţi 

se solicită aceasta. 

25. Fii respectuos faţă de personalul şcolii, faţă de colegi şi faţă 

de vizitatori. 

26. La intrarea cadrelor didactice în sala de clasă salută cu tot 

respectul cuvenit unei persoane pregătite de societate şi 

abilitate să exercite activităţi de instruire şi educare. 

27. Descoperă-ţi capul şi scoate mâinile din buzunare când saluţi 

(în şcoală sau în afara ei). 

28. Intră ordonat în şcoală şi în sălile de clasă. 

29. Nu alerga pe coridoare. 

30. Ieşi civilizat din clasă şi din şcoală. 

31. Respectă şi poartă cu plăcere, decenţă şi demnitate 

vestimentaţia şi însemnele specifice liceului. 

32. Fii mândru că eşti elevul acestei şcoli şi contribuie permanent 

la creşterea prestigiului ei. 

33. Stimează-ţi învăţătorii şi profesorii care te ajută să-ţi modelezi 

personalitatea. 

34. Conservă-ţi, prin tot ceea ce faci, copilăria şi bucură-te din 

plin de privilegiul acestei scurte perioade din viaţa ta, când 

adulţii au grijă de tine. 
35. Învaţă, înţelege şi conştientizează că democraţia este 

libertatea de a te mişca şi de a face ceea ce doreşti în limitele 

legii, respectând drepturile omului şi ale copilului.  

 

 
Ce părere ai despre acest Cod? 

 

B.O. E rezonabil..., dar adolescenţii cool – 

printre care nu cred că mă număr – îl consideră 

demodat, ba chiar absurd. Eu zic, totuşi, că nu vii 

la liceu să-ţi etalezi calităţile fizice, ci mai degrabă 

pe cele psihice... 

P.L. Regulile menţionate ar trebui să-i 

pună la respect pe toţi, dar nu e deloc aşa. Nu sunt 

multe regulile pe care le respectăm noi. Părerea 

mea este că ele sunt corecte şi la locul lor.  

R.A. Într-o şcoală trebuie să respectăm 

regulile, iar acest cod scris ar trebui să fie mereu 

în faţa ochilor noştri. 

M.R. Codul de conduită civilizată este 

prea strict.  

I.I. Cere prea mult de la elevi şi nu cred că 

va fi respectat în totalitate. 

P.A. Adevărul este că dacă aş fi fost şi eu 

profesor aş fi luat aceleaşi măsuri. Cum ,,încă” nu 

sunt, mai cârcotesc din când în când. 

S.C. Cred că este cam sever, însă un liceu 

care doreşte să ajungă unul dintre cele mai bune 

din ţară, nu putea adopta un alt Cod de conduită, 

decât pe acesta. 

G.F. Tot ce scrie în Codul de conduită 

civilizată cred că ar trebui să fie respectat. Atât 

timp cât suntem într-o instituţie de instrucţie şi 

educaţie trebuie să învăţăm. 

 M.C. Toate bune şi frumoase pe hârtie. S-a 

prelucrat la dirigenţie. Am şi semnat de luare la 

cunoştinţă. Te străduieşti dar..., copil eşti... şi se 

mai spune că a greşi e omeneşte. Mizăm pe 

această zicală atunci când avem nevoie de 

înţelegerea părinţilor şi dascălilor noştri. 
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P A Ş I  Î N  N E C U N O S C U T / J U R N A L I S M 

Atlantida a înflăcărat imaginaţia multora şi a stârnit 

felurite teorii. Toţi au dorit să descopere misterul, să ridice 

un colţ al vălului care-l ascunde. 

Etnograful J. V. Luce, bazându-se pe săpăturile 

efectuate în insula Thera, a localizat Atlantida în insulele 

Mării Egee. Pietrele, din oraşul Ica,  ale doctorului 

Cabreva, au făcut din Peru „leagănul civilizaţiei 

mondiale”. Descoperirea, în adâncul Oceanului Atlantic a 

unui zid de apărare structurat adevereşte existenţa unei ţări 

atlante la Bimini, conform viziunilor surprinzătoare ale lui 

Edgar Cazu şi pune din nou în discuţie existenţa reală a 

unui continent, adevărat cordon ombilical între America şi 

Europa. Fiecare teză a suscitat polemici. Apărătorii şi 

detractorii au fost într-o dispută continuă. 

În această situaţie şi în mijlocul unei indiferenţe 

totale, o voce s-a făcut auzită, apărând o teză 

revoluţionară, aceea a pastorului german Iurgen Spanuth. 

Părerea lui este contrară celorlalte, situând Atlantida 

în centrul Europei de Nord, considerând-o chintesenţa 

civilizaţiei nordice străvechi, cea a raselor indo-europene 

ariene. 

Născut la 5 septembrie 1907, în localitatea 

Obersteimark din Austria, Iurgen Spanuth face studii 

universitare strălucite la universităţile din Berlin, Viena, 

Kiel şi Tubingen. În 1931 este numit profesor de teologie, 

istorie antică şi arheologie, la Wiener Neustadt. În aprilie 

1933 devine pastorul orăşelului Bordelum, situat într-o 

regiune de câmpie apropiată de Marea Nordului. Este 

perioada în care se simte puternic atras de cercetarea 

fabulosului şi enigmaticului continent dispărut, descris de 

Platon.  

Entuziasmat, cucerit de mitul sau de realitatea 

existenţei Atlantidei, călătoreşte mult în toate regiunile din 

bazinul Mediteranei: Grecia, Creta, Asia Mică, Egipt, 

Africa de Nord, Sicilia, Corsica şi Sardinia. 

Fapt mai puţin obişnuit, călătoreşte şi în ţările 

scandinave: Danemarca, Suedia şi Norvegia. În cursul 

peregrinărilor sale, Spanuth se străduieşte să descopere 

vestigii ale primelor migraţii indo-europene, precum şi 

cele ale marilor deplasări ale popoarelor din nord. 

Diferitele sale concluzii sunt cuprinse în lucrarea 

„Das entrastelte Atlantis”(„Atlantida descifrată”). La Paris, 

pe data de 11 iunie 1971, ţine o conferinţă cu tema 

„Atlantida regăsită?”, care este titlul traducerii franceze a 

cărţii sale (Plon, 1954). 

Continuându-şi cercetările, Iurgen Spanuth studiază 

toate inscripţiile gravate pe templul regal de la Medinet 

Habu, din porunca lui Ramses al II-lea. Între 1927-1936, 

cercetători ai Institutului Oriental de la Universitatea din 

Chicago au dezgropat acest templu din străvechea Teba, 

care a fost construit probabil în perioada 1200-1168 înainte 

de Hristos, deci în secolul XII înainte de Hristos. 

În cele din urmă, misteriosul continent Atlantida a 

ajuns să fie identificat chiar şi în propria noastră ţară, după 

cercetările istoricului Nicolae Densuşianu. La începutul 

secolului al XX-lea, acesta a susţinut faptul că a identificat 

Atlantida în mijlocul Carpaţilor, mai exact în Valahia 

Evului Mediu, unul din cele trei state istorice româneşti. 

Încercând să aducă numeroase argumente istorice, 

Nicolae Densuşianu a publicat în anul 1913 o importantă 

lucrare „Dacia preistorică”, lucrare în care muntele Atlas 

era figurat în Carpaţii Meridionali. 

Cert este faptul că Atlantida a reprezentat  şi va 

reprezenta un mister pentru mulţi oameni de ştiinţă, care 

vor dori să argumenteze şi să descopere adevăratul trecut 

al acestui continent pierdut sub furia apelor. 

 Tudor Petcu
 

Marian Ionescu 
 

         Îmi permit să aduc în atenţia voastră, stimaţi truditori ai condeiului şi stimaţi cititori ai revistei, câteva aspecte 

legate de reporterul/ redactorul model. 

Ce înseamnă oare să fii un bun reporter/ redactor? Este o întrebare cu un răspuns aparent simplu, dar haideţi totuşi 

să ,,vedem” ce atribuţii şi câtă dăruire necesită această ,,pasiune”. În primul rând, înainte de a scrie un material, trebuie 

să te întrebi dacă prin ceea ce vei scrie vei schimba ceva în sufletul cititorului, sau scrii doar de dragul de a-ţi vedea 

numele într-o revistă. Nu uita că oricine poate scrie o reţetă, prin copiere din reţetar, sau o glumă de pe teletext şi să-şi 

treacă numele sub articol. Un reporter/ redactor adevărat este un creator desăvârşit, care-şi pune mintea şi pixul ,,la 

contribuţie” înainte de semnătură. Un alt aspect important în scrierea unui articol îl reprezintă marja de adevăr. Aceasta 

trebuie să fie de 100%. Poţi inventa orice minţindu-i pe ceilalţi, dar nu uita că, în primul rând, te minţi pe tine. Un bun 

redactor/ reporter trebuie să înveţe mereu, atât de la prieteni cât şi de la duşmani. Nu te lăsa furat de beţia gloriei. Este 

înşelătoare. 

Trebuie să munceşti mereu, conştiincios şi profesionist. Ridică-ţi mereu nivelul de pregătire profesională şi 

intelectuală, învaţă permanent să devii cel mai bun în domeniul tău, iar dacă ajungi să faci carieră, ai grijă cum te 

comporţi. Poate ajunge să-ţi distrugă sufletul... 
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P E D A G O G  D E  R E F O R M Ă  N O U Ă 
 

 

 
 

Bună ziua, doamnă. Sunt reporter la 

revista liceului meu şi aş dori, dacă-mi permiteţi, 

să vă pun câteva întrebări. 

 De acord. 

 Pentru început, îmi puteţi spune numele şi 

vârsta? 

 Mă numesc Maria şi am 46 de ani. 

 Interviul meu se axează pe învăţământul 

românesc - trecut şi prezent. Puteţi să-mi spuneţi 

câte ceva despre perioada în care aţi fost elevă?  

 Când eu eram elevă se purta uniformă şi 

matricolă. Nu am considerat asta o pedeapsă. 

Din contră, era o distincţie. Eram mândri să se 

ştie din ce şcoală facem parte, pentru că exista o 

rivalitate între şcoli, în sensul bun al cuvântului, 

acea competiţie care aducea prin rezultate şi 

renumele liceului. Relaţia profesor – elev era de 

respect reciproc. E drept că elevii nu îndrăzneau 

prea multe. Personalitatea nu era lăsată să se 

manifeste, dar se făcea carte. Ce programă 

pentru bacalaureat!?! Aveai de pregătit patru 

manuale la fiecare obiect (trei obiecte, două 

probe scrise, trei orale); cantitatea de cunoştinţe 

poate fi pusă în balanţă cu cea care se cere 

astăzi şi cred că s-ar înclina spre trecut. Aveam 

şi mai multă responsabilitate pentru viitorul 

nostru. Aveam doar două posibilităţi: facultatea 

sau ,,munca de jos” (un loc de muncă fără 

calificare). Locurile la facultate erau puţine, se 

intra cu medii foarte mari. Cum îţi explici că 

dintr-o clasă de uman, de 42 de elevi, în primul 

an, au intrat la facultate doar doi? Selecţia era 

cât se poate de riguroasă.  

Se dorea calitate şi nu cantitate în 

învăţământul superior. Să stai acasă, pe 

spinarea părinţilor, nici nu intra în discuţie.  

 Presupun că aveţi copii la şcoală. Ce 

părere aveţi despre învăţământul actual? 

 Da. Am copii care sunt elevi şi care 

învăţă, după manuale alternative, o materie 

structurată. Atât de structurată încât mă întreb, 

când vor ajunge la bacalaureat despre ce vor da 

socoteală? Dacă nu ai cunoştinţe, pe ce probezi 

capacităţile şi deprinderile? 

 Ce-mi puteţi spune despre timpul liber al 

copiilor dvs.? 

 Timp liber,  adică...  pierdut. Sunt atâtea 

tentaţii astăzi, încât nici nu este greu să-ţi pierzi 

timpul. Televizor, computer, gaşcă, discotecă... 

Cred că le ştii mai bine decât mine. Doar sunteţi 

colegi de generaţie. 

 Ce ştiţi despre relaţia actuală profesor – 

elev? 

 La şedinţele cu părinţii aud, parcă din ce 

în ce mai mult, despre lipsa de respect din partea 

unor elevi. Mi se pare curios, pentru că observ o 

relaţie deschisă spre dialog din partea multor 

profesori. Sau poate, tocmai această apropiere 

între elevi şi profesori, să nu fie înţeleasă cum 

trebuie de către elevi şi de aici indisciplina.  

 Nu este de vină şi democraţia? 

 O democraţie rău înţeleasă. Democraţie 

nu înseamnă libertinaj şi nici abdicarea de la 

valorile morale ale tradiţiei şi ale societăţii. 

 Care ar fi rolul şcolii din această 

perspectivă? 

 Şcoala trebuie să ajute copiii să facă 

distincţie între bine şi rău. Alături de familie, 

trebuie să-i înzestreze cu bagajul necesar pentru 

a face faţă vieţii pe propriile picioare. Să le 

dezvolte personalitatea, simţul răspunderii, 

responsabilitatea, cinstea, omenia, înţelegerea, 

toleranţa, încrederea în sine. Să-i ajute să fie şi 

să se manifeste ca oameni, într-o societate în 

permanentă schimbare. 

 Vă mulţumesc pentru gândurile 

împărtăşite! 

 Plăcerea a fost de partea mea! 
 Oana 
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I N F O R M A T I C A 

 

Cum a apărut şi cum s-a dezvoltat 

informatica? 
 

 În urmă cu 30 de ani informatica nu ieşise încă din centrele 

de calcul. Calculatoarele, pe atunci adevărate maşini enorme, foarte 

fragile la vremea lor, nu suportau nici măcar o mică variaţie de 

temperatură. 

 În anii ce au urmat, aceşti giganţi au părăsit ,,cuştile” lor 

climatizate. Miniaturizarea, dialogul mult mai facil dintre om şi 

maşină, dar mai ales diminuarea exponenţială a preţurilor au fost 

factorii care au făcut calculatoarele accesibile tuturor. 

 Dimensiunile treptat micşorate de la zecile de m2 ocupaţi de 

primele calculatoare electronice, la doar câţiva cm2 pentru 

calculatoarele moderne. 

 Nu trebuie uitat faptul că meritul începutului de eră 

informatică a aparţinut tuburilor electronice, care au reuşit să reziste 

aproape 40 de ani, până când rivalii au apărut: tranzistorii, care au 

deschis cea de-a doua eră a informaticii. 

 A treia eră, a circuitelor integrate a permis un avânt 

neaşteptat de mare al informaticii. Astfel, a apărut microprocesorul, 

piesa care a însemnat pentru microcalculatoare, cât şi pentru tehnică, o 

adevărată încercare. Gândindu-ne doar la faptul că acea pastilă de 

câţiva mm2 conţine de la 500 până la peste 1000 de piese, ne facem o 

mică idee despre ceea ce a însemnat evoluţia acestei noi ştiinţe – 

informatica. 

 Nu trebuie neglijat faptul că vitezele de lucru au evoluat de 

la Khz la Mhz, ajungându-se aproape de 400 Mhz, un salt uriaş în 

calitate şi performanţe. Acest lucru, însă, s-a realizat doar datorită 

efortului permanent al omului de a perfecţiona creaţiile sale. 

 Progresele pe care le-a făcut informatica în decurs de 

aproape 80 de ani sunt cu adevărat edificatoare. S-a ajuns de la 

programarea directă, cu ajutorul codului binar care era greoaie, la 

programe sofisticate, care reuşesc să satisfacă necesităţile omului în 

diverse domenii de activitate: birou, acasă, industrie, viaţa de zi cu zi. 

 Interesant este faptul că microprocesoarele, piesele de bay 

ale calculatoarelor, au ajuns în aparatele video, în televizoarele noi, în 

combinele audio de calitate. Apăsăm doar un buton şi în faţa noastră 

se deschide un univers, la care bunicii noştri nici nu se gândeau. Este 

foarte frumos, dacă stăm şi ne gândim, că atâtea descoperiri au 

încununat sfârşizul mileniului II, descoperiri obţinute doar prin munca 

susţinută a omului. Se pare însă că toate creaţiile pe care le-a realizat 

omul nu au fost de ajuns pentru a potoli foamea imaginaţiei umane. 

Omul a creat maşini care pot atinge viteze de 50 de ori mai mari decât 

a sa, care pot efectua calcule mult mai rapid decât el, care îl pot ,,bate” 

la jocul de şah, dar care nu se pot bucura de capacitatea lui de 

spontaneitate şi imaginaţie. Din acest motiv niciodată nu va exista 

problema ca creierul electronic să-l depăşească pe cel al omului, 

deoarece din imaginaţia omului a apărut maşina, care lucrează după un 

program dinainte conceput de către fiinţa umană, al cărei creier posedă 

o imensă capacitate de memorie. 

În decursul timpului omul a reuşit prin intermediul maşinilor 

pe care le-a creat să-şi uşureze viaţa, să-şi realizeze câteva dintre 

visurile sale, să dezlege unele mistere. O întrebare este lansată în eter 

de câţiva ani, răspunsul urmând să fie dat de cei ce vor continua să 

realizeze noi descoperiri: Cine ştie oare unde se va opri această 

aventură a minţii umane, prin intermediul imaginaţiei sale, mereu 

dătătoare de noi idei?!... 

Andrei 

Cine eşti dumneata,  

domnule INTERNET? 
 

 În 1957, americanilor le este teamă. Datorită Sputnikului, 

sovieticii stăpânesc deja spaţiul şi pot, aşadar, să atingă teritoriul 

american. Aşa că Departamentul Apărării creează ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) care, foarte repede, începe să exploreze 

noţiunea de reţele informatice. 

 Ideea este simplă: să se lege între ele calculatoarele, 

pentru ca distrugerea unuia dintre ele să nu însemne pierderea 

definitivă a datelor care sunt stocate pe el. În noiembrie 1969, se 

stabileşte prima legătură, între patru universităţi americane. 

 Povestea spune că Vinton Cerf, creatorul Internet-ului, a 

găsit soluţia într-o noapte, la barul hotelului Cabana Hyatt, din Palo 

Alto (California), şi a notat-o pe un plic. Secretul său: să decupeze 

informaţiile în mai multe mesaje mici, care să circule pe căi diferite 

(reţele telefonice, informatice, prin satelit...) pentru a ajunge la 

destinaţie, mesajul iniţial reconstituindu-se la sosire. Acest sistem se 

numeşte TCP/ IP (Transfer Control Protocol/  Internet Protocol) şi 

funcţionează! Anul următor, Marea Britanie şi Norvegia s-au 

conectat la Arpanet (denumirea iniţială a Internet-ului). 

 În acelaşi timp, întreprinderi precum Apple inventează 

calculatoare personale şi apar şi modemurile (nişte cutiuţe care leagă 

computerul la reţeaua telefonică), ceea ce face ca reţeaua să poată fi 

folosită şi de acasă. 

 

 Reţeaua îşi ţese pânza 

 În 1990, reţeaua număra mai mult de 100.000 de 

utilizatori şi cunoaşte o creştere exponenţială. Şi asta deoarece un 

cercetător din Geneva a inventat World Wide Web-ul (supranumit 

Web). Cu Web-ul, nu mai este nevoie să ştii unde se află informaţia, 

ci apeşi numai pe un cuvânt care te trimite direct la documentul 

căutat. 

 

 Simplificarea consultării datelor 

 Următoarea revoluţie are loc în 1992, când Marc 

Andressen, de 22 de ani, inventează Mosaic-ul, un program care 

face utilizarea Internet-ului la fel de simplă ca un joc de copil şi îi dă 

o dimensiune multimedia – poţi consulta text, imagine şi sunet. 

 De atunci, toată lumea a intrat în joc şi se vorbeşte deja, 

pentru viitorul apropiat, de apariţia unui nou computer, foarte ieftin, 

NC-ul (Network Computer – computer de reţea). NC-ul va fi folosit 

exclusiv pentru consultarea Internet-ului. 

 Care va fi viitorul Internet-ului? Nici măcar inventatorul 

Web-ului, Time Berners-Lee nu se poate hazarda cu vreo 

previziune. Vinton Cerf, tatăl Internet-ului, consideră că, la 

începutul mileniului III,  sunt conectate la reţea 180 – 200 de 

milioane de computere. 

 

De ce INTERNET? 
 

 Avantajele principale sunt: 

 cantităţi mari de informaţii, din orice domeniu, 

ce pot fi accesate rapid; 

 posibilitatea de comunicare on-line cu diferite 

persoane pe diferite teme şi de încărcare a 

diferite programe. 
Floryn 
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N O S C E  T E  I P S U M 

 

Ce se întâmplă cu mine acum? Stau în faţa ,,butonatorului” şi 

scriu un comentariu…, despre dragoste! Dragoste supremă… Ce-i 

chestia aia, eu nu înţeleg. Se vorbeşte peste tot despre dragoste. 

Mare iubire, mare! De câte ori n-am aprins tembelizorul şi n-am dat 

de un sărut pasional… Când eram mică credeam…, hmmm… 

Oricine crede în vrajă. De fapt, în asta constă… O clipă de vrajă. Se 

spune că ce e prea mult strică. Dacă sunt mai multe strică. 

Monotonie, plictiseală… Sună cunoscut? Ei, află că se poate şi aşa. 

În primele zile în care cunoşti un tip ţi se pare că e centrul 

universului tău. După două, trei întâlniri îţi dai seama sau, în cel 

mai rău caz, ţi se spune că eşti prea bună pentru el, sau că mai 

umblă cu încă trei. 

Am fost uimită când am aflat că nu sunt singura care gândeşte 

aşa. Ai nevoie doar de un neuron, doi (hi!...hi!...) ca să poţi să 

gândeşti în felul meu. Doar că cei mai mulţi nu se mai obosesc. 

Sunt prea preocupaţi de gaşcă şi de ceea ce spune lumea. Ceea ce se 

tot neagă, un lucru care mă enervează cumplit, este că toţi avem 

sentimente şi că toţi simţim. Există, normal, momente în care ne 

credem cei mai tari şi cei mai mari, în care pur şi simplu uităm că şi 

cel de lângă noi, din greşeală şi el cu un sufleţel pierdut p'acolo 

simte, iubeşte, suferă... Ce-i diferenţiază pe cei bogaţi de cei săraci? 

Banii… Dar banii nu cumpără suflete. Banii nu pot face un om să 

iubească. Normal. E o anume siguranţă, dar it's not the real thing! 

O atingere, un sărut, un fior... Mă întreb dacă pot fi 

cumpărate. Desigur!, mi-ar răspunde un fraier. Mă tem că, dacă nu 

există dragoste, nu se poate vorbi despre sacrificiu, nu se poate 

spune că totul este bine.  

Mi se întâmplă câteodată să izbucnesc în lacrimi când mă uit 

în jur şi văd câtă nedreptate e. De ce Dumnezeu a facut-o pe tipa de 

lângă mine mai bogată, că sigur nu are nimic de-a face cu sufletul. 

Totul e exagerat în lumea asta ,,inventată”, în lumea (ce aiurea o să 

sune!) celor populari. Sunt suflete pierdute, sunt bani aruncaţi pe 

haine, sunt bârfe, sunt mizerii, ţigări, discuţii despre sex, aluzii… 

chestii inutile... S-a format un univers al mizeriei şi al prostiei. 

Majoritatea nu mai au suflete, nu mai au gânduri pure, planuri, 

viitor. O discuţie la o ţigară, în care un cuvânt din trei e o 

înjurătură, că dacă nu spui idioţenii nu poţi să faci parte din 

,,gaşcă”... Aşa se iroseşte timpul în lumea celor ,,de sus”. La un 

moment dat, mă obişnuisem cu ,,imaginile false”, aveam impresia 

că asta e lumea: interese, bani, vorbe murdare, iluzii, bârfe, 

pariuri… Am început să cred că asta e viaţa, că mai bine în viaţa 

mea nu va fi nimic şi că voi trăi toată viaţa scârbită de ceea ce mă 

înconjoară. Mi-a spus însă cineva că visează să schimbe lumea, că 

pot să visez şi eu şi că totul poate fi aşa cum vreau eu.  

Important este să vreau!!! 

Despre iubire şi nu numai... 
 

În ultima vreme acest cuvânt a cam 

ieşit din uz. Tot mai puţin auzim cuvinte 

de iubire sau complimente de la noua 

generaţie. S-a demodat romantismul oare 

sau ne este teamă să ne declarăm 

sentimentele din cauza mândriei? Tudor 

Muşatescu spunea că dragostea este un 

sentiment care vine în galop şi pleacă în 

vârful picioarelor. Mai în glumă, mai în 

serios trebuie să recunoaştem că aşa este. 

Dragostea este sentimentul care 

izvorăşte din adâncul inimii şi se revarsă 

asupra mai multor persoane, spre 

deosebire de iubire, care este o expresie 

a dragostei cu o singură destinaţie. 

Totuşi, ce este iubirea adevărată?  

Când te îndrăgosteşti te schimbi total. 

Uiţi cine eşti şi îţi concentrezi toată 

atenţia asupra persoanei iubite. Încerci să 

găseşti cuvintele potrivite şi momentul 

potrivit pentru a-i spune cât de mult ţii la 

ea. De multe ori, această declaraţie de 

dragoste este rodul unei inspiraţii de 

moment, mai mult sau mai puţin reuşită. 

Un simplu te iubesc spus cu sinceritate, 

face cât o mie de cuvinte. Un simplu te 

iubesc aduce o bucurie imensă sufletului 

pereche. 

Când iubeşti cu adevărat simţi că 

lumea e a ta, că poţi să muţi munţii din 

loc, că poţi să zbori, că ai multe de 

dăruit. Tot ceea ce contează este ea. Că 

este aşa o demonstrează nopţile 

nedormite, stările de melancolie, de 

nelinişte, de nerăbdare, bucuria unei noi 

întâlniri. Îi auzi vocea în toate gândurile 

tale, o vezi în tot ceea ce te înconjoară, o 

simţi  în mireasma florilor, în aerul pe 

care-l respiri, în rândurile aşternute pe 

hârtie din prea plinul tău sufletesc. Este 

cu tine şi când eşti vesel şi când eşti trist. 

Iubirea adevărată presupune 

încredere, respect, înţelegere, armonie, 

complementaritate. Toate acestea 

alcătuind întregul. Când iubeşti ajungi să 

te identifici cu persoana iubită, să-i 

anticipezi dorinţele, să trăieşti la 

intensitatea maximă fiecare moment, 

unic şi minunat. 
 

I.D. 
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1. Versul «În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii»   autorul descrie un oraş cu case pline de lumină.  
2. Aceste versuri  fac parte din pastelul lui V. Alecsandri «Miezul ierni» în care iarna a pus domnie pe întreg 

teritoriul ca un «tablou măreţ, fantastic». 
3. Vasile  Alecsandri, prezintă portretul unei nopţi din iarnă foarte geroasă încât stelele de pe cer s-ar fi 

îngheţat pe cerul oţelit, iar stejarii cei înalţi  vor îngheţa şi ei. Zăpada căzută pe câmpuri, reprezintă un lan de 
dineuri. 

4. Această poezie a lui Alecsandri este un paste, unu dintre cele ale sale. El vrea să prezinte iarna ca pe o 
fantomă care umblă din ram în ram, din copac în copac îşi plânge ceva înfiorând chiar şi stelele înaltului cer. 

5. Despre Alecsandri scrie că este un capabil a poeziei noastre. 

1. Concepţia lui Eminescu despre poezie este dublu îmbinată, este 
deopotrivă o satiră şi o plângere avară.  

2. Prin stingerea iubirii între cei doi el o strigă Floare albastră / floare – 
albastră…, dar totuşi pt. el este trist pe lume.  

3. Tot ceea ce s-a petrecut cu el se explică prin firea lui şi nu prin 
imprejurimile care l-au pus viaţa. 

4. A avut lecturi filozofice şi literaturi numeroase. 
5. Referindu-se la spiritismul ce caracterizează multe din poeziile lui 

Em… «Eminescu şi studiile lui» cele mai semnificatoare poezii 
eminesciene despre natură… 

6. Em. tratează în mod special natura în poeziile sale faţă de alţi 
scriitori 

7. Natura este parte integrată a poeziilor de dragoste încadrându-se în  
cadrul necesar pentru evidenţierea sentimentelor poetului. 

8. Poetul se referă  la floarea pe care a iubit-o şi îi pare rău că aceasta 
s-a dus. Compară floarea cu o «dulce minune». Iubirea dintre ei moare 
odată cu plecarea acestei flori albastre rămânând doar tristeţea pe 
care poetul o simte în suflet. El ii cheamă numele strigând ,,floare – 
albastră” repetiţia cuvintelor sugerând tristeţea poetului. Tristeţea se 
aşterne în lume poetul nemaiputând face nimic pentru a o întoarce 
înapoi. 

1. Creangă foloseşte originalitatea 
ca o temă care se întâlneşte şi în folclorul 
altor popoare. 

2. Oralitatea stilului acestui basm o 
întâlnim fiind prezentă prin... 

3. La nivelul limbajului, pe lângă 
expresiile populare stă şi oralitatea 
stilului. 

4. Oralitatea o întâlnim în mai 
multe locuri în povestirea lui Harap - 
Alb. 

5. Pe lângă vorbirea populară, 
folosită de personaje, se observă şi 
dinamismul. 

6. Pe parcursul acestor oralităţi, 
găsim voiciunea, relieful replicilor, 
schimbarea, dintr-un ritm în-traltul, şi 
gesturi de mimică. 

7. Mijloacele artistice de realizare a 
basmului sunt variabile. 

8. Deşi spuse, stilul lui Creangă 
lasă impresia de povestire. 

1.Ghiţă l-a întâlnit pe Lică, cu care a devenit asociat la o cârciumă. 
2.În ciuda a tot ce a făcut, Ghiţă rămâne acelaşi om bun şi iubitor 

dintotdeauna. 
3.Ghiţă mai avea un vis, să se îmbogăţească aşa că a jefuit magazinul de 

la Moara cu noroc 
4.În primul capitol al nuvelei Ghiţă apare ca un simplu cizmar care vroia 

să-şi îmbunătăţească traiul şi să-şi împlinească visul lui de o viaţă, să 
construiască o cizmărie mare în care să aibă tot ce-i trebuie pentru a fi un bun 
cizmar. 

5.Ghiţă este personajul principal deoarece apare în toate acţiunile 
nuvelei. 

6. Pentru a face rost de bani Ghiţă ia în arendă un băruleţ, numit 
,,Moara cu noroc”. 

7 Din lăcomie pentru bani Ghiţă acceptă, dar atunci încep şi nebucuriile 

în viaţa de zi cu zi  şi în familie şi are un sfârşit tragic. 

Aşteptăm la Poşta Redacţiei 

părerile, opiniile şi articolele 

voastre! 
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