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 În ziua de 20 Septembrie 2003, bucureştenii au 

aniversat 544 de ani de la prima atestare documentară 

a cetăţii Bucureşti. Această atestare datează din 1495 

şi este un document emis de cancelaria lui Vlad Ţepeş. 

Cu ocazia acestei aniversări a fost dezvelită, în 

complexul de la Curtea Veche, o statuie a 

domnitorului. Au fost organizate în Bucureşti: târguri 

de meşteşuguri şi de carte veche, concursuri de role, 

cros şi ciclism, un spectacol muzical, o proiecţie 

cinematografică, un festival popular, o demonstraţie a 

Flotilei ACR de Salvare Aeriană, o expoziţie de 

maşini de epocă. Seara, la ora 21, în Piaţa 

Universităţii, am putut urmări un spectaculos foc de 

artificii. 

 În această zi importantă, reprezentanţii presei 

şcolare au fost invitaţi la un tur al Bucureştiului. Ne-au 

fost prezentate principalele obiective de interes 

cultural ale oraşului.  

Punctul de plecare – Curtea Veche. Sub acest 

nume sunt cunoscute cetatea şi Palatul voievodal, 

datând din secolele XIV – XV, construite de Vlad 

Ţepeş şi extinse de Mircea Ciobanul. Reconstruite de 

Matei Basarab au cunoscut apogeul dezvoltării în 

timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. 

 Au urmat: Facultatea de Medicină; Opera 

Română, construită în 1945 după planurile arhitectului 

Octav Doicescu, în faţa căreia se află statuia marelui 

compozitor român George Enescu; Monumentul 

Eroilor Sanitari; Bisericile Sfântul Elefterie Nou şi 

Sfântul Elefterie Vechi; Academia Militară, o 

construcţie masivă inaugurată în 1939, situată la 

capătul bulevardului Eroilor; Monumentul Eroilor, 

reprezentând cele trei arme: infanteria, artileria şi 

aviaţia. În stânga şi în dreapta monumentului se află 

basoreliefuri cu momente din istoria naţională; Palatul 

Parlamentului, cunoscut şi sub numele de Casa 

Poporului, clădire construită pe Dealul Spirii şi 

recunoscută drept a doua clădire ca suprafaţă din lume.  

Dealul Mitropoliei a fost următorul obiectiv, 

unde se află Complexul Patriarhiei, cu fosta clădire a 

Parlamentului României. 

În Piaţa Universităţii am admirat impunătorul 

Hotel Intercontinental, înălţat în 1970, şi Teatrul 

Naţional, una dintre primele instituţii de cultură 

înfiinţate în Bucureşti, având în faţă statuia marelui 

dramaturg român Ion Luca Caragiale, amplasată 

anul trecut, cu ocazia Anului Caragiale.  

În Piaţa Victoriei se află Palatul Victoriei –  

sediul Guvernului României, Muzeul ,,Grigore 

Antipa” şi Muzeul Ţăranului Român.  

În Piaţa Charles de Gaulle se află 

Monumentul Eroilor Aerului, realizat între anii 

1930 – 1935. Îl reprezintă pe Icar cu aripile larg 

deschise. 

Vizita a continuat prin Cartierul Primăverii 

spre Arcul de Triumf. Ne-am oprit să vizităm 

Muzeul Satului, unde se desfăşura Târgul de 

meşteşuguri.  

Ultimele obiective în această parte a 

Bucureştiului au fost: Casa Presei Libere, Casa 

Nicolae Minovici şi Complexul Romexpo. 

Reveniţi în Piaţa Victoriei, ne-am continuat 

drumul pe Calea Victoriei, construită în 1692 din 

ordinul lui  Constantin Brâncoveanu, sub numele de 

Podul Mogoşoaiei. Pe Calea Victoiei am putut 

admira Casa memorială ,,George Enescu”, 

Academia Română, Ateneul, Palatul Regal, Biserica 

Creţulescu, Palatul Telefoanelor, Teatrul Odeon, 

Cercul Militar Naţional, clădirea Casei de Economii 

şi Consemnaţiuni şi Muzeul de Istorie Naţională, 

fostul Palat al Poştei. 

  Turul Bucureştiului s-a închiat la Casa 

Bucur, unde ne-am împărtăşit impresiile. 

Adrian Grigore 
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Cercetările arheologice au dovedit prezenţa 

pe teritoriul Capitalei a unor aşezări umane 

începând cu paleoliticul mijlociu (100.000 – 

40.000 î.Hr.), la Ziduri între Vii, Colentina, 

Pantelimon, Bucureştii Noi şi Radu Vodă. Urme 

de aşezări aparţinând epocii bronzului şi epocii 

fierului au fost găsite la Malul Roşu, Străuleşti, 

Giuleşti şi Căţelu.  

Aşezările geto-dace de la Băneasa, Militari, 

Tei şi Dudeşti demonstrează prezenţa geto-dacilor 

pe teritoriul Bucureştiului. Au fost descoperite din 

timpul ocupaţiei romane tezaurele de la Herăstrău, 

Colentina, Fundeni, Popeşti-Leordeni şi Dealul 

Spirii. În ciuda faptului că zona Bucureştiului nu a 

fost inclusă în nici una dintre provinciile romane, 

istoria dovedeşte că această zonă a fost supusă 

unui intens proces de romanizare, fapt confirmat 

de aşezările de la Curtea Veche şi Radu Vodă şi de 

monedele romane descoperite la Crângaşi, 

Mogoşoaia şi în zona lacului Tei. Secolul al VI-lea 

reprezintă începutul invaziei slave şi pe teritoriul 

actualului oraş se formează aşezări mixte daco-

romane şi slave în zonele Ciurel, Străuleşti şi 

Militari. Urmele materiale ale culturii Dridu de la 

sfârşitul mileniului I marchează o nouă etapă în 

dezvoltarea aşezărilor din perimetrul Municipiului 

Bucureşti. 

În a doua jumătate a secolului al XV-lea 

reşedinţa domnească a statului feudal Ţara 

Românească este mutată la Bucureşti. Din această 

perioadă datează atestarea documentară. Vlad 

Ţepeş a construit la Bucureşti o nouă cetate, 

menită să reziste primejdiei otomane. În timpul 

domniei lui Vlad Ţepeş şi ulterior a fratelui său, 

Radu cel Frumos, cetatea de scaun Bucureşti a 

cunoscut o dezvoltare economică şi politică 

accentuată. Astfel, la sfârşitul secolului al XVI-lea, 

Bucureştiul devenise unul dintre cele mai 

însemnate centre urbane din sud-estul Europei. 

Călătorii străini au menţionat în scrierile lor, 

printre altele, despre organizarea meşteşugarilor 

din oraş şi despre faptul că în jurul anului 1640, în 

Bucureşti existau circa 100 de biserici şi mănăstiri. 

În 1688 „Bibila de la Bucureşti” a văzut 

lumina tiparului, iar în 1690, în timpul domniei lui 

Constantin Brâncoveanu, lua naştere Academia 

Domnească, prima şcoală superioară din Ţara 

Românească. În aceeaşi perioadă a fost construit 

Podul Mogoşoaiei – Calea Victoriei de azi. 

Începând cu 1714, în Ţara Românească a 

fost instaurat regimul fanariot, fapt ce a supus 

Bucureştiul unor transformări esenţiale pe plan 

economic, social şi cultural. 

Timp de două luni, Bucureştiul a găzduit 

tabăra revoluţionarilor lui Tudor Vladimirescu în 

1821. Ulterior, oraşul a fost ocupat de trupele 

otomane care au înăbuşit revoluţia. După 1821, 

oraşul a reprezentat centrul procesului de formare a 

statului român modern. Capitala a fost şi unul 

dintre centrele principale ale mişcării paşoptiste. La 

Bucureşti, în Ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a 

fost ales domn al Ţării Româneşti şi Moldovei. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, 

Bucureştiul a cunoscut o nouă perioadă de 

transformări şi a fost denumit „Micul Paris”. Au 

fost amenajate bulevarde, au fost construite multe 

clădiri, a crescut numărul instituţiilor culturale şi 

administrative. 

 Odată cu instaurarea în 1945 a guvernului 

prosovietic condus de dr. Petru Groza, întreaga ţară 

a fost radical schimbată. În anii ’60 au fost 

construite noi cartiere: Drumul Taberei, Balta Albă, 

Militari şi Berceni. La cutremurul din 1977, o  

parte dintre clădirile monumentale ale 

Bucureştiului au căzut. 

 Multe clădiri vechi şi biserici au fost 

demolate din ordinul lui Nicolae Ceauşescu, pentru 

a construi Centrul Civic şi Casa Poporului. 

Planurile sale urbanistice şi perioada comunistă au 

fost oprite de Revoluţia din decembrie 1989. 

Aceasta a reprezentat începutul unei noi perioade în 

istoria Bucureştiului. 

Adrian Grigore & Sorin Mocanu 
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În vederea sărbătoririi zilei liceului, 

profesorii de geografie şi-au propus efectuarea 

unei excursii de documentare pe meleagurile 

savantului Ştefan Odobleja, în judeţul Mehedinţi. 

Excursia a fost organizată cu un grup de elevi de 

la clasele a 10-a şi a 11-a, cât şi cu elevi din 

clasele 5-7, de către doamnele  profesoare Florica 

Demeter şi Dorina Cârlan, în zilele de 10,11,12 

octombrie 2003. Itinerariul a cuprins zona 

Subcarpaţilor Olteniei, între râurile Olt, Jiu şi 

Culoarul Dunării. 

Pentru a fi cât mai aproape de obiectivele 

vizate, ne-am cazat în oraşul Orşova. 

Sâmbătă, 11 octombrie 2003, cea de a doua 

zi a excursiei noastre era destinată meleagurilor 

Severinului, locuri pline de istorie. O zi superbă 

de toamnă, cu cer senin. Bătrânul „Donaris” se 

dovedeşte a fi ospitalier cu noi. Apele liniştite şi 

valea larg deschisă spre Turnu – Severin. Cu o 

uşoară stare de emoţie, atât la cei mari cât şi la 

cei mici, am pornit spre municipiul Drobeta 

Turnu – Severin. 

În drum spre Liceul Pedagogic „Ştefan 

Odobeja” am fost întâmpinaţi de domnii 

directori, de profesori şi elevi. Odată cu urările de 

bun venit, ne-au fost înmânate flori şi câte un 

material în care era prezentată pe scurt viaţa şi 

activitatea lui Ştefan Odobleja. 

Liceul „Ştefan Odobleja” a fost înfiinţat în 

anul şcolar 1969-1970 şi a funcţionat ca Liceu 

pedagogic până în 1982, când unitatea s-a 

transformat în liceu energetic. Sub actuala 

titulatură de Liceul Pedagogic „Ştefan Odobleja” 

funcţionează de la 1 septembrie 1990, cu clasele 

I-XII. 

Am fost conduşi în sala de festivităţi a 

liceului, unde au luat cuvântul dl. director, dl.  

Ştefan Odobleja jr. şi reprezentanţi ai celor două 

licee. Domnul director, profesor Ion Pîrvuţ, a 

prezentat corpul profesoral al liceului, activitatea 

 
bogată a acestuia, editarea unor publicaţii pe 

catedre, rezultatele deosebite obţinute pe plan 

profesional, colaborarea cu alte licee din ţară. De 

asemenea au fost menţionate succesele elevilor la 

concursurile pe discipline şi participarea acestora 

la viaţa cultural-artistică. 
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Domnul director ne-a prezentat planul dee 

şcolarizare al acestei instituţii de învăţământ, caree 

cuprinde: 
-  şcoala de aplicaţie cu clasele primare; 

-  învăţământul gimnazial; 

- învăţământul liceal cu profil: pedagogic, 

real şi umanist. 

Domnul Ştefan Odobleja jr., în discursul său, 

a amintit momente importante din viaţa marelui 

savant. Totodată şi-a exprimat mulţumirea 

privind întâlnirea reprezentanţilor celor două 

licee omonime, în ciuda distanţei care se află 

între Bucureşti şi Turnu-Severin. 

În amintirea părintelui ciberneticii am păstrat 

cu toţii un moment de reculegere. Au mai luat 

cuvântul doamnele profesoare Florica Demeter şi 

Dorina Cârlan, din partea liceului nostru şi 

domnul profesor Emanoil Cernescu, din partea 

liceului pedagogic. Elevul Cârcuimaru 

Alexandru, clasa a V-a, a făcut o mică prezentare 

a liceului nostru şi a înmânat domnului director 

Ion Pârvuţ un CD de prezentare a Liceului 

„Ştefan Odobleja” din Bucureşti. Eleva Enciu 

Alina, clasa a XI-a, a oferit domnului director 

Diploma de Onoare, din partea doamnei director 

Doina Burcău. Cu acest prilej s-a adresat şi o 

invitaţie la sărbătorirea zilei liceului nostru, pe 18 

octombrie. 

În continuarea programului la Liceul 

Pedagogic „Ştefan Odobleja” elevii noştri au fost 

conduşi să viziteze liceul şi baza materială a 

acestuia, de către elevii gazde, prilej ca ei să se 

cunoască mai bine. În acelaşi timp noi, profesorii, 

am rămas în cancelarie, într-o atmosferă caldă, 

colegială. Discuţiile s-au înfiripat repede, au curs 

tot felul de întrebări şi răspunsuri din partea 

ambelor părţi. 

 Domnul Emanoil Cernescu ne-a oferit 

câteva exemplare din propria publicaţie, ziarul 

„Cuvântul nostru” şi două dintre lucrările sale: 

„Discuţii parlamnetare” şi „Daco-România în 

contextul geopolitic al sfârşitului de mileniu”, în 

semn de prietenie. 

Domnul director Ion Pârvuţ ne-a înmânat 

câte o mapă cu materiale de 

prezentare a liceului, referitoare la 

viaţa şi activitate savantului, 

materiale  elaborate cu ocazia 

Centenarului Ştefan Odobleja 2002. 

De asemenea, ne-a oferit o mapă 

asemănătoare şi o Diplomă de 

Onoare pentru doamna director 

Doina Burcău. 

 Apoi, domnul director ne-a 

promis citirea unui Protocol în vedere 

colaborării, celor două licee, pe 

diverse planuri: schimb de informaţii ştiinţifice şi 

culturale, schimb de materiale informaţionale, 

elaborarea unui program comun de pregătire a 

elevilor pentru olimpiade, participarea comună la 

sesiuni şi simpozioane ştiinţifice, editarea unor 

culegeri, cărţi. 
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 Doamnele profesoare Demeter şi Cârlan au 

consemnat 

momentul 

primei noastre 

întâlniri în 

Cartea de O-

noare a Liceu-

lui Pedagogic 

„Ştefan Odo-

bleja”. 

A fost 

întărită invita-

ţia noastră că-

tre colegii de 

la Turnu-Se-

verin pentru a 

lua parte la 

sărbătorirea 

zilei liceului. 

Elevii noştri 

au înmânat 

invitaţii domnului Ştefan Odobleja junior şi 

domnului vice-primar. 

Un alt moment l-am petrecut în faţa 

bustului savantului Ştefan Odobleja – situat în 

faţa acestei instituţii. Bustul a fost realizat din 

bronz, prin eforturile municipalităţii. O poză 

de grup făcută în jurul acestui monument 

aminteşte de înfrăţirea celor două licee. 

Itinerarul „Pe urmele lui Ştefan 

Odobleja” a continuat la cimitirul ortodox din 

localitate, unde este înmormântat marele 

savant, pentru a-i aduce omagiul nostru. 

Domnul Ştefan Odobleja jr. a dat explicaţii şi 

lămuriri. Pe soclul de la mormânt este scris 

„PĂRINTELE CIBERNETICII”; iar în loc de 

bust se află un grup de figuri geometrice care 

simbolizează: cubul – partea materială, sfera – 

partea spirituală şi cercul care le înglobează pe 

acestea – ciclul vieţii. 

După ce am depus flori pe mormânt, ne-

am îndreptat spre Direcţia Judeţeană Mehedinţi 

a Arhivelor Naţionale, împreună cu profesori 

de la Liceul Pedagogic.  Acolo am putut  vedea 
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 în original lucrările savantului Ştefan Odobleja: 

„Psihologia consonantistă”; „Introducere în 

logica rezonanţei”; „Cibernetica generalizată”; 

„Psihologia aplicată” şi ultima apariţie, 

postmortem, „Corespondenţe – VOL . I”. 

 Domnul director al acestei instituţii ne-a 

prezentat încăperea destinată lucrărilor 

savantului român, unde sunt: consemnări, 

ciorne, ipoteze, corespondenţe, grupate pe 

momente şi perioade ale activităţii sale. Aşa 

am putut răsfoi paginile originale ale 

„PSIHOLOGIEI CONSONANTISTE”. 

În semn de respect pentru omul de 

ştiinţă Ştefan Odobleja, am primit cadou, din 

partea Direcţiei Arhivelor 

Naţionale, un exemplar din 

„CORESPONDENŢE – 

VOL. I”. Această instituţie 

mehedinţeană are deschisă 

secţiunea Odobleja pentru a fi 

consultate documentele 

originale. 

Mulţumind domnului 

Ştefan Odobleja jr. şi direcţiei 

Liceului Pedagogic „Ştefan 

Odobleja”, am încheiat 

activitatea la Drobeta Turnu-

Severin, satisfăcuţi că ne-am 

atins scopul propus. 

 Nu ne-am deplasat la 

Valea Izvorului pentru a 

vizita casa natală a lui Ştefan 

Odobleja, pentru că aceasta a 

fost distrusă într-un incendiu. 

 

Profesor Dorina Cârlan 
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În locul vechiului complex monumental Mihai 

Vodă se află acum imensa clădire a Palatului 

Parlamentului care domină ansamblul blocurilor noi 

ce găzduiesc ministere şi instituţii importante ale 

statului, instituţii cu caracter ştiinţific, precum şi 

largile bulevarde şi pieţe care de deschid spre Spaliul 

Independenţei şi Piaţa Unirii. 

 
 Chiar dacă nu constituie o valoare istorică de 

,,carate” autentice, cum au fost monumentele 

dislocate din zonă, uriaşa clădire a Parlamentului, 

situată în sectorul V este o construcţie solidă cu o 

trăinicie de monolit, cu holuri şi săli fastuoase ce pot 

fi valorificate şi pentru prezentări expoziţionale, 

muzeistice, întâlniri şi conferinţe internaţionale etc. 

 
Această construcţie ale cărei proporţii o 

înscriu printre cele mai mari clădiri din lume a 

necesitat un efort ieşit din comun al unei întregi 

armate de muncitori şi specialişti din cele mai variate 

domenii, lucrându-se într-un ritm continuu, zi şi 

noapte. 

 

 

 

 
 Paralel cu înălţarea imensei construcţii au fost 

ridicate şi alte clădiri incluse în acelaşi vast complex 

(Casa Academiei, Ministerul Apărării Naţionale, 

blocurile ce găzduiesc bănci şi ministere etc.). 

 
 Faţada monotonă a imensei clădiri poate fi 

anihilată printr-o arhitectură peisagistă adecvată care 

să împodobească spaţiile terasate de la baza clădirii 

precum şi parcul Izvor ce coboară spre cheiul 

Dâmboviţei. 
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Zona ar putea deveni astfel o oază de 

verdeaţă, în care, la modul ideal, să-şi găsească locul 

biserica şi turnul de la Mihai Vodă, dacă nu la modul 

concret, cel puţin prin denumirea unor alei ale 

parcului amintind de lăcaşurile demolate sau 

dislocate. 

 
 Vastele spaţii din jurul clădirii ar putea fi 

completate cu monumente de artă plastică integrată în 

arhitectura peisagistică precum şi cu diverse 

construcţii adecvate cum ar fi clădirea unui Muzeu de 

ştiinţă şi tehnică plasat în vecinătatea Casei 

Academiei. 

 
 Imensa clădire actuală a Parlamentului 

reprezintă de altfel, un decor fastuos pentru 

evenimente importante din viaţa Capitalei, 

desfăşurate în zona Pieţei Constituţiei (festivaluri, 

concerte, aniversări naţinoale, parăzi militare, vizite 

oficiale de prestigiu etc.). 

 
 (va urma) 
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Adolescenţa este considerată fie vârsta ingrată, 

vârsta crizelor, a anxietăţii, nesiguranţei, insatisfacţiei, fie 

vârsta de aur, vârsta marilor elanuri. 

Despre criza adolescenţei şi originile acesteia s-a 

vorbit încă din antichitate. Jean Rousselet în cartea sa 

Adolescentul, acest necunoscut vorbeşte despre conduita 

revoltei, concretizată în refuzul tânărului de a se supune, în 

respingerea în bloc a tot ceea ce a învăţat şi i-a fost impus, în 

extravaganţă, acte inutile de nesupunere, de indisciplină 

gratuită, realizate prin ostentaţie, zâmbet batjocoritor, fuga 

de acasă şi de la şcoală, obrăznicii prin nimic justificate, 

comportamente nonconformiste, originalitate în limbaj şi 

vestimentaţie. 

Adolescenţa este perioada în care subiectul oscilează, 

din punct de vedere al comportamentului, între copilărie şi 

maturitate, fiind însă întors mai mult cu faţa spre adult. În 

această perioadă de vârstă intră în funcţiune cele mai 

dramatice contradicţii, manifestate între dezvoltarea 

biologică şi cea social-psihologică, între aspiraţii şi 

posibilităţi, între diferitele categorii de trebuinţe şi 

modalităţile de satisfacere a lor, între realitate şi ficţiune. 

Instalarea crizei adolescentine ar putea interveni 

datorită mai multor factori: biologici, familiali, sociali, 

educaţionali. 

După părerea unor psihologi, originea crizei s-ar afla 

în conflictul subconştient ce apare între noile potenţe 

fiziologice şi interdicţiile morale, între faptul că adolescentul 

a dobândit un aparat genital gata de a fi folosit imediat, dar 

nu o poate face din cauza constrângerilor sociale şi 

educative. Neînţelegând noua situaţie el găseşte în ea motiv 

de revoltă contra familiei sau societăţii. 

Perioada adolescentină este perioada prieteniilor 

selective, a cercului intim de prieteni. Este perioada când 

tânărul doreşte să se distreze. Distracţiile cu prietenii devin 

din ce în ce mai dese. Adolescentul profită de ocazia de a fi 

independent de părinţi. El crede că este destul de matur 

pentru a consuma alcool, sau pentru a fuma. Din ce în ce mai 

des apar în cercurile de prieteni şi drogurile. La început din 

curiozitate, apoi din plăcere, tânărul începe să se drogheze 

fiind convins că este doar un joc de care va putea scăpa 

oricând. Fără să-şi dea seama, devine cu uşurinţă dependent 

de ele. Este momentul apariţiei crizei. Adolescentul 

conştientizează starea în care se află şi este convins că poate 

trece singur acest obstacol, dar se dovedeşte că nu are o 

voinţă puternică pentru a reuşi. Nu cere ajutorul adulţilor 

crezând că aceştia îl vor considera imatur, sau chiar de teama 

de a nu fi mustrat. Se ascunde de părinţi de teama ca aceştia 

să nu-şi piardă încrederea în el. Astfel, ajunge să se izoleze, 

să fugă de la şcoală, apoi de acasă. De aici şi până la 

delincvenţă nu mai este decât un pas. Fără ajutor, 

adolescentul trece din greşeală în greşeală, motiv pentru care 

criza devine acută. În această perioadă, datorită nevoii de 

prieteni, tânărul îşi formează cu uşurinţă cercul. De cele mai 

multe ori, datorită nonconformismului extrem al vârstei, 

acesta poate lua forma unei bande de cartier. 

Perioada adolescentină este şi martora primei iubiri.  

Acum se dezvoltă cu pregnanţă sentimentele superioare. 

Relaţiile dintre sexe sunt din ce în ce mai strânse, mai mult 

platonice, cu multă încărcătură de reverie şi fantezie. Nu de 

puţine ori adolescenţii se implică emoţional într-o asemenea 

relaţie, mai mult decât este nevoie. De aceea despărţirile 

dramatice şi spectaculoase dintre ei răvăşesc atât de mult 

viaţa lor afectivă încât aceştia sunt de multe ori gata să se 

sinucidă. Într-o astfel de situaţie, adolescentul ameninţă din 

dorinţa de a aduce înapoi partenerul, chiar cu riscul 

întoarcerii din milă. El îşi planifică momentul cu multă 

răbdare şi ingeniozitate mizând pe apariţia unei persoane. 

Doreşte să fie salvat pentru că nu vrea să moară ci doar să 

impresioneze. De cele mai multe ori persoanele aşteptate 

întârzie şi sfârşitul este tragic. 

În această etapă de dezvoltare tânărul doreşte cu 

disperare să fie o personalitate originală. De aceea, de cele 

mai multe ori, el alege excentricitatea în locul creaţiei. Din 

dorinţa de a ieşi din comun, îşi întrece prietenii în 

comportamente sociale deviante, afişază depravări sexuale 

pe care, de fapt, nici nu le găseşte plăcute. Tot acum însă, în 

vocabularul lui pătrund, cu o frecvenţă mare de utilizare, 

expresii şablon, clişee verbale, cuvinte parazite, excese de 

exclamaţii, superlative, vulgarisme, agramatismele, 

neglijenţa în stilul comunicării fie din insuficienţa lui 

cognitivă, fie din teribilism. 

O altă cauză a declanşării crizei o reprezintă 

societatea. Este un rezultat al specificului luptei 

adolescenţilor din societatea contemporană pentru un nou 

statut şi rol. Prin majorat el ajunge să obţină acest rol şi statut 

nou, dar nu are răbdare până atunci. Se consideră destul de 

matur pentru a intra în viaţa socială. Simte nevoia de a i se 

da sarcini pentru care să îşi asume responsabilitatea. Dacă nu 

le primeşte, ajunge la concluzia că este considerat încă un 

copil, ceea ce îl deranjează foarte mult şi astfel se 

declanşează starea de criză.  

Atunci când vorbim de criza adolescenţei, ne aflăm în 

faţa unui fenomen natural  de manifestare a personalităţii. 

Caracterul, conţinutul, forma de exprimare şi frecvenţa 

depind în primul rând de atitudinea adulţilor. Nu este un 

fenomen obligatoriu, dar dacă apare trebuie să ştim că este şi 

trecător. 

Criza poate fi de foarte multe ori evitată dacă adulţii 

ţin cont de nevoile adolescenţilor. Un rol importat îl au 

familia, şcoala şi societatea. Dacă cele trei mari instituţii 

sociale consideă că ar trebui să se unescă pentru a ajuta pe 

,,fragilul” adolescent, atunci cu siguranţă criza va fi mai 

puţin simţită de către ei. Dacă nu se va face nimic în acest 

sens este foarte probabil ca întreaga viaţă să devină o stare de 

criză.  

Profesor, Maria Eugenia 
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Adolescenţa între BINE şi RĂU 
 

Adolescenţa e frumoasă 

când iubeşti şi nu îţi pasă 

de nimic din jurul tău, 

când nimic nu-ţi pare greu. 

Chiar dacă duci pietre de moară, 

ai impresia că timpul zboară, 

căci iubirea-ţi dă putere 

să zbori printre păsărele, 

să te simţi liber ca ele. 

Şi-n jurul tău vezi floricele 

chiar de sunt simple surcele. 

Căci iubirea este oarbă 

şi cazi într-o reverie 

de nu te gândeşti la ce-o să fie 

după această euforie. 

Iubirea este trecătoare, 

dar rămâne-n bună lucrare  

cu o legătură sufletească. 

Doar copilăria a fost 

plină de amintiri şi rost, 

iar acum când mă gândesc 

aş vrea iar să-ntineresc. 

Când eşti tânăr nu gândeşti 

la viaţa ce ţi-o croieşti 

şi că-n iluzii îţi găseşti 

refugiul pe care-l doreşti. 

Este-o vorbă din bătrâni: 

Să-i asculţi că sunt stăpâni.  

Cu experienţa lor 

Drumul îţi va fi uşor. 

 
Andrei  

 

 
 

O voinţă necunoscută, grăuntele de lut şi întâiul suflu le-au fost 
începutul. Erau pe atunci neştiutori, goi şi fericiţi, cei doi oameni ce 
stăpâneau Edenul şi Veşnicia. Ei au vrut să ştie, să aibă, să simtă, 
să fie. Au vrut binele şi răul, fără a înţelege cum le vor avea. Aşa au 
pierdut fericirea edenică şi veşnicia. Aşa au primit pământul, al căror 
fii erau, pentru a creşte şi a învăţa să păstreze binele şi să schimbe 
răul.  

Erau, la început, la fel, dar timpul i-a modelat diferit, căci uşor 
se modelează lutul. Şi-au spus albi sau negri, săraci sau bogaţi, mari 
sau mici, inteligenţi sau nu. Şi-au împărţit apoi şi anii, uitând că 
sunt în final aceiaşi, ca la început – pământ. Astfel, ei îşi spun copii, 
adolescenţi, tineri, adulţi sau bătrâni. De ce au vrut să fie aşa? Cum 
îşi stabilesc graniţele? De ce un copil nu poate fi bătrân şi un adult 
adolescent? Timpul să fie cel care-i împarte pe ei, sau ei sunt cei care 
au împărţit timpul? 

Mă strigă adolescent. După calculele lor eu asta sunt. Dar nu 
sunt tot eu cea de acum zece ani, la fel cum tot eu voi fi şi peste alţi 
zece ani? Aceleaşi imagini cernute între gene, acelaşi şuvoi de aer 
respirat, acelaşi gust de apă pe buze, doar puţin mai altfel. Diferă 
iţele gândurilor ce se ţes deasupra mea.  Ele diferă din zi în zi, din 
clipă-n clipă, dar tot ale mele sunt şi nu-şi vor schimba culoarea când 
ei vor înceta să mă strige adolescent. 

Gândesc acum la acel fruct oprit, mărul din grădina edenului. 
Îl văd rotund şi roşu, cu coaja lucioasă ca o tentaţie, sub care se 
ghiceşte gustul dulce-amărui. Dulce e binele. Amărui – răul. Cum să 
separi dulcele de amar în acelaşi fruct?  Iar dacă îl guşti doar pe 
primul, nu vei dori mereu să afli cum este şi cel de-al doilea? Nu poţi 
alege pe care să-l păstrezi şi pe care să-l schimbi, dacă nu le încerci pe amândouă. Acestea sunt regulile nescrise ale 
jocului vieţii în care miza este necunoscută. Aşa-zisa adolescenţă este de fapt un prag dincolo de care treci cu alb 
sau negru în căuşul sufletului, atât cât te-ai priceput să strângi. Dar, dacă cei dinaintea mea au ales doar 
întunericul, ochii mi se dezobişnuiesc cu lumina şi dusă de un şuvoi aleg tot negrul? Ştiu că nu trebuie şi totuşi mă 
avânt în volbura cenuşie a mulţimii, fiindcă trebuie să gust şi dulce şi amar. Speranţa îmi este armă şi scut. Sper 
că voi învăţa destul de bine, cât să nu fiu dusă de val, să pot ieşi pe malul binelui. Este ca o datorie ce trebuie 
îndeplinită faţă de voinţa necunoscută ce i-a dat viaţă pământului, a cărui fiică sunt, şi ca o mângâiere pentru 
sufletul ce mi l-am modelat. 

Asta gândesc acum. Aşa gândeam înainte şi aşa voi gândi şi peste timp, căci sâmburele de la început îmi 
este definiţia, indiferent cum ar fi numită de către alţii. 

 

Iulia    
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S-au spus atâtea despre droguri şi despre 

pericolul pe care consumul lor îl reprezintă, 

încât nu ştiu ce s-ar mai putea spune în plus. 

Peste tot în media apar afişe şi sloganuri 

antidrog. Dacă oamenii sunt atât de bine 

informaţi de ce, totuşi, numărul celor ce 

consumă droguri este în continuă creştere? 

De curând am citit un filozof important 

care susţine că fericirea în viaţă se obţine    

într-un singur mod: fiind stăpânii propriilor 

noastre plăceri. Într-adevăr, numai dacă nu ne 

lăsăm subjugaţi de plăceri de moment suntem 

stăpânii vieţii noastre. Astfel, tentaţia pe care 

drogurile o reprezintă poate fi depăşită dacă ne 

gândim de două sau chiar de nouă ori înainte 

de a apela la ele. 

Adolescenţii şi tinerii formează categoria 

ce consumă cele mai multe droguri. La o vârstă 

la care porţile viitorului sunt deschise şi trebuie 

să îşi aleagă propriul drum, unii aleg să-si 

înăbuşe visurile şi speranţele în aburii iluziei 

induse de droguri. 

Când un tânăr devine dependent de 

droguri nu suferă numai el, ci alături de el, 

întreaga familie şi toţi cei ce îi sunt apropiaţi. 

Alegerea de a deveni consumator de droguri 

este o dovadă nu numai de slăbiciune, dar şi de 

egoism.  

Am observat că majoritatea oamenilor 

obişnuiţi ignoră problema drogurilor, fiindcă, 

consideră ei, aceasta nu îi priveşte în mod 

direct. De fapt, aceştia nu fac decât să refuze să 

vadă faptul că fiecare consumator de droguri 

este un pericol pentru societate, nefiind 

responsabil pentru faptele sale. E necesar ca 

toţi să fim bine informaţi şi să le oferim ajutor 

celor de lângă noi, care au nevoie. 

Fiecare ne construim  propriul viitor. 

Trebuie să avem înţelepciunea de a alege între 

o plăcere de moment şi viaţă. Şi, cum spunea 

un înţelept: 

„A cunoaşte şi a nu acţiona este suprema 

laşitate!“ 

Gabriela Dumitru 

 
Aţi citit „Micul Prinţ”? Nu este o simplă poveste pentru copii,  

o poveste despre un băieţel, o floare, o vulpe, un şarpe şi un pilot. 

Este povestea unei călătorii care ne conduce spre noi înşine, o 

călătorie în lumea exterioară care ne ajută să descoperim şi să ne 

îmbogăţim universul lăuntric. De fapt, aceasta este Viaţa! 

Dar, de ce vă vorbesc despre „Micul Prinţ“?  

Un articol despre consumul de droguri şi efectele lui mi-a 

amintit un pasaj din această carte. Este foarte scurt, aşa încât îl 

voi reda integral: 

 „Pe planeta următoare trăia un beţiv. Vizita aici fu foarte 
scurtă, însă ea îl cufundă pe micul prinţ într-o adâncă 

amărăciune. 
- Ce faci acolo? îi spuse beţivului, pe care îl găsi şezând tăcut 

în faţa unei grămezi de sticle goale şi a unei grămezi de sticle 

pline.  
- Beau – răspunse beţivul cu un aer jalnic . 

- Şi de ce bei? îl întrebă micul prinţ . 

- Ca să uit – răspunse beţivul . 
- Ce să uiţi? îl cercetă micul prinţ, căruia i se şi făcuse milă 

de el. 
- Ca să uit că mi-e ruşine – mărturisi beţivul, lăsându-şi capul 

în jos. 

- Şi de ce ţi-e ruşine? întrebă micul prinţ, dorind să-i vină   
într- ajutor. 

- Ruşine că beau – încheie beţivul, care se ferecă pe totdeauna 
în tăcerea lui.” 

E o situaţie hilară, nu? Dar şi unii dintre noi procedează uneori 

într-un mod asemănător. Dorind să scape de o problemă, aleg o 

cale care duce la accentuarea problemei, sau la înmulţirea 

problemelor. Ce motive i-ar putea determina pe unii oameni să 

recurgă la folosirea drogurilor? Poate o incapacitate temporară de 

a găsi o ieşire dintr-o situaţie dificilă în care se află, poate dorinţa 

de „senzaţii tari“, poate doar curiozitatea de a simţi „pe pielea 

lor” ceea ce au auzit de la alţii, considerând că lor nu li se va 

întamplă nimic rău, că vor deţine controlul asupra lor înşişi; sau 

poate jena de a spune „nu“ colegilor din gaşcă, care le oferă 

„marfă“. 

Toate aceste aparente motive îşi au rădăcinile într-o 

caracteristică comună acestor oameni: slăbiciunea şi lipsa de 

responsabilitate. 

Aceste substanţe diminuează sau chiar anulează capacitatea de 

judecată şi anesteziază simţurile conducându-l, treptat, pe 

utilizator către o stare de „legumă“. O dovadă de adevărat curaj 

şi de voinţă este de a nu ne lăsa ademeniţi de cei care „ne fac 

cinste“ cu o doză pentru ca, ulterior să ne facă sclavii lor, 

devenind pentru aceştia nişte surse de venit. Viaţa nu e un drum 

lin către scopurile măreţe pe care ni le-am propus. Fiecare dintre 

noi se confruntă pe parcursul vieţii sale cu greutăţi iar adoptarea 

„politicii struţului“ nu rezolvă problemele. E important să ne 

deschidem sufletul către cei apropiaţi, să-i lăsăm să ne ajute şi să 

avem încredere în noi că vom depăşi toate obstacolele. Şi… să nu 

uităm: ceea ce nu ne doboară, ne face mai puternici! 



                                                                                                                                                                                       CONSONANŢE 3 

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’ 

12 

A T E N Ţ I E 

 
 

 
 

CE ESTE SIDA? 
 SIDA este o boală complexă, caracterizată prin pierderea capacităţii de apărare a organismului uman, 

ca urmare a acţiunii unui virus specific – HIV. Persoanele cu capacitate de apărare redusă sunt expuse unor 

boli pe care, în mod normal, organismul este capabil să le combată. Aceste boli devin grave şi mortale. 

 În stadiul actual al cunoştinţelor medicale, nu există nici un fel de tratament care poate învinge SIDA. 

 SIDA – este abrevierea expresiei Sindromul de imunodeficienţă dobândită acută. 
 

CINE PROVOACĂ BOALA SIDA? 
 Virusul HIV – iniţialele locuţiunii engleze Human Immunodeficiency Virus – prezintă afinitate 

specifică pentru limfocitele T helper din sângele gazdei. Glicoproteinele învelişului viral au o secvenţă de 

aminoacizi extrem de variabilă, din această cauză fiind foarte greu să se prepare un vaccin eficient împotriva 

HIV. Când un virus pătrunde în organism, se multiplică punând în pericol sănătatea persoanei. Anumite 

globule albe din sânge cu rol de apărare – limfocitele T produc anticorpi care atacă şi omoară agentul 

patogen. Virusul HIV distruge aceste limfocite lăsând organismul fără apărare în faţa altor infecţii. 

 HIV – seropozitiv defineşte prezenţa în serul individului a anticorpilor specifici anti – HIV. Oricine 

a contractat virusul HIV, îl poate transmite. 

 Infecţia cu HIV precede boala, care se poate instala şi după o perioadă de 8 – 10 ani. Persoana 

infectată este aparent sănătoasă, poate transmite virusul pe întreaga perioadă, evoluţia fiind ireversibilă, către 

boală şi deces. Virusul HIV a fost găsit în concentraţii mari în sânge şi în spermă; rareori şi în concentraţie 

mică în urină, lacrimi, salivă, secreţie vaginală, laptele matern. 

 Este unanim acceptat faptul că infecţia are loc doar dacă virusul HIV vine în contact direct cu sângele 

persoanei infectate. Nu se cunosc cazuri infectate prin salivă sau lacrimi. Toate cazurile cunoscute s-au 

infectat şi îmbolnăvit prin sânge sau spermă, deci: 

 prin intermediul raporturilor sexuale; 

 prin sânge infectat (transfuzii, folosirea instrumentelor medicale sau de toaletă nesterilizate); 

 HIV nu se transmite prin tuse, strănut, strângere de mână, îmbrăţişare etc. 
 

CUM SE POATE REDUCE RISCUL INFECTĂRII CU HIV? 
 Pentru a reduce riscul infectării se recomandă instituirea următoarelor norme de igienă: 

 raport sexual protejat; 

 evitarea utilizării în comun a lenjeriei personale, a obiectelor de igienă intimă, dezinfectarea 

periodică a instalaţiilor sanitare; 

 consultarea de urgenţă a medicului în caz de inflamaţii şi infecţii genitale, pentru a evita 

cronicizarea lor; 

 reducerea sau eliminarea raporturilor sexuale ocazionale, îndeosebi cu persoane necunoscute; 

 evitarea folosirii în comun cu alte persoane a obiectelor care înţeapă pielea – ace de seringă, lame 

de ras, foarfece, instrumente de tatuaj, acupunctură etc.; 

 se recomandă seringi de unică folosinţă care după utilizare se ard; 

 nu se folosesc în comun periuţa de dinţi, instrumentele de manichiură, pedichiură. 
 

CUM SE POATE ŞTI DACĂ SUNTEM INFECTAŢI CU HIV? 
 Se face un examen special al sângelui care pune în evidenţă prezenţa anticorpilor virusului HIV. 

Testul se recomandă persoanelor care aparţin grupurilor cu risc crescut. 
Prof. Lia PETRESCU 
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Probabil ţi s-a întâmplat să ai momente când 

încrederea în tine a scăzut brusc, când ai simţit că nu 

faci nimic cum trebuie şi că cei din jur nu te 

apreciază. Imediat ai dat vina pe tine şi ţi-ai spus că 

ceva nu e în regulă, că nu ai nici o şansă să remediezi 

lucrurile, şi ai căzut într-o neagră disperare. Vrei o 

reţetă pentru a-ţi recăpăta siguranţa de sine şi pentru 

a fi mulţumit de propria persoană ? Citeşte rândurile 

de mai jos. 

Încrederea de sine e un sentiment care se învaţă. 

Nu e un proces care durează puţin, nu e uşor de 

dobândit, dar nici imposibil nu e. Tot ce trebuie să 

faci este să te ghidezi după câteva reguli şi să fii cât 

mai hotărât. 

Permiteţi  ,,luxul“ de a fi ceea ce eşti cu 

adevărat. 

În primul rând, încetează să-ţi mai faci griji 

despre ceea ce ar putea gândi alţii despre tine. Chiar 

dacă eşti ceva mai plinuţ decât ar trebui, ori foarte 

slab sau excesiv de timid, încearcă să nu fii afectat de 

vorbele răutăcioase ale celorlalţi. De exemplu, te 

deranjază când auzi că se spune despre tine că eşti 

gras şi, brusc, te hotărăşti să slăbeşti. Cu multe 

eforturi ajungi la o greutate mai mică, dar cu stupoare 

constaţi că aceeaşi oameni consideră că ai devenit 

prea slab. Atunci realizezi că nu poţi controla modul 

de a gândi al celor care te înconjoară, că nu poţi să-i 

determini să te aprecieze aşa cum ai vrea tu. Şi-

atunci, de ce să te mai oboseşti să încerci să le fii pe 

plac? Fii tu însuţi şi lasă-i pe ceilalţi  să vorbească, 

până se plictisesc, despre tine. Să te placi, să te simţi 

bine în propria piele e singurul lucru care contează. 

Prima condiţie să fii atrăgtor e să fii 

convins că eşti astfel. 

Deci, nu aştepta ca alţii să te complimenteze. 

Dacă eşti sigur că eşti bine îmbrăcat, nu neapărat 

după ultima modă, poartă-te firesc. Te simţi bine în 

hainele tale? Înseamnă că eşti relaxat şi că-ţi poţi 

concentra întreaga atenţie asupra altor lucruri, mai 

importante, că încrederea în sine nu e diminuată de 

astfel de amănunte. 

 

 

 

 

Nu încerca să ascunzi adevărata ta 

personalitate. 

Unele persoane fac greşeala de a încerca să pară 

ceea ce nu sunt, numai de dragul, de a face impresie. 

De exemplu, renunţi să mai fii o persoană amabilă şi 

săritoare şi îţi creezi în mod forţat imaginea unui 

inabordabil, cosiderând că  ai avea mai multe de 

câştigat astfel. O astfel de atitudine nu reprezintă 

decât un duş rece pentru siguranţa ta. La un moment 

dat nu vei mai şti cum e mai bine să fii şi te vei trezi 

mai nesigur pe propriile forţe decât altădată. 

Înceacă să te binedispui prin forţe proprii. 

Cum poţi să faci acest lucru? De exemplu, 

ascultă muzică. Are calitatea de a-ţi risipi tristeţea şi 

gândurile negre, are un efect pozitiv asupra ta. 

Efectul nu va fi miraculos, buna dispoziţie nu se va 

instala la comandă. Atunci, e momentul să vorbeşti 

cu propriul tău ,,eu“. Spune-ţi că meriţi tot ce e mai 

bun pe lumea asta şi vei găsi până la urmă resursele 

pentru a acţiona. 

Distrează-te şi eliberează-ţi mintea de orice 

temeri referitoare la propria persoană.Dacă nu ai altă 

idee mai bună, notează pe o foaie de hârtie toate 

lucrurile care te fac fericit, tot ceea ce îţi place şi te 

distrează, apoi pune-le în practică. Vei constata că au 

un efect terapeutic asupra stării tale de spirit. 

Nu te teme să-ţi spui punctul de vedere,  să-ţi 

faci auzite opiniile. 

Dacă îţi va fi mereu frică de eşecuri, nu vei reuşi 

cu nici un chip să te respecţi şi, implicit, să câştigi 

respectul celorlalţi. Îndrăzneşte şi spune ceea ce 

gândeşti. Implică-te în activităţi care să te solicite, 

chiar dacă rezultatul nu va fi spectaculos. Nu poţi fi 

mereu învingător şi, oricum, nimeni nu e perfect. Din 

experienţă poţi învăţa multe şi poţi afla cum să te 

fereşti pe mai departe de neîmpliniri. Îndrăzneşte şi 

afirmă-ţi personalitatea. Luptă pentru ceea ce crezi că 

merită. Numai aşa vei fi un învingător în lupta cu 

propriile slăbiciuni.  

Important este să ai un ideal în viaţă. 

Important este drumul parcurs pentru atingerea 

idealului. 
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I 
Numele meu nu are importanţă. Pentru 

identificare reţineţi A.P. M-am născut în Bucureşti în 

1984 şi pot spune că sunt un „Leu” veritabil. Învăţ 

într-un important liceu din Capitală. Am mai multe 

hobby-uri. Îmi place foarte mult să joc baschet. Sunt 

legitimat la Clubul Steaua. Am jucat şi în străinătate, 

la Campionatele Europene. Îmi plac, de asemenea, 

computerul şi sporturile extreme. De fapt, cred că îmi 

place tot ceea ce este ieşit din comun. 

Am participat la concursul de „mister boboc” 

al liceului, în clasa a IX-a. Mi se pare că a trecut mult 

timp de atunci, dar îmi amintesc că nu am avut 

emoţii. Contracandidaţii îmi erau prieteni şi chiar 

dacă pierdeam, cred că mă distram la fel de bine. 

Doar din acest motiv am participat! Dorinţa mea nu 

era să mă afirm, pentru că deja eram foarte cunoscut. 

Am mulţi prieteni şi mi se pare normal să fie aşa. 

Probabil că eu am mai mulţi decât alţii, pentru că 

particip la o mulţime de activităţi şi vorbesc cu mare 

plăcere despre orice. Sunt un amic adevărat, care ştie 

să păstreze secrete şi să ajute când este nevoie. Ţin 

foarte mult la toţi prietenii mei şi îi respect, pentru 

că, fiecare în felul lui, îmi este cel mai bun prieten. 

Câştigarea concursului de „mister boboc”  

mi-a adus puncte în plus. Nu ştiu de ce mă plac 

fetele. Dacă aş fi fată ţi-aş spune. De fapt, de ce nu-

mi spui tu?... Prietena mea, de exemplu, îmi spune că 

am o privire misterioasă şi o faţă angelică. 

Adevăratele păreri nu se spun însă în faţă. Ştiu că 

fetele mă apreciază şi nu pot decât să le mulţumesc 

pentru atenţie. Ai aflat şi de concursul de 

fotomodele!?! Sună ciudat, nu? A fost frumos. Sunt 

fotogenic, cel puţin aşa se spune, dar nu ştiu, nu mă 

atrage ideea unei cariere în acest domeniu. 

Antrenamentele îmi răpesc foarte mult timp, aşa că 

am renunţat la foto. Important este că mi-am 

descoperit o serie de calităţi şi talente şi ştiu că 

oricând pot schimba direcţia. 

Planuri de viitor?... Ce pot să-ţi spun? Ca 

orice elev doresc să termin liceul, să iau 

bacalaureatul, să urmez o facultate. La momentul 

acesta ştiu sigur că nu voi abandona baschetul şi 

studiul limbilor străine. Ce pot să-ţi spun despre „fata  

ideală”? O recunoşti când o vezi. Atunci îţi dai 

seama cum ai vrut să fie ea. Personal, nu pot spune 

decât că îmi plac fetele cu părul lung şi ochi 

expresivi, cu simţul umorului şi sociabile. 

Ce consider că este foarte important să se ştie 

despre mine? Că sunt alergic la parfumuri. Că nu 

totdeauna joc extraordinar. Că nu sunt perfect, chiar 

şi eu fac greşeli. Ţineţi minte asta, ca să nu mă mai 

daţi exemplu! 
 

II 

Sunt în clasa a XI-a. Anii de liceu m-au 

schimbat foarte mult. M-au maturizat şi m-au ajutat 

să-mi formez personalitatea. Visez la o carieră de 

succes şi ştiu că pentru a ajunge acolo este nevoie de 

foarte multă muncă (adică studiu). 

A fi adolescent înseamnă a te afla între 

copilărie şi maturitate. Adolescenţa este punctul de 

plecare spre viaţa trăită pe propria răspundere. Acum 

te formezi ca om. Acum începe să te preocupe ceea 

ce se întâmplă în jurul tău. Anii de liceu îi consider 

ca o perioadă de iniţiere. Este interesant de văzut cu 

ce bagaj intri şi cu ce bagaj ieşi. 
 

III 
Sunt eleva unui Colegiu Naţional. L-am ales 

considerând că mă va ajuta să mă pregătesc pentru 

intrarea la Facultatea de Psihologie. De ce am ales 

această facultate? în primul rând pentru că îmi plac 

oamenii. Simt permanent nevoia de comunicare cu 

ei. în al doilea rând, cred că am capacitatea de a 

asculta pe cei care doresc să-mi vorbească. Cred că 

este foarte important să ştii să asculţi fără să întrerupi 

şi să-ţi impui propria părere. Simt că pot ajuta. 

Relaţia cu părinţii? în general - bună. Ar 

trebui să manifeste mai multă înţelegere, încredere şi 

apreciere faţă de noi, adolescenţii. Să nu uite că şi ei 

au fost ca noi. 

Viaţa de licean? Hi! Hi! (râde!) Este un pic 

mai complicată. Unii profesori, din considerentul că 

mai avem multe de învăţat, nu prea acordă importanţă 

părerilor noastre. Cu toate aceste, în liceu viaţa este 

frumoasă. îţi faci mulţi prieteni şi, din când în când, 

faci farse profesorilor. De!, e vârsta... 
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I 

Onorat auditoriu, ne-am adunat astăzi aici 

Pentru a aduce un ultim omagiu celor care ne ţin sub bici:  

Şcolii româneşti - în general, 

Pedagogilor de reformă nouă – în special. 

Profesorul român – prin definiţie pedagogul absolut – 

Examinează elevul la sânge, într-o manieră de temut. 

Este cel care în şcoală impune respect. 

Reforma l-a transformat într-un dascăl fără defect. 

La cea mai mică abatere de la regulament, 

Te operează pe cord deschis, fără pansament, 

Îţi scade nota la purtare, îţi cheamă părinţii la şcoală, 

Te apostrofează. Începi să crezi că suferi de vreo boală 

Rară, dar mai bine te apuci de studiat. 

Ca să promovezi, trebuie să pui mâna serios pe învăţat. 

De ceilalţi poate fi descris astfel:  

Profesorul – un personaj notoriu. 

După modul de predare, de mult te-ai convins de cotrariu. 

După noul sistem, dascălul doar te îndrumă, 

Tu trebuie să găseşti singur drumul spre lumină. 

Prostii – de la şcoală pleci tot cu caietele pline, 

Iar ca să reuşeşti să înveţi totul ai nevoie de o minune. 

În noul sistem, perioada de evaluare este perioadă de testare, 

De-abia acum pedagogul ar trebui să te pună la ,,încercare”. 

Nu te pune numai la încercare, ci te şi conectează la 2-20. 

Nu poţi să negi.  

Parc-ai fi avut cu Mike Tyson  meci.  

 

II 

Profesorul – personaj care se adaptează rapid, 

S-a integrat deja în rigorile noului sistem. 

Deşi aşa pare la început, el nu este deloc candid. 

Avid de absenţe şi de note proaste.  

Are ,,Araneus diadematus” drept totem. 

 

Lăsând gluma la o parte, de-acum o dau în concrete. 

Îşi întinde plasa, predatul materiei, pe tot parcursul semestrului. 

Ascultă, lucrări, teze, nimic nu poate să regrete. 

În perioada de evaluare pune stăpânire pe viaţa acuzatului – 

 

Adică a sărmanului elev. 

Cu ideea vacanţelor nu poate fi de acord. 

După scăderea notei la purtare, se simte plin de nerv –  

Dacă va muri, va fi de atac de K.O.rd. 

 

Mai mult decât orice, îi place să dea note mici. 

Orice-ai face, în graţia lui nu poţi intra. 

Încă mai speri să promovezi şi te gândeşti ce metodă să aplici. 

Să promovezi!?! Nu poţi decât încerca... 

 

La inspecţii ne cere mult prea mult: 

Învăţat intens, ore suplimentare, oricum totul e aranjat. 

Răspunsuri bune şi toate astea ca elevul să pară cult. 

După o asemenea oră inspectorul e făcut şah-mat. 

 

Dirigintele – personaj bizar, 

Paznic al propriilor elevi – problemă. 

De fapt, de ce se petrece în spatele lui n-are habar, 

Neatent la copiii de Nanderthal, poate să intre şi în comă. 

Andrei 

 

 
Bună ziua. Sunt vecinul de la apartamentul 15. Am de realizat o temă în care mi se cere să iau interviu unei persoane cunoscute. Pot să vă 

pun câteva întrebări? 

Sigur, cu plăcere. 

Pentru început, cum vă numiţi şi cu ce vă ocupaţi? 

Mă numesc Maria Popescu şi sunt profesoară de muzică la o şcoală generală. 

Aş dori să aflu părerea dvs. despre situaţia actuală a învăţământului românesc. 

Mai în măsură să răspundă la această întrebare sunt cei din minister. 

Teoriile lor le cunoaştem. Eu vreau să ştiu care este situaţia reală din şcolile româneşti. 

Asta pot să-ţi spun. Situaţia diferă în funcţie de atenţia pe care o acordă administraţia locală. 

Spuneţi-mi, cum este la dvs. în şcoală? 

Acceptabil. Avem căldură şi apă. 

Caldă? 

Nu... Caldă nu am nici acasă. 

Şcoala este dotată cu tot echipamentul didactic necesar? 

Aici este punctul nostru slab. Profesorii de chimie nu au substanţe pentru a realiza experienţe. Laboratorul de fizică are doar 

inscripţionarea pe uşă şi poza lui Newton. Despre muzică ce să mai spun... Nu am nici măcar un diapazon. 

Ce îmi puteţi spune despre cabinetul medical din şcoala dvs.? 

Cabinetul medical este la fel ca şi biblioteca. 

?!? 

Dotat, dar încuiat. Pe asistenta medicală n-am mai văzut-o la şcoală de o lună, iar pe bibliotecară de aproape un an. Ştii cum este: puţini 

bani... şi mai puţin interes. 

O ultimă întrebare. Credeţi că după alegeri se va schimba ceva? 

Da, ministrul. Lăsând gluma la o parte, eu nu cred în miracole. 

Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru sinceritate. 

Claudiu 
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Nordul Moldovei, una dintre cele mai atrăgătoare şi 

pitoreşti zone din ţară, este considerată un adevărat paradis al 

României. Această regiune te încântă la tot pasul, prin 

formele sale de relief, istoria şi legendele acestor locuri, 

precum şi numeroasele mănăstiri ce datează încă de pe 

vremea celebrilor domnitori precum: Ştefan cel Mare, Petru 

Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, ş.a. În această perlă a ţării se 

află unul dintre cele mai măreţe masive montane, şi anume 

Ceahlăul, la poalele căruia se găseşte staţiunea turistică 

Durău. 

Această staţiune este relativ 

aproape de municipiul Piatra Neamţ, 

la aproximativ 120 km; caracterizată 

printr-o frumuseţe incontestabilă, 

Durăul era în trecut o staţiune balneo-

climaterică şi chiar un obiectiv 

turistic important al României.  

Aici se află de asemenea şi 

mănăstirea cu acelaşi nume, făcând 

parte din rândul celor mai cunoscute 

manăstiri nemţene. În incinta acesteia 

se găsesc picturile realizate de 

cunoscutul Nicolae Tonitza, şi datele 

istorice necesare cunoaşterii acestui 

loc.  

La doar câţiva kilometri de 

venerabila mănăstire Bistriţa, în 

munte, la altitudinea de 800 m, este 

mănăstirea Bisericani, situată în 

localitatea Viişoara, judeţul Neamţ. 

Cu un nume care-i vădeşte vocaţia ei 

isihastă, „Bisericani “ vine de la 

faptul că monahii, care au întemeiat-

o, îşi petreceau o foarte mare parte din timp în biserică, unde 

rugăciunea nu se întrerupea niciodată. Mănăstirea îşi are 

începuturile în vremea binecredin-ciosului domnitor Stefan 

cel Mare şi Sfânt, când în anul anul 1498, duhovnicul Iosif, 

venit de la Sfântul Mormânt, întemeiază acolo un schit. De 

aici se leagă şi minunea savârşita de Maica Domnului, care s-

a arătat în anul 1499 cuviosului Iosif şi monahilor ce-l 

însoţeau, tocmai atunci când parăseau Bisericanii spre a pleca 

la muntele Athos, îndemnându-i să rămână la mănăstirea lor 

de metanie. 

În amintirea acestei minuni, cuviosul Iosif a aşezat o 

icoana a Maicii Domnului în stejarul în care Preacurata 

Fecioară li s-a arătat, stejar ce a fost tăiat în anul 1970. Doar 

o mică parte din acest arbore s-a mai păstrat împreună cu 

icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Ctitorii 

acestei mănăstiri sunt consideraţi a fi Bogdan al III-lea, fiul 

lui Ştefan cel Mare şi tatăl lui Ştefăniţă Vodă, şi Petru Rareş, 

care în anul 1533, rămas singur în faţa invaziei otomane, şi 

urmărit de boierime, a găsit aici ajutor şi încurajare din partea 

stareţului Iosif. 

Alături de acestea, între sec XV – XVIII, au mai fost 

ridicate renumitele mănăstiri Agapia, Sihla, Sihăstria, Neamţ, 

Putna, Voroneţ, Văratec, Bistriţa, Moldoviţa, Rădăuţi, 

Suceviţa, care dau un farmec aparte şi aduc faimă acestei 

zone a ţării. 

În afara acestor mănăstiri deosebite, mai putem găsi 

casele memoriale şi părinteşti ale unor cunocuţi scriitori 

precum: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuţă, 

Mihail Sadoveanu, Costache Negruzzi, Calistrat Hogaş, ş.a. 

Peisajele Moldovei, în momen-

tul în care le vedem, putem spune că 

reprezintă raiul de pe pământ, deoarece 

sunt unice în România prin formele lor 

încântătoare. Un bun exemplu ar fi 

staţiunea balneo-clima-terică Vatra 

Dornei, din judeţul Suceava, care 

practic se poate com-para fără 

probleme cu alte staţiuni montane 

celebre din ţări europene ca: Elveţia, 

Germania, Italia, Austria, etc. Acestă 

zonă, şi anume Ţara Dornelor, o putem 

caracteriza ca pe unul dintre cele mai 

reprezentative locuri din România, o 

adevărată înlănţuire de frumuseţi ale 

naturii.  

După ce vizităm mirificele 

peisaje ale Moldovei, devenim mult 

mai bogaţi atât din punct de vedere 

spiriual, cât şi din punct de vedere al 

culturii generale. Când am vizitat 

faimoasele mănăstiri din nordul 

Moldovei şi locuri precum staţiunea 

Durău, Vatra Dornei, Poiana Negri, 

municipiul Piatra Neamţ, am simţit o bucurie inerioară atât 

de mare, încât nu mă puteam gândi la altceva decât la acele 

privelişti de neuitat. 

In concluzie, vă doresc şi vouă să vizitaţi această zonă 

minunată a ţării, 

şi sper că după ce 

vă veţi întoarce, 

pe lângă bucuria 

de a fi văzut 

aceste meleaguri 

cu o încărcătură 

istori-că 

copleşitoare, vă 

veţi simţi mult 

mai sensibili, cu 

sufletul vibrând numai la auzul numelor din a-ceste locuri.  

Petcu Tudor 



                                                                                                                                                                                       CONSONANŢE 3 

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’ 

17 

P E D A G O G  D E  R E F O R M A  N O U A 
 

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? Cum era atunci? 

- 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? 

- 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 Buică, 10D 
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Sincer, nu ştiu cum este să fii profesor, însă ştiu ce 

înseamnă să fii elev. 

Toţi, sau cel puţin majoritatea, avem impresia că 

suntem tiranizaţi şi că nu ni se respectă ,,anumite 

drepturi”. Mulţi profesori nu înţeleg de ce chiulim de la 

ore?!  Motivaţia este simplă. Uneori o facem supuşi 

voinţei majorităţii; altă dată din cauza unei potenţiale 

ascultări sau a unei lucrări pentru care nu ne-am învăţat; 

ori pentru banalul şi stupidul motiv de a nu avea chef. S-

ar putea să fie de neînţeles pentru profesori, care au trecut, 

unii de mai puţin alţii de mai mult timp, peste această 

etapă a vieţii. Toţi spun că şi pe vremea lor o mai 

zbugheau de la şcoală, însă nu ca noi. 

Cine poartă vina?!? Părinţii - care nu s-au impus 

când trebuia şi acum ne-au scăpat din mână?! Unii 

profesori – care fac şi ei ce pot nereuşind să ne atragă spre 

materia lor?! Lista vinovaţilor este lungă. Începe în 

familie, contină în şcoală şi se termină în societate. Care 

este, însă, locul nostru în această listă? Nu ştiu decât că aş 

dori ca profesorul venit la oră să fie detaşat de alte 

probleme şi să se gândească la noi, elevii, ca la nişte 

ucenici gata de lucru, pe care să-i strunească după 

propriul calapod. Elevii, la rândul lor, ar trebui să 

îndeplinească aceleaşi condiţii. Nu reuşesc toţi, deoarece 

nu le este suscitată atenţia. Ştiu că nu avem dotarea 

materială necesară pentru a face orele mai interesante. Nu 

sunt bani! Guvernul n-are bani să sprijine şcolile pentru 

asigurarea unor condiţii fireşti unui învăţământ de calitate, 

competitiv. Descurcă-te cum poţi! Şi în aceste condiţii nu 

ar fi normal să ne implicăm, mai mult, cu toţii – elevi şi 

profesori? 

Privind din bancă, prin ochiul elevului, cred că nu 

este uşor să fii profesor astăzi. Tot pe atât de greu este să 

fii elev. Să înveţi mereu, să fii atent, politicos, acasă la 

timp, să-ţi faci conştiincios temele (mai ales la 

matematică şi fizică) şi să mai ai şi o activitate 

extraşcolară. Părinţii şi profesorii încearcă să ne convingă 

că toate îşi au timpul lor, că nu trebuie să ne revoltăm, 

pentru că acţionează spre binele nostru.  

Fără a deţine toate datele problemei, îi criticăm în fel 

şi chip pe profesori şi ajungem la concluzii greşite. Aşa 

spun foştii noştri colegi, mulţi dintre ei azi studenţi. Aşa 

spun şi foştii noştri colegi care s-au poticnit la bac. sau la 

examenul de admitere: Aţi avut dreptate, doamna 

profesoară, când ne spuneaţi să ne pregătim constant, cu 

seriozitate, deoarece acumulările din liceu sunt baza 

culturii generale; că perioada liceului este hotărâtoare în 

formarea personalităţii noastre; că vom ajunge şi noi la 

acestă concluzie, dar poate prea târziu.  

Optimistă din fire, cred că toate problemele îşi pot 

găsi rezolvarea cu condiţia unui real şi autentic dialog 

între elevi şi profesori. 

I.M. 

Doar profesorilor le este hărăzit să vadă atât 

de aproape cum trec anii şi cum cresc copiii. Ne 

cunosc la început de adolescenţă şi se despart de 

noi la început de tinereţe. Cunosc aproape tot: 

adolescenţă, speranţă, visare şi personalitate 

(adesea prea multă). Cunosc chiar jocul privirilor 

aruncate pe furiş. Apoi, muzică multă. Nu are 

importanţă, muzică de toate felurile şi dans. Toate 

acestea le cunosc; sunt caracteristice acestor ani. Ei 

ştiu asta mai bine şi, poate, toate acestea le adună 

într-o carte, a sufletului şi a amintirii, o carte 

despre adolescenţi şi comunicare. Iar când se 

apropie de acele gânduri, aud cum râde fericit un 

copil.                        

Anita 

Spunea cineva că pentru a învăţa trebuie îndeplinite două 

condiţii: să vrei şi să ai de la cine. 

Generaţia anului 2000 are de la cine să înveţe. Sunt peste 

două mii de ani de când există Şcoala şi Profesorul. Nu 

întâmplător le-am scris cu  majuscule. Tot ce a realizat 

omenirea este rezultatul învăţăturii. 

Cum trebuie să fie Profesorul? E greu s-o spună un elev, 

mai ales că e greu de spus ce înseamnă generaţia anului 

2000 sau prin ce se deosebeşte de altă generaţie. 

Aşa cum oamenii sunt ai timpului lor, profesorul trebuie 

să fie al vremii sale. Să fie competent, deschis la nou şi pe 

cât posibil să vadă unde va ajunge ştiinţa sa peste ani, ca să 

ne îndrume într-acolo. 

Profesorii au fost întotdeauna Oameni. Nu întâmplător, 

alături de părinţi, fiecare, chiar la vârste înaintate, păstrează 

în suflet imaginea celor ce le-au îndrumat paşii în tainele 

cunoaşterii. Nu numai pentru cunoştinţele ce le-au căpătat, ci 

şi pentru modul de a privi viaţa. De aceea, profesorii ar 

trebui să ne vadă ca pe propriii lor copii, cu bune şi cu rele, 

după cum suntem fiecare. Să ne câştige încrederea prin ceea 

ce fac şi spun, să ne fie pilde de urmat. Să nu uite că au fost 

elevi şi să-şi amintească ce au gândit atunci, ce le-a plăcut şi 

ce nu, cum ar fi vrut să fie profesorii lor. 

Dar lor cum le-ar plăcea să fim noi? Parcă mi-e teamă la 

gândul că nu suntem pe placul lor. De aceea mă opresc aici şi 

mai spun doar că împreună cu  ei, mergem înainte în 

mileniul III. 

Laura 
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M I L E N I U L  III 

Motto: 
Secolul XXI va fi spiritual sau nu va fi deloc.                  

 - Malraux 

Dacă dragoste nu e, nimic nu e                                   

     - Sf. Pavel 

Sunt om şi nimic din ce este omenesc nu-mi este străin  

  - Terentiu 
  

Secolele XVI –XVIII au fost marcate de tentativa de 

impunere a unei civilizaţii – cea europeană – luată ca etalon. De 

altfel, era singura considerată civilizaţie. 

În secolul XIX apare ,,civilizaţia americană” – o civilizaţie 

a rebelilor, nemulţumiţilor europeni. Şi deşi tentativa de impunere 

a civilizaţiei europene altor continente s-a făcut prin războaie, 

masacre, dominare economică, ,,civilizaţia americană” a pătruns 

mai ales favorizată de ,,era informaţională”; a început cu filmul, 

muzica şi a culminat cu computerul şi Internet-ul. Dar, toate 

acestea nu sunt decât facilităţi tehnologice care, deşi au pătruns 

peste tot şi sunt accesibile oriunde pe pământ, nu au făcut decât să 

scoată în evidenţă faptul că diferenţele culturale există şi rămân, 

că individualitatea etnică şi culturală se încăpăţânează să existe şi 

chiar să se accentueze. Crizele energetice şi conştientizarea 

poluării şi distrugerii  mediului de către tot mai mulţi oameni au 

schimbat comportamente, au generat o altă orientare a cercetării 

ştiinţifice.  

De aceea, în secolul XXI omenirea trebuie să fie tot mai 

conştientă de valoarea naturii - fără de care omul nu poate exista 

– tehnologia să fie un mijloc şi nu un scop în sine, scopul 

rămânând dezvoltarea spirituală a omului, dezvoltarea valorilor 

morale, împlinirea sufletească, dragostea faţă de semeni şi 

acceptarea lor cu variabilitatea lor culturală, de tradiţii, religioasă 

– într-un cuvânt toleranţa.  

Războaiele secolului XXI pot fi devastatoare, pot distruge 

omenirea, dar la fel de bine poluarea, distrugerea mediului 

înconjurător, poate avea efecte devastatoare pentru omenire. 

Aceste lucruri înţelese, profesorul ce formează adultul 

secolului XXI trebuie, în primul rând, să înveţe copilul să înveţe 

pentru că, oricum, în ,,era informaţională”  când circulaţia 

acesteia este mult uşurată, dar şi când aceasta se uzează moral atât 

de repede, ceea ce contează este valoarea omului ca om şi nu ca 

bagaj de cunoştinţe sau ani de şcoală. 

Poate că geografia nu ar trebui învăţată atât în date fizice 

sau economice , cât în felul de a fi al oamenilor ce locuiesc ţara 

respectivă, tradiţiile lor, modul lor de viaţă şi de a înţelege lumea. 

Istoria poate nu ar trebui învăţată atât în date şi evenimente 

cronologice cât mai ales din punct de vedere al cauzelor care au 

produs acele evenimente, ce sistem de gândire (prin extensie, 

chiar sistem  de învăţământ) le-au determinat, pentru ca într-

adevăr istoria – cea rea – să nu se mai repete. Poate că fizica nu ar trebui învăţată atât în formule şi probleme abstracte cât în 

ceea ce se regăseşte din creaţia divină în natură, pentru că nmic din ceea ce a făcut omul nu atinge perfecţiunea celor create de 

Dumnezeu. Tehnologiile nu ar  trebui învăţate prin ce intră în componenţa diferitelor utilaje sau maşini, ci cum şi când ar 

trebui să fie ele utilizate pentru a aduce beneficii şi nu distrugeri. Aşa că profesorul, indiferent că predă fizica, desenul sau 

chimia, ar trebui să umanizeze, să ancoreze mai  mult în natură şi realitate ceea ce predă şi nu să reia ce scrie în manuale, iar 

elevului să-i verifice nu atât cunoştinţele, cât felul în care a înţeles locul respectivelor informaţii în viaţa lui şi a semenilor. 

Eva 

Formarea adultului mileniului III nu                   

depinde numai de un profesor capabil, ci şi de 

un sistem de învăţământ optim, de condiţii 

materiale şi informaţionale moderne. De exem-

plu, un profesor de geografie, pentru a-şi 

desfăşura orele cu maximă eficienţă, are nevoie 

de un cabinet dotat cu materiale didactice mo-

derne, dar şi de o programă care să poată fi 

adaptată la specificul clasei. Un profesor de 

educaţie fizică nu-şi poate ţine orele în încăperi 

inadecvate.  

 Profesorul ideal ar trebui:  

 să-i determine pe elevi să înveţe la nivelul 

programei şi să-i obişnuiască cu un stil de 

muncă intelectuală;  

 să ştie să se comporte cu fiecare elev în 

parte, în funcţie de caracter şi situaţie;  

 să ştie să fie prieten fără a-şi pierde 

autoritatea şi respectul;  

 să dea notele după cunoştinţe nu după 

criterii de disciplină sau alte influenţe;  

 să nu accepte tutunul, alcoolul şi drogul în 

şcoală;  

 să dialogheze cât mai mult cu elevii pe 

teme şcolare dar şi ale vieţii de zi cu zi;  

 să persevereze în a-i ajuta pe elevii care au 

probleme la învăţătură sau de altă natură. 

Pilda Domnului Trandafir ar trebui să 

existe în conştiinţa fiecărui profesor, chiar dacă 

realitatea celor două epoci diferă. Mileniul III 

nu are nevoie doar de un Domn Trandafir ci de 

un profesor capabil să înţeleagă nevoile 

elevilor săi, un profesor interesat în a se face 

înţeles şi acceptat în demersul său. Profesorul 

nu este doar omul din spatele catedrei, este o 

personalitate complexă, capabilă să impună 

respect nu prin metode drastice ci mai ales prin 

comunicare şi informare. Mileniul III este 

mileniul circulaţiei informaţiei. 

Teodor 
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S U B  R A Z A  I N S P I R A Ţ I E I 

- ,,Care este anotimpul tău preferat?” 

O întrebare care sună familiar, datorită faptului că nu este 

aproape niciodată omisă din şirul lung de întrebări pe care şi le 

pun doi interlocutori care abia s-au cunoscut. 

- ,,Vara!...”  

Astfel sună majoritatea răspunsurilor. Motivul este lesne de 

înţeles, de vreme ce vara înseamnă căldură, lumină, soare, 

albastru, vacanţă, noi prietenii... Nu cred că există om care să nu-

şi găsească pace şi liniştea sufletească măcar într-unul din 

elementele naturii, într-un spaţiu pe care să îl considere unic prin 

frumuseţe. Parcă ni se bucură sufletul când gândul ne poartă 

către pădurile răcoroase şi pline de viaţă, sau când privirea ne 

este atrasă de luna reflectată în apa veşnic tremurătoare a mării, 

când simţim cum nisipul încă mai dogoreşte după ce soarele a 

asfinţit. 

Lunga vară fierbinte...  

Este mereu prezentă în gând şi în suflet, mai ales atunci când 

te afli la masa de lucru, într-o întunecată şi ploioasă zi de toamnă, 

aşternând pe hârtie amintirile din lunga vară fierbinte... 
...Cândva, într-o vară fierbinte, când soarele biruit de noapte se va 

ascunde după linia orizontului, va poposi pe plaja plină de pescăruşi, 

un tânăr care,  privind marea o va recunoaşte din reflecarea în ochii 

celei care poate că nici nu-şi dă seama că trăieşte în sufletul lui. Se va 

crede singurul care îşi poartă gândurile pe mare, uitând că 

,,tremurătoarea veşniciei soră” poartă dragostea tuturor, dragostea 

părinţilor lui, poate şi a străbunilor lui. Chiar şi dragostea nemuritorilor 

zei ale căror şoapte se mai desluşesc şi astăzi în suspinele valurilor... 

 
 Era târziu. Seara se lăsase peste 

munţi şi o adiere uşoară de vânt îmi 

mângâia obrajii. Priveam bolta înstelată şi 

strălucirea lunii mă făcea să simt, parcă şi 

mai tare, oboseala. Umblasem mult pentru 

a ajunge la cabană. În cameră, m-am întins 

pe patul de lângă sobă şi am simţit cum 

pleoapele îmi alunecă încet peste ochi. N-

am încercat să opun rezistenţă, ci m-am 

lăsat dusă pe tărâmul fermecat al viselor. 

 ...Mă aflam într-un ţinut minunat. 

Era un loc necunoscut, cu munţi înalţi, cu 

vârfurile înzăpezite, cu versanţii îmbrăcaţi 

în seculare păduri de brazi. Un pârâu 

zgomotos îşi ducea apele cristaline la vale, 

peste pietrele ce străluceau în lumina soa-

relui.   O  simfonie ciripitoare s-a dezlănţu-

it, parcă, în cinstea mea... 

 O rază blândă de soare îmi dez-

mierda pleoapele. M-am trezit. Se anunţa o 

zi superbă pentru explorarea împreju-

rimilor. Nu-mi era deloc greu să retrăiesc 

aievea visul. 
Oana 

 

 
Soarele purpuriu se scufundase pe 

jumătate în apele întunecate ale mării, 

cealaltă jumătate brăzdând încă lungi 

dâre strălucitoare pe întinderea 

înspumată a mişcătoarelor singurătăţi. 

Azurul tivit cu galben şi roşu – 

portocaliu croia în apa cernită cărări cu 

reflexe sângerii. Valurile foşnitoare 

loveau în cadenţă monotonă ţărmul 

stâncos – muzica mării... Un pescăruş 

plana în zbor domol, ostenit, zarea 

înflăcărată a asfinţitului – încotro oare? 

Încet – încet, pe măsură ce soarele 

pătrundea tot mai adânc în împărăţia 

apelor, umbre luau în stăpânire toate câte 

sunt în cer şi pe pământ: văzduhul 

străveziu, marea murmuitoare, valurile 

domoale, ţărmul pustiu, stâncile golaşe şi 

sufletele celor melancolici...    

Delia 
 

Desen în creion realizat de Gheorghe Cristian 
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S E N T I M E N T A L 

DECLARAŢIE?!... 
 

 Mă gândesc... Cum să încep? Aş putea vorbi despre o mulţime de lucruri. Prefer să vă vorbesc despre o poveste 

toarsă-n fir de a fost odată ca niciodată. Voi vorbi despre dor de timp şi dor de ducă. Voi vorbi despre adolescenţă. 

 Încep cu jocul privirilor pe ascuns... În liniştea de sub pleoape e atâta bucurie că aproape îţi uiţi gândurile şi nu  

mai ştii cine eşti. Aşa mă joc cu roata vremii şi cu sufletul florilor. Am vârsta visului şi o primesc cu braţele deschise. E 

bucuria mea şi adeseori îmi îmbăt sufletul de lumină. Strâng în mine minunea dragostei, şi fără să vă daţi seama o revărs 

către voi... 

 M-am născut din nevoia de soare şi triăesc  din nevoia de dragoste, nevoia de oameni, nevoia de prieten... 

 Am alergat să prind timpul de mână şi m-am îndrăgostit. Mi se pare că, printre rânduri, glasul lui îmi trimite flori. 

Văd că norii atârnă- candelabre imense pe bolta cerului.Viaţa trage de timp. Gonesc... gonesc să prind timpul de mână. Nu 

reuşesc şi-mi pare rău. Dureri iraţionale pălmuiesc atunci fiinţa din mine. 

 Sunt îndrăgostită şi-mi pare că plutesc pe o saltea de vise, că vise aleargă desculţe pe străzi. Trec prin parc. Pe o 

bancă – un sărut – şi-ndrăgostiţii nicăieri. 

 - Să nu mă aştepţi, iubite! Nu te supăra... Vreau să mai întârzii puţin printre stele... 

Nero 
 

 
Inaugurăm, cu acest număr, un concurs al declaraţiilor de dragoste primite de la voi.  Se acordă premii!!! 

 Criză. Simptomele nu lasă nici o îndoială: 
 o bătaie puternică a inimii când apare el;  

 paralizia voinţei, când din nebăgare de seamă mă atinge; 

 o căldură învăluitoare în tot trupul; 

 respiraţia pare că nu mai ştie ce face; 

 numele lui îmi dă un fior de emoţie; 

 zâmbetul lui mă topeşte; 

 imaginea lui persistă în minte; 

 şi mai presusus de toate, uimirea că există! 

Nero 

Aş vrea să fiu o lacrimă de-a ta, să 

curg din ochii tăi albaştri, să străbat 

cărarea obrajilor tăi şi să mă opresc pe 

buzele tale roşii, ca petalele unui 

trandafir, sărutându-le cu o mare 

pasiune.  

Dacă tu ai fi o lacrimă de-a mea, eu 

n-aş plânge niciodată de teamă să nu te 

pierd. 
F 

În miez de noapte, un gând singuratic mă îndeamnă să scriu aceste rânduri. Cum aş putea să-ţi demonstrez că tu 

contezi pentru mine? Cum aş putea să te fac să-i acorzi măcar o clipă din preţiosul tău timp. O clipă... ar fi pentru 

mine o veşnicie. 

În liniştea nopţii, sub cerul senin şi strălucirea stelelor, gândul mă poartă pe cărări ascunse până  la tine, soarele 

universului meu. Cu vorbe timide, scăldate în lacrimi fierbinţi, încerc să cuprind în aceste rânduri ceea ce simt. Dacă 

ai privi o clipă în inima mea, atunci ai fi cea care, pentru a doua oară, a descoperit focul. Focul dragostei mele, care 

arde datorită existenţei tale pe Pământ. Cum aş putea să te fac să înţelgi ceea ce simt pentru tine? Tu reprezinţi 

Luceafărul la care încerc în zadar să ajung. Întind mâinile şi când mă apropii de tine răsare soarele şi nu te mai 

găsesc. Atunci, sufletul meu plânge şi lacrimi de mărgăritar se nasc din ochii mei.  

Nu cred că voi reuşi vreodată să redau în cuvinte tot ceea ce simt pentru tine... iubire, pasiune, dorinţă... Voi 

încerca să fac mai mult, mai mult decât este posibil pentru a te păstra într-un colţişor al inimii mele, rezervat numai 

ţie, draga mea, pentru că tu eşti tot ceea ce mi-am dorit vreodată! Ochii tăi   m-au  fascinat din prima clipă. Buzele 

tale senzuale m-au cucerit. Părul tău îmi mângâie obrajii. Îţi simt mâna caldă pe fruntea mea rece. Dac-aş putea să 

fiu o adiere, să-ţi sărut pleoapele, să mă strecor printre buzele tale, să-ţi străbat întreg trupul într-un fior dulce şi să 

rămân cuprins de aripile sufletului tău, să-ţi fiu mereu aproape, să-ţi simt zâmbetul, privirea şi bătăile inimii. Ştii tu 

oare câtă bucurie aduc în lacrimile mele zâmbetul şi privirea ta? Aceste gesturi care pe tine nu te costă nimic, pentru 

mine înseamnă cea mai dragă comoară... La atingerea ta totul renaşte, îmi revine pofta de viaţă, îmi dai motiv de a 

trece biruitor prin toate, ba chiar mai mult... Nu voi uita niciodată clipa în care te-am zărit pentru prima dată, clipa 

magică în care tu m-ai fermecat. 

Toate aceste gânduri se ţes în jurul unui sentiment – iubirea. Te iubesc cum n-am mai iubit până acum şi nu 

cred că aş mai putea să iubesc vreodată cum te iubesc pe tine! 

Cu dragoste, Răzvan 
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C U V Â N T U L 

Cuvântului „Crăciun” i s-au dat felurite tâlcuiri. Noi credem însă, ca un popor de 

limbă latină cu „protolatinitatea noastră” cum spunea părintele Stăniloae, credem că 

acest cunvînt e înrudit cu termenul latin „creatio”, din limba latină cultă. 

Aşa a înţeles poporul romîn, ca o creaţie, o nouă creaţie, o înnoire a ei. Pentru 

că,   într-adevăr, acest fapt şi moment al naşterii Mîntuitorului este unic şi nou prin 

el însuşi. Coboară Dumnezeu în lume pentru a rezidi lumea. Aceasta este taina 

Crăciunului; începutul unei noi creaţii, prin „Adam cel Nou”, Iisus Hristos, Domnul 

din veci al creaţiei. 

Şi uimitor e faptul că aşa a înţeles poporul romîn Crăciunul, Naşterea Domnului. 

Iar cînd spunem poporul romîn îl avem în vedere credinciosul ortodox simplu, curat 

la suflet şi nefalsificat. Şi cel mai limpede se recunoaşte credinţa lui în propriile sale 

cuvinte, ziceri, faceri, ce iau chip şi formă de poezii care, la acest mare praznic al 

Crăciunului capătă nume de colindă. 

Şi iarăşi un fapt cu tîlc : au odrăslit colinde şi poeţii consacraţi ai neamului : M. 

Eminescu, G. Coşbuc, O. Goga, Şt. O. Iosif, I. Pillat, L. Blaga, V. Voiculescu, Radu 

Gyr ş.a., încît se poate spune că au intrat şi colindele în literatură cultă. Dar obîrşia 

lor este populară. Şi credem că prezenţa lor în inima poporului i-a îndemnat şi pe 

poeţii consacraţi să colinde. 

O simplă privire asupra colindelor populare îţi grăieşte mult despre adîncimea şi 

bogăţia de idei teologice, în această creaţie smerită, anonimă a poporului. Vezi aici o 

îngemănare firească, armonioasă a acestor cîntece cu slujba divină, pe care o 

ascultau credincioşii simpli, obişnuiţi, cu Sfînta Liturghie, cu întreagă învăţătură a 

Scripturilor Sfinte. Cîntate lin, melodios, trezind şi unind deopotrivă emoţia 

religioasă cu cea estetică, ele duc asemenea Îngerilor şi Păstorilor vestirea divină din 

casă în casă. Ce apostolie, adevărata apostolie în numele Mîntuitorului, al 

Evangheliei Lui şi adresă tuturor : învăţaţi sau mai puţin învăţaţi, cu ranguri mari 

sau oameni de rînd dar toti credincioşi : „Ia sculaţi voi, boieri mari ,/ florile dalbe / 

Ia sculaţi, romăni plugari... / Că vă vin colindătorii / Noaptea pe la cîntători / Şi v-

aduc pe Dumnezeu / Să vă mîntuie de rău. / Dumnezeu adevărat / Soare-n raze 

luminat.” 

Te uimeşte această mărturie, vestire unică, negrăită, mai presus de fire. Ei au 

conştiinţa că Dumnezeu vine în lume, El coboară la făptura Lui : El, Dumnezeu 

adevărat, Cel fără de început şi fără de început şi fără de sfîrşit, cel veşnic. 

Preacunoscutul colind dă tocmai o asemnea mărtuire :  
 „ O ce veste minunată 

    În Bethleem ni s-arată 
      C-astăzi S-a născut  

                  Cel făr’ de–nceput 
        Cum au spus Proorocii” ... 

L-a trimis, să se nască în lume. Să ia chip şi faţă omenească. Pentru noi, cei 

concepuţi şi zidiţi „după chipul Lui ”, Cel din veci, şi în vederea unei nesfîrşite 

asemănări. El vine la noi făcîndu-se într-un fel şi El „asemenea nouă” ca să-L putem 

recunoaşte. 

Iisus Hristos se naşte la cumpăna celor două lumi, lumea cea veche şi învechită, 

cea înainte de Hristos şi lumea cea nouă, după Hristos. Vine pe pămînt cînd oamenii 

şi-au terminat numărătoarea anilor, cînd totul trebuie luat de la capăt, ca naşterea; 

începîndu-se cu naşterea; începîndu-se cu naşterea Sa o nouă numărătoare a anilor, 

crescînd pînă la sfîrşitul sfîrşiturilor. Se naşte o lume nouă, lumea creştină. Prin 

cîntarea imnului adus din cer de către îngeri în noaptea Naşterii Domnului, pacea şi 

iubirea cerească se pogoară între oameni, dînd posibilitate tuturor oamenilor să 

trăiască în pace şi iubire, să trăiască ca în împărăţia cerurilor, să se nască pentru rai. 

Ieslea din Bethleem a fost leagănul Pruncului Iisus, dar ea prin această naştere a 

devenit leagănul lumii creştine. Mîntuitorul lumii se naşte noaptea, pentru că noaptea 

este întuneric, iar întunericul simbolizează răul şi moartea, El vine în acest întuneric 

pentru a-l risipi. Noaptea se leagă şi dezleagă multe mistere. 

Pruncul Iisus Hristos se naşte iarna, cînd frigul cuprinde şi răceşte toată firea, ca 

prin sărbătorirea Celui născut în frigul peşterii din Bethleem să nu ni se răcească 

credinţa. Ca sa fie în sufletele oamenilor „cald şi bine”. Ca să fie, cum spune 

Eminescu: „Pretutindeni fericire” 

Stăpînul lumii se naşte sărac, trăieşte sărac şi între săraci moare sărac  şi părăsit, 

arătînd lumii că împărăţia Sa „nu este din lumea această”. Arătînd oamenilor că 

adevăratele valori nu sunt din cele materiale, ci cele spirituale, pentru care „omul nu 

poate da nimic in schimb” 

Pe El, pe Hristos, mărturisit atît de curat în Ortodoxie, 

s-a zidit spiritual neamul românesc. Pe El , ca Icoană , 

Model absolut al înţelepciunii , al luminii adevărului şi al 

iubirii, ne putem zidi, reface, restaura toţi şi fiecare, 

primindu-L cu o inimă curată, aşa cum mărturiseşte iarăşi 

colindul:                   „Spre Tine, Doamne Sfinte 
                               Îndrept inima şi mintea 
                               Şi Te rog, în pieptul meu 

Să-Ţi alegi culcuşul Tău”. 

În inimile voastre, iubiţi copii, şi-a făcut sălaş Iisus 

Hristos, Domnul prin botez; arătaţi-L prin nevinovăţia, 

curăţia credinţei voastre, prin chipul vostru luminos, senin, 

care împărtăşeşte frumuseţea, pacea, bucuria Naşterii Lui. 

Profesor Cătălin Pîslaru 

 
 

CALENDARUL DACIC din Munţii Orăştiei – 

impresionantă construcţie de piatră – măsura timpul pe 

parcursul a 365 de zile, la fel ca şi calendarele egiptene, 

siriene şi greceşti. Sunt motive suficiente să se creadă că 

anul de 365 de zile fusese adoptat de daci de la greci sau 

chiar de la egipteni. Herodot, atunci când se referă la 

Zamolxe, afirmă că acesta şi-a desăvârşit studiile 

filosofice pe lângă învăţaţi din Egipt. Romanii au 

moştenit, se pare că de la etrusci, un calendar cu anul 

având durata de numai 355 de zile. Acest calendar a fost 

folosit în Imperiul roman până în anul 46 î.e.n., când 

Cezar, pentru a înlătura o serie de anomalii (anul nou 

ajunsese să se serbeze în primăvară), a dispus reforma 

vechiului calendar prin stabilirea duratei anului la 365 de 

zile şi 6 ore. Acest nou calendar, CALENDARUL 

IULIAN, a fost folosit apoi în întreaga Europă, în Africa 

şi Asia timp de 1600 de ani. 

După calendarul iulian, anul era împărţit în 12 luni, 

luna februarie având 28 de zile. Pentru a ţine seama de 

cele 6 ore ce se acumulau, s-a hotărât ca fiecare al 4-lea an 

să aibă 366 de zile, ziua suplimentară fiind adăugată lunii 

februarie, iar un astfel de an s-a numit an bisect. 

Se ştie că durata exactă a unui an este 365 de zile, 5 

ore, 48 min., 45,6 sec., sau 365, 242195 zile. Dar, de fapt, 

anul este ceva mai mic, existând o diferenţă de 11 min. şi 

14,4 sec., care în decurs de 128 de ani alcătuiesc o nouă zi 

ce trebuie scăzută din calendar. Până în anul 1852, adică în 

16 secole de la introducerea calendarului iulian, se 

acumulaseră 10 zile şi, ca urmare, echinoxul de primăvară 

nu mai avea loc la 21 martie, ci la 11 martie. 

În acel an, din iniţiativa papei Grigore al XIII-lea 

(1502 - 1585), astronomul şi matematicianul german 

Cristopher Clavius (1537-1612) aduce modificări 

calendarului iulian, pentru a corecta diferenţa de 11 min. şi 

14 sec. Astfel, ziua de 5 octombrie 1582 din calendarul 

iulian a devenit 15 octombrie în noul calendar, 

CALENDARUL GREGORIAN. 

Acest calendar, valabil şi azi în lume, a fost adoptat 

mai întâi de ţările catolice. Patriarhia din Constantinopol, 

din anumite interese şi ambiţii, a opus o rezistenţă 

înverşunată adoptării noului calendar timp de sute de ani. 

Aşa se explică faptul că în ţările răsăritene, la 1900, 

calendarul folosit (iulian) rămăsese deja în urmă cu 13 

zile. Abia în  1926, la congresul patriarhilor şi episcopilor 

de la Constantinopol, este adoptat şi în ţările răsăritene 

calendarul gregorian. Aşa a apărut stilul nou şi stilul 

vechi. În ţările române este adoptat calendarul gregorian în 

1919, intrând în vigoare în 1924, când ziua de 1 

octombrie a devenit 14 octombrie.  

Cronos 
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C U V Â N T U L 

 

 

  

După apariţia creştinismului – în urmă cu 2000 de 

ani – s-a trecut la interzicerea cultului zeilor şi a 

celebrării calendelor lunii ianuarie, darurile oferite cu 

acest prilej fiind numite ,,diabolice”. Sărbătorile păgâne 

au fost înlocuite cu sărbători creştine, cele mai 

importante fiind Crăciunul şi Paştele – prima zi a 

acestuia din urmă marcând şi începutul noului an. Aşa a 

fost până la mijlocul secolului XVI, când – din cauza 

marelui inconvenient că-şi schimba mereu data (în funcţie de Sărbătoarea Paştelui) – ziua de Anul 

Nou a fost fixată la 1 ianuarie pentru întreaga lume creştină. Adoptând şi el această dată în veacul 

următor, poporul nostru a păstrat obiceiul străvechi de a petrece noaptea dintre ani în jurul meselor 

îmbelşugate, într-o atmosferă de sărbătoare, cu cântece şi dansuri. Această petrecere a căpătat în 

ultima sută de ani un nume împrumutat din limba franceză, şi anume REVELION, cuvânt format de 

la verbul SE REVEILLER, compus al lui VEILLER (a sta treaz, a veghea), de origine latină 

(VIGILARE). În noaptea de REVELION şi în ziua de ANUL NOU se atârnă rămurele de vâsc, se 

cântă frumoasele colinde PLUGUŞORUL, SORCOVA etc., se servesc plăcinte cu răvaşe, se oferă 

cadouri, se fac urări pentru anul care vine. 

LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE ŞI S-AVEŢI BELŞUG ÎN TOATE! 

 
 

Aştept cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Oraşul se 

îmbracă în lumini multicolore, vitrinele se înveselesc, apare 

peste tot imaginea lui Moş Crăciun. Zâmbesc şi acum la 

gândul că, nu cu mulţi ani în urmă, aşteptam să  vină cu 

daruri Moşul. Îmi place mult să stau lângă bradul 

împodobit, când casa miroase a cozonci şi a bucate 

proaspete.  

În Ardeal se obişnuieşte ca în preajma zilei de Sfântul 

Nicolae, înainte mergătorul lui Moş Crăciun, să se vândă 

nuieluşe argintate sau aurite, care însoţesc obligatoriu 

cadourile sau chiar le înlocuiesc, în situaţii extreme, ca o 

aducerea aminte de cele bune.  

Mi-ar plăcea ca şi anul acesta să petrec sărbătorile la 

ţară. Copil fiind mă impresiona agitaţia care-i cuprindea pe 

toţi de Ignat, când se tăia porcul, apoi liniştea care cobora 

asupra tuturor în aşteptarea colindătorilor. Zăpada întregea 

bucuria şi completa atmosfera de sărbătoare.  

Cred că farmecul sărbătorilor este dat de aşteptarea şi 

pregătirea lor, de sentimentele bune care ne animă pe toţi. 
Laura 

 
Se împlinesc 2003 de ani de la Naşterea 

Mântuitorului, sărbătorit cu mult fast în 

întreaga lume creştină.  

Data de 25 decembrie a fost stabilită, în 

Apusul Europei, în anul 354, iar în Răsărit, 

în anul 386, prin hotărârea Sfântului Ion 

Gură-de-Aur. Majoritatea lingviştilor 

consideră că numele acestei mari sărbători 

provine în limba română din cuvântul latin 

CREATIO, CREATIONIS, care s-a 

transformat în CRĂCIUN (tot aşa cum 

INCLINATIO a devenit ÎNCHINĂ-

CIUNE, ROGATIO – RUGĂCIUNE, 

TITIO – TĂCIUNE etc.).  

Pomul de Crăciun, cântecul O, brad, 

frumos şi Moşul cu plete dalbe nu sunt o 

tradiţie românească, ci un obicei germanic, 

preluat de francezi în urma războiului din 

1870-71 şi răspândit în lumea întreagă. 

Ajuns şi la noi acum vreo sută de ani, el a 

fost definitiv adoptat şi păstrat de poporul 

român. Aceasta chiar sub dominaţia 

comuniştilor care, interzicând sărbătorirea 

Crăciunului, l-au transformat pe Moş 

Crăciun în Moş Gerilă şi au rebotezat 

Pomul de Crăciun în Pom de Iarnă, 

mutându-i pe amândoi în noaptea de 

Revelion.  

Din fericire, Crăciunul, Pomul de 

Crăciun şi Moş Crăciun şi-au reintrat în 

drepturi. 

SĂRBĂTORI FERICITE!  

LA MULŢI ANI ! 
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P I A N G E N D O 
  

Doi cercetători de la Universitatea Sussex din Marea 

Britanie au analizat relaţia dintre trăsăturile faciale şi 

personalitate. Deşi poetul William Shakespeare avea îndoieli în 

legătură cu ,,felul de a fi întipărit pe faţă alţii, inclusiv biologul 

Ch. Darwin, erau de părere că trăsăturile faciale sunt legate de 

caractereul individului.  

Autorii studiului au publicat rezultatele cercetărilor lor, 

bazate pe date statistice, conform cărora caracterul persoanelor 

este legat de trăsăturile faciale. Cei cu trăsături alungite ale feţei 

diferă de indivizii cu feţe scurte, pătrate. Lungimea feţei a 40 de 

indivizi, dintre care 20 cu maxilarul scurt şi 20 cu maxilarul 

lung, a fost măsurată cu ajutorul razelor X în laboratorul detar. 

După radiografie, cei 40 au completat un formular complex, 

care conţinea întrebări privind caracteristici ale personalităţii 

fiecăruia.  

Deşi membrii celor două grupuri erau de sexe şi vârste 

diferite şi proveneau din clase sociale diferite, s-au observat 

asemănări remarcabile în ceea ce priveşte personalitatea celor 

cu trăsături faciale similare. Astfel, conform testelor, cei cu 

trăsături faciale alungite sunt mai veseli, agresivi, mai impulsivi 

şi mai sinceri.  

Pe de altă perte, cei cu maxilare scute  sunt mai capricioşi, 

mai supuşi, precauţi, disciplinaţi şi calculaţi. Numărul redus al 

celor implicaţi în teste nu poate duce la generalizări care să 

poată face din trăsăturile faciale un element al recunoaşterii 

persoalităţii. Dar, dacă trăsăturile faciale nu sunt de ajuns 

pentru a afla date despre personalitate, acestea pot fi completate 

cu cele obţinute dintr-o corelare cu preferiţele gastronomice.  

Un studiu efectuat în Statele Unite, de doi profesori 

universitari, asupra câtorva sute de subiecţi, demonstrează că 

oamenii se pot împărţi în grupuri având caracteristici de 

personalitate comune potrivit preferinţelor lor culinare. 

Cercetătorii au împărţit alimentele în cinci categorii. După ce au 

stabilit preferinţele gastronomice ale individului, au analizat 

stilul de viaţă al persoanei. În cele din urmă au descoperit că 

tipurile de personalitate se încadrează neaşteptat de bine în 

categoriile gastronomice create. De exemplu, clasa 

gurmanzilor, cărora le plac icrele negre şi stridiile, au tendinţa 

de a fi atenţi la toate, preferând automobilele rapide şi un stil de 

viaţă somptuos. Vegetarienii şi cei care consumă doar alimente 

produse în mod natural – o grupare tot mai răspândită în 

Occident – par să fie lipsiţi de spirit competitiv, sunt de tip 

cerebral şi în unanimitate se împotrivesc energiei atomice. 

Vegetarienii se consideră plini de farmec, iar partizanii 

alimentelor produse în mod natural au tendinţa de a fi 

ipohondri. Cei cărora le place să mănânce ,,la botul calului” au 

fost mai greu de definit, dar ei par să fie religioşi, conservatori, 

având un spirit competitiv. 

 

 

 

 

 

 
 

O afecţiune a feţei, frecvent întâlnită la adolescenţi şi tineri, este 

reprezentată de acnee, care se manifestă în diferite moduri. Uneori ea se prezintă 

sub forma unor ridicături roşietice, având în centru o formaţiune plină cu puroi 

galben. Asemenea formaţiuni sunt localizate la baza firului de păr, alcătuind ceea 

ce se numeşte acnee papulopustuloasă. Alteori, ca urmare a traumatismelor pe 

care, din nefericire, şi le provoacă  persoanele în cauză, prin rupere, stoarcere 

etc., se dezvoltă acneea polimorfă. În cazul în care se adaugă formaţiuni mai 

mari, dure şi incluse în piele, vorbim de acnee nodulară,  pentru ca atunci când 

nodozităţile capătă dimensiuni şi mai mari, având totodată tendinţa la abcedare şi 

supuraţie, să constatăm acnee conglobată.  Afecţiunea în cauză are un mecanism 

mai complicat de producere, în esenţă fiind vorba de o tulburare hormonală, care 

atinge în mod selectiv complexul pilosebaceu şi, în particular, glanda sebacee. 

Îngrijirea acneei presupune instituirea unor măsuri complexe, care vizează 

atât aplicarea locală a unor medicamente clasice, cât şi a unor preparate mai noi. 

Se înţelege însă că stabilirea celei mai potrivite medicaţii trebuie făcută pentru 

fiecare caz în parte de către medicul specialist, cunoscând că automedicaţia poate 

genera, în cele mai multe cazuri, efecte adverse. Oricum, este bine să se reţină că 

persoanelor cu acnee le este interzisă aplicarea pe faţă, local, a medicamentelor 

sau a cosmeticelor grase. 

 
 Nu mă răsfăţa! Ştiu bine că nu mi se cuvine 

tot ceea ce cer. Încerc totuşi. 

 Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine! Eu prefer 
aşa. Asta mă aşază la locul meu. 

 Nu-ţi folosi forţa cu mine! Mă obişnuieşte că 
numai forţa contează. Voi răspunde mult mai 
bine dacă sunt condus. 

 Nu fi inconsecvent! Asta mă pune în 
încurcătură şi mă face să încerc să scap 
nepedepsit, indiferent ce fac. 

 Nu-mi face promisiuni! S-ar putea să nu le 
onorezi. 

 Nu te supăra când îţi spun „te urăsc”! Nu 
cred ce spun, dar vreau să te fac să-ţi pară rău 
pentru ceea ce mi-ai făcut. 

 Nu mă corecta în public! Voi fi mult mai 
sensibil dacă-mi vei vorbi între patru ochi. 

 
Adevărul este că eu, elevul G.I. al clasei X din liceul Y, nu am citit nuvela lui Gavrilescu. Dar pot să spun că bordeiul ţiganilor 

din nuvelă este considerat zona sacrului şi că acest  bordei ar reprezenta spatiul şi timpul fantastic al iniţierii ca şansă posibilă de 

eliberare din profan. 

Atât am avut eu de zis în privinţa acestei nuvele, deoarece cum am zis în introducere, nu am citit-o. Sper că mă iertaţi şi îmi cer 

scuze cu gândul că nu îmi veţi da o notă mică care nu m-ar reprezenta. 



                                                                                                                                                                                       CONSONANŢE 3 

Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja’’ 

25 

R I D E N D O 

PERLE 
 Mihail Sadoveanu este unul dintre cei mai reprezentativi poeţi 

ai literaturii noastre române cel care a creat un limbaj poetic nou 

abstract, o poezie pură a esenţelor. Mihail Sadoveanu este numit 

regele literaturii române deoarece el a scris numeroase opere printre 

care se numără şi ,,domnul Trandafir”. Prin această operă Mihail 

Sadoveanu  a fost cunoscut în toată ţara şi aceasta fiind publicată şi 

în manualele şcolare. Această operă ,,Domnul Trandafir” este foarte 

căutată. Domnul Trandafir era un om simplu un Învăţător la o 

şcoală din sat, avea părul negru şi foarte bun cu elevii săi. 

 Mihail Sadoveanu s-a născut în Siret. Acolo a fost un învăţător 

foarte bun, iubea copiii şi îi învăţa numai bine. El se înţelegea cu 

toată lumea foarte bine. Mihail  Sadoveanu nu a plecat din Siret, el a 

rămas toată viaşa lui în Siret, deci acolo s-a născut, acolo a şi murit. 

 Balada ,,Mioriţa” este o baladă populară venită din strămoş. Ea 

a fost prima oară auzită de un cioban la un alt cioban cântată. Şi aşa 

sa format ea de la un cioban la alt cioban.  

 Această baladă este foarte cunoscută fiind cea mai populară 

baladă populară. 

 Mioriţa este numele unei oi care îl avea ca stăpân pe baciul 

moldovean. 

 În balada Mioriţa autorul ne povesteşte despre dezvăluirea 

intrigii care se desfăşuară între ciobanul ungurean şi ciobanul 

vrâncean care au plănuit să-l omoare pe cel moldovan. Acest 

eveniment sa întâmplat la stâna la care stăteau ei cu oiţele. Era 

foarte frig, era aproape de iernat. 

 Ciobanul moldovan avea o oiţă bârsană care a auzit de ce au 

plănuit cei doi şi sa dus şi ia povestit ciobanului. 

 El ia zis să nu le spuie şi la celelalte oiţe şi nici lui mumă-sa, 

dacă e să afle ceva să-i zică că a plecat în lume şi sa însurat cu o fată 

de împărat şi o duce foarte bine. Dar mumăsa când a venit şi a văzut 

că nu mai vine băiatul ei sa dus până la poartă şi sa uitat după el, dar 

sa întors înapoi în casă şi sa pus să-i gătească să poată să mănânce 

când a venii. Dar văzu femeea că numai vine stă şi se gândeşte 

parcă bănuia ceva că sa întâmplat. Bat cei doi ciobani la poarta 

femeii şi intră în casă şi femeia când a văzut că el nu este cu ei, ia 

întrebat, iar ciobanii mincinoşi au spus că nu l-au văzut atunci 

mama lui ia rugat să vină să mănânce la masă. S-au aşezat ei şi au 

mâncat când li s-au văzut mâinile pătate de sânge şi cuţitul la fel 

plin de sânge, atunci mama lui a aflat că el murise, şi că cei doi 

ciobani erau infractorii. 

 Mioriţa este balada populară unde poieţii romîni dau dovadă 

de multă capacitate între altele balada este una din cele mai 

frumoase  şi mai îndrăgite dintre toate baladele care există în ţara 

noastră. 

 În această baladă populară autorul ne descrie o simplă călătorie 

a celor 3 ciobănei cu a lor turme de miei şi gândul celor 2 ciobani 

pentru a ucide pe al treilea. Această baladă nu are deznodământ. 

Machiajul ochilor are drept scop să sublinieze luminozitatea lor, 

şi să le intensifice farmecul. 

○Fardarea pleoapelor este astăzi la modă. Idei de felul 

cum trebuie realizat machiajul sunt multe. Pleoapele ochilor de 

culoare închisă vor fi fardate cu nuanţe de culoarea rochiei. 

 

 

           POVESTEA  LUI    
 

Cam bâlbâit şi slab, smucit în gesturi, deci nu are, 

de la naştere, nici una dintre însuşirile oratorilor.  

Când eşti provocat la răspuns, când trebuie să dai 

socoteală, banca scârţâie, oasele nu-şi prea găsesc 

poziţia verticală, mintea parcă o ia razna şi... cine te 

salvează? DECI!... 

Procedeul este cunoscut şi prea des folosit. Din 

cauza tracului, a unui moment de neatenţie, a unui 

incident (sau accident) produs în clasă – intră un 

întârziat, pleacă un grăbit intenţionat, scârţâie un scaun 

sau, de ce nu, scapă din cârlig un geam – elevul poate 

uita lecţia. Urmează o bâlbâială, căutarea disperată pe 

text, în carte sau în caiet, ce pică mai repede sub privire 

fără să te vadă profu’ (aşa crezi tu!) şi tot speri că, 

poate, numeşte pe altcineva. 

Dar, procedeul nu e bun... 

DECI... chestia nu ţine... 

Prestaţia la clasă nu trebuie să fie o simplă 

pălăvrăgeală, un fel de - vorbesc să nu tac..., 

neseriozitate, incoerenţă... 

Deci... aerul solemn şi pedant devine ridicol. 

DECI... ÎN CONCLUZIE... numai după ce am 

exprimat un punct de vedere şi dorim să punem punct. 

 Sperăm că vom reuşi să ne învingem bâlbâiala 

jenantă... 

Lingvistul de serviciu 
 

      PERELE                              GLUME 
                                                             (de la dactilografie)     

O pară grăia cu ură:                                         I                 

- Leneşul stă sub copac                    ...l-am văzut în coarne şi  

Aşteptând să-i pic în gură...               oase. 

Ei, cu asta nu mă-npac!                  ...trebuia, odată şi odată, 

                                          să apuce taurul de carne. 

- Ba eu dacă s-ar putea,                                    II 

Spuse alta, aş cădea,                     ...tot timpul arbitrul a fost 

Nu-s atât de duşmănoasă                 pe   vază,   luând   decizii  

(După cum se vede treaba               onorate. 

Era para viermănoasă                ...după ce am pus florile în    

Şi stătea în pom degeaba!)...           fază, am constatat că se  

                                        schimbase... 

Morala o ghiciţi, nu-i greu:                            III 

Deşeul trage la deşeu!                 ...dansul executat de că-                                                      

                                         luşuri a fost minunat... 

                                      ...însoţitorii au fost găsiţi 

                                         în maşină strâns legaţi şi                                

                                        cu căluşari la gură... 

 

 

 

 

DECI... 

○Fardarea ochilor include conturarea 

sprâncenelor, aplicarea fardului de pleoape, 

desenarea conturului ochilor, rimelarea  genelor.  

☺ ☺ 
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Iată că a venit şi rândul Regiilor Naţionale să se dea în spectacol. Este vorba de o lucrare 

efectuată pe strada Vicina, lângă Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, care este şi în ziua de 

azi in „plină desfăşurare”. De mai bine de 2 luni, toată zona din imagine si incă o parte din spate 

pe care nu am putut să o cuprindem este în excavări intense. Motivul? Am întrebat şi noi pe unul 

din muncitorii care nu erau ce se intâmplă aici. Răspunsul a venit sec: „modernizăm, dar nu avem 

destui oameni”. Păi atunci de ce se mai apuca distinşii noştri conducători să lanseze astfel de 

programe aşa-zise de binefacere, de modernizare a spaţiului în care locuim, daca nu au destui 

oameni? De ce nu realizează fiecare lucrare pe rând, şi se apucă de toate odata? Acestea sunt 

întrebări fără răspuns, căci mentalitatea aceasta este decand lumea dar speram că măcar acum. În 

an electoral, să se mai schimbe ceva în bine. Am întrebat şi noi un locatar al blocului cu pricina iar 

acesta ne-a răspuns: „Cum este posibil ca timp de 2 luni, toată parcarea laterală a blocului, unde 

peste 5 locatari îţi parcau zi de zi maşinile, să fie blocată? Cei responsabili cu lucrarea ne-au zis la 

momentul respectiv ca nu va dura mult dar în realitate, astfel de lucrări prelungite până la limita 

răbdării locatarilor din blocurile afectate, se fac peste tot si de către toate regiile dar poate că a 

venit timpul ca cei care le conduc să îşi dea seama că ei lucrează în folosul comunităţii şi nu în 

detrimentul acesteia!!!” 

Nepăsare sau proastă organizare, cert e faptul că oamenii au avut şi vor avea de suferit de pe 

urma acestei mentalităţi. Nota 3 fără comentarii... 
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