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Speranţa 

Potrivit Evangheliilor, Salvatorul lumii, speranţa ei ulti-

mă, şi-a făcut apariţia iarna, într-o iesle încălzită numai 

de răsuflarea vitelor. 

Aşa se strecoară în istorie soluţia: în chip discret şi miz-

er. Frigul nu e, în cazul acesta frig  pur şi simplu, ci o 

parabolă a lumii. Iar a spera nu e nimic mai mult decât 

a fi atent la aburul cald al respiraţiei tale, în care se 

amestecă ritmic respiraţia vitelor cu respiraţia lui 

Dumnezeu. 

Andrei Pleşu, volumul “Chipuri şi măşti ale tranziţiei” 
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                 Modelarea se face la cald 
 

Despre educație și sărbătoarea Crăciunului în trei puncte…de suspensie 
                                                                                                                            
                                                                                                                                      
 Normele pedagogice agreate astăzi sunt în mod evident rezultatul elaborat al unor minți 

strălucite cu care n-am îndrăzni să polemizăm. Aceste structuri teoretice însă, principial inata-

cabile, confruntate cu realitatea nudă și necosmetizată a actului educațional  îmi lasă loc unor 

observații (nota bene, e vorba de realitatea românească, ceva foarte diferit, cum știm, de realita-

tea ca atare…). Iata câteva: 

 1.Tinerii nu sunt numai produsul acelui imuabil si impersonal proces educativ la care sunt 

supuși ci și imaginea întregii lumi în care trăiesc. Ori societatea neașezată, haotică, fără suflu și 

spirit, își regăsește imaginea țăndări în tinerii a căror criză de identitate e chiar criza de identita-

te a spațiului în care trăiesc. Parinții plecați în străinătate, conviețuirea cu bunicii, modelele de 

reușită în viață oameni de afaceri și politicieni agramați si corupți, fotomodelele scheletice si 

inepte, maneliștii inculți si gălăgioși, nu se pot constitui în coordonate sănătoase pentru ei. Ăsta 

e aerul pe care îl respiră generația tânără, ăsta e cadrul, ambianța. Cu asta lucrăm. Celula are 

caracteristicile țesutului, otrăvurile atacă întregul, se regăsesc la nivelul fiecărui subansamblu. 

Învățământ de calitate se poate face într-o matrice administrativ-economică-socială care fun-

cționează pentru că subansamblele funcționează. Și invers. (Afurisită dialectică, nu-i așa? Unde 

pui că la noi e și cerc vicios din care nu putem ieși de atâția ani, algoritm complex cu parametrii 

debilitați de criză, crize, traumatisme). E adevarat că scopul educației e de a implementa valori 

dar aceste valori tinerii trebuie să le aibă în jurul lor ca modele concrete , ele nu se pot naște și 

apărea din abstract. Ce văd ei azi în proximitatea lor? Ce le poate determina orientarea și sensul, 

ce le poate fi vector de conduită, temelie, scop? 

 2.Nu reușesc să comprehendez ce va să însemne educație centrată pe elev. Poate e o gravă lacu-

nă personală. Dar nu mai văd nimic clar cu profesorul retrogradat pe locul doi, scos literalmente 

din centrul chestiunii…cum fără echivoc zice expresia. Risc totuși să afirm cu umilință că axa 

centrală și primordială îmi pare a fi relația profesor-elev și că scânteia declanșatoare care aprinde 

fitilul țâșnește din impulsul ciocnirilor forțelor create între acești doi poli. Nu pare centrală pozi-

ția dirijorului în raport cu orchestra? Dar ale cui sunt tonul, intensitatea, armonia, concepția 

generală și finalitatea? E lucru bine cunoscut că elevul identifică disciplina de studiu cu profeso-

rul care i-o predă (de ce n-am întâlnit asta nicăieri, sau e vorba iarăși de ignoranță ?). Trebuie să 

mă întorc la greci ca să regăsesc ideea simplă că educația, paideia, e o relație personală 

între maestru și discipol, calitatea primului, profesională dar și umană, atenție, 

constituindu-se în declanșator. Nu poți învăța nimic de la cineva care nu-ți place. E 

fără delicatețe spus, dar o să mă explic un pic. A învăța pe altul înseamnă a-i trans-
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mite ceva din sufletul tău. A învăța ceva de la altul înseamnă a-l lăsa să intre în sufletul tău. E o 

relație de deschidere din ambele părți. Altfel, totul eșuează în formalism sec și rece, fără expresie 

individuală și se perpetuează în model educativ rigid și convențional, în rutină fără valențe. Re-

zultatele întâlnirii, impactului, sunt nule. Nu poți știi, nu poți învăța, nu poți cunoaște cu adevă-

rat decât ceea ce îți place, ceea ce iubești. Modelarea se face la cald. O morgă apatică și suficientă 

la catedră nu rezonează in bancă, indisponibiliatea venită din bancă e zidul dincolo de care re-

ceptorul prezumat rămâne impenetrabil. Nu poți transmite cu adevărat cuiva, nu poți instrui, 

decât cu amabilitate și afectuos. Trebuie să pricepem odată acel lucru elementar că omul sfințeș-

te locul, că țărișoara arată (vezi punctul 1) așa pentru că asta au (am!) făcut oamenii ei din ea și 

că în educație e și mai și, omul sfințește omul. Sau nu.  

Punctul trei e sărbătoarea Nașterii Domnului. O să auzim iar despre “spiritul Crăciunului” și că 

“o să ne facă mai buni”. Îngrozit de dulcegării, nu pot să nu mă gândesc cât de grav și de serios e 

totul, că Dumnezeu n-a luat chip de om de dragul distracției, ca să ospețim noi  an de an cu șo-

rici, țuică fiartă, sarmale și șpriț. Ci pentru că, între altele, nu i-a convenit rezultatul. Adică 

omul. Ce a făcut acesta cu libertatea pe care i-a lăsat-o. A fost nevoie de un om perfect, de un 

model uman necorigibil și acesta nu putea fi decât Dumnezeu cu chip de om, jertfă și răscumpă-

rare pentru chipul și asemănarea inițiale, umbrite, alterate și degradate. Nu e loc de subtilități 

teologice, subliniez doar că omenescul și omenitatea s-au dovedit nedemne de demnitatea in-

vestită. A fost nevoie ca Dumnezeu să își asume integral umanul, Dumnezeu adevărat și om ade-

vărat, pentru a avea o imagine adecvată atât a omului cât și a Lui. E lucru serios pentru noi și, 

cutremura-s-ar gândul, se vede că și pentru El. Cum zice ? “Așa de mult a iubit Dumnezeu lu-

mea că pe unicul său fiu l-a dat…”. E tot o relație reciprocă de iubire, o bipolaritate, și nu știu 

cum fac de ajung mereu la asta, am inceput să mă repet, semn sigur că trebuie să mă opresc… 

Sărbători luminoase ! 

   

 Prof. Mircea Dinu 



 4 

Timpul, distanţa dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului 
 
          Potrivit scrierilor biblice, Dumnezeu este mai presus de timp şi ca atare El trăieşte în 
veşnicie: "Anii Tăi, Doamne, nici nu trec, nici nu vin, nici nu diminuează, nici nu se adună, căci 
astăzi a Ta este veşnicia", mărturiseşte Fericitul Augustin. Dacă Dumnezeu Cel imuabil este 
atemporal, vieţuind într-un permanent astăzi, în schimb, pentru umanitatea supusă istoriei, 
timpul este o caracteristică, o însuşire ce începe odată cu creaţia; mai mult, naşterea Fiului lui 
Dumnezeu pe pământ, acum aproape două mii de ani, a împărţit lumea în două: înainte şi după 
Hristos; astfel, prin Întrupare, viaţa veşnică a intrat în timpul efemer, deschizându-l spre eterni-
tate, ca mod de existenţă nefragmentată şi netrecătoare.  
          Prin urmare, născut după dorinţa Divinităţii, deodată cu timpul, ca măsură a deve-
nirii, omul are posibilitatea  de a transcende timpul, din punct de vedere spiritual, prin as-
piraţia la nemurire sau viaţă eternă, prin libertate: timpul "este moneda vieţii tale. Este sin-
gura monedă pe care o ai şi numai tu poţi hotărî cum o vei cheltui..." (Carl Sandburg); deci, 
secvenţele temporale se pot transforma într-o scară către Dumnezeu, accesul făcându-se numai 
prin asaltul credinţei şi al faptelor bune.  
          Un asemenea ideal nu este irealizabil, deoarece, cu toate că omul zilelor noastre nu-şi mai 
raportează, în general, viaţa la valorile morale, el tânjeşte, în străfundurile sale, după tihnă, după 
bucuria unei clipe care să devină, după cum spunea Lucian Blaga, "muguri plini din care izvorăsc 
aievea veşnicii".  
          În înţelepciunea Sa, Dumnezeu oferă omului numeroase situaţii pentru a-şi îndeplini ţelul. 
De pildă, în timpul de trecere de la un an la altul, fiecare om recurge la acţiunea de a-şi face tot 
felul de evaluări, referitoare, în genere, la cele materiale sau profesionale, mai puţin sau deloc o 
analiză a vieţii duhovniceşti. Astfel, dorim ani mai buni, fără ca noi să fim mai buni. Dorim ani 
mai rodnici în cele materiale, fără ca noi să fim totdeauna mai bogaţi în fapte bune. Dorim mul-
tă fericire, dar nu suntem în permanenţă în legătură directă cu Izvorul fericirii, Dumnezeu Cel 
veşnic. De aceea, noi trebuie să ne gândim, în primul rând, că fiecare an pe care îl primim de la 
Dumnezeu reprezintă, de fapt, un an al mântuirii; mai mult, faţă de acest dar al Dăruitorului, 
suntem responsabili cu o împreună-petrecere sau călătorie cu Dumnezeu, pelerinaj ce începe 
încă din viaţa aceasta şi continuă, în mod plenar, în Împărăţia Sa.   
          Îndemnul lui Hristos Domnul de a accede în Împărăţia Cerurilor: "Căutaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 5,64), poate 
părea, la prima vedere, un paradox: nu este deloc facil a căuta eternitatea într-o societate actuală 
bulversată de un ritm deosebit de accelerat al existenței, amplificat artificial prin tehnologiile 
informației. De aceea, numai prin ochii credinţei avem posibilitatea de a străbate "locaşurile" 
Tatălui Ceresc, de a descoperi (în limita condiţiei umane) Absolutul într-o lume tot mai tulbu-
rată, profund segregată moral.  
          Așadar, pentru omul trăitor pe pământ şi candidat pentru cer, veşnicia nu este ceva intan-
gibil, ci ea poate fi dobândită în cadrul călătoriei sale prin timp (cronos), de-a lungul întregii 

vieţi pământeşti, prin modul în care ea este trăită sau sărbătorită. Un astfel de timp 
binecuvântat şi privilegiat (kairos) pentru înnoirea și transfigurarea existenței poate fi 
reprezentat de cele două evenimente naţionale majore: din punct de vedere cultural, 

anul 2012 este marcat de comemorarea vieţii marelui dramaturg Ion Luca 
Caragiale, o personalitate care a marcat societatea timpului său, ale căror ecouri 
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se răsfrâng încă până în zilele noastre. Viziunea împărtăşită prin edificiul grandios al gândirii 
sale satirizează fără milă, dar cu scopul de a fi îndreptate, tarele societăţii româneşti, moravurile 
degradante ale epocii sale (prostia, lenea, incultura, imoralitatea, acceptarea compromisurilor, 
frauda, nepotismul, demagogia, corupţia, mita, şantajul, etc.), a căror actualitate nu poată fi 
pusă sub semnul întrebării nici la 100 de ani după moartea sa.  
          În plan religios, această acută necesitate de purificare spirituală a fost tradusă de Patriarhia 
Română prin omagierea în anul 2012 a Tainei Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor, tai-
nă destinată tămăduirii trupului și mântuirii sufletelor creștinilor.  
          Prin aceste două, le-am putea numi, coordonate, timpul poate dobândi valenţe inedite; el 
poate deveni creator în măsura în care ne unim în iubire cu semenii noştri (şi astfel şi cu 
Dumnezeu Cel Viu, Care se identifică cu fiecare făptură a Sa), împletind cuvântul bun cu fapta 
caritabilă, arta medicală cu rugăciunea, grija pentru sănătatea noastră, inclusiv morală, cu grija 
pentru sănătatea celor din jurul nostru şi a celor aflaţi mai departe de noi. Cu toţii ştim cât de 
importantă este starea de sănătate a unui om şi de aceea, iubindu-ne aproapele ca pe noi înşine, 
după porunca Iubitorului de oameni, să purtăm de grijă copiilor, părinţilor şi bunicilor, vestindu
-le bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. De asemenea, în limita posibilităţilor, să ne întindem 
mâna ocrotitoare şi asupra aşa-numiţilor copii ai străzii, asupra celor aflaţi în neputinţă, vizitân-
du-i şi ajutându-i pe oamenii singuri, bolnavi şi săraci, fie acasă, fie la patul de spital sau în 
aşezămintele sociale, preţuind şi aducând alinare celor aflaţi în suferinţă.  
          Printr-o asemenea atitudine firească de a zăbovi lângă o persoană neajutorată, de a 
pătrunde în universul acesteia, cunoscându-i gândurile şi neîmplinirile, timpul ne va face un 
dar, acela de a avea răbdare cu noi, făpturile lui Dumnezeu; mai presus de acestea, aducând 
speranţă şi bucurie într-un mediu plin de suferinţă şi întristare, noi, oamenii, îndatoraţi cu 
împlinirea poruncii mântuitoare, devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos pentru cei bolna-
vi şi săraci.  
 
Bibliografie 
*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBMBOR, București, 1988;   

www.patriarhia.ro, Timpul vieţii veşnice-măsură a devenirii (13 septembrie 2012).  

Stăniloae, Preotul Profesor Dumitru, Teologie Dogmatică Ortodoxă (I), ediţia a III-a, Ed. 
IBMBOR, București, 2003;    

                                                                           
 
                                                                        Prof. Marius-Constantin Pavel  
 

 

http://www.patriarhia.ro
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Începuturile 

Am „comis” primul text (dacă interesează pe cineva) pe când eram elev în școala genera-

lă. Cred că prin clasa a șasea sau a șaptea. Nu știu în ce măsură contează, dar oricum cu exactita-

te n-aș putea preciza. La clasă mă refer, desigur. Am fost provocat, dacă pot spune așa, de un 

coleg de clasă, V. N. Nu strălucea la învăţătură, cam ca majoritatea dintre noi; cu mare cinste dar 

și dintr-un spirit aparte solidaritate trebuie să spun că și eu făceam parte din această majoritate. 

Sărăcuţ rău de tot și cu o situaţie familială mai mult decât sensibilă, nu ieșea în evidenţă prin 

absolut nimic deosebit. Decât poate fizic, fiind un bun sportiv și frumușel foc, chiar dacă ochii îi 

erau de un albastru atât de spălăcit încât ai fi zis aproape că sunt albi. Dar asta e deja altceva.  

Așadar, într-o zi, stând de vorbă cu el pe un subiect de care bineînţeles că nu mai am ha-

bar, am luat în mână, în mod reflex, un caiet aflat pe bancă, în faţa sa și l-am deschis. Tot în mod 

reflex l-am frunzărit și, citind la întâmplare câteva cuvinte, apoi propoziţii, mi-am dat seama că 

acela nu era un caiet de teme și nici de lecturi suplimentare. Era un altfel de caiet. „Ce e, mă, 

asta?” l-am întrebat. „O povestire poliţistă” – parcă îmi spunea cât e ceasul. „Cum adică o poves-

tire poliţistă?” Tăcere. „Tu ai scris-o?...” „Da”, mi-a răspuns V. la fel de senin, fără să roșească, așa 

cum aș fi bănuit că trebuie să reacţioneze măcar pentru simplul fapt că i se descoperise o pasiu-

ne ţinută ascunsă.  

Ba uite că nu era deloc ascunsă, din moment ce ţinea caietul la vedere, putând ca oricine 

să pună mâna pe el. Cumva asta și voia, de fapt? Mă zăpăceam în propriile-mi gânduri. „Dar nu 

am terminat-o”, mă trezi V. din șirul de întrebări pe care mi le puneam și-mi vorbi tot așa, ca și 

cum mi-ar fi zis că începuse să mănânce o prăjitură și cum nu putuse s-o dea gata mai lăsase și 

pentru mai târziu. „Mi-o dai și mie s-o citesc?” „Sigur, dar vezi să nu pierzi caietul”; și zicând as-

ta - ţin minte precis – m-a părăsit lăsându-mă cu ochii-n soare și abandonând și discuţia despre 

al cărei subiect ziceam că nu-mi mai amintesc. 

Am luat caietul acasă și în aceeași zi am citit povestirea, mă rog, atât cât scrisese din ea. 

Nu era mai nimic spectaculos, o chestie naivă care încerca să imite „Dragoste și portoca-

le la Palermo”. Și totuși, era ceva. V. scria.  

Țin să fac o paranteză, fără a mai pune și semnele consacrate. Pe vremea aceea, ele-
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vii (și nu numai ei, poate o să revin vreodată asupra acestui subiect) citeau. Mai toţi aveam fișă 

la biblioteca școlii, iar ăștia din familii mai modeste mai împrumutam cărţi și de la cei ai căror 

părinţi cu dare de mână cumpărau mai tot ce apărea, fără alegere, având acasă biblioteci ticsite 

cu volume din cele mai diverse genuri și din care puteai lua liniștit câteva uitând să le mai îna-

poiezi pentru că oricum nu li se simţea lipsa. În ce mă privește, mai aveam o fișă la biblioteca 

Clubului „Flacăra 2” și una la biblioteca orășenească – de unde era gata-gata să fiu pârât la școa-

lă, de către bătrâna bibliotecară, pentru că cerusem spre împrumut „Decameronul”, o carte evi-

dent nerecomandată unui mucos de vârsta mea. Și apoi, ca să închei această paranteză imagina-

ră, nici nu se putea pune problema să nu avem caiet de lecturi suplimentare. Cum ne întorceam 

din vacanţa mare, primul lucru pe care îl făceam la ora de română era să prezentăm acest caiet 

în care trebuia să facem rezumatul cărţilor citite pe parcursul verii. După care, în timpul școlii el 

trebuia completat cu alte și alte rezumate ale cărţilor ce ni se dădeau de citit, periodic, în afara 

lecturilor din manuale. Și uite, am impresia – de fapt siguranţa - că treaba asta nu ne-a dăunat 

deloc; ba dimpotrivă. 

Revenind, deci. Povestirea lui V. 

nu apucase să se închege, era încă 

în faza de așezare a acţiunii, de 

introducere a personajelor. Dacă 

valoare literară evident nu avea, 

în schimb mi-a trezit niște ambi-

ţii uriașe în sensul de a începe/

încerca la rându-mi să scriu. Și m

-am apucat de treaba asta de a 

doua zi. Șablonul era același: 

gangsteri, pistoale, spioni, treburi 

de-astea. Țin minte că pentru a 

descrie o mașină cu care dispăru-

seră niște „suspecţi” m-am folosit de un almanah din care am descris cât am putut de 

fidel o limuzină a cărei poză era lângă a altora ce erau vedetele în materie din anul 

respectiv. Bineînţeles, în ţări de peste mări și zări. Și alte oceane.  
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I-am înapoiat caietul lui V., m-a întrebat dacă mi-a plăcut, i-am zis că da și i-am mărturi-

sit că am început și eu o povestire. Nu s-a arătat deloc mirat și i-am propus să facem un pariu, 

cine o termină primul. Nu s-a prins, și am aflat că nu a mai scris la a lui decât câteva rânduri și 

apoi a abandonat-o, pierzând totodată și caietul și neregretând deloc lucrul ăsta. Nu s-a mai 

apucat niciodată de scris. Cam la fel s-a întâmplat și în ce mă privește. N-am fost capabil să scriu 

mai mult de câteva pagini de caiet, patru-cinci și tot recopiam ce scrisesem, schimbând de fieca-

re dată fie și numai un cuvânt.  

În schimb am reputat un mare succes (exclusiv în faţa mea) scriind un fel de cronică la o 

expoziţie de caricaturi ce fusese aranjată pe un hol al Clubului. Acestea fuseseră făcute de un tip 

fără studii, dintr-o comună din apropierea orașului, dinspre nordul său - și aveau desenele al 

naibii de asemănătoare cu cele din revistele de protecţia muncii, care înfăţișau la modul grotesc 

indivizi certaţi cu NTS-ul. În sensul că ba le cădea o cărămidă în capul neacoperit de casca de 

protecţie, ba se electrocutau, alunecau pe uleiul neglijent împrăștiat pe ciment, provocau incen-

dii pentru că fumau lângă substanţe inflamante ori cine știe ce alte acte de indisciplină săvâr-

șeau și erau apoi „mustraţi” printr-un text naiv; semi-poetic. Pe două foi „de cerere” m-am pre-

zentat, mi-am mărturisit dragostea pentru scris și citit, dorinţa chiar de a ajunge ziarist, apoi am 

descris câteva desene ridicând în slăvi talentul autorului lor. Am pus „articolul” în plic și l-am 

expediat ziarului judeţean („Dâmboviţa” – ce apărea pe vremea aceea zilnic și în format „mare”). 

Cam peste o săptămână a apărut în el o știre de câteva rânduri, la pagina „Ne scriu coresponden-

ţii voluntari”, despre respectiva expoziţie. Scurt, la modul strict informativ. Nici o legătură cu 

laudele și aprecierile mele. Articolul era însă semnat cu numele meu, fără a se preciza și faptul 

că eram elev. Nu m-a felicitat absolut nimeni, și nici în rândul celor ai casei nu am produs vreo 

emoţie.  

Doar tipul, pe care l-am cunoscut peste câţiva ani, nu mai știu în ce împrejurare, când 

eram la liceu, mi-a spus că despre expoziţia lui din urmă cu câţiva ani se scrisese și în ziarul ju-

deţean. Și a scos dintr-o mapă pe care o purta mereu asupra lui (și în care avea tot felul de schiţe 

și desene, inclusiv o revistă jerpelită de atâta purtat, din URSS, ce apărea în traducere 

românească și în care de asemenea avea câteva caricaturi semnate cu numele și prenu-

mele lui, ţara, chiar și comuna: I!), o tăietură din ziarul cu pricina pe care eu îl pier-
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dusem, sau îmi fusese luat pentru a fi folosit la împachetarea a cine știe ce. Păi, eu l-am scris, i-

am zis, și de atunci am rămas prieteni.  

Ne-am mai văzut o vreme, vorbeam mereu despre „arta” noastră (îi plăcea teribil să tot 

repete cuvântul ăsta, de parcă noi doi eram pe cale să răsturnăm pământul cu preocupările noas-

tre – începusem să scriu mai serios, dar despre asta, altă dată), mai mergeam la o bere, mai fu-

mam o ţigară, apoi l-am mai văzut de câteva ori după ce am terminat facultatea. Sau parcă/poate 

în timpul facultăţii, nu mai știu precis. După care, nu mai știu ce s-a întâmplat cu el, căci parcă 

mi-a zis (încă de „atunci”, de când eram încă elev) că ar vrea să fugă din ţară. Nu mai știu nici 

cum se numea. 

                                                                                                      I.M. 

                                                                                                29.12.2011 – 01.01.2012 

(Din volumul în pregătire, cu titlul provizoriu: „Auto-bio-jurnal”) 
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Modernismul în epicul lui Camil Petrescu 

   Necesitatea unui modernism românesc 

Analizând, în ansamblu, ceea ce înseamnă epic, se pot descoperi cu ușurinţă două mari 

direcţii ale acestui gen literar: direcţia naraţiunii la persoana a III-a și cea a relatării la persoana I 

– ipoteze cu implicaţii diferite (pe alocuri contradictorii) în demersul literar al prozei. Astfel, se 

poate vorbi despre un “ante” și un “post” Proust; despre implicaţiile deosebite ale romanului În 

căutarea timpului pierdut (1913) în evoluţia prozei franceze și de pretutindeni. 

Caracterele voit realist și omniscient ale epicului încep să dispară odată cu apariţia nara-

ţiunii de tip subiectiv-introspectiv; însă, dacă până atunci (1913) se putea constata existenţa unei 

formule epice-realiste, cu aspecte moralizatoare (gen Thomas Hardy), acum orice urmă de tipar 

dispare, lăsându-se loc unei libertăţi a spiritului, ce îi implică, în mod egal, pe cei doi parteneri 

ai actului literar – autorul şi cititorul.  

 Aparenta lipsă a unei structuri –în cazul relatării de tip subiectiv- conduce nu numai la 

“eliberarea” din canon, ci și la ambiguizarea actului narativ, din perspectiva instanţelor autor/

narator. 

 Astfel, mentalităţile literare împietrite într-un realism rural (din fericire, nu și idilic) sunt 

nevoite să se schimbe, să se transforme, ba chiar să dispară. Mișcarea novatoare, europeană pare 

să “prindă” și în cultura română; însă, sub imperiul unui tradiţionalism narodnicist, va genera 

conflicte de atitudini în perioada interbelică. 

 Înţelegând valoarea adaptării la saeculum, Eugen Lovinescu, al doilea critic de direcţie 

din cultura română, va înfiinţa o grupare și o revistă, orientate  către modern, către noutate, 

Sburătorul –“Denumirea revistei e [...] paradoxală, căci rezonanţele ei folclorice îi contrazic orien-

tarea potrivnică exceselor ruraliste. O găsise Ion Minulescu, după ce Liviu Rebreanu venise cu ide-

ea înfiinţării publicaţiei, iar criticul, deşi ar fi preferat să o numească «Discobolul», e de acord cu 

ea. Cu această titulatură, revista avea să facă o pestigioasă carieră în competiţia fenome-

nelor literare din epoca interbelică, destul de agitată sub acest aspect.” Poate că adevărata 

acceptare a acestei denumiri  provine din educaţia clasică (greacă și latină) a criticului, 

care știa că a imita  nu înseamnă a prelua, ci a adapta specificului naţional; ori, fără 
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specific naţional, cultura, în general, tinde să-și piardă din consistenţă și să devină un simulacru. 

 Literatura română se organizează, deci, în perioada interbelică în funcţie de cele două 

constante: proustianismul și lovinescianismul. 

 Este drept că noua orientare – către subiectivitate și introspecţie – va genera o stare con-

flictuală cu grupările de tip tradiţionalist-semănătorist; însă “vehemenţa” moderniștilor faţă de 

lumea rurală este greșit înţeleasă, pentru că noua direcţie nu este una a tematicii, ci a modalită-

ţilor de exprimare a artisticului. 

 Modernismul, în esenţa lui, nu realizează o selecţie la nivel tematic, și nu absolutizează 

urbanul – dovadă în acest sens fiind romanul Ion (1920) al lui Liviu Rebreanu - , ci propune for-

mule narative inedite, ce se apropie de psihic, de trăirile autentice. 

 Altfel spus, orientarea modernistă este una a discursului, și nu a istoriei; deci vizează ino-

varea actului artistic literar sub aspectul formulelor narative, strategiilor, ce-și propun să redea 

nu viaţa – în amănunte infinitezimale – ci omul, în valorile lui lăuntrice, ascunse, în care reușise 

să intre, până atunci, numai jurnalul. 

În literatura română, modernismul propus de Eugen Lovinescu pare să găsească în romanul lui 

Proust o soluţie în ceea ce privește posibilităţile de “alcătuire” a unei desfășurări epice. 

 Deși se manifestă ca romancier, abia în 1930, Camil Petrescu reprezintă, în adevăr, con-

cretizarea simultană a ceea ce înseamnă modernism lovinescian și formulă narativă proustiană. 

 “Se poate spune că de aproape un veac încoace, nici un scriitor n-a 

tulburat mai adânc conştiinţa literară a lumii şi mai ales n-a concentrat 

asupra lui, în aşa măsură, întelectualitatea contemporană, decât Marcel 

Proust. 

 Naşte întrebarea ce spor aduce deci culturii universale, prin contri-

buţia lui, şi încă în aşa măsură ca să fie considerat deschizător de eră no-

uă, poate tot atât cât Balzac însuşi ... 

 Şi răspunsul ar putea să fie că literatura epică de până la Proust 

nu se mai integra structurii culturii moderne, iar faţă de evoluţia rea-
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lizată de ştiinţă şi filosofie în ultimii patruzeci de ani, această literatură 

epică rămăsese anacronică.”  

Devenirea modernistă a lui Camil Petrescu se verifică atât la nivelul realizărilor sale strict litera-

re, cât și sub aspectul unei activităţi de teoretizare a acestei noi formule narative, consacrate cu 

numele de proustianism. 

 Scriitorul va publica, în special în Revista Fundaţiilor –unde era interzisă polemica- unele 

studii, cu orientare evident teoretică, ce vor fi cuprinse, mai târziu, în volumul Teze şi antiteze, 

apărut în 1936. 

 Dacă, în 1920, romanul Ion al lui Liviu Rebreanu reușise să ofere o soluţie în disputa tra-

diţionalism-modernism, fără ca, de fapt, să o rezolve într-un fel, romanele lui Camil Petrescu – 

Ultima noapte ... (1930), Patul lui Procust (1933) și, mai târziu, lucrările teoretice ale acestuia 

conduc literatura epică românească spre întegrarea definitivă, în zona proustianismului. 

 În acest sens, primul studiu al volumului Teze şi antiteze poartă un titlu elocvent: Noua 

structură şi opera lui Marcel Proust. 

 Construit în jurul ideii determinismului istoric, acest prim studiu, din volumul sus- 

amintit, pune faţă în faţă două “realităţi” epice diferite, dacă nu opuse chiar, una a marilor con-

strucţii epice, de factură realistă, și cealaltă, nouă, a proustianismului, justificând prezenţa și 

necesitatea celei din urmă printr-o corelaţie dintre artă și filosofie / știinţă: 

 “Se poate preciza anume că arta literară, arta romanului îndeosebi, 

rămăsese într-un stadiu caracterizat anterior, că ştiinţa şi filosofia timpu-

lui nostru nu-şi aveau o literatură epică într-adevăr corelativă ...”  

Iată, deci, că literatura devine, în viziunea lui Camil Petrescu, o componentă intrinsecă a 

vremurilor ce o generează, ba, mai mult, o prelungire artistică a filosofiei și știinţei, în general. 

Susţinut de apariţia romanului lui Proust –pe tărâm francez-, demersul teoretic al scrii-

torului se fondează pe o apropiere dintre filosofia lui Bergson, psihologie și literatură, 

combinare esenţială în procesul așezării eului în centrul preocupărilor generale. 

Camil Petrescu propune, deci, o naraţiune de tip absolut subiectiv, în interiorul 
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căreia naratorul își pierde capacităţile demiurgice, devenind un personaj ce poate să relateze 

numai din propria perspectivă, deci  la persoana I. 

„Această întoarcere înăuntru, această convingere că absolut  nu cunoaştem decât propriul nostru 
eu, [...], această aşezare a eului în centrul existenţei, [...], acest 

video analog lui cogito, constituie termenul comun dintre metafizica lui Bergson şi opera lui Mar-
cel Proust. În acest video (în sensul intuiţiei complete, evident) găsim cheia care explică şi fondul şi 
particularităţile atât de izbitoare ale lui Proust, felul atât de neobişnuit al structurii lui.” 

Se petrece, iată, în partea cea mai lăuntrică a naraţiunii, o mutaţie extraordinară în ceea ce pri-

vește rolul naratorului faţă de relatarea pe care o întreprinde. Dacă scrierile realiste propuneau o 

ficţiune guvernată de ubicuitatea naratorului, care avea capacitatea să patrundă –simultan- în 

toate mediile, naraţiunile „noii structuri” sunt orientate către trăirile intrinseci ale eului narator, 

care, pierzându-și omnipotenţa, „se vede nevoit” să se raporteze lumii prin și în sine. 

Din această nouă perspectivă asupra actului narării derivă conceptul autenticitătii, ce nu face 

referire la ideea (specifică realiștilor) de mimesis, ci la faptul că singura realitate, pe care narato-

rul poate s-o prezinte (în mod autentic, verosimil, credibil), este cea a propriului eu. 

 Altfel spus, ideea de prezentare întocmai a vieţii, ce aparţine scrierilor de factură realistă, 

pare să-și piardă credibilitatea în contextul noii structuri, ce validează conceptul de autenticita-

te, prin raportare, numai și numai la propriul eu. 

 Problematica analizei psihologice și a autenticităţii se extinde, prin extrapolare, și la in-

stanţa narativă a personajului (fiinţă „de hârtie”, ce fusese „obișnuită” să funcţioneze, în proza 

realistă, prin raportare la un model prestabilit, al personajului-tip), astfel, în epicul de tip prous-

tian, personajul nu mai este predestinat, ci se manifestă imprevizibil, în funcţie de propriile tră-

iri, interese și raportări la realitate. Începe să dispară ideea că personajul romanesc se află în 

strânsă legătură cu mediul în care trăiește, fiind generat de acesta. Conflictele de natură socială 

–care particularizau romanul realist- sunt înlocuite de conflictele interioare, susţinute în econo-

mia epică a prozei proustiene de autenticitate și analiză psihologică. 

 Mutaţiile propuse de noua structură, în domeniul epicului, se regăsesc nu numai 

sub aspectul instanţelor narative, despre care am amintit până în acest punct, ci se pre-

lungesc și în cazul relaţiilor temporale și spaţiale, care determină, implicit, naraţiu-



 14 

nea în direcţia simultană a celor două niveluri ale ei: istoria (fabula) și discursul. Astfel, dacă în 

romanul realist, temporalitatea decurge cronologic, iar momentele subiectului se „înșiruiau” lo-

gic, după schema unanim cunoscută, în proza de analiză psihologică, timpul este o noţiune 

ucronică, determinată –numai și numai- de voinţa lăuntrică a personajului-narator, manifestată 

prin fluxul conștiinţei și memoria involuntară. 

Camil Petrescu oferă, deși nu subliniază aceasta în studiul său, o concretizare a principiilor mo-

derniste, pe care Eugen Lovinescu le înfăţișase în cele două lucrări ale sale – Istoria literaturii 

române contemporane și Istoria literaturii române moderne; mai mult, conceptul de sincronism, 

care „guvernează”, practic, mișcarea modernistă românească, își găsește rezolvarea în direcţia 

proustiană, propusă de scriitor, demers ce conduce, de fapt, la ideea că literatura noastră se 

„aliniază” celei franceze prin intermediul romanelor camilpetresciene. 

 

                                                                                  Nicoleta Spiridon 

                                                             Liceul Teoretic “I.L.Caragiale”- Moreni 

Mircea Dinu 

Ecuația luminii (1995)        

poeme inedite 

 
1.Bunăvestire 
 
Roaba Domnului esti doar? 
O sa-ți fie cum ai spus 
și din trupul tău de carne 
se va naște Cel de Sus. 
 
Ce nu-ncape universul 
se va face un atom, 
Dumnezeu cel Viu din tine 
se va naște ca un om. 

 
 
Voia Lui să crească-n tine 
Fiul veșnic, drept și sfânt, 
azi Cuvântul Lui vă vine 
să se nască din pământ. 
 
Trupul tău firav va strânge 
ce-a fost tainelor mister, 
plângi fecioară, tu vei plânge 
lacrimă eternă-n cer. 
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2.Jertfa permanentă 
 
Suspini si-acuma singur în pustie, 
un cui în mâna Ta mai sfredelește, 
îți porți stigmatele în veșnicie, 
mai suferi  încă foarte omenește. 
 
Mai sapă încă cu dureri în Tine, 
cu bicele prostiei și uitării 
și un soldat dement mai vine 
să-Ți dea să bei oțetul nepăsării. 
 
Ce n-au putut vedea coloanele de îngeri 
ei au privit cu ochii lor nătângi, 
pe-o cruce albă răstignit mai sângeri, 
pe lemnul morții înălțat mai plângi. 3.Vocea Evei 

 
Atingerea ta mă întoarce 
la trupul întâiul, divin, 
ca valul pe maluri m-aș sparge 
să curg peste tine deplin. 
 
Atingerea ta mă destramă 
în fire subțiri și să știi 
pe umerii tăi de aramă 
cămașă plăpândă ți-aș fi. 
 
Destinul ne-a rupt în destine 
dar astăzi spre tine-aș pleca, 
cu aripi întoarse în mine 
năuntrul tău aș zbura. 
 
Atingerea ta mă-nfioară 
și simt că din tine-am plecat 
cum ziua se varsă în seară, 
cum vorba se stinge-n oftat. 

4.Poem 
 
Cu brațele pe cruce-ntins 
îmbrățișezi tot universul, 
ești focul neaprins, nestins 
și Tu ești Fața și Reversul. 
 
Prin Tine facerea a fost, 
Tu vei transfigura sfârșitul 
și toate vor avea ca rost 
să mărginească infinitul. 
 
În mâinile Tale deschise 
încape ce e și va fi, 
apoi vei veni într-o zi 
când moartea și ea va muri. 
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5.Stejarul Mambre        (Facerea, 18) 
 
Nu-mi spune cine sunteți, ce văd îmi e de-ajuns, 
aproape că mă arde retina fulgerată, 
cu o lumină caldă sunt alintat și uns, 
în trei îngemănată și-n trei nedespicată, 
 
aproape că mă frige lumina Vieții, Tată. 
 
Nu-mi spune cine ești, vreun tunet în ureche 
să nu-mi dărâme firea ușoară și stricată, 
m-aș dezbrăca de mine, de pielea mea mai veche 
sub șoapta Voastră una și neamestecată, 
 
să mă îmbrac în haina luminii tale, Tată. 

6.Rugăciune 
 
Învață-mă, Părinte, ce vorbe să mai spun 
ca să te poată face să fii prezent în ele, 
vreau un cuvânt edenic in care să adun 
nădejdea caldă-n Tine din gândurile mele. 
 
Aș vrea să pot un sunet articulat suav, 
ceva ca armonia densă a luminii, 
îngăduie-mi Părinte un cuvânt firav 
din limba-n care-Ți cântă heruvimii. 
 
Cu strălucirea albă a feței Tale sfinte 
înveșmântează-mi Doamne plăpândele cuvin-
te, 
aruncă peste ele cu câteva petale 
din floarea revărsată a Mângâierii Tale. 

7.Învierea lui Lazăr 
 
Lăsați mormântul deschis și stingher, 
aruncă departe cu stânca stricării, 
vă dau să beți apa vieții, vă cer 
o sete cum ați bea apa mării. 
 
Cătușele morții sunt aspre și reci, 
întinde-Mi, Lazăre, mâna, 
cel care crede în Mine, în veci, 
și mort va trăi totdeauna. 
 
Puțin, un fir subțire de frig 
viața în viață și moarte-o împarte, 
cu glasul vieții nestinse îți strig, 
Lazăre, vino afară din moarte! 
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                             Labirintul cunoaşterii 

           V-aţi gândit vreodată de ce plouă din când în când ? Eu cred că, de fapt, Cerul  plân-

ge...uneori  i  se face milă de noi, simplii muritori, adesea pierduţi într-o lume a umbrelor, a apa-

renţelor înșelătoare. 

           Deși la nivel teoretic omul apare drept o fiin-

ţă iubitoare, înţelegătoare, iertătoare, să ne gândim 

puţin câţi dintre noi ne amintim de aceste virtuţii, 

daruri minunate pe care Bunul Dumnezeu ni le-a 

încredinţat ? Nu ni le-a dat să le păstrăm, să ne ui-

tăm la ele și să exclamăm încântaţi:”Ce frumoase 

sunt”, nu nicidecum,  trebuie să rupem ambalajul 

subţire al acestora și mai mult, să le arătăm, să le 

împărţim, să le încredinţăm și celor din jurul nos-

tru și asta nu pentru a le arăta cât de buni suntem 

noi, ci pentru a le demonstra cât de buni sunt ei. 

Însă în situaţiile deficile din viaţa noastră,  și acesta 

este un termen relativ pentru că omului îi  place să 

creeze adevărate drame, să facă din ţănţar armăsar 

sau dintr-un fir de praf o întreagă casă de gunoi, în 

faţa răului, poate chiar a morţii uităm ca NOI sun-

tem de fapt Noi Oameni Ai Iubirii, sădim peste tot 

în jurul nostru copaci falnici, impunători, ce străju-

iesc parcă înaltul, albastrul, infinitul cerului, copaci 

ai Mândriei, ai Orgoliului, ai Răutăţii și avem nea-

semuită grijă de ei, unii din naivitate, poate inconștient, alţii din convingere, perfect conștient. 

            Acum, poate mai mult ca niciodată, traversăm o apă, întinsă si adâncă, a schimbării, tot 

din cauza noastră; pentru că ne-am pierdut originile, am uitat sau mai bine zis n-am înţeles de 

ce am fost trimiși în această lume largă, lăsăndu-ne seduși de putera egolui personal.Trăim cu 

impresia că suntem liberi, asta doar pentru că facem ce vrem, cănd vrem sau cum vrem, dar de 

fapt suntem pierduţi, rătăciţi, captivi în lagărele unei realităţi deformate de putera banului, a 

avariţiei sau a invidiei, ne aflăm într-o închisoare rece, pe care chiar noi o plătim pentru a ne 

găzdui. Aceasta  își deschide însă porţile, poţi evada, te poţi elibera chiar, dar asta atunci 

când ai înţeles ca între Viaţă și Moarte ești chemat să-ţi regăsești Regatul Pierdut. Ai 

Adevărul, Calea și Viaţa, nu-ţi rămâne decât să tai din copacul Mândriei, sădit tot de mâ-

na ta, o bucată de lemn, nici mai mică, nici mai mare decât poţi duce, să-ţi sculptezi 

cu măiestrie și minuţiozitate crucea  și să te încumeţi în labirintul infinit al spaţiu-
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lui, dar și al timpului, încer-

când cu tot sufletul tău, ori-

cât de mic sau de mare ar fi 

acesta, să urci propria-ţi 

Golgotă. 

             Dumnezeu, Tatăl 

Nostru Ceresc, nu așteaptă 

de la NOI, Noi Oameni Ai 

Iubirii,  nimic mai mult de-

cât să fim fericiţi, să ne bu-

curăm de cei pe care îi avem 

în jurul nostru ... e mai im-

portant decât ceea ce avem 

în viaţa noastră. E cazul să 

mai fim și mulţumiţi, să-nţelegem că cei bogaţi nu sunt intr-adevăr așa, iar cei săraci...nefericiţi, 

triști,  urmăriţi de ghinion sau neîmpliniri; în faţa lui Dumnezeu cu toţii suntem egali și avem 

aceeași îndatorire faţă de El, de partie și de noi înșine. E timpul să trăim în prezent, să ne gân-

dim că până să fie, mâine ,,va este o zi”, o zi frumoasă, de care trebuie să te bucuri cu toată fiinţa 

ta, învăţând astfel să exiști, pentru că intr-adevăr tot ceea ce există este, dar nu tot ceea ce este 

există deja. Învaţă să fii tu însuţi: vesel, spontan, frumos, creativ, iubește si lasă-te iubit, înţelege 

că miracolele, dragostea sunt ca vântul, nu le poţi vedea, dar le simţi. Grădina bogată, roditoare 

a Edenului te așteaptă, la fel și cea secetoasă, aridă a Iadului, tu singur îţi alegi viitoarea destina-

ţie de vacanţă, o vacanţă mult prelungită, ce va dura o clipă, două, nouă...de veșnicie. Dă frâu 

liber sentimentelor, ascultă vocile din lăuntrul tău și fii bun, blând, smerit, drept, dar cel mai 

important înţelegător cu semenii tăi, fugi în lumea largă, caută-ţi jumătatea, treimea sau sfertul, 

acea inimă care bate la unison cu a ta și lasă-te iubit frumos de o persoană specială, alături de 

care să descoperi adevărata bucurie a vieţii: aceea de a crește un suflet. Având permanent ceva 

de făcut, de iubit și de sperat, cred că și Cerul va plânge din ce în ce mai rar! 

Șerban Maria Cătălina 

Clasa a X-a A 
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EpigRIME 
Eu fac versuri o mulțime 
Și spun adevăru-n ele! 
Fie bune, fie rele,  
Eu le numesc...epigRIME! 
 
Cu umor, câteva grame 
Și cu poante, o pătrime, 
Nu le numesc epigrame, 
Ci le numesc...epigRIME! 
 
Nu mă faceți să v-atac 
Că, nu vreau s-atac pe nime... 
Rimele ce eu le fac, 
Să rămână...epigRIME! 
 
Despre doamnele directoa-
re 
Nu comentez despre ele, 
Că altfel dau de belele... 
Ele sunt șefele mele, 
Cu și fără ghilimele!  
 
Elevilor mei, gălăgioşi 
Vă propun, în catalog, 
Să modificăm, pe loc, 
Și, în loc de GEOGRAFIE, 
Vreau să scriem...GĂLĂGIE! 
La ea nimeni nu vă-ntrece 
Și veți lua cu toții 10(zece)!!! 
 
La ultima oră...(în care 
aproape jumătate din clasă 
a chiulit!) 
Optișpe elevi în clasă! 
(Cinste lor,pentru prezență!) 
Cinșpe...în drum către casă! 
(Lor,le-am pus la toți absență!) 
Cine la chiul e maestru, 
Să chiulească-n continuare... 
Iar la sfârșit de semestru, 
Să vezi note la purtare!  

Pe Facebook...(supărat pe 
unii/unele care-şi puneau po-
zele culcate/într-o parte!) 
Am la voi o rugăminte! 
Citiți toți și luați aminte! 
De postați poze pe-aici, 
Poze mari sau poze mici, 
Puneți-le,măi,ca la carte, 
Nu le puneți într-o parte! 
Că ne rupem cu toți gâtul 
Și vă admirăm...cu gândul! 
Jos,pe poza voastră,dați pe 
„Opțiuni”, 
Rotiți stânga/dreapta și-o să fiți 
mai buni! 
De nu vă convine ce v-am scris 
aici, 
Dați cu toți în mine...dar nu cu 
un bici! 
Iar de am dreptate că am scris 
așa, 
Aștept comentarii!FIȚI DE PAR-
TEA MEA! 
 
Nu mă supăra, „frate”! 
De mă supără vreun „frate”, 
Îi fac imediat catrenul... 
De se supără și poate, 
Să-mi facă și el...CA TRENUL ! 
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Anul şcolar trecut...„discursul” meu la 
„Ultimul clopoțel” (eram dirigintele cla-
sei 12 G, promoția 2012)  
Nu plânge,Clasa 12 G ! 
Nu plânge,Clasa 12 G!...râzi c-ai scăpat de 
școală! 
De-acum niciun părinte disperat în zori nu te 
mai scoală! 
Nici chiar profesorii haini,n-o să-ți mai strice 
cheful... 
Nu plânge,Clasa 12 G!...acuma tu ești Șeful! 
În clasa 9-a,mai plângeați,că n-ați luat mereu 
testul, 
Plângea Mănoiu din butoi,plângeați râzând și 
restul, 
Dar,dusu-sa și clasa a 9-a și ați ieșit învingă-
tori, 
Sfârșitul ei a fost încununat cu premii și cu 
flori! 
În clasa 10-a,iar ați plâns că se strângeau ab-
sențe multe, 
Iar din absențele-astea toate,făceam lejer un 
munte... 
Am dat cu cercul printre ele,să-mpac pe toată 
lumea, 
Certatu-ma și domnul Manu,zicându-mi că 
sunt culmea! 
Și a trecut și clasa 10-a...ați plâns atunci de 
bucurie 
Și-ați zis că an ca ăla zbuciumat,în veci n-o să 
mai fie! 
Atunci ați dovedit cu toții,puteți să fiți inteli-
genți, 
Iar la sfârșit de an școlar,n-au fost deloc nici 
corigenți!!! 
În clasa 11-a,plâns din nou...c-am zis c-o să vă 
las, 
Că pe un drum greșit mergeați,ușor,lejer,la 
pas!!! 
Ați tras din greu pân la final,rău-a ieșit pe 
nas... 
Nu corigenți,nu repetenți...cum era să vă 
las ??? 
În clasa 12-a,acum,când vă credeam eu oa-

meni mari, 
Ați plâns,că s-au bușit vreo doi,ca două pietre 
tari! 
Dar anul ăsta repede-a trecut și mult așa nu ați 
mai plâns, 
Asta și pentru că la școală,puțini voi v-ați mai 
strâns! 
Acum,vă pregătiți de plâns din nou...dar,de ce 
oare?! 
Nu plânge,Clasa 12 G!...că-i zi de sărbătoare! 
O să ai timp să plângi destul și o să-l vezi pe Dra-
cul, 
De nu înveți suficient,încât să iei și Bacul! 
Nu plânge,Clasa 12 G!...c-ai absolvit liceul, 
Că o să vezi,de-abia acum o să înceapă greul! 
Pe cerul vieții vreau să zbori frumos,să nu cazi ca 
un Mig... 
Nu plânge,Clasa 12 G! Cu drag,al tău Dirig. 
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Puiul de gripă şi o amică 

 

Azi m-a vizitat o tipă! 
Nici nu m-am trezit eu bine... 
„Mă numesc Puiul de gripă!” 
Și-a și tăbărât pe mine!! 
 
Era mare matahala, 
N-am putut să îi fac față, 
Ma-ndoit de tot ea, boala, 
Parcă eram fir de ață! 
 
Și m-a țintuit la pat, 
N-am putut să mă mai scol... 
M-a chinuit ne-ncetat, 
Mai-mai să-l numesc...viol!!! 
 
Geaba geamăt și suspine, 
O ținea una și bună, 
Că s-a-ndrăgostit de mine 
Și-o să stea la mine-o lună! 
 
M-a chinuit ore bune, 
De și-acum capul mă doare, 
Pentru ea, clipe nebune, 
Pentru mine, o teroare! 
 
Într-un moment de reflecție 
Și al ei de neatenție, 
Am chemat eu foarte iute, 
O amică, să m-ajute. 
 
A sosit înfierbântată 
Și s-a făcut mai fierbinte, 
Și-a-nceput gripei să-i scoată, 
Rând pe rând, câte un dinte! 
 

S-au luptat ce s-au luptat, 
Nu ceda nici matahala... 
Pân la urmă, m-a salvat 
Și mi-a pus pe fugă boala! 
 
Mulțumesc amicei mele, 
Ce nicio gripă nu iartă!... 
Mulțumesc amicei mele, 
Care este...ȚUICA FIARTĂ !!! 
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 Elevilor mei de la clasa 12 E 

(care m-au „acuzat” că le-am rupt 

catedra și care vor să le „cumpăr” o 

catedră nouă) 

 

 

Catedră n-o să vă cumpăr, 
Că-n liceu sunt o mulțime! 
Dacă vreți vi le enumăr, 
Dar mă-ntind cu multe rime. 
 
Însă zic,dacă vă pasă 
S-aveți o catedră-n clasă, 
Să uzați o săptămână  
De...CATEDRA DE ROMÂNĂ !!! 
 
Când vă plictisiți de ea  
Și o să vreți altceva, 
Vă sugerez din memorie 
Și...CATEDRA DE ISTORIE !!! 
 
Mai v-aduc,dar nu cu sacul, 
Și alta, fir-ar să fie! 
Că acuma vine Bacul... 
CATEDRA DE GEOGRAFIE !!! 
 
Cu-atâtea CATEDRE-n clasă, 
Și eu vă promit solemn, 
N-o să mai vreți o catedră 
Care să fie de...LEMN !!! 
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Cerc pedagogic...la noi în liceu 

Joi, 8 noiembrie 2012, s-a desfășurat în liceul nostru Cercul profesorilor de istorie și geografie din 

Centrul Metodic Moreni.  

 

Tematica cercului:  

 

ISTORIE: ,,UTILIZAREA TERMENILOR / CONCEPTELOR SPECIFICE ISTORIEI ÎN CONTEXTE 

CARE IMPLICĂ INTERPRETĂRI ȘI EXPLICAŢII INTERDISCIPLINARE”  

 

GEOGRAFIE: ,,ROLUL GEOGRAFIEI ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA LA ELEVI A COMPE-

TENŢEI - CHEIE EUROPENE: SENSIBILIZARE ȘI EXPRIMARE CULTURALĂ”  

 

Programul activităților a fost următorul:  

*ora 8.30 – Primirea invitaților, care s-a încheiat cu un mesaj de bun venit rostit de prof. Cristina 

Săndulescu, director al Liceului Teoretic „I.L. Caragiale” Moreni  

*ora 9.00 – Lecția demonstrativă „Populația Asiei” susținută de prof. Ciprian Gheorghe, la clasa a 

VII-a, în care domnul profesor și-a dovedit măiestria în predarea geografiei îmbinând eficient 

mijloacele și metodele moderne cu cele tradiționale de învățământ, iar elevii au participat activ 

dând numeroase răspunsuri corecte, ieșind la hartă și indicând diverse elemente geografice, lu-

crând pe grupe și notând în caiete toate ideile principale din lecție  

*ora 10.00- Discuții referitoare la lecție, în care s-au punctat atât aspectele pozitive, cât și, fără 

ocolișuri, aspectele negative 

*ora 10.30 – Noutăți metodico-științifice și bibliografice prezentate de prof. Marilena Despa 

(Școala Dărmănești) și prof. Ion Stoica (Școala nr. 1 Moreni)  

*ora 11.00 - Alte discuții referitoare la: olimpiade/concursuri școlare, înscrierea profesorilor de 

istorie/geografie la gradele didactice, propunerea de organizare a unei manifestări de omagiere a 

fostelor cadre didactice de specialitate din Centrul Metodic Moreni (cadre didactice care sunt în 

viață și aflate, în prezent, la pensie) etc.  

 

La activitățile cercului au participat profesori de gimnaziu din Centrul Metodic Moreni, printre 

aceștia numărându-se, în afara celor nominalizați mai sus: prof. Mihai Răduță (Școala Olari/

Mărginenii de Sus), prof. Amalia Negoescu și Alexandru Stancu (Școala nr. 4 Moreni), prof. Iza-

bela Alexandru (Școala Ghirdoveni), dar și colegi de la școlile din Valea Lungă, Vișinești, 

I.L. Caragiale, de la Școala nr. 2 Moreni etc.  

De asemenea, participanți au fost și profesori ai Liceului Teoretic „I.L. Caragiale” Mo-

reni: prof. Doina Crăcănel (profesor de istorie, responsabil al Comisiei „Om și societa-

te” din liceu), prof. Eugen Stroilă (profesor de geografie), prof. Grigore Ioniță 
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(profesor de istorie), prof. Ion Busuioc (profesor de geografie), prof. Adriana Mihai (profesor de 

istorie) și prof. Cristina Săndulescu (profesor de limba franceză, directorul liceului).  

Organizatorii cercului au fost profesorii din Catedra de Geografie de la Liceul Teoretic „I.L. Ca-

ragiale” Moreni (prof. Ciprian Gheorghe-în rolul principal,pentru susținerea lecției demonstrati-

ve și prof. Ion Busuioc-în diverse roluri,în funcție de situație).  

Catedra de Geografie aduce mii de mulțumiri tuturor colegilor din liceu, care au ajutat la buna 

desfășurare a activităților acestui cerc.  

TEXT, VERSURI ȘI FOTOGRAFII: prof. ION BUSUIOC  

Notă: fotografiile în care apare autorul sunt realizate de prof. GRIGORE IONIȚĂ 

Lecție de geografie...la noi în liceu (Povestea în versuri a unei lecții deschise) 
-8 noiembrie 2012- 
 
Noi de cerc ne-am pregătit, 
Iat-aici avem programul!... 
Și-o să aplicăm sloganul: 
„La cerc, BINE AȚI VENIT!” 
 
Totul este pregătit, 
Lecția poate să înceapă! 
Invitații n-au sosit, 
Toată lumea îi așteaptă! 
 

Elevii sunt toți prezenți 

Și, cu fețe zâmbitoare, 

Se întreabă inocenți: 

„Ne vom descurca noi oare?” 

Invitații au sosit, 
Dup-atâta așteptare... 
Și-un salut de bun venit, 
De la doamna directoare! 
 
Elevii au mici emoții, 
Dar acum se-ncurajează 
Și sunt pregătiți cu toții, 
Pentru lecția ce urmează! 

 
Acum se face prezența; 
Domn profesor, priceput, 

A-nviorat asistența... 
Nu mai e ca la-nceput! 
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În spate, colegii mei, 
Parcă așezați perechi, 
S-au pus pe treabă și ei: 
Sunt numai ochi și urechi! 
 
Onorata asistență 
Are și ea misia ei: 
Să rețină cu prudență 
Momentele lecției! 
 
Nu comentez despre ele, 
Că altfel dau de belele... 
Ele sunt șefele mele, 
Cu și fără ghilimele! 
 
Cu-a lui magică „baghetă” 
(Un arătător de lemn!) 
Domn profesor le repetă 
La elevi, făcând un semn: 
„Eu am să vă scot la hartă 
Și vreau bine s-arătați, 
De nu, treaba este moartă 
Și cu mine o-ncurcați!” 
 
Profu a predat „bagheta” 
La elevi...ei fac naveta 
De la bancă pân la hartă 
Și corect Asia arată. 
 
Profu este mulțumit! 
„Foarte bine, treci la loc!” 
Alt elev e pregătit 
Ca să intre-acum în joc! 
 
Elevii au prins curaj, 
Către hartă se avântă, 
Nu este niciun miraj, 
Geografia îi încântă! 

 
Ea și-a făcut datoria, 
A arătat foarte bine: 

„Ce îmi place geografia! 
Cine la hartă mai vine?” 
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„Domn profesor,eu vă spun 
Că aici este Iran!” 
„Așa este! Răspuns bun!” 
Zise domnul Ciprian. 
 
„Și noi vrem ca să ieșim 
La hartă,așa un pic, 
Să vă demonstrăm că știm... 
Nu este un șiretlic!” 
 
În sfârșit și un băiat 
La hartă s-a-ncumetat! 
Pân-acum au fost doar fete... 
Emotivi băieți,se vede! 
 
Am luat și eu pauză 
Și n-am mai făcut pozele! 
Dar știți din ce cauză? 
Ca s-apar și eu în ele! 
 
Lecția merge-aproape șnur, 
Atmosfera e destinsă, 
Mă mai uit și eu în jur 
Și ce văd? Lume distinsă! 
 
Oaspeții sunt încântați 
Și mai toți își iau notițe! 
Numai noi stăm relaxați... 
„Dă-le-n colo,astea-s fițe”!!! 
 
Aici,nu mai vreau să scriu... 
Nu mai vreau să fac catrenul... 
Las pe alții, dacă știu, 
Deci,nu vreau să fac...CA TRENUL!!! 
 
Elevii muncesc cu spor 
Și-n caiete își notează, 
Profu e în preajma lor 
Și doar îi supraveghează! 

 
Din armata de colegi, 
Unii-s pregătiți acum, 

Nu știu dacă mă-nțelegi! 
Să tragă nu foc, ci...fum! 
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Elevii muncesc de zor... 
Ora asta e frumoasă! 
Iară proful zâmbitor, 
Face atmosferă-n clasă! (1) 
 
Elevii muncesc de zor... 
Ora asta e frumoasă! 
Iară proful zâmbitor, 
Face atmosferă-n clasă! (2) 
 
Un elev acum ne-arată 
O țară,bătu-o-ar vina, 
Care-i cea mai populată!... 
Ați ghicit!...Ea este CHINA! 
 
Folosind computerul 
Și videoproiectorul, 
Domn profesor e mai cool 
Și în pas cu...viitorul! 
(Dar,de mă gândesc ușor 
Și-analizez mai atent, 
Pe la noi e viitor, 
Pe la alții e prezent!) 
 
Chiar de e întunecată, 
Poza asta ne arată: 
Elevi și profi împreună! 
Până când? Până se sună! (1) 
 
Chiar de e întunecată, 
Poza asta ne arată: 
Elevi și profi împreună! 
Până când? Până se sună! (2) 
 
Elevii-mpărțiți pe grupe, 
Au început să se-ocupe 
Să descifreze secrete 
Și-și notează în caiete! 

 
Grupa ce se vede mare, 
Lucrează conștiincios, 

Iar grupa din depărtare, 
Nu se lasă mai prejos! 
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Aici e o grupă mixtă 
Și toți sunt copii isteți! 
E o echipă unită: 
Două fete,trei băieți! 
 
„Măi băieți,nu știți să faceți? 
Nu știți ca să hașurați? 
Niște linii așa trageți! 
Hai lucrați,nu vreau să stați!” 
 
La ora de geografie, 
O elevă zâmbitoare! 
Bine-ar fi așa să fie 
Și la ora următoare! 
 
Altă față zâmbitoare! 
O fi ea evlavioasă? 
Că pe ecran,ne apare 
Chiar...„structura religioasă”! 
 
Doamna Doina, șefa mea, 
Soarbe ușor din cafea, 
Iară șefa mea mai mare, 
Care-i doamna directoare, 
Este aici gânditoare: 
„Cum se va încheia,oare?” 
Numai domnul Ciprian  
E semeț ca un colos: 
„Să țineți minte un an, 
Ce spun eu, e cu folos!” 
 
Proful este la butoane 
Și tastează permanent! 
Ce s-ar fi făcut,măi Doamne, 
De n-ar mai fi fost...curent ??!! 
 
„Am să vă dau niște foi 
Și știți la ce mă gândesc? 

Să le completați chiar voi... 
Repede, că mă gră-
besc !!!” (1) 
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„Am să vă dau niște foi 
Și știți la ce mă gândesc? 
Să le completați chiar voi... 
Repede, că mă grăbesc !!!” (2) 
 
Dovedind multă atenție 
Și că le și place cartea, 
Au răspuns frumos la lecție... 
Mi-a plăcut de clasa VII-a! 
 
Înc-o ultimă-ntrebare; 
Se așteaptă un răspuns... 
Și,își spune fiecare, 
„Hai că ora s-a cam dus!” 
 
Ultimele cuvinte 
Înainte de-ncheiere! 
Ora este pe sfârșite: 
„Ați fost tari! La revedere!” 
 
Elevii pleacă grăbiți, 
Că au oră de română. 
Geografie au,să știți, 
Abia peste-o săptămână! 
 
Domnul Stoica,cuvântează 
Despre a dumnealui carte, 
Asistența este trează, 
Dar cu gându-n altă parte! 
 
Se analizează totul, 
Despre prof și despre clasă, 
Mie-mi fac,să știți,cu ochiul 
Bucatele de pe masă! 
 
Discuțiile de final, 
De final fotografia... 
Nu ne-am înecat la mal! 
A câștigat GEOGRAFIA! 
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Triunghiuri VUX 

 

 

 Intrând la C.D.I am pus mâna la întâmplare pe o carte de matematică. Era „Surprize în 

matematica elementară” de Viorel Gh. Vodă aparută în Editura Albatros București 1981. 

 Acolo am întâlnit noţiunea cu care vreau să vă „surprind”. Se definesc  triunghiurile VUX 

ca fiind triunghiurile în care un unghi al triunghiului este dublul altuia. 

 Triunghiuri VUX particulare: 

A=45°  B=45° C=90° 

A=72° B=36° C=72° 

 Deoarece suma unghiurilor triunghiului este π adică    A+B+C=π   şi  A=2B  =>  3B+C=π      

B<      

Problemă:   Dacă   A=2B    atunci   = + bc  adică c =   

Demonstraţia este imediată: 

Din  =   =>   = 2  

Din teorema sinusurilor     =   =>   =  

 = 2  =>   =   =>  =  

  Grupăm convenabil . Dar c 

≠ b  

 

Propoziţie: Există tiunghiuri VUX cu laturile în progresie aritmetică. 
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a; b; c ÷ => a, b,   ÷ => 

b =    => b=   => 2   => 

3    =>  3= .   

Rezolvând ecuaţia de gradul II   

.   

Se obţin soluţiile  

  

    

Deci   

 

Las la dispoziţia iubitorilor de matematică să aplice „Aplicaţiile trigonometriei în geome-

trie” de la sfârșitul clasei a IX-a să calculeze:  lungimea bisectoarei, formula ariei, raza cercului 

circumscris, raza cercului înscris într-un triunghi VUX. 

 

        Profesor, 

         Pleşoiu Dan  
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ÎNTRE HORMONI ȘI NEURONI 

 Nu, nu este un articol de biologie. Ci unul în care încerc să „definesc” acest fenomen mis-

terios care se cheamă adolescenţă. Este ea un fel de navetă, o alergare între cei doi poli? Cum 

găsești echilibrul? În curtea liceului nostru se află o sală de gimnastică.  Mulţi își antrenează aco-

lo mușchiulatura, fetele își modelează silueta, băieţii bicepșii și trapezul. Dar mai puţini bagă de 

seamă că peste drum se află mulţime de alte săli, pentru un alt fel de gimnastică. Se numesc ba-

nal săli de clasă și folosesc la antrenarea neuronilor. Antrenorii se numesc profesori, iar aparate-

le sunt manuale, cărţi, caiete șamd. De ce ni se pare antipatică antrenarea neuronilor care se nu-

mește scurt cunoaştere? Sigur că se răzvrătesc și hormonii, instinctele dau în clocot nu numai 

primăvara (e un fel de primăvară continuă ea, adolescenţa), dar care dintre cele două forţe care 

ne trag una hăis și alta cea ar trebui să predomine? Ca profesor ar trebui să răspund automat și 

sever: trebuie să vă antrenaţi neuronii, să-i puneţi să ridice greutăţi din ce în ce mai mari. Dar pe 

cine ar mulţumi un astfel de răspuns? În realitate în interiorul fiecăruia se desfășoară un fel de 

război civil între minte și instincte (toţi cei care fumează în pauze știu că fumatul le face rău). 

Problema nu este eliminarea unuia dintre adversari (adică a te lăsa în voia „basic instinct” sau a 

deveni un fel de „călugăr” scufundat numai în învăţătură, fără „să-ţi trăiești viaţa”, fără să știi 

nimic din bucuriile ei), ci stabilirea unei bune păci între ei. Sigur, presa noastră de budă cultivă 

un anume model de „Tonciuri”, adică individe și indivizi care fac un spectacol din goliciunea 

totală a minţilor. A corpurilor nici nu mai contează. Văd, cu infinită tristeţe, cum acest model 

face succes printre adolescenţii noștri. Nu e de râs, e de plâns. Din păcate, termenul de cultură 

generală este astăzi prohibit. Oamenii unidimensionali (căutaţi pe Google să vedeţi de unde vine 

expresia!) au eliminat din programul educativ al studiilor liceale acest obiectiv. Or, nu există altă 

gimnastică mai prielnică pentru inteligenţă decât cultura generală. Nu adolescenţii noștri sunt 

vinovaţi pentru exacerbarea instinctelor primare. Nimeni nu-i învaţă că beţia cunoașterii este de 

multe ori mai ameţitoare decât beţia simţurilor. Atenţie, prostia e epidemică! Iar anatomic neu-

ronii sunt deasupra hormonilor. Deci ar trebui să-i stăpânească…. 

      Prof. dr. christian crăciun 
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