
Urarea aflată, azi, pe 
buzele sau în sufletele a câ-
torva miliarde de oameni, 
evident că sună atât de dife-
rit, lingvistic vorbind, pe un 
meridian sau altul al planetei. 
Important rămâne mesajul 
universal valabil transmis, 
unul care, măcar în parte, să-i 
facă pe oameni mai buni, mai 
toleranți și cu speranța că, 
undeva Sus, Cineva e cu 
ochii pe noi. Să greșim cât 
mai puțin și să ne facem viața 
ceva mai frumoasă, ajutându-
ne și singuri pe cât se poate.  

Mai este foarte puțin 
și se mai termină un an , un 
an care pe cineva l-a făcut 
fericit, pe cineva invers, cine-
va nu vrea să se termine , iar 
cineva abia aşteaptă. Dragi 

colegi,  lăsați -vă  cuprinși  
de fericire şi bucurie, iertați, 
zâmbiți,  relaxați-vă .  Fie ca 
gândurile bune să devină 
realitate, visele să vi se îm-
plinească, prietenii adevăraţi 
să vă rămână mereu aproape, 
iar dragostea să  fie cea pen-
tru care merită să trăieşti o 
viaţă.  

Crăciun fericit! 
 La Mulţi Ani! 

 

Dir. Adj. Prof. Marinescu 
Alexandra Gabriela 
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Halloween este o sărbătoare de 
origine celtică, preluată astăzi de multe 
popoare, aceasta răspândindu-se în se-
colul al XIX-lea prin intermediul imi-
granţilor irlandezi din Statele Unite ale 
Americii. Până în 1989, românii abia 
dacă auzeau despre Halloween; după 
revoluţie, aceasta a devenit, pe an ce 
trece, din ce în ce ,,mai la modă” pentru 
o parte din români. 

Deşi este o sărbătoare împru-
mutată, la fel ca  Ziua Îndrăgostiţilor, 
Halloween-ul s-a sărbătorit anul acesta 
şi la Colegiul Naţional ,,Ion Luca Cara-
giale” printr-o mulţime de activităţi 
distractive. ,,Parada costumelor”, 
,,Pescuitul merelor”, ,,Cursa cu sacul” 
au fost doar câteva dintre aceste activi-
tăţi care au adus zâmbetul pe buze par-
ticipanţilor. 

 Petrecerea a avut loc vineri, 28 
octombrie, si a fost organizată de către 
copiii din cadrul ,,Consiliului Şcolar al 
Elevilor”. Aceştia şi-au dat silinţa pen-
tru a crea ceva minunat şi bineînţeles, s-
a dovedit, încă o dată, ca se poate. Ei au 
mers pe principiul: ,,Implicarea este 
cheia fundametală a succesu-
lui” (Pablo Picasso). Cel mai aşteptat 
moment a fost premierea, unde câstigă-

torii concursurilor au primit diplome şi 
cadouri. Datorită faptului că s-a lucrat 
în echipă, dezbătând idei care apoi au 
fost  puse în aplicare, petrecerea a fost 
un succes din toate punctele de vedere. 

Profesori, conducerea şcolii şi, 

mai ales, elevi au fost mulţumiţi de 

această festivitate. La final, organizato-

rii, extrem de emoţionaţi şi de încântaţi 

de rezultatul muncii lor, au promis că 

vor repeta această experienţă şi-n anul 

care va urma.   

Alistar Gabriel Andrei,  
clasa a XII-a G 

 
Dogărel Teodora Andruța, 

clasa a XI-a E 

Viața școlii 
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 În data de 31 octombrie 2016, 
cu ocazia Zilei Internaționale a Mării 
Negre, a avut loc, în CDI, o activitate 
dedicată acestui eveniment mai puțin 
cunoscut. La această activitate au parti-
cipat elevii claselor a IX-a D (prof. co-
ordonator Ion Busuioc) și a X-a B (prof. 
coordonator Daniela Haiduc). 

 Elevii au realizat și prezentat 
materiale despre Marea Neagră, referi-

toare la caracteristicile geografice ale 
acesteia (hidrologie, resurse naturale, 
țărmuri, țări riverane, porturi, floră, 
faună, curiozități geografice etc.), dar și 
cu privire la importanța economică a 
mării pentru România și pentru celelalte 
țări pontice.  

 Elevii au fost interesați să afle 
informații noi, au participat activ și, de 
acum înainte, sperăm să nu uite că, pe 

31 octombrie, nu este numai sărbătoa-
rea de Halloween. 

Mulțumiri pentru fotografii Mădălinei 
Dinu, președintele Consiliului Elevilor 
din liceu! 

 

Prof. Ion Busuioc 

CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ DIN 
CENTRUL METODIC MORENI  

 La începutul acestui an şcolar 
(20 septembrie 2016),  la Colegiul 
Naţional „Ion Luca Caragiale” s-au 
desfăşurat Consfătuirile profesorilor de 
Limba şi literatura română din Centrul 
Metodic Moreni, la care au participat 
profesorii din şcolile gimnaziale aron-
date şi din cele două licee. 

 În cadrul întâlnirii, au fost 
prezentate şi discutate noutăţile din anul 
şcolar 2016-2017, Metodologiile pentru 
Evaluarea Naţională, clasele a VI-a şi a 
VIII-a, pentru Examenul de Bacalaureat 
şi Admiterea în liceu. 

De asemenea, a fost  prezentat 
Raportul de activitate la nivel judeţean 
şi la nivelul centrului metodic. 

Referitor la activitatea Centru-
lui Metodic Moreni, în cadrul acestuia 
şi-au desfăşurat activitatea 31 de profe-
sori, dintre care 19 la nivel gimnazial şi 
12 la liceu. 

În ceea ce priveşte promovabi-
litatea la examenele naţionale, discipli-
na Limba şi literatura română,  la nive-
lul centrului, rata de promovabilitate la 
Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a, a 
fost de 83, 9%, iar la Examenul de Ba-
calaureat s-a înregistrat o rată de 
68,41% ( 91% la Colegiul Naţional 
„Ion Luca Caragiale” şi 45,83% la Li-
ceul Tehnologic Petrol Moreni). 

În acelaşi timp, au fost remar-
cate  rezultatele obţinute la olimpiade şi 
concursuri şcolare de elevii de la Şcoala 
Gimnazială Nr.1 Moreni, Şcoala Gim-
nazială Nr. 3 Moreni, Colegiul Naţional 
„Ion Luca Caragiale”, Şcoala Gimnazi-
ală Dărmăneşti. 

Pe de altă parte, participanţii 
au fost informaţi în legătură cu redacta-
rea planificărilor, avizarea opţionalelor, 

aplicarea şi interpretarea testelor iniţia-
le, programele şcolare, componenţa 
comisiilor funcţionale la nivelul disci-
plinei pentru anul şcolar în curs. 

În încheiere, au fost stabilite 
şcolile gazdă pentru cercurile pedagogi-
ce care se vor desfăşura in  semestrul I /
semestrul al II-lea, dar şi pentru organi-
zarea olimpiadelor/ concursurilor, etapa 
locală. 

    
    

          Prof. Carmen Avram
    

  Prof. Mihaela Dulea 



 Recunosc  că   excursia aceasta   
le-am promis-o  elevilor mei  din clasa 
a V-a și din clasa a IX -a  din prima zi 
de școala. Am așteptat să ne cunoaștem 
mai bine. Norocul nostru a fost că  vre-
mea a fost frumoasă, însorită, așa că am 
profitat, la maxim, de fiecare moment al 
zilei . 

           Am plecat de dimineață. După 
vreo două ore am ajuns la Râșnov. Din 
parcare a trebuit să urcam o pantă des-
tul de încăpățânată . Am rezistat insis-
tențelor copiilor, care voiau sa urcăm cu 
tractorașul până la Dino Park . Peisajul, 
aerul curat, soarele, parcă toate, împreu-
nă,  complotaseră ca noi să ne simțim 
bine. Și apoi veselia copiilor la urcuș… 
Veselia lor întotdeauna mi-a dat o stare 
de bine.  

           Am intrat la Dino Park. Ne-au 
întâmpinat ghizii, dar locurile de joacă i
-au atras pe copii ca un magnet. Cei mai 
mari au fost tentați de tiroliană.  Cei 
mai mici au înțeles că trebuie să mai 
crească  pentru o asemenea  aventură.  

         În cele din urmă , am reușit să 
ascultăm explicațiile ghidului  pentru 
fiecare dinozaur în parte -42 de expona-
te. Am făcut poze, copiii și-au cumpărat 
suveniruri… În cele din urmă am plecat 
spre Cetatea Râșnov. De la Dino Park 
am început să urcăm  vreo 500 m. 

      Îmi era dor să  revăd Cetatea  Râș-
nov. 

     Cetatea Râșnov este ansamblul forti-
ficat situat pe dealul calcaros aflat la 
sudul orașului Râșnov din județul Bra-
șov, unul din cele mai bine păstrate 
ansambluri fortificate din Transilvania. 

Cele mai vechi structuri păstrate până în 
prezent datează din secolul al XIV-lea, 
probabil pe locul fortificației din lemn 
ridicate de Cavalerii Teutoni la începu-
tul sec. al XIII-lea. Turiștii mai pot vizi-
ta în interiorul cetății și muzeul de artă 
feudal, în care sunt expuse arme, unelte, 
galerii, mobilier de epocǎ, stampe, ar-
muri, porturi specifice secolului, diver-
se fotocopii ale documentelor din acea 
vreme. În muzeu mai sunt expuse și 
câteva obiecte neobișnuite secolului 
nostru, și anume, o mască de tortură și 
un jug care folosea la transportarea pri-
zonierilor. 

       În casele ocupate de vechii locuito-
rii ai Râșnovului, cu secole în urmă, s-
au amenajat buticuri de unde turiștii pot 
achiziționa diferite suveniruri, pietre 
semi-prețioase, obiecte de artă, cǎrți în 
care sunt prezentate istoria și tradiția 
locului, etc. În centrul cetății a mai fost 
amenajat și un bar-terasă, unde turiștii 
se pot odihni după lunga plimbare prin-
tre ruine. Trebuie sǎ amintim și de tirul 
cu arc, unde doritorii își pot exersa pri-
ceperea și precizia. Turistii au posibili-
tatea să admire întinsa Depresiune a 
Braşovului si Ţara Bârsei prin binoclul 
cu fise instalat in cetate. 
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          Aici au fost turnate mai multe 
cadre ale filmului "Nemuritorii" - 
(1974) în regia lui Sergiu Nicolaescu, 
"Dacii", "Mihai Viteazul", sau 
"Columna", orașul câștigându-și astfel 
titlul de cetate a filmului istoric româ-
nesc. În 2002, zona Râșnovului ajungea 
celebră după ce regizorii americani au 
ales să filmeze pelicula „Cold Mounta-
in", în care protagoniști au fost Jude 
Law și Nicole Kidman și care a fost 
premiată chiar cu un Oscar. O parte 
dintre scene au fost turnate și la cetatea 
țărănească. 

            Recunosc că sunt fascinată  de 
astfel de locuri și, dacă ar fi fost dupa 
mine, aș fi stat acolo toată ziua. Dar, 
măcar pentru câteva ore, am respirat 
aerul cu iz medieval al Cetății Râșnov.  

           Următorul obiectiv - Peștera 
Valea Cetății.   Spre disperarea copiilor, 
a trebuit sa urcăm o pantă mult mai 
abruptă, dar peisajul din peșteră  a meri-
tat tot efortul. 

           Peștera Valea Cetății este o peș-
teră situată la aproximativ 3 km de ora-
șul Râșnov, pe șoseaua Valea Cetății 
spre Poiana Brașov, descoperită acum 
circa 60 de ani (aprox. 1949, când în 
urma unei explozii hidraulice - datorită 
sedimentelor acumulate și a intrării 
foarte înguste - a fost desfundată intra-

rea în peșteră, de unde și numele de 
peștera Fundata). De la începutul anului 
2011, Peștera Valea Cetății (Fundata) 
poate fi vizitată de toată lumea, nu doar 
de cei pasionați, accesul în peșteră fiind 
înainte dificil, aceasta fiind nou introdu-
să în circuitul turistic românesc. Astfel 
s-au creat de curând locuri de acces 
pentru vizitatori, dar și trotuare, balus-

trade, pasarele, bare de protecție, scări 
și un sistem de iluminat în interiorul 
peșterii. 

             Peisajul subteran iți taie respira-
ția. Frumos și interesant loc!  

              Gata cu vizitatul… Obosiți și 
lihniți de foame, am plecat spre Bra-
șov . Aici, program de voie vreo două 
ore. Am mâncat, ne-am plimbat…   
Brașovul - frumos ca întotdeauna! 

             Drumul spre casă ni s-a părut  
scurt. Autocarul răsuna de cântec și 
veselie.  

             Mă uitam la copii și am avut 
mulțumirea că mi-am atins scopul: am 
petrecut o zi frumoasă împreuna. 

          Am văzut locuri frumoase și inte-
resante.. Și, mai mult decât  atât, ne-am 
construit amintiri…  

 

 Prof. Doina Crăcănel  



 Elevii clasei 11 B alături de 
îndrumători, au hotărât ca în perioada 
15-16 octombrie să organizeze o excur-
sie la Bușteni, pentru vizitarea anumitor 
obiective turistice, pentru relaxare și 
socializare. 

 Am ales să vizităm Castelul 
Cantacuzino. Clădirea a aparți-
nut familiei Cantacuzino până la națio-
nalizarea din 1948, devenind apoi un 
sanatoriu al Ministerului de Interne. Ea 
adăpostește astăzi un muzeu. Muzeul 
memorial “Cezar Petrescu" din Bușteni 
s-a deschis la 17 decembrie 196, în casa 
în care scriitorul s-a statornicit în anul 
1937. 

 Odată ajunși la pensiune, după 
terminarea vizitării obiectivelor turisti-
ce, distracția începe cu adevărat. Alături 
de dna. Haiduc Daniela și dna. Radu 
Nina, am stabilit să mergem la cumpă-
rături pentru a achiziționa cele necesare, 
pentru ca petrecerea ce avea să urmeze 
să fie magică. La lăsarea întunericului, 
veselia și voia bună nu au întârziat să 
apară . 

 A fost o zi de neuitat, alături 
de oameni minunați, am învățat lucruri 
noi, ne-am relaxat și, cel mai important, 
am socializat.  

Viorela Cristina Păpurică, 
clasa a XI-a B 
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Pornind de la o nevoie identifi-
cată, Centrul pentru Jurnalism Indepen-
dent Bucureşti derulează în acest mo-

ment proiectul „Votul meu, vocea mea” 
în licee din Slobozia, Moreni, Târgo-
vişte, Alexandria, Târgu Mureş, Bucu-
reşti, proiect  sprijinit de Ambasada 
Statelor Unite la Bucureşti. http://
www.cji.ro/votul-meu-vocea-mea/ 

 
Ioana Avădani şi Cristina Lupu 

ne-au justificat astfel acest proiect: 
„Alegerile locale din iunie 

2016, din România, au arătat o partici-
pare destul de scăzută a tinerilor (18-
24), la procesul de votare. Potrivit Biro-
ului Electoral Central, un pic peste 
500.000 de tineri din cei 8.874.432 ale-
gători români și-au  exprimat votul. 
Acest lucru demonstrează ceea ce era 

deja evident în interacțiunile pe care 
CJI le-a avut cu elevii de liceu: tinerii 
nu sunt interesați de "politică". Aceştia 
consideră că este un domeniu murdar și 

lipsit de rușine, că toți politicienii mint 
și înșeală. Și există puține contraexem-
ple, dacă este să ne uităm la modul în 

care oamenii cu antecedente penale, 
arestate sau chiar condamnați au fost cu 
entuziasm votaţi și reconfirmaţi în pozi-
ția lor. Alegerile generale din toamna 
anului 2016 vor fi dificile: partidele 
politice nu par să fie interesate în cură-
țarea listelor de candidați, mass-media 
face o treabă proastă în reflectarea subi-
ectelor relevante pentru public, concen-
trându-se pe certurile politice. Extinde-

rea social media (Facebook este foarte 
popular în rândul românilor, mai ales 
cei tineri) facilitează fluxul de discurs 
public, dar, de asemenea, circulația in-
formațiilor părtinitoare sau inexacte. 
Tinerii sunt vulnerabili în fața acestei 
situații: nu există cursuri de educație 
civică predate în școală (dincolo de 
clasa a VIII-a), astfel, elevii nu primesc 
nici o educație formală sau informații 
cu privire la votare. Mass-media infor-
mează alegătorii cu privire la tehnicile 

de vot, dar nu le spune unde să caute 
informații și, în special, informații alter-
native privind candidații și platformele 
acestora. Mai mult decât atât, tinerii, 
atât de activi în social media, practic 
uită să evalueze credibilitatea informați-
ilor, prin verificarea lor. CJI îşi propune 
să abordeze județele din jurul Bucureș-
tiului, aflate într-un "con de umbră", 
având în vedere proximitatea capitalei. 
Ele reprezintă aproximativ 14,5% din 
teritoriu și 15% din populație, cea mai 
mare parte cvasi-rurală. Dintre cele 46 

„Votul meu, vocea mea”  

http://www.cji.ro/votul-meu-vocea-mea/
http://www.cji.ro/votul-meu-vocea-mea/


de orașe din cele șapte județe din jurul 
Bucureștiului, doar două au peste 
100.000 de locuitori, în timp ce 38 au 
sub 20.000 de locuitori și o infrastructu-
ră cvasi rurală.  

Prin acest proiect,  prin discuţii 
cu tinerii, se va construi o atitudine 
civică şi implicată în relaţia cu factorii 
de decizie. Momentul Colectiv pare să 
fi agitat noi energii civice, chiar dacă 
acestea sunt încă în căutarea unui canal 
propriu-zis. Cu toate acestea, doar un 
număr limitat de tineri, din cele mai 

mari orașe, participă la această renaște-
re civică. Pentru tinerii din orașele mici, 
această excludere poate fi ineficientă, 
adăugând la frustrarea mutilantă deja 
existente, că "toate lucrurile se întâmplă 
acolo, în București". 

În ziua de 15 octombrie 2016, 
35 de elevi din Colegiul Naţional „Ion 
Luca Caragiale” au beneficiat de forma-

rea din cadrul acestui proiect. Ei au 
aflat despre Drepturi și obligații într-un 
stat democratic, Drepturile omului, 

Constituția României, Cetățenii, Partici-
parea Civică, Nesupunerea civică, Parti-
dele politice, Reprezentarea democrati-
că, Platforme politice, Promisiuni, an-
gajamente și minciuni electorale, Infor-
mație și propagandă, Verificarea infor-
mațiilor, Rolul mass media în campania 
electorală, Cum evaluăm credibilitatea 
unei informații sau a unei surse. 

Din partea liceului, profesorii 

organizatori au fost Lavinia Vişan şi 

Monica Baltălungă. 

 

Prof. Lavinia Vișan 
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Cu ocazia sărbătoririi a 98 de 
ani de la înfăptuirea Marii Uniri (1918) 
am avut deosebita plăcere de a  organi-
za în colegiul nostru un mic concurs de 
cultură generală cu participarea elevilor 

de liceu (clasele IX-XII). Organizarea 
evenimentului a revenit doamnei prof. 
Ștefan Ileana, coordonator CȘE și dom-
nului prof. Anghel Bogdan, profesor de 
istorie. Cu entuziasm și detașare after-
school, participanții s-au străduit să 
răspundă „grelelor întrebări” pe care 
noi le postăm mai jos. 

Așadar, întrebările: 
1) Precizați data la care s-a 

înfăptuit unificarea cu România a Basa-
rabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei?   

 2) Menționați tipul de stat care 
s-a format la 1918 si denumirea acestu-
ia?   

3) Care sunt cele trei instituții 
ce au decis cele trei unificări din 

1918?    
4) Numiți câte două personali-

tăți pentru fiecare provincie istorică ce 
și-au adus contribuția la realizarea Ma-
rii Uniri?   

5) Precizați cele două alianțe 
din primul război mondial și doi aliați 
ai României?   

6) Numiți actele prin care s-a 
hotărât unirea Basarabiei, a Bucovinei, 
a Transilvaniei?  

 7) Menționați regele și prim-
ministrul României din momentul în-
cheierii Marii Uniri?   

8) Precizați două principii poli-
tice ce au permis realizarea unirii de la 
1918?   

9) Numiți trei mijloace de acți-
une ale românilor în lupta națională de 
la începutul secolului XX? 

10) Enumerați oricare trei ca-

racteristici ale statului român după 
1918?    

  Iată și răspunsuri le corecte:   
1) 27 martie/9aprilie -

Basarabia, 15/28noiembrie- Bucovina, 
18 noiembrie/1decembrie-Transivania.
(6p)   

 2) stat național unitar, Roma-
nia Mare (6p) 

3) Sfatul Țării-Basarabia, Con-
gresul  General al Bucovinei, Marea 
Adunare Națională de la Alba-Iulia.
(12p) 

 4) 2p pentru numirea oricărei 
personalități. De exemplu: Iuliu Maniu, 
Vasile Goldiș- Transilvania, Iancu 
Flondor, Ioan Nistor-Bucovina, Ion 
Inculeț, Pantelimon Halippa-Basarabia.  

5) Tripla Alianță, Tripla Înțele-
gere(Antanta), aliați-Rusia, Marea  Bri-
tanie, Franța.(10p)   

6) ,, Declarația de unire a Ba-
sarabiei,, , ,, Hotărârea de unire a Buco-
vinei,, , ,, Rezoluția de unire a Transil-
vaniei,, (12p)   

7) Ferdinand I , Ion I.C. Brătia-
nu (6p)   

8) oricare principiu politic. De 
exemplu: principiul naționalităților, 
autodeterminarea.(8p).  

9) 4p pentru fiecare mijloc 
menționat. De exemplu: partide politice, 
societăți culturale, documente naționale 
etc (12p) 

10) 4p pentru oricare caracte-
ristică a statului. De exemplu: teritoriu, 
populație, drepturi etc.(12p).  

 
Fericiții câștigători sunt: Lo-

cul I - Geroșanu Iuliana, clasa a-XI a 
E , Locul II - Ciocodeică        Alberto, 
clasa a-X a B, Locul III - Micu Dani-
el, clasa a-XII a E.  

 
 

Prof. Bogdan Anghel 

De ziua națională...puțină cultură generală 



 Elevi și profesori din școala 
noastră au petrecut sâmbătă, 24 sept. 
2016, câteva ore din viața lor făcând 
voluntariat, și anume ecologizarea unei 
părți  a malului râului Cricov. 

FEICITĂRI DRAGILOR  NOȘTRI 
ELEVI ȘI PROFESORI! 
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 Ziua Mondiala de Luptă Anti-
SIDA a fost marcată  în acest an de 
către elevii C.N. „Ion Luca Caragiale” 
prin alcătuirea unei funde umane, sim-
bol al solidarității cu persoanele infecta-
te și afectate de HIV/SIDA. La alcătui-
rea fundei au participat elevi de la cla-
sele a-IX-a, A și B, a-XI-a A, B, C și a-
XII-a A, precum și profesorii Bica Ra-
luca, Haiduc Daniela, Marinescu Ale-
xandra, Răcășanu Rodica, Croitoru 
Bogdan și Prodan Daniel. 

 În 2016, Ziua mondială de 
luptă împotriva HIV/SIDA se desfășoa-
ră sub sloganul “HIV Stigma: Not Re-
tro, Just Wrong, dorindu-se să se tran-
smită mesajul că menținerea stigmatului 
asupra persoanelor care suferă de acest 
sindrom este de domeniul trecutului. 

 Este datoria noastră să mențio-
năm din nou importanța prevenirii tran-
smiterii infecției cu HIV printre elevi, 
profesori, comunitate. Simțim că astfel  
vom reaprinde candela speranței pentru 
cei care luptă în continuare cu HIV și 
ne vom gândi la cei care nu mai sunt. 

  

Prof. Alexandra Marinescu 

1 decembrie, Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA 

Începe să capete forma de fundă... 



Și anul acesta, noi, Colegiul 
Național” Ion Luca Caragiale”, am fost 
binecuvântați cu elevi de clasa a IX-a 
deosebiți, elevi ce provin din Moreni 
dar și din localitățile vecine. Nu putem 
decât să le mulțumim pentru alegerea 
făcută, dar probabil aceasta nu a fost 
întâmplătoare, renumele liceului nostru 
fiind demult recunoscut la nivel local, 
județean, național. În cele ce urmează 
veți fi martorii cititori despre faptele a 
trei  eleve de la noi din liceu, „boboace” 
care se vor destăinui la rugămintea 
noastră, conducerea liceului, în ceea ce 
privește activitatea lor școlară, dar și 
extrașcolară.  

 
Mă numesc Ogrezeanu Delia şi 

sunt elevă în clasa a IX-a la Colegiul 
Naţional "Ion Luca Caragiale" Moreni.  

 
 Atunci când pictez, evadez din 
lumea cotidiană şi simt că sunt doar eu 
şi imaginea pe care o transpun pe pân-
ză. Am prezentat interes pentru pictură 
de când mă ştiu, iar timp de câţiva ani 
am luat cursuri în particular pentru a 
îmi dezvolta talentul. În prezent pictez 
atunci când simt nevoia de a lua o pau-
ză, iar atunci o fac fără limite. Îmi iau 
setul de pensule, vopsele acrilice şi o 
pânză şi îmi las imaginaţia şi creativita-
tea să îmi ghideze mişcările. 
 
 Lucrarea mea preferată este un 
vas cu zambile, cu care m-am dus la un 

concurs naţional. Ce găsesc cel mai 
interesant la acea pictură este paleta de 
culori, cu mov, albastru şi câte puţin 
verde şi maro, într-o multitudine de 
nuanţe, deschise şi închise. Liniile groa-
se şi subţiri dau perspectivă tabloului. 
 
 Continui să pictez şi o voi face 
mult timp de acum încolo, vreau să îmi 
dezvolt talentul, să învăţ noi tehnici, să 
experimentez cu diferite materiale şi 
idei şi să îmi ating idealul. 
 

Mă numesc Runceanu Stefania 
Daria, am 15 ani, am absolvit anii de 
gimnaziu la ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.3 MORENI, iar în prezent sunt ele-
vă a COLEGIULUI NAȚIONAL 
„I.L.CARAGIALE” MORENI. Sunt o 
persoană deschisă, entuziasta, dar poate 
și puțin timidă. Vreau să vă împărtășesc  
aici impresiile ce mi-au fost sculptate în 
inimă de participarea la olimpiada de 
limba și literatura română, faza naționa-
lă, la care am participat de trei ori. 

Începând cu drumul ce presăra în 
inima mea emoţii, dar în acelaşi timp și 
bucurie, continuând cu deschiderea ce a 
avut loc în  diverse cladiri importante 

pentru orașele în care s-a desfășurat 
olimpiada, de la Sala Lahovari în Râm-
nicu Vâlcea, până la Colegiul Costache 
Negruzzi din Iași, urmând proba scrisă, 
care m-a purtat în lumea propriei imagi-
nații, noi sentimente și viziuni reflectate 
pe foaia de examen au conturat în fili-
gran alte creații, proba orală, amprenta 
comunicării și prezentării în viziune 
originală a uimitoarei lumi a literaturii, 
a cinematografiei și premierea au fost 
câteva dintre momentele ce mi-au fost 
pictate în suflet în perioadele olimpia-
delor naționale. 

Râmnicu Vâlcea, Iași, Călimă-
nești sunt orașe liniștite, pline de istorie 
si de inspirație , m-au primit cu brațele 
deschise ca pe propriul copil! Vizitele 
făcută la muzee m-au purtat într-o lume 

îndepărtată în care parfumul trecutului 
se îmbină cu cel al prezentului, contu-
rând o uimitoare lume a simplității și 
profunzimii, spațiu al copilăriei, al vâr-
stei de aur. Fiecare rază a soarelui mă 
mângâia cu o altă putere în mijlocul 
naturii. Mulțumită doamnelor profesor 
însoțitor, dar și al profesorului îndrumă-
tor, care mi-a fost alături în fiecare mo-
ment, timpul petrecut pe meleaguri ieșe-
ne și vâlcene a devenit mai frumos, plin 
de viață și de zâmbete. Îi mulțumesc 
pentru tot ce a făcut pentru mine ,pentru 
sprijinul și încrederea acordate, doam-
nei Marin Maria, care m-a ajutat să 
ajung la această fază a olimpiadei! 

Acesta este o experiență unică, 
pe care îmi doresc să o retrăiesc, să leg 
prietenii puternice cu elevi minunați, 
care împărtășesc aceeași pasiune ca și 
mine. 

Chiar dacă timpul trece, amintiri-
le rămân, așa cum aceste zile petrecute 
în spațiul visului plutesc pe aripile su-
fletului meu!  

 
 
Despre mine... Tancău Iustina 

Teodora 
    Am început totul ca un copil speriat, 
un copil al cărui vis era să danseze. 
Ochii îmi sclipeau de fiecare dată când 
vedeam rochiile acelea superbe pe rin-
gul de dans. 
    Sincer, povestea mea nu a fost întot-
deauna presărată cu zâmbete. Când a 
început totul, eram  o fetiță de doar 6 
ani și singura mea dorință era să dansez 
în cele mai importante competiții din 
lume. Îmi doream asta din tot sufletul și 
credeam că a fi în lumina reflectoarelor 
însemnă doar să primești aprecieri și 
ropote de aplauze. Dar nu după mult 
timp, am început să conștientizez că 
doar câteva minute pe ring înseamnă 
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mul mai mult: durere, lacrimi și zâmbe-
te, certuri și împăcări cu partenerul 
meu, cuvinte dure și încurajări din par-
tea antrenorilor. Totul a fost parte din 
viața mea, fiecare dintre acestea a con-
struit o noua „eu”. Și așa am ajuns la 
ceea ce sunt azi. 
   După ani de muncă, visul meu a deve-
nit realitate. Am dansat pe cele mai 
importante ringuri de dans din lumea: 
Germania, Italia, Ucraina, Olanda, Bul-
garia, Austria. Acestea sunt doar o parte 
din competițiile pe care le-am câștigat 

pe parcursul timpului. Dar sunt sigura 
că multă lume va crede că au fost doar 
ani plini de rezultate bune și fericire 
pentru mine, dar nu a fost asa. Pentru a 
evolua, a trebuit să renunț la multe lu-
cruri de care ceilalți copii se bucurau 
zilnic: timp liber, prieteni, petreceri, 
familie. 
    Pentru a sintetiza o poveste lungă, 
voi concluziona prin a spune că cel mai 
greu lucru din viața de dansator este 
mentalitatea celor din jur. Ei par să înțe-
leagă aceasta pasiune pentru dans până 
la un anumit punct. Există însă momen-
te în care unele persoane vin cu întreba-
rea „De ce mai continui?”. Ei bine, con-
tinui pentru fiecare mică bucurie din 
viața de sportiv de performanță; pentru 
fiecare moment petrecut în sala de dans, 
pentru fiecare strop de transpirație, pen-
tru fiecare lacrimă ce mi se scurge pe 
obraji după un rezultat dezamăgitor, 
pentru fiecare cuvânt din partea antre-
norului. Pentru toate, deoarece acestea 
sunt lucrurile care într-o zi mă vor face 
să fiu cea mai bună, și care mă vor ajuta 
să urc pe cele mai înalte trepte ale suc-
cesului. Pentru mine, aceasta este o 
poveste care nu se va încheia niciodată: 

pasiunea mea pentru dans. 

Concursul Național de matematică-fizică „Vrănceanu Procopiu” 
 În perioada 25-27 11 2016 s-a 
desfășurat la Bacău, primul concurs 
național de matematică-fizică din acest 

an școlar (și cel mai tare) „Vrănceanu-
Procopiu”, la a VIII-a ediție. Echipa 
județului Dâmbovița, Brănescu Ioana - 
XII Colegiul Național „Ienăchiţă Văcă-
rescu” Târgovişte, Savu Ioan Daniel- X 
Colegiul Național „I.L. Caragiale” Mo-
reni, Stan Bianca Mihaela - X C N 

„Ienăchiţă Văcărescu” și Bercu Maria 
Teodora - IX C N „Ienăchiţă Văcăres-
cu” a avut cea mai bună participare din 

istoria competiției. Cu un premiu I-
Brănescu Ioana și un premiu III (la ega-
litate cu II)-Savu Ioan Daniel, am fost 
devansați doar de București (1 I, 2 II și 
2 III). Au mai obținut premii doar jude-
țele Neamț (1-0-0), Botoșani (1-0-0), 
Iași (0-2-0), Argeș (0-1-0) și Brăila (0-

0-1). Felicitări în primul rând celor doi 
minunați, Ioana și Ionuț (puteți pune 
orice epitet în dreptul lor, nu e sufici-
ent), apoi celorlalte eleve care s-au cla-
sat onorabil și evident, profesorilor care 
i-au îndrumat.  

 

Prof. Gabriel Chișulescu 



În gară bărbaţii fac lanţ uman în jurul 
mormanului de bagaje. Femeile nici nu 
clipesc! Nu ne luaserăm măsura să cli-
pim pe rând, ca să nu ne pierdem din 
privire copiii!!! 
Şi dacă m-ar fi împuşcat cineva, n-aş fi 
sesizat durerea. Eram atât de îngrozită 
de spusele ambasadorului! 
Depunerea bagajelor în Gara Rabat a 
durat o veşnicie, iar copiii noştri n-
aveau astâmpăr! Cred că ei erau singurii 
care nu simţeau niciun pericol. Ţopăiau, 
chicoteau sub privirile pline de dragoste 
ale arabilor. Divinizau copiii! 
Ritualul depunerii bagajelor a durat 
câteva ore. Eram un grup mare, din 
toate colţurile României. 
Ne-am luat copiii de mâna şi am plecat 
să ne plimbăm în apropierea gării. Era 
abia 5 după amiază, iar trenul nostru 
pleca la miezul nopţii. 
De la sosirea la Rabat locuisem într-un 
modest cămin de institutori. Despre cele 
două zile petrecute aici voi mai vorbi. 
Ieşind din gară, am avut un adevărat 
şoc! O lume fascinantă se desfăşura 
înaintea privirilor noastre! 
S-au scurs cu repeziciune cele câteva 
ore. Îmi amintesc şi acum de miresmele 
florilor de lămâi şi portocali care plu-
teau în aer. 
Am făcut cumpărături pentru drum şi ne
-am întors să ne întâlnim cu grupul, la 
gară. 
Eram toţi tineri, între 30 şi 40 de ani. În 
privirile tuturor se citea neliniştea, tea-
ma de necunoscut. 
Am ocupat compartimentele, după des-
tinaţia fiecăruia. 
Era noapte şi simt şi acum înfrigurarea 
care mă cuprinsese. Era octombrie, iar 
în Maroc nopţile sunt răcoroase, dar mă 
şi cuprinsese frica. 
Ne-am luat rămas bun încă de la Rabat 
de la ceilalţi români. Unii au coborât la 
Meknes, alţii la Fes. 
La Taza a coborât doar un român. Bie-
tul om, singur printre străini, a înnebu-
nit! 
La Taourirt au rămas cei care aveau să 
ne devină prieteni pentru o viaţă. 
Ne-am instalat într-un compartiment 
confortabil, numai noi şi copiii noştri, şi 
rupţi de oboseală am uitat de toate spai-
mele vârâte în suflete, ca nişte vipere, 
în cele două zile de la sosirea noastră în 
Maroc. 
Am adormit ţinându-ne copiii strâns în 
braţe. Nu se puteau încuia uşile com-
partimentului. 
M-am trezit când se crăpa de ziuă. Am 
privit pe fereastră şi am fost îngrozită 
de o asemenea privelişte! Dealuri şi văi 
de lut cât vezi cu ochii! Cei care aţi 

trecut de 40 de ani, vă amintiţi România 
anilor ‘80? Cu siguranţă n-aţi uitat cât a 
fost de greu. 
Când am văzut locurile acelea aride, 
unde numai în depărtare se zăreau câţi-
va arbuşti, am avut din nou sentimentul 
sărăciei trăite acasă în ultimii ani. 
Dar mă înşelam amarnic! Aveam să 
trăiesc ceea ce nici n-aveam cum sa fi 
visat! 
Pe la orele 8 dimineaţa, în ziua de 10 
Octombrie 1982, intrând în gara Oujda, 
am început o nouă viaţă! 
Am trăit în acea ţară cei mai frumoşi 
ani! 
Pot spune că am trăit in doi ani, cât într-
o viață. 

Oujda, un oraş situat în extremul nord-
est marocan, este capitala Orientală a 
Regatului. Poziţia sa, la 60 km de Ma-
rea Mediterană, destul de aproape de 
graniţa cu Algeria. la aproximativ 100 
de km de superba colonie spaniolă pe 
teritoriul Marocului, Mellila, face posi-
bilă comunicarea între Africa de Nord 
şi Europa. Este o metropolă cu o popu-
laţie de aproximativ un milion de locui-
tori. Această parte a Marocului cuprin-
de cinci zone: Oujda-Angad, Berkane, 
Taourirt, Jérada şi Nador, pe o întindere 
cam cât 2/3 din Belgia. Este o zonă cu o 
istorie zbuciumată, disputată încă din 
vremuri antice de mai multe dinastii, 
dorită de Algeria, aflându-se sub pro-
tectorat francez şi devenind în vremuri-
le moderne, independenta, odată cu 
întregul regat. 
Ce este acest Arc peste timp ? De ce mi

-e atât de dor de tine? De ce acum? De 
ce se deschid cu tine toate rănile sufle-
tului meu? Mi-e dor de tine, Oujda! 
Cămăruţe ale sufletului meu pe care nu 
le-am deschis de-atâta amar de ani! 
Crezusem c-am murit, dar eram numai 
rănită de moarte. Caut paradisul 
pierdut? 
 
Ne întorsesem de câteva zile de la în-
mormântarea tatălui meu. Lăsase în 
urmă durere pentru mama şi pentru noi 
- cele trei fiice. Nu mai eram copii, abia 
terminase studiile cea mai mică dintre 
noi. Muncise tata atât să ne facem un 
rost în viaţă şi nu 
s-a mai putut bucura de noi. 

Ce gol rămăsese în sufletul meu! 
Într-una din acele zile sfâşietoare, nu 
ştiu prin ce miracol, am aflat că se vor 
selecta profesori care să lucreze în mai 
multe ţări din lume, printre care şi Ma-
roc. 
Nu ştiu de ce mă fascina Marocul! 
Aveam un destin de împlinit? 
Îmi amintesc că în prima zi în care am 
mers la şcoala unde am rămas până la 
sfârşit, cu doi ani mai înainte, colegul 
meu T 
mi-a vorbit câteva ore despre Zair. 
Simţeam cum se întorsese la anii petre-
cuţi acolo, la acea lume miraculoasă şi 
ciudată în acelaşi timp. 
Nici în cele mai frumoase vise n-am 
îndrăznit să cred ca voi avea cândva 
şansa să trăiesc într-o lume de care îmi 
va fi mereu dor. Mi-e dor de Maroc ca 
de o mare iubire! 
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Nu împlinisem încă 30 de ani! 
Interviul a fost în luna iunie, în limba 
franceză, cu doi bărbaţi chipeşi, consu-
lul Marocului la Bucureşti şi reprezen-
tantul Ministerului Invăţământului din 
ţara lor. 
Am fost admişi 8 profesori din judeţ. 
Încă din iarnă, după depunerea dosare-
lor prin care solicitam plecarea, au înce-
put presiunile psihologice. Nu eram 

membri de partid şi nu ştiu nici până azi 
de ce ne-au lăsat să plecăm? Oare am 
avut steaua? 
Prin august am fost chemaţi la cursuri 
politice la Academia “Ştefan Gheor-
ghiu”. 
Erau vremuri grele în România şi ajun-
sesem să ne fie frică şi să gândim. Cu 
atât mai mult am apreciat calitatea oa-
menilor care ne-au vorbit deschis, fără 
teamă, despre situaţia politică din zone-
le unde mergeam, dar şi despre ce se 
întâmpla în România. 
Mi-au fost mereu alături în acele zile 
dragii mei prieteni, soţii M.B. şi C.B, 
cărora nu le-am spus niciodată că au 
rămas în inima mea şi câtă lumină îmi 
aduceau în suflet când îi vedeam! 
Războiul cu verificările Securităţii a 
fost dur! Mai erau câteva zile pâna când 
grupul pleca în Maroc şi 7 dintre cei 8 
profesori din judeţ încă nu aveam apro-
barea Securităţii. 
În ziua de 8 octombrie 1982, la 5 dimi-
neaţa, avionul urma să fie pe Aeropor-
tul Otopeni, iar paşapoartele ne-au fost 
date în seara zilei de 7 octombrie, pe la 
orele 20:00. 
Nu ştiu nici până azi de ce s-a procedat 
aşa! 
Am fost anunţaţi pe 6 octombrie că 
plecăm. Ne-am întors în oraşul nostru şi 

n-am mai dormit de miercuri dimineaţa 
pâna vineri, după urcarea în avion. 
Nu mai călătorisem cu avionul! Îmi 
amintesc imaginile încântătoare când ne 
aflam deasupra norilor! Apoi am ador-
mit. Eram încadrată de dragii mei copii, 
fetiţa de 6 ani şi băieţelul care încă nu 
împlinise 5 ani. 
M-a trezit L. să-mi arate, prin bucuria 
din privirile lui, “bunătăţile” adu-

se :”uite, mama; îţi vor aduce şi 
ţie”!.Era mare sărăcie în România ace-
lor ani. 
Zborul deasupra Mării Mediterane a 
fost o încântare. 
Era o zi însorită şi în mijlocul mării se 
zărea pitorească panorama Maltei. 
Apropiindu-ne de Maroc, ne încântă 
privirea Palma de Maiorca. 
Am aterizat la Casablanca. 
Plonjez în timp şi văd frânturi de ima-
gini! Adorm şi mă trezesc printre pal-
mieri. Suntem îmbarcaţi în camioane 
militare. Ajungem la Rabat în amurg. 
Era toamnă şi zilele erau scurte. Suntem 
cazaţi într-un modest cămin de institu-
tori. Camerele nu au uşi, nici măcar 
draperii. Avem două paturi metalice de-
o persoană, iar noi suntem patru. Nu 
mâncasem de câteva ore 
În România era deja ora 10 seara. La ei 
era ora 8. 
Masa s-a servit intr-un spaţiu ai cărui 
pereţi din sticlă lăsau lumina să cadă 
asupra lămâilor şi portocalilor închişi în 
interior. Ne-au umplut mesele cu tot 
felul de bunătăţi. 
Şi bagheta! Acea pâine de care nu ne-
am despărţit cât am stat în Maroc. 
Plonjez în timp şi oricât aş vrea să nu 
mă gândesc la tine, Oujda, nu se mai 
poate! 

O noapte rece, dar calmă se lasă peste 
Rabat. Mai rămânem câtva timp în 
curtea Institutului. Cei care mai fuseseră 
în Maroc cu câţiva ani în urmă ne îm-
părtăşesc din experienţa lor. 
În dimineaţa următoare ne întâlnim cu 
reprezentaţii Ministerului Învăţământu-
lui din Maroc, cu Ambasadorul şi Con-
silierul României la Rabat. 
După discuţiile protocolare cu oficialii 
marocani, rămânem „între noi”. Încă 
din ţară, la „Ştefan Gheorghiu”, am fost 
atenţionate, femeile, cu privire la ţinuta 
noastră în Maroc. Îmi cumpărasem fuste 
lungi, încălţări modeste. Numai la întâl-
nirile cu reprezentanţii Ambasadei sau 
ai ROMCONSULT, mă îmbrăcam ele-
gant. 
Ne-a atenţionat că marocanii sunt un 
popor sensibilizat, datorită ocupaţiei 
franceze. 
În fiecare zi a şederii mele în Maroc m-
am călăuzit de această remarcă. Nu mi-
a fost greu: şi eu eram o persoană sensi-
bilizată. Eram „un monument” de răb-
dare şi asta m-a ajutat să le câştig res-
pectul elevilor mei. 
În aceeaşi zi am semnat contractele, am 
primit o sumă de bani şi am plecat fie-
care spre locurile unde primisem repar-
tiţiile, încă din România. 
Nu mai ştiu dacă am trăit cu adevărat în 
acea ţară sau povestesc chiar din visele 
mele. 
Marocul este o altă lume, exotică, mis-
terioasă, fascinantă! 
Până la nivelul la care am putut pătrun-
de, trăiesc în armonie musulmani, evrei 
şi creştini. Aşa era la vremea aceea. 
Este ţara luminilor şi umbrelor, a con-
trastelor între tradiţiile păstrate cu 
sfinţenie şi a modernităţii, a bogăţiei 
extravagante şi a sărăciei dureroase, 
Anual mii de tineri îşi riscă viaţa in-
trând clandestin în Europa, prin Strâm-
toarea Gibraltar. Alţii reuşesc să obţină 
o bursă în Europa şi-si rup viaţa şi ini-
ma în două lumi, rădăcinile rămânând 
acasă, în dulcele Maroc, iar viaţa viitoa-
re în special în Franţa, a cărei limbă o 
cunosc. 

Prof. Constanța Predică 
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 Un studiu sociologic recent dat 
publicității a furnizat acest procent de 
analfabeți funcțional printre elevii ro-
mâni. Un analfabet funcțional  este ci-
neva care știe să citească, dar nu înțele-
ge sensul celor citite, nu poate efectua 
operații logice elementare, nu poate 
discerne o informație. Pe fondul unei 
percepții publice foarte negative la 
adresa învățământului, lumea s-a scan-
dalizat în fața acestui procent. Ca om 

îmbătrânit în sistem, pot spune deschis 
că este un procent optimist, în realitate 
cred că este și mai mare. Cauzele? – 
vine imediat întrebarea. Să spun imediat 
că trebuie să fim și atenți la ce ne rapor-
tăm. Invocarea testelor de tip PISA, ca 
pe un fel de „literă de evanghelie”  nu 
este neapărat relevantă. Vezi aici un 
articol mai vechi, dar edificator: 
http://dilemaveche.ro/sectiune/la-
singular-si-la-plural/articol/ce-nu-spun-
testele-pisa-comparaison-nest-pas-
raison. Pentru că sistemul nostru de 
învățământ, programele de studiu și de 
evaluare sunt altfel structurate și mulți 
elevi nu înțeleg pur și simplu ce li se 
cere, neobișnuiți cu asemenea tip de 
cerințe „integrative”. Atunci rezultatele 
sunt mai slabe decât nivelul lor real de 
cunoștințe și abilități raționale. Dar 
școala românească furnizează analfabeți 
pentru că așa este concepută. Pentru că 
de 30 de ani se introduc forme fără 
fond, imitații caraghioase și parțiale 
luate de pe te miri unde, fără o minimă 
gândire asupra implicațiilor. Felul în 
care este concepută predarea limbii și 
literaturii române duce la acest analfa-
betism funcțional și nimeni nu vrea să 

vadă asta. Elevii români fac parte din 
cooperativa munca în zadar, pentru că 
muncesc mult dar învață puțin, în sen-
sul că puține cunoștințe sunt fixate și 
transformate în deprinderi. Pentru a 
obține rezultate, ei muncesc de fapt 
dublu: la școală și în distrugătorul sis-
tem de meditații. Implicații negative? 
Puzderie. Rezultate? Ne mândrim cu 
succesele „sistemului”, dar cine poate 
spune cu exactitate câte se datorează 

strict muncii de la clasă și profesorilor 
cu har (mulți, incredibil de mulți, altfel 
șandramaua s-ar dărâma) din școală și 
câte sacrificării copilăriei pe altarul 
„meditațiilor”? Elevii vin din gimnaziu 
la liceu fără să știe să ia notițe, sufocați 
de metoda tâmpitoare a dictării de 
„comentarii” prefabricate care să-i facă 
să ia note mari la Capacitate. Apoi intră 
la facultate fără să știe chestiuni ele-
mentare ale muncii intelectuale, organi-
zarea unei bibliografii tematice de 
exemplu, pentru că n-au avut timp să 
învețe asta. După părerea mea, lucrurile 
s-ar putea schimba prin transformarea 
sistemului de evaluare. Și prin renunța-
rea la fetișizarea procentului de promo-
vabilitate, a conceperii corijenței ca pe 
un eșec. Elevul învață ceea ce-i ceri, 
ceea ce i se cere pentru examen. În pri-
mul rând, la română, ar trebui  insistat 
pe aspectul cultural, nu doar cel strict 
comunicațional al limbajului, și renun-
țat la sistemul discriminatoriu: autori 
care „se cer” la Bac, alții care „nu se 
cer”, introducerea mult mai multor au-
tori contemporani etc.  Mă rog, nu 
intru aici într-o discuție de specialitate. 
Ideea este că se poate renunța fără mare 

pagubă la o seamă de noțiuni de ab-
stractă teorie pentru a reda plăcerea 
lecturii și a sonda ce a înțeles elevul din 
textul respectiv. Așa cum sunt concepu-
te acum, grilele de examen îndepărtează 
elevul de bucuria lecturii. Celebra între-
bare despre cratimă rămâne exponenția-
lă pentru stupiditatea acestor grile. Ce 
facem cu acest procent îngrozitor de 
elevi analfabeți funcțional? Vă gândiți 
că ei sunt votanții de mâine? Cum pot ei 
oare decide care candidat sau doctrină 
politică sunt mai bune, cum pot scăpa 
de asaltul idiotizant al emisiunilor TV 
(care i-au identificat foarte bine)? De-
mocrația despre care tot batem apa-n 
piuă nu funcționează cu analfabeți lite-
ral și civic. În felul acesta vedem că 
problema este mult mai gravă decât un 
procent de populație care nu știe să ci-
tească o reclamă la televizor sau in-
strucțiunile de folosire ale unui robot de 
bucătărie. Oricum, n-ar trebui să dor-
mim liniștiți în fața acestei cifre: 42%! 
Și mai ales decidenții noștri!  

 

Prof. dr. Christian Crăciun 
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Născut din decupaje de realitate întreţe-
sute cu fire desprinse din lumi fantasti-
ce, epicul scriitorului Iulian Moreanu 
însumează până în prezent şase volume 
de proză scurtă – Ruleta mincinoasă, 
Cerbul însetat, Febra, Neguţătorul de 
vise, Povestiri cu un copil, Iarna per-
fectă - şi două romane, Năvala norilor şi 
EXIT, ultimul dintre ele apărut anul 
acesta la Editura Fundaţiei Culturale 
Libra. 

     Şi pentru că de acum, fiecare nou 
volum trebuie să adauge, să schimbe, să 
înnoiască paradigma narativă a celor 
precedente, ieşind astfel din zona previ-
zibilului, romanul EXIT deschide o 
breşă în culoarul epic al volumelor an-
terioare, o nouă perspectivă a supre-
maţiei imaginarului asupra realităţii: nu 
suntem ce suntem, ci ce ne imaginăm 
că suntem!  

      Cristian Anghel şi Ştefania, Fănica 
din copilărie, sunt protagoniştii unei 
succesiuni de poveşti stranii, în care 
lumea reală se scurge subtil, ca printr-o 
pâlnie, înghiţită într-un univers interio-
rizat, capabil să absoarbă şi să metabo-
lizeze legile realului, născând reveria: 
modelam aceste locuri visate, adău-
gând nuanţe, detalii şi dimensiuni după 
pofta inimii, plâsmuind pur şi simplu 
ţinuturi noi, ce arătau aşa cum doream 
eu... 

     Şi pentru că a te întoarce în locurile 
natale, în timpul tău personal, în istoria 
propriului trecut, a propriului eu repre-

zintă, poate, cea mai dificilă călătorie 
pe care îţi este dat s-o parcurgi, Cristian 
este personajul surprins tocmai în inter-
valul decisivei confruntări cu exitusul, 
cu ieşirea din timp. În goana lui prin 
normalitate şi rutină, rulând prin propria 
viaţă ca pe o autostradă cu un singur 
sens de mers, protagonistul reuşeşte să 
vireze brusc spre EXIT şi într-un timp 
relativ scurt şi cu un efort minim să îşi 
abată Avensis-ul cu vopseaua metaliza-
tă sclipind în soarele generos de iulie 
înapoi înspre satul natal pentru a îşi 
împlini marea dorinţă a vieţii lui: venise 
vremea întoarcerii în locurile unde îşi 
petrecuse copilăria mică. Însă odată 
poposind în acel creuzet al alchimiei 
propriei fiinţe, timpul său începe să se 
strângă, să se replieze, pentru ca seara 
acestui timp al lumii să se îndrepte, 
inevitabil (în manieră heideggeriană?) 
către noapte: ziua se pregătea de înse-
rare. (...) M-am uitat la ceas şi am ră-
mas mut. Era ora 10 şi un sfert. Noap-
tea! După socoteala mea, plecasem de 
la restaurant cam pe la 3 după amiaza. 

      Odată ajuns în sat, firul existenţial 
se reînnoadă, urmând însă logica vre-
murilor pe care le părăsise cu mulţi ani 
în urmă: Fănica îl întâmpină ca şi cum 
îl aştepta, memoria îi reconstituie rapid 
secvenţa cu casa aia... în care Cristi şi 
Fănica rescriu povestea cu Hänsel şi 
Gretel, fiind îndopaţi cu şerbet de bătrâ-
na ... vrăjită, cei doi îşi continuă apoi 
aventurile începute în vremurile inocen-
te, regăsind chipurile şi personajele 
copilăriei, coborâte din legende şi po-
veşti locale: frumoasa şi blestemata 

Zorica, Neculuţă cel cu picioare de 
broască, Brăduţ, prietenul lupilor şi al 
lighioanelor pădurii, Căruţaşu şi cheia 
lui magică, iarba fiarelor şi cufărul fer
(m)ecat, plin de comori...  

      Călătoria lui Cristian deschide, as-
tfel, multe breşe înspre o altfel de reali-
tate: cea în care te imaginezi fiinţând.  

    Citind EXIT, descoperi romanul care 
te pune în aşteptare. Un roman pe care 
nu ai cum să nu îl citeşti până la capăt, 
pur şi simplu pentru că vrei 
„răspunsul”. Vrei soluţia. Vrei dezlega-
rea misterului. Vrei să vezi „ce urmea-
ză”... Şi cine ştie dacă nu cumva acesta 
este şi motivul pentru care aproape de 
fiecare dată alegem să ducem viaţa asta 
până la capăt..., până la moarte..., toc-
mai pentru vrem cu ardoare, pentru că 
aşteptăm înfriguraţi şi nerăbdători ... 
Răspunsul? 

      Aşa că, de ce oare propria viaţă se 
împuţineză, fiind o continuă aşteptare?! 
Şi ce s-ar întâmpla dacă am alege să 
ieşim din continuum? Dacă am putea 
alege primul EXIT, oricare dintre EXIT
-uri pentru a ne abate de la acel one-way 
street to death?  

      Intrând pe oricare dintre drumurile 
colaterale, pe fiecare cărare se poate 
deschide o cale către poveste: Auzi, dar 
ţie nu ţi-ar plăcea să trăieşti într-o po-
veste? Pentru că oricare dintre poveşti 
este o abatere de la drum, o rătăcire prin 
labirint, o falie existenţială ruptă din 
firescul realităţii şi care naşte energii 
nebănuite. Însă poveştile născocite de-
vin realitate doar pentru cei ce cred în 

Iulian Moreanu schimbă regula jocului: EXIT 
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ele, pentru cei ce le spun sau le aud: 
Sigur că sunt poveşti... Numai că sunt 
poveşti adevărate. Iar pentru Cristian, 
eroul romanului, adevărul ar trebui să 

însemne acceptarea convenţiilor, a jo-
cului: Esti un nesuferit! Nu ştii să te 
joci! Mi-ai stricat tot cheful... Treptat, 
însă, convenţiile jocului îl învăluie, îl 
„prind” pe protagonist. Deşi uneori 
intuieşte labirintul în care pătrunde, 
căutând mental trasee şi încercând să 
găsească posibile ieşiri, totuşi seducţia 
jocului este mai puternică şi de cele mai 
multe ori întreţinută de micile dezvălu-
iri (vom retrăi nişte vremuri demult 
trecute, nu ştii încă dacă la modul fizic, 
real, fabulos, sau doar în imaginaţia ta, 
ne expune făţiş Ştefania „cusăturile” 
story-ului). Dar mai ales întreţinută de 
multele amânări, care îi dau femeii po-
sibilitatea de a ţese pânza subtilă a pă-
ianjenului-moarte: O să-ţi spun, dar şi 
asta, tot mai târziu.(...) Dar vei afla. Îţi 
voi spune şi vei înţelege. (...) 

       Şi odată ce (sau tocmai pentru că) 
accepţi convenţiile jocului, începi să 
locuieşti înăuntrul lumii imaginate, care 
devine în acel moment realitatea ta: 
Vedeam cum în locul mândrului local 
din care tocmai ieşiserăm rămânea o 
tavernă obişnuită. (...)Pe măsură ce ne 
apropiam, acolo unde, mai devreme cu 
câteva ore, pe locul fostei fierării, văzu-
sem un pâlc de copaci, se contura tot 
mai clar o construcţie măreaţă, cu as-

pect futurist, care era va să zică pensiu-
nea Ştefaniei.  

      Ce vrei să vezi, aia chiar vezi (...) 
Depinde din ce perspectivă priveşti 

lucrurile, îl convinge Ştefania pe Cristi-
an la un moment dat. Pentru că relativi-
tatea perspectivei depinde de punctul de 
referinţă, de unghiul din care priveşti: 
dinăuntru sau dinafară, cu credinţă sau 
fără... Şi câtă vreme nu trăieşti în po-
veste, pluteşti în amnezie, în uitarea de 
sine. Abia reîntorcându-te în tine, spre 
origini, în mit, abia atunci trăieşti cu 
adevărat. Aşa încât existenţa ca drum 
parcurs către moarte (Aşa e jocul, înce-
pe cu moarte, spunea Arghezi) repre-
zintă o complicată şi complexă regăsire 
a sinelui.  

      Călătorind prin viaţă, eroul romanu-
lui rătăceşte drumurile cunoaşterii în 
încercarea de a explora avid lumile ex-
terioare. Face greşeli dureroase, aşa 
cum numai în ordinea profană a reali-
tăţii se pot întâmpla, ajungând la un 
moment dat să care cu sine povara sinu-
ciderii Silviei, copilul Norei şi regretul 
că nimic din toate acestea nu mai poate 
fi schimbat. În fapt, însă, lumea dinafa-
ra noastră este replicată la o altă scară, 
infinit mai profundă, în înteriorul pro-
priei fiinţe. Aşa încât, Cristian va simţi 
după toate acestea nevoia să „înţeleagă” 
şi să se înţeleagă, aprofundând Psiholo-
gia şi devenind terapeut. Însă abia du-
pă ce va exersa, uneori cu succes, alte-

ori eşuând, diferitele metode de terapie 
pe alţi subiecţi, se va simţi pregătit să se 
întoarcă spre sine, pe drumul parcurs în 
sens invers către locul natal, către origi-
nile memoriei sale spirituale: satul copi-
lăriei mici. Căutând înafara lucrurilor, 
se risipeşte destul; revenind înspre sine, 
abia atunci explorarea capătă sens. Sen-
sul vieţii. Trăită ca poveste. Abia (re)
găsind-o pe Ştefania (în care Fănica 
încă vieţuieşte), Cristian îşi întregeşte 
fiinţa. Bărbatul şi femeia refac în roman 
cuplul adamic; ea, ispititoare şi persua-
sivă, iniţiind jocuri, el, supus, compati-
bil, incapabil să se sustragă chemării. 

       Spriritul feminităţii dominatoare, 
fertile, care naşte lumi în lumi, care 
creează şi recreează realităţi, care 
schimbă permanent decorurile, sensurile 
şi finalităţile poveştilor zămislite în 
pântecele fecund al creativităţii ei, ei 
bine, acest spirit născut din coastă de 
drac întrupează în roman Fănica. Uni-
versul masculin se subordonează total 
jocului femeii încă de la începuturile 
naive ale copilăriei mici. Piticania şi 
mioapa de Fănica îl va subjuga pe bă-
iat, urmându-l cu supunere, ca o umbră, 
înspre casa aia , îl va supune voinţei ei 
încă intuitive, dar demonice, cerându-i 
să-şi arate puicile, îl va fascina mai 
apoi cu îndrăzneala ei atunci când din 
senin s-a trezit să dea replici mature 
unor apariţii fantomatice, bătrânul şi 
bătrâna, şi la final, înainte de a părăsi 
lumea inocenţei - satul şi copilăria -, 
Fănica îl va iniţia instinctiv în acel ritu-
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al al apei vii, capabilă să genereze un 
soi de hidromancie: apa neîncepută din 
sticluţa de Diana reprezentând factorul 
declanşator al unei bucle existenţiale 
pentru Cristian, care va începe de aici 
înainte o lungă călătorie a reîntoarcerii 
lui înspre origini.  

      Mai apoi, când Cristian va simţi 
nevoia să revină în locul natal, al copi-
lăriei mici, dar fascinante în neînţelesu-
rile ei, Ştefania îl aşteaptă deja precum 
o Şeherezadă, gata să îl seducă, să îl 
reţină definitiv cu multele ei poveşti, 
care ar trebui de acum să conţină răs-
punsurile, dar care, dimpotrivă, deschid 
noi şi noi uşi în labirintul obscur al fra-
gilei realităţi. Aceasta îl poartă după 
sine prin case, pe uşi, prin culoare se-
crete, îi testează toleranţa faţă de real, 
rezistenţa la absurd, puterea de adaptare 
la fantastic.  

      Aşadar, puterea dominatoare a fe-
minităţii, capacitatea unei permanente, 
uluitoare transformări prin care trece 
Stefania - de la piticania urâtă şi 
zdrenţăroasă la adolescenta premiantă şi 
apoi la studenta la Automatică ce devi-
ne înstărită patroană de restaurant de 
lux şi pensiune -, asemeni unui şarpe (a 
se citi ispită!) care dezbracă piele după 
piele, străbate romanul în lungul său 
drum spre ieşire. 

      Deşi la nivelul superficial de deco-
dare, moartea pare a fi în roman echiva-
lentul conotativ al titlului, la o lectură 
de profunzime însăşi existenţa este acel 
EXIT din coerenţa eternităţii. Fiinţarea 
noastră nu poate fi decât acel vis al ne-
fiinţei în manieră eminesciană, acea 
scurtă evadare din echilibrul universal 
al veşniciei. O ieşire temporară din infi-
nitate ne (de)fineşte existenţa, ispitindu-

ne permanent cu instinctul eternei reîn-
toarceri la origini. 

     În acest sens, unul dintre nevăzutele 
„fire” care ne leagă de obârşii este po-
vestea. Basmele, legendele, miturile, 
micile şi marile poveşti cu care creştem 
şi ne hrănim copilăria sunt, poate, 
esenţa divină a universalităţii care ne 
naşte şi ne alăptează fiinţa. Şi tot ele 
sunt chemarea discretă şi neîntreruptă 
înspre culoarele secrete ale propriului 
labirint interior, în miezul căruia este 
replicat, la scară infinitezimală, Univer-
sul însuşi.  

     Aşa încât, odată cu EXIT-ul, scriito-
rul Iulian Moreanu schimbă regula jo-
cului, dezvăluind o altă latură, mult mai 
consistentă de data aceasta, a realităţii: 

lumea din interiorul fiecăruia dintre noi. 
Fără să genereze răspunsuri, romanul ne 
pune la dispoziţie poate momentul cel 
mai important al propriei existenţe: con-
fruntarea cu sinele. Şi dacă suntem sau 
nu orbii din pilda elefantului, acesta 
este un alt roman pe care rămâne să îl 
scriem fiecare dintre noi… 

Prof. Monica Zamfir 
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    „Citind EXIT, descoperi ro-
manul care te pune în aștepta-
re. Un roman pe care nu ai 
cum să nu îl citești până la ca-
păt, pur și simplu pentru că 
vrei „răspunsul”. Vrei soluția. 
Vrei dezlegarea misterului. 

Vrei să vezi „ce urmează”...” 



Înainte de a debuta în presa 
literară, am citit două scurte creații la 
radio. Eram elev de liceu. 

Despre ce a fost vorba? Într-o 
vară, în oraş, la Clubul „Flacăra 2” s-a 
desfăşurat un concurs „Cine ştie câşti-
gă”. Pe atunci, în fiecare duminică, pe 
la prânz, dacă nu cumva fix la ora 14, 
se transmitea la radio o astfel de emisi-
une, desfășurată și înregistrată prin di-

verse orașe. Era foarte urmărită, dovadă 
și faptul că prin ferestrele deschise ale 
multor case se auzeau, răzbătând până 
afară, de la aparatele de radio cu sono-
rul dat la maximum întrebările, răspun-
surile bune urmate de aplauzele entuzi-
aste ale spectatorilor (pentru că aceste 
emisiuni se țineau „cu public”), ori su-
netul descurajant scos de parcurgerea 
cu un deget a întregii claviaturi a unui 
pian, în cazul unui răspuns incorect. Era 
un mod comod și la îndemână de a-ți 
verifica bagajul de cunoștințe din diver-
se domenii: literatură, știință, teatru, 
cinema etc. Peste o vreme, dar nu mai 
țin minte când și pentru cât timp, emisi-
unea va avea și o variantă televizată, și 
știu că a produs mare senzație un tip 
care plesnea de deștept ce era, și care 
după ce a câștigat nu știu câte etape, 
până la final, a fost angajat de televiziu-
ne ca prezentator al unor astfel de emi-
siuni-concurs.   

Revenind, cel care îi chestiona-
se pe concurenți cu o seară înainte era 
un cunoscut poet proletcultist, care, în 

ultima vreme o lăsase mai ușor cu poe-
zia, în schimb, cocheta cu radioul și 
chiar cu televiziunea, unde prezenta cu 
o figură mohorât-acrită dar simpatică 
foc prin mobilitatea ei deosebit de ex-
presivă și care nu te putea duce deloc la 
gândul că el era „părintele” cunoscutu-
lui personaj de la Rusca, o emisiune de 
debut, „Steaua fără nume”, destinată 
celor care aspirau să devină cântăreți de 
muzică ușoară.  

Se pare că la cheful ce a urmat 
după concurs a aflat că la liceul din oraș 
exista un cenaclu literar și s-a hotărât să 
facă niște înregistrări cu câteva creații 
ale noastre pentru o emisiune literară 
(„Debut la microfon”, parcă se numea) 
ce se transmitea la radio, pe programul 
2, pe la 4-5 după amiaza, cred că joia. 
Adevărul e că un asemenea cenaclu nu 
exista, dar eram totuși câțiva băieți cu 
preocupări de acest fel – de fapt, mai 
mult se vorbea, se auzea că scriem, de-
cât scriam efectiv. De citit, da, citeam 
în draci, și discutam ore întregi pe mar-
ginea unei cărți. Cum și de la cine afla-
se de noi, nu am idee. 

Deși eram în vacanță, ne-am 
strâns destul de repede vreo cinci, șase 
inși care am fost prezentați ca făcând 
parte din Cenaclul literar al Clubului 
(inexistent, și acesta, de altfel!), dar 
acest amănunt-„aranjament” nu ne-a 
deranjat câtuși de puțin. Am acceptat 
compromisul până la capăt, și țin minte 
că eu și Marian, cel care alergase după 
noi ca să ne aducă la Club, am fost pre-
zentați radioascultătorilor, în cuvântul 

de început al poetului, ca doi „tineri 
muncitori”, asta din cauza lipsei unei 
structuri socio-profesionale corespunză-
toare a cenaclului – imposibilă, de alt-
fel, din moment ce, cum spuneam, ce-
naclul ca atare nu exista -, dar trebuia să 
se lase impresia unei clocotitoare activi-
tăți culturale care mustea pretutindeni, 
atât în școli cât și în uzine, Schelă etc., 
și în care erau antrenați „îndeosebi tine-
rii acestui vechi centru petrolier, cu 
vechi tradiții în…”  

Importantă era pe moment pro-
misiunea că ne vom auzi la radio, ceea 
ce, pentru fiecare dintre noi însemna un 
fel de confirmare „oficială” a înclinației 
în ale scrisului, cel puțin la acest nivel, 
de cenaclu. Acum, adevărul este că ăștia 
cinci, șase elevi chiar mai și scriam, și 
din când în când, mult mai rar decât ne-
am fi dorit, ne strângeam la liceu, după 
amiaza, de regulă la sediul UTC și ne 
citeam creațiile pe care apoi încercam 
să ni le și comentăm reciproc, prieteneș-
te, având numai cuvinte de laudă, de 
ziceai că se strângea acolo un mic club 
al unor tinere genii neînțelese. 

Aşadar, cum spuneam, ne-am 
adunat în pripă, poetul, încă mahmur a 
răsfoit selectiv câteva dintre lucrările pe 
care le aduseserăm şi a hotărât ce anu-
me urma să citim fiecare, fără a ne în-
treba dacă eram de acord sau nu (şi cum 
am fi putut refuza sau propune altce-
va?). Dintre prozele mele s-a oprit la 
două – „Imn” (un text destul de lozin-
card, ceva despre recent inaugurata au-
tostradă București-Pitești) şi 
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„Acusmie”, o chestie mai deșteaptă, 
filosofico-fantastică, să zic așa, în fapt, 
singurele pe care le-a parcurs în mare 
grabă cu privirea, mulţumit mai ales 
pentru că erau scrise foarte lizibil, tre-
cute „pe curat”, într-un caiet studenţesc. 
Pe prima am pierdut-o definitiv, și nu 
am mai putut să o „reconstitui”, iar pe a 
doua am publicat-o în volumul de debut 
și am postat-o și pe Facebook.  

„Studioul de înregistrare” a 
fost amenajat ad-hoc în biroul directo-
rului Clubului, care jubila pur şi simplu 
şi nu a pierdut prilejul să treacă în pla-
nul de activităţi al instituției pe care o 
păstorea cu destulă vioiciune, încă o 
acțiune deosebită, adăugând într-o ru-
brică specială nişte cheltuieli de proto-
col substanţiale, din care noi ne-am ales 
cu câte o sticlă de „Pepsi”. 

Am avut toţi emoţii, citeam de 
parcă aveam prune în gură, sâsâiam 
cuvintele, ne apuca tusea la jumătatea 
frazelor, ne mânca nasul, fundul, să-
ream câte un rând, nu mai recunoşteam 
cuvintele ce parcă se transformaseră 
brusc în hieroglife, ne bâlbâiam, ne 
uitam roşii la faţă şi transpiraţi la sune-
tist, dar acesta nu avea ochi pentru noi, 
era ocupat cu sculele lui, în schimb 
poetul ne făcea semne să ne vedem mai 
departe de treabă, spunându-ne apoi că 
se va aranja totul „din foarfece”. 

La final, ne-am mai întreținut 
puțin, cât ne-am băut sucul îmbuteliat la 
Constanța, poetul nu putea scăpa deloc 
de masca aia de acreală permanentă 
care i se lipise definitiv de față, părea a 
nu prea fi în apele sale și zis că o să 
refacă introducerea (pe care o cam băl-
măjise) la București, iar directorul Clu-
bului, în timp ce ne conducea afară ne 

tot lăuda, că uite domne ce talente mai 
sunt în oraș și el habar n-avea, dar cum 
începe școala, la toamnă, vine și vor-
bește cu directorul liceului ca să organi-
zăm un Cenaclu ca lumea, din chestia 
asta chiar poate să iasă un lucru bun, la 

revedere! N-a pus piciorul pe la școală, 
și bineînțeles că ideea Cenaclului patro-
nat de Club nu a prins viață niciodată. 
Lucru de care, sincer să fiu, de-aia nu 
mai puteam noi. 

Emisiunea în care urma să fim 
prezentaţi („un cenaclu cu înaintate 
tradiţii muncitoreşti, având ca animator 
un vechi şi pasionat…” – sanchi, garga-
ră, lucruri total neadevărate, plus că 

„animatorul” fusese inventat rapid şi 
după o scurtă consultare cu directorul 
Clubului în persoana dirijorului corului 
petroliştilor, un bătrânel respectabil, 
care avea uneori accese de senilitate, 
maestru în muzică însă cu desăvârşire 

afon în ceea ce priveşte literatura, și 
care, pentru a-şi  onora „cartea de vizi-
tă” a citit peltic şi fără nici un pic de 
aplicaţie două scurte poezii ale unuia 
dintre noi) am pândit-o timp de trei săp-
tămâni, şi Marian chiar a înregistrat-o la 
magnetofon, „pentru fonoteca noastră 
de aur”.  

Nu ne-am recunoscut deloc 
vocile, şi dacă nu ne-am fi știut pe dina-
fară creaţiile, am fi rămas convinşi că 
nu noi fuseserăm cei care citiseră, şi 
chiar şi că numele noastre nu erau decât 
prin coincidenţă asemănătoare cu ale 
protagoniștilor emisiunii respective.  

Însă Marian avea să piardă însă 
înregistrarea, după ce din neatenţie a 
tras peste ea nişte muzică de la „Europa 
liberă”. 

Iulian Moreanu 
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Acum câteva seri am auzit/
văzut la tv o știre în care era prezentată 
o bătrână ce împlinise 102, sau 103 ani, 
nu mai rețin exact câți, oricum, peste 
100. Aceasta trăiește într-o casă bătrâ-
nească, dar d-aia de-adevăratelea, cum 
știu din copilărie, făcută din paiantă, 
ridicată pe o temelie din bolovani de 
râu, cu prispă, ce mai, numai bună de 
dus la Muzeul satului. Femeia-
centenară este îmbrăcată în haine cerni-
te, evident foarte groase pentru vremea 
caldă de afară, are încălțări ce nu ar 
putea fi definite exact și o basma înno-
dată chiar sub buza inferioară. Abia 
poate vorbi. Probabil că la vârsta ei nici 
nu prea îi mai arde de așa ceva.  

Filmată cu dichis, ca să zic așa, 
inspiră deopotrivă respect pentru vârsta-
i neobișnuită pe contemporanele plaiuri 
mioritice, dar și un pic de compasiune 
pentru traiul modest și desigur nelipsi-

tele greutăți și apăsări ale unor boli pe 
care mulții ani nu au cum să le ocoleas-
că. O încercare nereușită de a lega un 
dialog. Că una, că alta. Cam stângace 
reportera (o „fătucă”, după cum le zice 
Ion Cristoiu – printr-o formulă deja 
consacrată, acestor aspirante în a fi ur-
mașele unei Carmen Dumitrescu, să 
zicem, dacă-și mai amintește cineva de 
ea). Noroc că nu o întreabă cu cine o să 
voteze.  

Partea hazlie a știrii altoite cu 
un simulacru de interviu este că bătrânii 
i s-a eliberat o carte de identitate valabi-
lă până în anul 2050; că deh! așa e 
„programul.” De râsul curcilor! În mo-
destia ei și sinceritatea dezarmantă, 
bătrâna nu realizează penibilul situației.  

În sfârșit, într-o lipsă crasă de 
inspirație a reporterei, este întrebată ce 
își dorește „în continuare.” Chiar așa!  

(Fac o paranteză – am auzit multe per-
soane în vârstă care spuneau că s-au 
săturat de viață și că ar cam vrea s-o 
termine cu lumea asta. Or fi spus-o la 
supărare sau la modul serios – că doar 
nu s-ar putea  compara cu personajul 
din romanul „Toți oamenii sunt muri-
tori” al lui Simone de Beauvoir -, habar 
n-am). Ei bine, bătrâna își duce rușinată 
o mână la gura evident părăsită de dinți 
și spune ceva care mă lasă mut. „Aș 
vrea, zice, strecurând cu teamă cuvinte-
le printre degetele noduroase și colcăind 
de reumatism, dar mi-e teamă că fac 
păcat. Aș vrea să mai trăiesc!”  

Nu e uluitor răspunsul?  

S-a înțeles de ce am rămas fără 
grai? Oricum, n-am să mă explic! 

Iulian Moreanu 
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Lecția bătrânei 

După 20 de ani… 
Revederea foștilor profesori 

trezește in sufletul elevilor deveniți 
adulți sentimente contradictorii: pe de o 
parte, suntem bucuroși să întâlnim per-
soanele care ne-au ghidat timp de patru 
ani, pe de altă parte, ne simțim melan-
colici, descoperind că nu mai sunt ace-
iași pe care noi ni-i aminteam. Aceasta 
constatare ne întristează cu atât mai 
mult cu cât ne dăm seama că nici noi nu 

mai suntem tineri, la rândul nostru, și ca 
timpul prinde din urma pe toți, profe-
sori sau elevi. Pentru mine, întâlnirea a 
fost cu atât mai specială cu cât eu sunt o 

persoană nostalgică prin definiție. La 
mine, evenimentele capătă semnificații 
deosebite, cuvintele îmi stăruiesc în 
minte ani la rând, vorbele cuiva încă 
mai răsună în mintea mea, iar chipurile 
sunt la fel de proaspete ca la ultima 
întâlnire. Așadar să am în fața mea cinci 
dintre profesorii din liceu a constituit un 
prilej de a rememora emoțiile simțite în 
timpul orelor sau înainte de acestea, 

atunci când încercam să repetăm ceea 
ce nu învățaserăm niciodată acasă.   

 Am regăsit la doamnele profe-
soare trăsăturile dominante de altădată: 

aceeași eleganță, aceeași noblețe, ace-
leași sfaturi pedagogic-părintești prin 
care ne îndemnau să nu ne îndepărtam 
unii de alții, sa ne găsim chemarea sau 
să ne facem meseria cu drag dacă ne-am 
ales-o deja, dar mai ales să ne bucurăm 
de familie, să nu neglijăm viața perso-
nală, cea care oferă cele mai mari satis-
facții. Cu bucurie l-am reîntâlnit și pe 
domnul profesor de română, cel care 
plutește in niște medii superioare, dar 
care nu se dă în lături de la a se coborî 
la nivelul oamenilor de rând, îmbrăți-
șând cu aceeași pasiune cu care trăiește 
literatura și latura socială a vieții.  

Domnului diriginte îi datoram 
aceasta întâlnire pentru că el este cel de 
la care a pornit ideea, dorința lui de a ne 
revedea a reprezentat punctul de pornire 
pentru toată această aventură care a 
culminat cu o masă, mai degrabă amica-
lă, in jurul căreia s-au strâns cinci profe-
sori și treisprezece foști elevi. El pare a 
nu se fi schimbat deloc, îndemnându-
ne, ca și cum i-am fi în continuare elevi 
să fim oameni, și exprimându-si speran-
ța că aceasta nu va rămâne singura 
noastră întâlnire. Sunt de admirat recep-
tivitatea cu care profesorii, toți, au pri-
mit vestea reunirii, și cuvintele frumoa-
se pe care ni le-au oferit la primirea 
invitației, sincer mișcați la gândul reve-
derii unor foști elevi, entuziasm care 
însă nu s-a regăsit, uneori chiar deloc, 
in reacțiile unora dintre colegi care au 
ales să nu fie prezenți, nu pentru că le-a 
fost imposibil să ajungă, ci pentru că au 
ales să nu participe.  

de Andreea Răvoianu  
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Inițiativa dirigin-
telui a fost apoi preluată de 
câteva dintre colege care, 
cu ajutorul facebook-ului 
și al cunoștințelor de orice 
fel, au reușit să ne găseas-
că și să ne coopteze în 
demersul lor. Felicia a fost 
scânteia, Mihaela – flacă-
ra, Mirona – omul de legă-
tură, iar Alexandra – gazda 
care s-a ocupat cu organi-
zarea evenimentului la fața 
locului.  

În ziua revederii, 
primele contacte între co-
legi s-au stabilit timid, ne 
știam și nu prea, ne îmbră-
țișam ca și cum ne cunoș-
team de-o viață si, totuși, 
noi încercam să ghicim 
cine este persoana care se 
ascunde sub hainele aces-
tea de adult? Parcă pe ea o 
știam în blugi, el cred că 
era mai slăbănog pe vre-
muri, ea este fata cu fuste 
scurte și cu limba ascuțită, 
lui îi plăcea muzica… . După surpriza 
inițială, relațiile s-au reluat de parcă n-
ar fi trecut 20 de ani de la terminarea 
liceului, reușeam să vorbim liber, depă-
șiserăm emoțiile de început si încercam 
să recuperăm informațiile pierdute in 
toți acești ani în care ne doriserăm să 
păstrăm legătura, dar puțini dintre noi 
reușiseră s-o facă. Am constatat cu bu-
curie că resentimentele dispăruseră, 
conflictele nu mai existau și aproape 
toți discutam din postura de părinți, 
schimbând sfaturi, aflând că avem copii 
de aceeași vârstă, povestind nimicurile 
din viața lor care în ochii noștri, ai pă-
rinților, capătă proporții uriașe.  

Timpul estompează contururi, 
transformă amintiri, aduce iertarea. Așa 
s-a întâmplat și cu noi, bucuria revede-

rii a depășit orice altă manifestare a 
conștientului nostru: nu ne doream de-
cât să vorbim, să comunicam, să-i re-
descoperim pe ceilalți, prezenți în carne 
și oase sau virtual. O frumoasă surpriză 
a constituit legătura care s-a stabilit, 
grație noilor tehnologii, prin internet, cu 
trei dintre colegele aflate in alte țări: ne-
am salutat, ne-am “revăzut” via smar-
tphone și am recuperat o parte din tim-
pul care a trecut peste toți cu aceeași 
blândețe sau dimpotrivă. 

Nu pot încheia fără să remarc 
impactul major pe care profesorii l-au 
avut asupra clasei noastre, o treime din-
tre noi alegând să le călcăm pe urme în 
meseria aleasă. Fie că au continuat pe 
acest drum sau cariera lor a luat o alta 

întorsătura, rămâne totuși faptul că exis-
tă printre noi câțiva care au trecut de 
cealaltă parte a catedrei, conștientizând 
eforturile care sunt necesare spre a ajun-
ge la mintea elevilor, dar  mai ales în 
sufletul lor.  

Prof. Constanța Diaconu 

     Colegiul Național “Ion Luca Cara-
giale” a avut în oferta educațională 
(planul de școlarizare aprobat de ISJ) 
pentru anul școlar 2016-2017 șase cla-
se,  trei clase de profil real ( doua de 
matematică-informatică și una de științe 
ale naturii) și trei de profil uman (două 
de filologie și una de științe sociale). 
     Ce ar trebui să știe un copil   sau 
părinții unui copil din clasa a VIII-
a care se gândesc la  admiterea la liceu? 
Care ar fi profilul recomandat pen-
tru copilul lor?  
     Dacă copilul este bun la matematică, 
îi plac problemele de logică și este pasi-
onat de tehnică sau calculatoare? Sau 
poate că e interesat de fenomenele natu-

rii și de experimente? Atunci ar trebui 
să analizați ideea de a urma profilul real 
(matematică – informatică sau științe 
ale naturii).  
     Dacă copilul învață ușor o limbă 
străină, citește mult și este  încantat 
când vine vorba de istorie și filosofie? 
Sau poate are talent în argumentare și 
arte? Atunci s-ar putea ca profilul uman 
(filologie sau științe sociale) să fie o 
alegere mai potrivită. Pentru o analiză 
corectă a profilului pentru care va opta, 
copilul/părinții ar trebuie să știe  numă-
rul de ore săptămânale de studiu pe 
materii, cum sunt distribuite aceste ore 
pe clasele IX-XII, pentru filiera teoreti-
că.  Ca urmare voi face o scurtă prezen-

tare a cea ce  spun planurile-cadru de 
învățământ. 
     Aproape  toate clasele, atât profilul 
uman, cât și cel real însumează 29 de 
ore de curs pe săptămână și o oră de 
consiliere (dirigenție). Clasele a IX-a și 
a X-a de liceu cunosc o repartizare ega-
lă a orelor pe materii în cazul profile-
lor matematică-informatică și științe 
ale naturii. Astfel,  cei care vor  urma 
unul din aceste doua profile, ar trebui să 
se pregatească săptămânal pentru 14 
ore de real (4 de matematică, 3 de fizi-
că, două de chimie, două de biologie, 
una de informatică și două de  TIC) 
și 14 ore de uman (4 română, 4 limbi 
straine moderne, o oră de istorie, o oră 

Real sau Uman?  
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de geografie, o oră de religie, o oră din 
aria socio-umana, o oră de arte – muzi-
că, desen și o oră de educatie fizică) 
plus o oră de curriculum la decizia șco-
lii. În clasele a XI-a și a XII-a la profi-
lul real (matematică-informatică și 
științe ale naturii) elevii vor studia 12 
ore de real și 12 ore de uman plus un 

număr de 4 până la 6 ore de curricu-
lum la decizia școlii, care va fi în cea 
mai mare parte format din discipline 
pe zona de real. 
     Situația la profilul uman stă astfel: în 
clasele a IX-a si a X-a, atât 
la filologie cât și la științe sociale, ele-
vii se vor pregati săptămânal pentru 20 

ore de materii umaniste (4 de romană, 
una de latină, 5 de limbi străine moder-
ne, două de istorie, două de geografie, 
două de socio-umane, una de religie sau 
istoria religiilor, câte una  de arte – mu-
zică, desen, o oră de educație fizică) și 8 
ore de real (două de matematică, două 
de fizică, una de chimie, una de biolo-
gie, două de TIC) plus o oră de curricu-
lum la decizia școlii. În clasele a XI-a și 
a XII-a la profilul  uman, elevii la vor 
face  20 de ore de materii umaniste pe 
săptămână, o oră de științe și una de 
TIC la care se adaugă 4-6 respectiv 5-7 
ore de curriculum la decizia școlii,  care 
sunt discipline din zona de uman.  Apa-
re și o materie nouă, literatura univer-
sală. Mater iile de real sunt matemati-
ca, care rămâne cu două ore la clasele 
de științe sociale și, șiințe, o oră la cla-
sele de filologie plus, o oră de TIC.  
     Este util pentru copil/ părinți  să ana-
lizeze și să țină cont de planurile-cadru 
atunci când optează pentru un anume 
profil, deoarece alegerea profilului poa-
te influența  cariera copilului.  

 

Prof. Adrian Manu 
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Real sau Uman? 

de Radu Marinescu 

Libertatea - dar al Lui Dumnezeu și responsabilitate umană 

Introducere 
 Cel mai preţios dar, dat de 
Dumnezeu omului, este libertatea sa. 
Libertatea voinţei constituie, împreună 
cu raţiunea, chipul lui Dumnezeu în om. 
Ea este temelia posibilităţii noastre de a 
ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. 
Aceasta o spune, în chip clar, Sfântul 
loan Damaschin în Dogmatica sa: 
”Dumnezeu crează pe om după chipul 
şi asemănarea Sa”. Cuvintele "după 
chipul” indică raţiunea şi liberul arbi-
tru, iar cuvintele ”după asemănarea” 
arată asemănarea cu Dumnezeu în vir-
tute "atât cât este posibil". 
 Dumnezeu l-a făcut pe om, 
prin fire, fără păcat, iar prin voinţă li-
ber. Omul avea puterea să rămână şi să 
progreseze în bine, ajutat de harul dum-
nezeiesc, sau avea puterea să se întoar-
că de la bine spre rău. Dumnezeu îngă-
duie acest lucru pe motivul că omul este 
înzestrat cu liberul arbitru. Calea de 
înaintare a omului spre Dumnezeu se 
face numai în libertate. Libertatea este 
întipărită în fiinţa umană şi nu se poate 
concepe virtute fără amprenta libertăţii. 
 Întotdeauna când se vorbeşte 
de libertate, implicit intervine şi respon-

sabilitatea. Acestea sunt legate între ele. 
Dacă omul n-ar fi liber, n-ar fi respon-
sabil. Iar daca n-ar fi o fiinţă responsa-

bilă, n-ar fi dotat cu libertate. 
 Omul este lăsat cu darul liber-
tăţii şi cu putinţa de a face uz de ea cum 
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voieşte, chiar contrar responsabilităţii şi 
libertăţii lui, pentru că omul are impri-
mat în el chipul dumnezeiesc care se 
manifestă într-o deplină libertate. 

 În acţiunea umană se ridică 
permanent întrebarea conştiinţei, trebu-
ie să fac asta, sau nu? În permanenţă se 
pune accentul pe o anumită îndrumare a 
libertăţii, acest lucru fiind cu totul străin 
fiinţelor necuvântătoare. Libertatea 
omenească trebuie să aibă un sens zidi-
tor, de umplere continuă a fiinţei umane 
cu harul Sfântului Duh, de orientare a 
întregii sale energii spre împlinirea voii 
lui Dumnezeu. 
 Libertatea omului este deose-
bită de cea a animalului şi prin faptul 
că, omul este cuvânt ipostatic, legat de 
alţii prin cuvinte ipostatice. Animalele 
nu se ajuta în mod conştient, de aceea 
nici nu-şi vorbesc. Ele nu au acea liber-
tate harică pe care o are doar omul. Chi-
ar dacă sunt izolate si lipsite de liberta-
te, dacă li se satisfac trebuinţele legate 
de natura lor, ele nu suferă nici o modi-
ficare esențială în ce priveşte natura lor. 
Omul însă suferă cumplit lipsa libertăţii 
dacă-i sunt reduse relaţiile cu oamenii, 
dacă nu are putinţa să-şi actualizeze 
capacitatea şi necesitatea de a vorbi, 
adică de a comunica. 
 Folosirea libertăţii doar în fo-
losul personal reprezintă o satisfacere 
egoistă şi o înţelegere greşită a liber-
tăţii. Viaţa fiecăruia vibrează în comu-
nicare cu alţii Omul nu-şi este suficient 
sieşi, nu este un adevărat întreg, dacă 
libertatea cu care a fost înzestrat de 
Dumnezeu nu o foloseşte în folosul 

libertăţii celorlalţi. Doar omul, ca chip 
al lui Dumnezeu, este purtător de har 
dumnezeiesc şi de voinţă raţională, 
aceasta trebuind să colaboreze în sens 

ziditor cu harul divin existent. Daca 
omul realizează această comuniune, ea 
se răsfrânge mai departe asupra semeni-
lor. 
 Fără om, fără libertatea umană 
Dumnezeu nu poate şi nu vrea clădirea 
împărăţiei Sale, care este o împărăţie 
teandrică, omul trebuind să urmeze 
calea acestui adevăr până la capăt. 
Omul trebuie să treacă prin tragedia 
libertăţii pentru a afla sprijinul în liber-
tatea lui Hristos. ”Libertatea -spune 
Nicolai Berdiaev- este destinul, fatalita-
tea omului oricât de paradoxal poate 
părea”.  

Libertatea - dar și prezență a lui 
Dumnezeu în om 
 Libertatea este o trăsătură dis-
tinctă a chipului dumnezeiesc din om şi 
fundament al persoanei umane. Îndată 
ce apare în existenţă, omul începe să-şi 
manifeste această libertate. Oamenii 
sunt făcuţi în aşa fel încât pot răspunde 
liber, prin faptele lor, apelului lui Dum-
nezeu, sau pot să nu răspundă. Ei au 
această stăpânire peste ei dată ca dar al 
Lui Dumnezeu, dar pe care o pot tran-
sforma în robie. 
 Libertatea care nu este întărită 
prin iubire, înseamnă o desfigurare a 
chipului și îndepărtarea de asemănarea 
cu Dumnezeu. Cu cât omul aspiră mai 
mult spre Dumnezeu, cu atât se apropie 
mai mult de asemănarea cu El: ”Înalţă-
te, celui care e deja sus și vino celui 
care deja a sosit. Cel ce suie cu adevă-
rat va trebui să urce mereu și celui care 
aleargă spre Domnul nu-i va lipsi nicio-
dată lărgimea spaţiului. Şi cel ce suie 
nu se opreşte niciodată, mergând din 
început în început, prin începuturi ce nu 
au niciodată sfârşit”. Vedem în acest 
text o libertate care urcă mereu spre 
desăvârşire, care e plină de duhul dra-
gostei de Dumnezeu şi care urcă mereu, 
având impresia că permanent o ia de la 
început. Chiar în faptul că dorinţa noas-
tră nu ajunge niciodată la o saturare de 
bine, se vede clar că doar  tendinţa spre 
bine dă sens existenţei noastre. 
 Numai atunci când credem în 
Dumnezeu şi acţionăm în credință, por-
nind de la Dumnezeu, voinţa noastră se 
dovedeşte în adevăr ca voinţă, adică un  
principiu liber. 
 Libertatea reală şi înţelegerea 
adevăratului ei sens o atingem atunci 
când, dincolo de voinţa noastră, înce-
pem să voim ceea ce vrea Dumnezeu, 
adică atunci când ne predăm voia noas-
tră voii lui Dumnezeu. Prin aceasta de-
venim în două feluri: întâi când ne pre-
dăm pe noi înşine voii lui Dumnezeu, 
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împlinind prin aceasta o acţiune interi-
oară, o mişcare a sufletului nostru, prin-
cipiu al mişcării şi în al doilea rând, 
ceea ce vrea Dumnezeu, înainte de toa-

te, un bine moral interior, indefinit şi 
desăvârşit. În acest bine nu exista nimic 
exclusiv, nici un fel de limite exterioa-
re, care ar oprima voinţa noastră. Din 
acest motiv, unirea voinţei noastre cu 
voinţa lui Dumnezeu înseamnă o liber-
tate desăvârşită, chiar dacă e desăvârşită 
numai în principiu, nu în deplinătatea 
ei. 
 Sensul adevăratei libertăţi nu 
poate fi decât unul singur, virtutea ce 
duce la îndumnezeirea omului, atât cât 
este posibil omeneşte. Oamenii sunt 
lăsați liberi în voia lor cu un singur scop 
şi o condiţie și aceea este îndumnezei-
rea sau unirea cu Dumnezeu realizată în 
har prin virtuți. 
Aspectul moral și aspectul psihologic 
al libertății 
 Întotdeauna, când spui cuvân-
tul libertate, îţi vine în minte ideea de a 
alege; chiar  şi   definiţiile  clasice   
confirmă   acest  lucru.   Sfântul  Ma-
xim Mărturisitorul afirmă însă cu totul 
altceva. El zice că nevoia de a alege 
este o slăbiciune inerentă căderii în 
păcat. Adevărata libertate este cuvântul 
absolut care se orientează către bine, 
fără să aibă reţineri sau întrebări. Ezita-
rea şi alegerea sunt specifice unei vo-
inţe  sfâşiate  de  dorinţe contradictorii, 
care se izbesc una de alta. Desăvârşirea 
constă în simplitatea unei fireşti conver-
genţe naturale, între voinţa umană şi 
voinţa lui Dumnezeu. 

 Omul, fiind făcut după chipul 
dumnezeirii, este prin natură liber şi 
voliţional. În toţi oamenii există voinţa, 
nu în unii mai mult şi în alţii mai puţin, 

prin urmare omul este prin fire voliţio-
nal. De felul cum lucrarea voinţei folo-
seşte puterea firii, pozitiv sau negativ, 
Sfântul Maxim spune că „ea va primi 
sfârşitul în buna sau în nefericita exis-
tenţă”, pe care, acesta, o numeşte „ziua 
cea una şi netrecătoare”. 
 Teologia ortodoxă afirmă ca-
racterul mai interiorizat al libertății. 
Astfel, în libertatea voinţei se disting 
două aspecte: unul moral, altul psiholo-

gic, ele nu se exclud, ci unul se pre-
supune pe celălalt, aspectul moral al 
libertăţii fiind desăvârşirea aspectului 
psihologic. Aspectul psihologic al liber-
tăţii alături de raţiune şi celelalte 
funcţiuni psihice aparţine firii spirituale 
a omului, fiind dat în vederea desăvârsi-
rii lui — deodată cu desăvîrşirea perso-
nală — întru libertatea morală, întru 
desăvîrşire. ”De aceea -spune Parintele 
Profesor Vasile Răducă- şi la nivel psi-
ho-logic libertatea este capabilă de 
determinări morale”. Alegerea între 
diversele posibilităţi nu constituie fiinţa 
libertăţii, ci modalitatea de manifestare 
a fiinţei create. ”Dumnezeu 1-a onorat 
pe om conferindu-i această libertate, 
spune Sfîntul Grigorie de Nazianz, ca 
binele să-i aparțină în mod propriu 
celui care-1 alege nu mai puţin decît 
Celui care pune premisele binelui în 
natură”. 
 Libertatea este o categorie 
spirituală ce se află la o mai mare pro-
funzime decât orice controversă asupra 
autonomiei sau eteronomiei. În deplină 
libertate a spiritului, ca o fiinţă spiritua-
lă şi nu servil, trebuie să mă supun vo-
inţei lui Dumnezeu. Nu mai suntem 
robi, ci fii liberi, pentru că libertatea 
noastră a fost răscumpărată cu mare 
preţ. 
 Lumea creată e semn al liber-
tăţii lui Dumnezeu. Nu se poate conce-
pe un Dumnezeu absolut fără libertate. 
Numele de Tată, îl arată ca persoană 
liberă, în relaţie iubitoare, eternă, cu 
Fiul şi Cuvântul. Lumea a fost făcută 
prin voinţa Sa liberă şi din iubire având 
drept scop obţinerea fericirii desăvârşi-
te. 

Pagină 26 

Libertatea - dar al Lui Dumnezeu și responsabilitate umană 

de Radu Marinescu 

de Andreea Răvoianu  



Nr.10 Pagină 27 

Libertatea și liberul arbitru 
 Unii au afirmat că omul refuză 
să-şi lege libertatea de condiţia respon-
sabilităţii lui, pentru că aceasta ar fi o 
diminuare a libertăţii sale. El preferă 
afirmarea libertăţii pentru ea însăşi, 
nelegată de nici un scop, de nici o res-
ponsabilitate în faţa unui for superior. 
Omul vrea el însuşi să fie forul suprem 
al vieţii sale, să fie ca Dumnezeu. În 
acest sens, Iacob Bohme afirmă că 
omul îşi scoate libertatea din nimic şi 
nu vrea să şi-o întemeieze pe nimic. 
 Izvorul tuturor acţiunilor omu-
lui este voinţa lui. Bariera care ne sepa-
ră de Binele existent, de Dumnezeu este 
voinţa omului. Aceasta l-a separat pe 
primul om de Dumnezeu. Omul nu poa-
te fi silit să-şi schimbe voința, poate fi 
adus în situaţia de a renunţa de frică şi 
din constrângere la o acțiune rea, dar nu 
poate fi silit să renunţa la voia sa rea. 
Aceasta e o mişcare interioară, nesupu-
să unei forţe exterioare. Fără voia lui, 
Dumnezeu nu-l poate obliga pe om, 
pentru că și în cazul primului om și al 
tuturor oamenilor, Dumnezeunu vrea să 
fie un fapt exterior, care să ni se impună 
contrar voinței nastre. 
 Dumnezeu este un adevăr inte-
rior care ne obligă moral la recunoaşte-
rea Lui liberă, la împlinirea poruncilor 
Lui în deplină libertate. Dacă omul, prin 
călcarea poruncii i-a putut spune ”nu”, 
Dumnezeu nu-i poate spune ”nu” omu-
lui căci, după Sfântul Apostol Pavel în 

Dumnezeu toate sunt ”da” (II Corinteni 
1,19). ”Toate îi sunt cu putinţă Lui 
Dumnezeu, afară de puterea de a-l sili 
pe om să-L iubească", spune Vladimir 
Soloviov. 
 Libertatea omului este aceea 

care zămislește iadul, căci omul a putut 
şi poate oricând să zică ”să nu se fască 
voia Ta”. În faţa unei astfel de sentinţe 

Dumnezeu nu are ce face. El vrea ca 
libertatea de a-L refuza sa nu aibă limi-
te. Destinul libertăţi umane este con-
diţionat de această opțiune suspensivă. 
Acesta este infernul iubirii devine, di-
mensiunea celestă a iadului, viziunea 
divină a omului scufundat în bezna sin-

gurătăţii sale. 
 Aria libertăţii omului este atât 
de mare încât există în ea posibilitatea 
şi riscul de a putea spune "nu" chiar 
binelui. Refuzul binelui atrage angaja-
rea în rău. Nu există medie între bine şi 

rău, aşa cum ascultarea poruncii dată 
primului om de către Dumnezeu însem-
na o înaintare în bine, iar călcarea ei o 

cădere din acest bine. Cine nu face bi-
nele e gata să facă răul, spun Sfinţii 
Părinți.  
 Lipsită de un sens superior, de 
o deschidere şi jertfire pentru mai sus, 
libertatea cade în servitudinea celor de 
dedesubt. De aici avem şi sesizarea 
Sfântului Grigore de Nyssa: ”păcatul 
înseamnă, în acelaşi timp şi afirmarea 
şi pierderea libertății”. În urma căderii 
în păcat, chipul dumnezeiesc din om 
slăbeşte şi are loc contactul cu un ele-
ment pe care omul nu-l cunoscuse până 
atunci, răul. De acum înainte, omenirea 
în întregimea ei se naşte degradată, su-
pusă patimilor, în mod real păcătoasă și 
muritoare.  
 Sfântul Maxim Mărturisitorul 
spune că Dumnezeu a împărţit veacurile 
în două categorii: una care priveşte co-
borârea lui Dumnezeu către lume şi alta 
care are în vedere înălțarea omului şi a 
cosmosului către Dumnezeu. Nu numai 
omul, ci şi cosmosul tinde să fie eliberat 
de sub domnia stricăciunii şi să devină 
un cer nou şi un pământ nou, în Hristos.
  
 În teologia ortodoxă, libertatea 
nu se confundă cu liberul arbitru; ele 
sunt două lucruri distincte, însă nici nu 
se exclud una pe cealaltă, pentru că 
„prin libertatea sa de alegere, omul e 
chip al lui Dumnezeu”, spune Părintele 
Dumitru Stăniloae. Liberul arbitru este 
inclus în libertate sau, mai exact, acesta 
este primul pas în dobândirea libertăţii 
depline. Omul are, în primul rând, de-
plina libertate de alegere, de a-L urma 
pe Dumnezeu sau de a-L refuza, de a 
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alege între bine şi rău, de a alege între 
viaţă şi moarte. 

 Teologia ortodoxă vede liber-
tatea ca pe un dar dat omului de Dum-
nezeu. Acest dar, sau această mare posi-
bilitate de a fi deschis harului divin, 
poate fi câştigat într-o măsură mai mare 
sau poate fi minimalizat. Goethe spunea 
că omul adevărat îşi câştigă libertatea în 
fiecare zi. Viaţa omului este un întreg 

urcuş, ce nu va înceta niciodată. Creşte-
rea spre Dumnezeu este fără de sfârşit, 
pentru că fără de sfârşit este Dumnezeu 
însuşi.  
 Sf. Grigore de Nyssa spunea 
că pe măsură ce înaintăm în urcuşul 
nostru spre Dumnezeu, încercând să îi 
dezvăluim măreţia, să ÎI aflăm, ne dăm 
seama că Dumnezeu este infinit. Din 
perspectiva acestei nemărginiri, mani-
festate în toată amplitudinea sa, Dum-
nezeu i-a lăsat omului totdeauna liberta-
tea de alegere între diferite căi, între 
bine şi rău, între a asculta şi a nu ascul-
ta, între a fi viu şi a muri. Altfel, nu se 
poate vorbi despre integritatea fiinţei 
umane sub cele trei aspecte ale sale: 
spiritual, psihic şi fizic, şi nu se poate 
afirma că omul, într-adevăr, a fost creat 
după chipul şi asemănarea lui Dumne-
zeu.  
 Desigur, liberul arbitru poate fi 
analizat şi din alte perspective, legate 
de nestatornicia fiinţei umane, aşa cum 
Sf. Maxim Mărturisitorul îl cataloghea-
ză:  ca pe o imperfecţiune, căci nevoia 
temporară de a alege reprezintă mai 
degrabă o carenţă a omului, decât o 
manifestare a independenţei sale, din 
această perspectivă, căderea protopărin-
telui Adam este consecinţa directă, de-
loc salvatoare a manifestării liberului 
arbitru, el a putut alege între o cale sau 
alta, iar rezultatul a dus practic la căde-
re. Totuşi, un lucru este clar, în Ortodo-
xie, liberul arbitru este fără îndoială un 
pas spre libertatea deplină a creştinului 
în Hristos, liberul arbitru înseamnă li-

bertate. 
 Nichifor Crainic diferenţiază 
omul psihic de omul spiritual: „în viaţa 
creştină şi în mistică îndeosebi, joacă un 
mare rol deosebirea oamenilor în pă-
mânteşti şi duhovniceşti sau, cu alţi 
termeni, în psihici şi pnevmatici 
(spirituali). Psihic e omul al cărui spirit 
e îndreptat către lucrurile create. 
Pnevmatic e, dimpotrivă, omul renăscut 
în har, care trăieşte după modul divin. 
Unul e „omul din afară", care trăieşte 
după simţuri, celălalt o „omul dinăun-
tru", care trăieşte după duh şi în Duh. 
Cu alte cuvinte, omul spiritual e îndrep-
tat către lucrurile necreate. PărinteleDu-
mitru Stăniloae spune că „baza întregii 
măreţii a chipului dumnezeiesc al omu-
lui stă în libertatea lui". Libertatea în 
teologia răsăriteană nu se reduce numai 
la posibilitatea alegerii între a-L urma 
pe Hristos sau a-L refuza. În scrierile 
Sfinţilor Părinţi şi în lucrările marilor 
teologi ortodocşi, libertatea are semnifi-
caţii mult mai profunde legate de proce-
sul de sfinţire şi de desăvârşire al per-
soanei umane, aşa cum am arătat anteri-
or; în mod principial, primul înţeles pe 
care îl are libertatea este dat de posibili-
tatea alegerii personale, nedeterminate 
şi fără constrângere. 
  
 Concluzii 
 Libertatea de alegere nu este 
constrânsă de ceva, dar nu își împlinește 
funcţionalitatea normală decât în Dum-
nezeu, de aceea ea este și o virtute, o 
putere care ne apropie de Dumnezeu. 
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Aşa a fost înainte de păcat. Prin lucra-
rea ei, libertatea de alegere era unul din 
darurile divine ce constituiau libertatea 
ontologică a fiinţei umane. Funcţionali-
tatea ei normală era condiţionată de o 
natură liberă de păcat. Libertatea de 
alegere ca autodeterminare, între con-
trarii, nu va mai fi şi virtute, ci o simplă 
funcție psihică, a unei naturi afectate de 
suferinţă. Libertatea de alegere își va 
recăpăta strălucirea funcționalității ei, 
în măsura în care va face ca libertatea 
ontologică a naturii umane să-și recape-
te starea originară, prin acte de continuă 
eliberare, de detașare de rău și apropie-
re treptată de Dumnezeu Cel nepătimi-
tor. 
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Prof. Drd. Bugiulescu Constantin-
Valentin  

Noi să fim diferiți!    
Totul e posibil pentru noi, de 

ce nu? Mulți ar combate această afirma-
ție cu întrebarea cu tentă sarcastică : De 
ce da? Vreți să știți de ce da? Păi e sim-
plu, cel mai bine e să fim pozitivi, să ne 
informam și să ne cunoaștem limitele. 

Dar de fapt, ce sunt limitele 
acestea? Nu vă gândiți la granițe sau la 
bariere reale, nu despre asta vorbim. 
Sunt limitele invizibile, dar de o impor-
tanță majoră pe care oamenii și le im-
pun. Dar în unele cazuri chiar nu trebu-
ie să existe limite, nu trebuie să vă im-
puneți nimic! De exemplu, imaginația 
nu cunoaște limite și nici nu ne-am dori 
așa ceva. Fiți creativi, luați-vă cel mai 
de preț creion cu gumă de șters, anume 
motivația și stergeți-vă barierele creati-
vității, iar apoi alegeti să vă puneți min-
tea la contribuție și alegeți-vă cele mai 
bune idei. Mulți aleg calea ușoara, luân-
du-l pe „nu” în brațe, fără să-și dea mă-
car interesul. Oare „nu”-ul ăsta este așa 
de sentimentalist de îl îmbrățișați toți?  

Haideți să nu fim ca restul, să 
ne diferențiem puțin, să vorbim noi și 
pentru cei ce nu au curajul și preferă să 
tacă, astfel motivându-i și pe ei. Aveți 
vreo opinie? Nu sunteți de acord cu un 
anumit lucru? Atunci vorbiți, spuneți-vă 
părerea si faceți-vă auziți în fața unui 
popor. Nu jucați roluri în viața reală, 
oricât v-ar plăcea teatrul. Acesta este 
apreciat doar pe scenă. Fiți voi înșivă și 
evoluați constant! Dacă nu are cine să 
vă motiveze, motivați-vă singuri! De 
exemplu, eu citesc de cel puțin o data 
pe săptămână scrisoarea actorului si 
muzicianului Tudor Chirilă adresată 
nouă, tineretului! Nu ați descoperit încă 
cheia evoluării personale și mentale? 

Dați-mi voie să v-o spun eu, este CITI-
TUL! Nu treceți prin viață ca „gâsca 
prin apă”, faceți-vă auziți și ținuți minte 
prin atitudinea voastră și prin felul în 
care vă exprimați. Totul contează: mi-
mica, gesturile, accentul pe care îl folo-
siți atunci când vorbiți, cât și argumen-
tele pe care le folosiți atunci când vă 
susțineți opinia sau dezbateți un subiect. 

Îmi place foarte mult o expre-
sie : „Niciun munte nu e prea înalt pen-
tru noi”, la care eu mai adaug: atâta 
timp cât creativitatea și motivația noas-
tră nu are limite. De ce nu ar fi totul 
posibil pentru noi? Într-o lume în care 
tehnologia și gadget-urile captează 

atenția multor adolescenți, noi să fim 
cei ce promovează lectura, libera expri-
mare, spontaneitatea și creativitatea. 
Noi să fim diferiți!  

                   Daniela Sultana,  
clasa a IX-a E 

de Radu Marinescu  
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Generația noastră 
Din cele mai vechi timpuri,  a 

fost dezbătută problema conflictului 
între generații,  pentru că societatea 
evoluează rapid, iar oamenii rămân de 
multe ori ancorați în trecut și nu au ca-
pacitatea de a se adapta. Din cauza dife-
rențelor de vârstă, adulții se consideră 
superiori  adolescenților doar pentru că 
au trecut prin anumite experiențe ale 
vieții, însă nu iau în calcul faptul că  
societatea a evoluat constant. 

În acest articol nu mă adresez 
tuturor adulților, ci doar celor care ne 
critică generația fără să asculte măcar 
ce avem de spus. Sunt sigură ca mulți 
tineri sunt de acord cu mine. Tot timpul 
este discutată problema telefoanelor și 
faptul că noi suntem dependenți de ele. 
În mare parte este adevărat, petrecem 
mult timp în fața calculatoarelor și a 
telefoanelor, însă de ce ar fi  un lucru 
atât de rău? Noi acolo socializăm! Cu-
nosc mulți copii foarte timizi care refu-
ză să își spună părerea în public, dar au 
bloguri în care dezbat subiecte la alege-
re și își împărtășesc părerile, iar  acesta 
nu este un lucru rău.  

Poate că e și vina noastră, pen-
tru că avem un comportament nepotrivit 
și nu gândim înainte să acționăm, dar 
totul pornește de la criticile pe care ni le 
faceți. Cunosc adulți care nu știu să 
aprecieze micile gesturi și munca pe 
care un elev o depune la școală. Proba-
bil nu vă mai amintiți, dar e extrem de 
greu să fii elev, să înveți la toate materi-
ile, să fii un exemplu și pe lângă asta să 
mai ai și viață socială. Acumulăm atât 
de multă informație la școală timp de 
șase ore, participăm la orele de curs și 
încercăm să dăm tot ce e mai bun din 

noi, ajungem acasă, scriem și rescriem 
temele pe caiet, ne pregătim pentru ore-
le pe care le avem ziua următoare, fa-

cem toate astea sub stres și presiune 
pentru că, dragi adulți, și noi avem pro-
blemele noastre... Auzim că suntem o 
generație de roboți manipulați și ghidați 
de tehnologie. Asta doar pentru că nu 
suntem cum ați fost voi? Ei bine, nici 
nu vrem asta! Suntem diferiți și ne 
mândrim cu asta. În ciuda problemelor 
noastre de comportament și tupeului pe 
care l-am căpătat, noi suntem sinceri! 
Avem o personalitate impunătoare și ne 
exprimăm opiniile, chiar dacă voi nu 
sunteți în totalitate de acord cu ele. Ne 

cunoaștem limitele și le depășim pe zi 
ce trece. 

Așadar, generația aceasta de 
roboți, așa cum o numiți voi, își susține 
propria opinie, își cunoaște drepturile și 
e gata să ajungă cât mai departe posibil. 
Priviți cu alți ochi lucrurile și veți înțe-
lege, ne veți înțelege!... 

Daniela Sultana,  
clasa a IX-a E 

de Andreea Răvoianu  
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 Aparent, lumea nu ştie să ur-
meze acest sfat (cel din titlu), care poate 
face de cele mai multe ori ca lucrurile 
să se desfăşoare mai uşor şi foarte fru-
mos.  

 Nu trebuie să facem neapărat 
ce ne cere societatea sau să fim cum ne 
cere „dânsa”. Conceptul de viaţă conşti-
entă ( pe care l-am auzit de la un    

vlogger şi mi s-a părut foarte interesant) 
apare atunci când iei propriile decizii, 
nu depinzi de alţii şi nu eşti limitat în 
niciun fel. Viața conștientă înseamnă 
fericire. 

   Mie îmi place foarte mult să 
mă exprim prin scris şi, urmând acest 
sfat ( „Să faci întotdeauna ceea ce 
simţi”), mi-am făcut un blog pentru a 

dezvolta mai bine această pasiune şi nu 
neapărat pentru că ar fi la modă. Vreau 
pur şi simplu să împărtășesc ideile mele 
cu mai multă lume .  

    Dacă simțiți că vreţi să faceţi 
ceva în mod special, nu ezitaţi să puneţi 
în practică ideile voastre, pentru că 
viaţa e scurtă .  

   Pentru a citi articole asemănă-
toare intraţi pe:  

ambitiousgirl290399.blogspot.ro  

Puteţi să comentaţi şi să lăsaţi feedback 
acolo şi, dacă doriţi, să lăsaţi sugestii 
despre ce aş putea şi aţi vrea să scriu. 

   De asemenea, pe langă opinii 
personale vor exista şi recenzii de cărţi 
şi filme. 

   Între timp faceţi ceea ce simţiţi 
şi voie bună! 

                           Alexandra Ioniță, 
clasa a XI-a A  

Fac ceea ce simt  

Un sistem de educație „needucat” 
 Nu cred să fie cineva care să 
nu se fi văitat măcar o dată de școala 
românească. Prea mult de învățat, prea 
multă teorie și prea puțină practică, prea 
multe teme încă din clasele mici și lista 
ar putea continua. Iar aceste probleme 
se revarsă atât asupra elevilor, cât și a 
profesorilor.  

 Îmi este greu să discut aceste 
nereguli, deoarece nu sunt expert în 
educație, ci vreau doar să-mi exprim un 
punct de vedere, mai exact ce vede și ce 
înțelege un elev de clasa a unsprezecea. 
Mi-ar plăcea să încep cu ce mă deran-
jează pe mine. 

  În primul rând, noi, și când 
spun noi mă refer la toți elevii, suntem 
forțați să învățăm multe lucruri pur teo-
retice, fără pic de practică. Totul se face 
pe hârtie. Unii profesori încearcă să-și 
facă orele mai interesante, încercând să 
ne prezinte fenomenele de pe caiet și în 
viața reală. Chimia, biologia și fizica ar 
fi cele mai bune exemple. Învățăm mul-
te lucruri, dar doar câteva experimente 
pot fi efectuate în laboratoarele școlii. 
Cu trecerea timpului, aceste noțiuni se 
uită. Cursurile ar trebui să atragă toți 
elevii prin activități cât mai distractive. 
Științele au un mare avantaj, deoarece 
fac parte din viața noastră și ar fi mare 
păcat să nu putem vizualiza cu ochii 

noștri ce se întâmplă în organismul nos-
tru, într-o eprubetă sau într-un motor cu 
abur.  

 De asemenea, n-am cum să 
evit matematica, una dintre materiile 
care chiar sperie elevii la propriu. Nu-
mai când vezi manualul, te ia cu ame-
țeală. Și matematica se află în aceeași 
situație ca științele amintite mai sus. 

După o perioadă, formulele și metodele 
de calcul se uită și, pentru a fi înțelese, 
este nevoie de multă muncă suplimenta-
ră. Astfel, ne lovim de o altă problemă a 
sistemului, cea cu munca pe care o de-
pun elevii după ce vin de la școală. 
Cred că ar mai trebui eliminate unele 
capitole total inutile. Programa este 
destul de veche și constat că nu se vrea 

de Andreea Răvoianu  
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Un sistem de educație „needucat” 
schimbarea ei, ceea ce mă îngrijorează.  

 De cele mai multe ori, unui 
elev îi va plăcea o materie pe care o 
studiază doar dacă îi va plăcea și profe-
sorul. Cu cât acesta se face înțeles și 
plăcut în timpul cursurilor, cu atât își va 
atrage elevi care să învețe la ora lui și 

cărora să le placă ceea ce fac. Aici de-
pinde de cât de pasionat și dăruit este 
profesorul pentru meseria sa, cea de a 
crea viitorul pentru copiii săi.  

 Pe de altă parte, aș vrea să las 
deoparte științele exacte și să mă în-
drept spre cele umaniste. Limba română 
ar fi un exemplu bun de dat pentru pro-
gramă ultra învechită. Studiem opere 
care nu mai au nicio legătură cu zilele 
noastre, timpul este insuficient de cele 
mai multe ori pentru parcurgerea mate-
riei și trebuie să fii de acord cu opiniile 
profesorului. „Ion” de Liviu Rebrea-
nu… Poate mulți dintre voi l-au și citit. 
Eu doar am încercat și nu mi-a reușit. 
Personaje cu mentalitate învechită (totul 
se raporta la pământ), tradiții uitate… 
Cam așa aș descrie eu acest roman. L-
am studiat la clasă amănunțit, dar tot nu 
am fost convins să-l termin. Alte opere 
precum „Moromeții”, „Ciocoii vechi și 
noi”, „Maitreyi”, „Hanu Ancuței” con-
sider că ar trebui eliminate din progra-
mă, deoarece elevii nu mai sunt intere-
sați de acele vremuri. Deja mi se pare 
că studiem multe vechituri (scuzați ter-
menul folosit) care ar trebui retrase din 
toate cărțile de limba română. Nu mai 

au acel farmec de odinioară și au căpă-
tat acel aer de vechi care îți creează o 
stare de plictiseală. 

 Și să zicem că într-o zi, aces-
tea vor dispărea din manualele de limba 
română. Cu ce vor fi înlocuite? Aceasta 
este întrebarea… Pot să fie introduse 
opere scrise de scriitori contemporani. 
Cred că astfel s-ar face o trecere de la o 
literatură veche la una nouă. 

 Totodată, aceste defecte au un 
efect negativ asupra elevilor. Aceștia 
devin din ce în ce mai dezinteresați de 
tot ce se întâmplă la școală, se plictisesc 
rapid, iar randamentul pe care îl au este 
redus. Munca aceasta devine extenuantă 
pentru noi toți, chiar și pentru părinți în 
unele cazuri. Elevii din clasele mici 
primesc mult de lucru, temele sunt difi-
cile, iar acestea cad pe părinții lor. Nu-
mesc această practică a învățătoarelor 
„Teme pentru părinți”. Chiar de curând, 
ministrul învățământului a zis că nu mai 
vrea ca elevii din școlile generale să 
muncească acasă un interval de timp 
mai mare de două ore, ceea ce este un 
lucru bun. Dacă de mici sunt puși la o 
muncă atât de mare, ce o să-și imagine-
ze că se va întâmpla mai târziu, în gim-
naziu sau la liceu? Dar la facultate? 

 Un alt defect al sistemului ar fi 
lipsa școlilor profesionale. Cred că este 
nevoie și de muncitori calificați pe di-
verse meserii, deoarece cu greu mai 
găsești un meșter bun în zilele noastre. 
Redeschiderea acestora (şi zic redes-
chiderea, deoarece pe vremuri existau și 
astfel de școli) ar putea crea forță de 
muncă. Adesea i-am auzit pe cei de la 
Dacia că nu mai găsesc oameni cu o 

calificare și sunt obligați să-i instruiască 
în uzină. Cred  că și ei ar putea să con-
tribuie la deschiderea unei astfel de 
școli. Ar trebui să luăm exemplul Polo-
niei, unde tinerii sunt încurajați să ur-
meze cursurile unei astfel de instituții.  

 În al doilea rând, mai există și 
aspecte pozitive în acest sistem de învă-
țământ. Un lucru bun ar fi faptul că se 
pune accent pe limbile străine, care sunt 
ca aerul pentru un om în zilele noastre. 
Oriunde ne-am duce, ne vom lovi de 
acestea și este bine să le știm și să le 
vorbim.  

 Una peste alta, sistemul de 
învățământ românesc are atât părți ne-
gative, cât și părți pozitive, despre care 
se poate discuta ore în șir. Am putea 
spune că încă este eficient, dar pentru a 
fi cât mai atractiv pentru elevi, este ne-
voie de schimbări majore. Și să fim 
serioși, de reforme ineficiente suntem 
sătui cu toții.  

Radu Marian Marinescu, 
clasa a XI-a A 

de Andreea Răvoianu  

de Andreea Răvoianu  



Nr.10 Pagină 33 

 Am demonstrat anterior că 
limbajul informaticii (computer scien-
ce) este un limbaj tehnic, deci un limbaj 
concret, ce se încadrează în sfera largă a 
ceea ce stilistica a denumit stilul ştiinţi-
fic; de aceea, sintaxa acestui limbaj 
tehnic trebuie descrisă din perspectiva 

faptului că înainte de toate, acest limbaj 
este unul ştiinţific. Dar sintaxa acestui 
limbaj trebuie analizată ţinând cont de 
următoarea definiţie dată limbajului de 
către Ion Coteanu:  

            „ Orice limbaj nu este decât 
limba căreia i se atribuie o destinaţie 
specială”1 , deci  limbajul informaticii 
nu trebuie privit ca pe ceva exotic şi 
intangibil, ci trebuie considerat ca fiind 
tot limba română, dar care limbă este 
pusă în slujba a ceea ce americanii nu-
mesc, mai nou, computer science.  

            Ca să începem descrierea sinta-
xei acestui tip de limbaj tehnic, trebuie 
să facem o precizare: după o consultare 
riguroasă a „literaturii” de specialitate, 
am ajuns la concluzia că această 
„literatură” cuprinde două feluri de scri-
eri: manualele şi revistele; astfel sintaxa 
va fi analizată după cum apare pe rând 
în aceste scrieri, comparându-se sintaxa 
acestui limbaj cu sintaxa limbii române 
literare. 

            În cazul sintaxei din cadrul ma-
nualelor de specialitate, se constată o 
oarecare îndepărtare de sintaxa limbii 
române literare, iar această îndepărtare 
nu este cauzată de anumite greşeli, aba-
teri de la normele limbii literare, ci de o 
îndepărtare datorată specializării sinta-

xei limbii, specializare care se explică 
astfel: în cărţile tip manual se observă 
un anumit didacticism născut şi din 
dorinţa de a instrui cu orice preţ, dar, şi 
mai mult, din necesitatea ca discursul să 
fie şi mai clar, iar mesajul emis să fie 
receptat cât mai repede şi mai cât mai 

corect de către cititori. Interesant este 
faptul că, deşi aceste manuale îşi pro-
pun să instruiască, totuşi ele nu pot fi 
abordate de către oameni care sunt ab-
solut necunoscători ai acestei ştiinţe, ci 
pot fi consultate numai de către avizaţi. 
Această inaccesibilitate dovedită de 
literatura informaticii vine din abun-
denţa de termeni noi, uneori necunos-
cuţi.   

            Să analizăm, spre exemplificare, 
un text din lucrarea 
„Microprocesoarele”:  

           „ Nume - este numele prin care 
va fi referită data. Acest nume are aso-
ciat un tip şi o valoare.”2  

            Cuvântul „nume” apare de trei 
ori într-un text atât de scurt, lucru care 
ar fi supărător, dacă nu s-ar scuza prin 
faptul că se doreşte prin această repeta-
re exprimarea cât mai clară a lucrurilor 
prezentate în aceste cărţi tip manual; 
propoziţiile sunt foarte scurte: ”nume 
este numele”, pentru că este nevoie de 
„brevitas” în transmiterea unui mesaj 
care trebuie să ajungă la cititor cât mai 
clar, nedeformat şi cât mai rapid.  

            Această scurtime - brevitas- a 
propoziţiilor se poate explica, dacă spe-
culăm puţin problema, şi prin faptul că 
ştiinţa calculatoarelor este o ştiinţă care 

s-a dezvoltat rapid, o ştiinţă care nu are 
timp.  

            E un domeniu în care informaţia 
devine desuetă de la an la an, fiindcă se 
caută o cât mai mare perfecţionare a 
echipamentelor periferice, dar şi a pro-
gramelor în sine. 

            Tot pentru o cât mai mare clari-
tate a mesajului se apelează, în cadrul 
acestui limbaj, la subordonare, pe care 
putem s-o numim rudimentară: astfel, în 
textul de mai sus apare o singură subor-
donată: o atributivă. 

            Un alt fapt uşor de observat este 
următorul: nu numai că subordonarea 
este rudimentară, dar se încearcă o eli-
minare pe cât posibil a subordonării. 
Dovada clară a eliminării subordonării 
se face cu ajutorul unui manual de spe-
cialitate numit dBase. Eliminarea subor-
donării se observă bine în cap. Comenzi 
care începe la pag. 13 şi se sfârşeşte la 
pag. 83. 

            Extragem din acest capitol frag-
mente de text spre exemplificare: 

„ASSIST”- Permite operarea de la Cen-
trul de Control. 

„EJECT”- Calculează executatea unui 
salt de pagină la imprimantă.  

„LIST USERS” -Listează numele tutu-
ror utilizatorilor într-un sistem multi-
utilizator.3 

            Această sintaxă simplă de la 
nivelul frazei nu reprezintă un handicap 
al limbajului informaticii (cum s-ar pu-
tea crede la prima vedere), această sin-
taxă este în mod intenţionat simplă, 
pentru că un limbaj ştiinţific (în cadrul 
căruia se caută corectitudinea şi scurti-
mea enunţului, folosirea cuvintelor cu 
sensul lor propriu, receptarea rapidă a 
mesajului) nu-şi permite „întorsăturile 
de condei” atât de des întâlnite în cadrul 
stilului beletristic. 

            Pentru a demonstra calitatea sau 
defectul limbajului informaticii de a se 
încadra în stilul nonartistic, ne folosim 
de un alt fragment extras tot din 
”Microprocesoarele”: 

            „În mod implicit dacă se utili-
zează ca registru de bază registrul BX, 
atunci se consideră ca registru de seg-
ment registrul DS, dacă se consideră ca 
registru de bază registrul BP, atunci se 
consideră ca registru de segment regis-
trul SS.”4 

            Se observă repetarea de 8 ori a 
cuvântului „registru”, dar, lucru firesc 
pentru un text ştiinţific, acest cuvânt nu 
este redundant, repetarea lui fiind chiar 

Sintaxa limbajului informaticii  
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Sintaxa limbajului informaticii  
necesară pentru explicarea cât mai clară 
a operaţiunii descrise în fragment. 

            Un alt lucru important este 
structurarea fragmentului în două părţi 
simetrice care se înfăţişează din punct 
de vedere formal ca două axiome din 
matematică. 

             Partea întâi: „dacă se utilizea-
ză…atunci se consideră”; partea a do-
ua: „dacă se utilizează… atunci se con-
sideră”.  

            Simetria se doreşte a fi tot un 
instrument în uşurarea perceperii şi 
chiar a memorării rapide a mesajului. 
Singurul element care aparent strică 
echilibrul textului este „în mod impli-
cit” 

            Acest element reprezintă o inci-
denţă în raport cu tot restul frazei, dar 
nu se desprinde total din punct de vede-
re semantic de context, pentru că acest 
element arată modul de funcţionare a 
„axiomelor”.  

            Importantă este şi topica subor-
donatei condiţionale în raport cu regen-
ta. Se ştie că în sintaxa limbii române 
literare, subordonata condiţională  are o 
topică liberă , dar, de obicei, stă înain-
tea regentei. Putem observa cu uşurinţă 
această topică şi în cazul condiţionale-
lor ce apar într-un text de calculatoare, 
dar în cazul acestui limbaj tehnic, su-
bordonata este aşezată în mod intenţio-
nat înaintea regentei deoarece subordo-
nata condiţională care stă înaintea re-
gentei într-un text de informatică, se 

află într-o poziţie „tare” din punct de 
vedere stilistic (autorul aşază în poziţie 
iniţială anumite cuvinte, chiar pro-
poziţii, pentru că socoteşte că au mare 
importanţă în text). Condiţia este foarte 
importantă în cadrul acestei ştiinţe a 
calculatoarelor din cauza faptului că, 
înainte de a efectua operaţia dorită, tre-
buie, în mod necesar rezolvată condiţia 
în virtutea căreia operaţiunea poate fi 
începută şi dusă la capăt.  

            Am ajuns până acum la consta-
tarea că, în cadrul sintaxei frazei, frec-
vente sunt subordonatele atributive şi 
condiţionale. Apelăm la un alt text de 
informatică pentru ca descrierea noastră 
sa fie cât mai completă: 

              „Nu este necesar ca identifica-
torii dintr-o listă să fie distincţi de nu-
mele variabilelor obişnuite sau de iden-
tificatorii din alte liste ale altor struc-
turi.”5  

             Observăm că în acest fragment 
apare un alt tip de subordonată: pro-
poziţia subiectivă.  

            Dat  fiind caracterul ştiinţific al 
acestui limbaj, propoziţia subiectivă 
este des folosită mai ales după expresii 
impersonale.  

            Această frecvenţă a subordona-
tei subiective se datorează faptului că în 
cadrul stilului ştiinţific vorbitorul nu se 
implică, folosind foarte des, pentru o 
cât mai mare generalitate a textului, 
aşa-numitele expresii verbale imperso-
nale. 

            Pentru a demonstra frecvenţa 
mare cu care apar subordonatele subiec-
tive în cadrul limbajului informaticii, 
exemplificăm afirmaţiile de mai sus cu 
fragmente de text:  

            „Pentru acesta este necesar să 
se trateze mesajul WM_SIZE”6  

            „Este de preferat ca pentru ac-
cesul la discul Winchester să se utilize-
ze apeluri de funcţii DOS.”7 

            În concluzie, putem spune că 
sintaxa limbajului informaticii este, la 
nivelul frazei, o sintaxă simplă, în care 
predomină propoziţiile principale, su-
bordonatele atributive, condiţionale şi 
subiective. Am eliminat în mod voit din 
discuţie acele caracteristici neimportan-
te ale acestui limbaj – propoziţiile care 
apar foarte rar şi chestiunile nespecifice 
limbajului informaticii.  

            De asemenea, am reţinut numai 
acele aspecte care dau caracter particu-
lar sintaxei acestui limbaj. Se remarcă 
deci, o încercare de reducere a fenome-
nului subordonării la nivelul frazei prin 

folosirea masivă a propoziţiilor princi-
pale şi a unei subordonări simple. Apar, 
după cum am mai spus, trei tipuri majo-
re de subordonate: atributiva, condiţio-
nala şi subiectiva. Această reducere a 
subordonării nu trebuie socotită un han-
dicap al acestui limbaj, ci un mijloc de 
simplificare a discursului, din dorinţa 
unei cât mai mari clarităţi. 

            Se constată folosirea masivă a 
propoziţiilor enunţiative propriu-zise 
afirmative, dezvoltate; celelalte tipuri 
de propoziţii fiind aproape inexistente- 
acest fenomen se explică tot prin carac-
terul ştiinţific al limbajului informaticii, 
o ştiinţă care nu-şi pune întrebări, ci 
enunţă fapte reale, informaţii noi. 

            Abordăm în continuare  proble-
ma sintaxei din manualele de informati-
că, trecând de la nivelul frazei la nivelul 
propoziţiei. La acest nivel, al pro-
poziţiei, limbajul ştiinţei calculatoarelor 
nu pune nicio problemă specifică lui, 
identificându-se aproape în totalitate cu 
sintaxa limbii române literare. 

            Folosim spre exemplificare câte-
va texte extrase din literatura de specia-
litate: 

 
            „ Utilizarea formatului COM 
presupune respectarea unor restricţii.”8  

 
            „Schimbă mărimea blocului 
folosit pentru stocarea datelor în câm-
purile memo.”9 
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            „Instalarea sistemului Windows 
este o operaţie extrem de simplă.”10 

 
            „În declararea anticipată a 
funcţiei este specificat numărul variabil 
de argumente        printr-o virgulă la 
sfârşitul listei tipurilor de argumen-
te.”11 

 
            Observăm în aceste exemple că 
sintaxa acestui limbaj specializat 
(terminologii), la nivelul propoziţiei, nu 
este deloc diferită de sintaxa limbii ro-
mâne literare , mai exact, nu are nicio 
trăsătură care să o particularizeze. 

            Am descris până acum sintaxa 
frazei şi a propoziţiei în manuale, care 
îşi propun, ca scop major, să instruiască 
cititorul. 

            Vom trece acum la analiza sin-
taxei din revistele de specialitate. În 
aceste reviste se întâmplă aproximativ 
acelaşi lucru observat în cazul sintaxei 
din manuale: sintaxa (atât la nivelul 
propoziţiei, cât şi la nivelul frazei) din 
reviste se identifică aproximativ cu sin-
taxa limbii române literare, începând ca 
stilul din revistele de specialitate să se 
apropie chiar de stilul beletristic. 

            Din această încercare de descri-
ere a sintaxei limbajului informaticii 

reiese faptul că analiza sintaxei acestui 
limbaj trebuie făcută ţinându-se cont: 

          1. de faptul că există o literatură 
de specialitate care cuprinde două tipuri 
de scrieri: manualele şi revistele- sinta-
xa diferenţiindu-se astfel în funcţie de 
fiecare scriere în parte- o sintaxă în 
cazul manualelor şi o alta în cadrul re-
vistelor; 

    2.  de faptul că întotdeauna lim-
bajul informaticii se descrie în ra-
port cu sintaxa limbii române stan-
dard; 

          3. de faptul că trebuie să se anali-
zeze sintaxa limbajului informaticii în 
funcţie de două niveluri: nivelul frazei 
şi nivelul propoziţiei. 

            În concluzie, s-a observat că în 
manualele de informatică, la nivelul 
frazei, subordonarea este pe cât posibil 
eliminată, că se caută o structurare a 
frazei după principiul axiomei din ma-
tematică.  

            De asemenea, această simplifi-
care a discursului este făcută în mod 
voit în favoarea      receptorului, iar 
sintaxa propoziţiei nu se deosebeşte de 
sintaxa normală. 

      Putem spune că, în cazul revis-
telor de specialitate, sintaxa se 
apropie destul de  

mult de sintaxa limbii române standard, 
păstrând totuşi trăsături ale sintaxei 
folosite în manuale,  din cauza faptului 
că în reviste există articole care, ca şi 
manualele, îşi propun să instruiască 
cititorul. 

            Aşadar, deşi limba engleză este 
limba de bază pentru acest limbaj teh-
nic, totuşi ea nu influenţează deloc sin-
taxa  terminologiei informaticii . Expli-
caţia pentru acest fapt o putem găsi în 
cadrul dihotomiei „limbă sintetică / 
limbă analitică”.  Astfel, sintaxa limbii 
engleze, care este o limbă sintetică, nu 
se putea plia pe cea a limbii române, 
care este o limbă analitică. 

 

Prof. Iuliana Păștin  
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Une belle âme 
Il y a des personnes que nous 

connaissons depuis toujours et qui nous 
deçoivent quand on s’y attend le moins 
et il y en a d’autres qui nous touchent 
dès la première rencontre. Lorsque je 
l’ai vue, je me suis immédiatement dit: 
“Et celle-là c’est qui? Qu’est-ce qu’elle 
fait là? D’où est-elle venue?” Cela a été 
ma réaction initiale , mais là encore, il 
faut le dire, je ne suis pas une personne 
ordinaire non plus; j’ai toujours quelque 
chose à dire sur tous et sur toutes. Je ne 
suis pas méchante, peut-être juste un 
peu malicieuse, dirait l’une de mes 
amies proches, mais dans ce cas parti-
culier, il y a eu quelque chose dans son 
attitude, dans sa présence qui m’a em-
pêché de l’être.  

 Elle parlait avec tout le monde 
et répondait à toutes nos sollicitations 
avec une amabilité incroyable et son 
bureau est devenu rapidement un lieu 
de rencontre où se réunissent femmes et 
hommes, jeunes ou moins jeunes, fu-
meurs ou non fumeurs, réalistes ou hu-
manistes. Comment pouvais-je être 
méchante avec une personne qui ne 
connaît que la bonté? Je ne sais pas si 
c’est à elle de nous aider, je veux dire 
que je ne sais pas si c’est parmi ses 
tâches, mais elle le fait de toute façon, 
ne proteste jamais et je peux même dire 
qu’elle est devenue vitale pour le bon 
déroulement du programme quotidien. 
Il y a même eu des fois, je veux 
l’avouer ici, où c’était elle qui m’appe-
lait et me demandait: ”J’ai reçu ton mel; 
n’as-tu pas besoin de…? Où te les en-
voie-je?” Que pourrais-je en dire? Sans 
mots. 

 Dans son bureau, on trouve 
presque tout le monde, y règne toujours 
une atmosphère de convivialité et on a 
plus ou moins l’impression que nous 
devenons meilleurs pour la simple rai-

son qu’on y est. C’est son mérite, c’est 
elle qui, avec son charme, nous attire 
tous dans cet espace de tranquillité. Ce 
que je trouve encore plus surprenant est 
le fait que, malgré l’aglomération, je ne 
crois pas qu’il y ait une seule personne 
qui la connaisse vraiment. Ce n’est pas 
parce qu’elle est introvertie, mais elle 
ne veut pas déranger les autres, elle ne 
veut pas les chagriner avec ses pro-
blèmes.  

 Elle écoute, elle essaie d’aider, 
mais parmi tous ceux qui franchissent le 
seuil de son bureau, elle n’en préserve 
que quelques-uns qui lui restent à côté. 
C’est peut-être sa manière à elle de se 

protéger contre d’autres souffrances , 
contre la déception . Sa bonté ne con-
naît pas de limites; elle se manifeste 
aussi envers les animaux qui la connais-
sent et lui viennent à la rencontre. Peut-
on les condamner? Comment ne pas 
reconnaître la personne qui leur donne à 
manger non ce qui lui a resté après le 
repas, mais ce qu’elle a acheté exprès à 
ce but. Et vous savez très bien qu’on ne 
peut pas acheter l’affection, du moins 
non celle des animaux. 

 Elle est partie pour une se-
maine et son absence a été remarqué par 
beaucoup. Dans le couloir, à cet étage-
là on sentait son manque, l’atmosphère 
y était plus triste. Elle reviendra, le sou-
rire aux lèvres, en ne laissant les autres 
ni même deviner la douleur qui la 
trouble parce que son coeur est déchirée 
entre deux continents et son âme se 
trouve au-delà d’un click et à des ki-
lometres distance.   

 

Prof. Constanța Diaconu  
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