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Într-un univers în care fizicul şi metafizicul repre-
zintă două aspecte ale aceleiaşi realităţi, în care hazardul
e providenţa, în care viaţa e cârmuită de legi, fiecare fiinţă
vie este în mod necesar întruparea arhetipurilor ce stau la
baza manifestării.

Orice viaţă e arhetipală, începând cu omul. Micro-
cosmos, uneori macrocosmos, unind cerul şi pământul, el
rezumă întreaga creaţie pe care e menit să o numească; el
conţine în sine cele trei regnuri şi a fost "creat după chi-
pul şi asemănarea lui Dumnezeu".

Astfel e descris omul, de mii de ani, în cărţile sfinte
taoiste, în Vede, în Biblie, în Evan-
ghelii, în Coran.

Miracol al naturii ca şi omul,
cuvântul poartă în sine încă de la ză-
mislire taina tainelor ce învăluie pro-
cesul creaţiei.

Unitatea dintre macrocosmos şi
microcosmos se reface după ruptura
pe care a creat-o dezlănţuire a forţelor
stihia le ale naturii - în faţa cărora
omul preistoric era dezarmat - prin cu-
vânt, prin logos ca întrupare a armo-
niei universale. Astfel este făurită de
către om, creator de simboluri şi de
semne, o nouă lume, lumea ideală a
mitologiei, a magiei şi tradiţiilor din
care s-a născut Arta.

Arta, ca iluzie şi expresie a
lumii visate de om în toate timpurile,
păstrează în fiinţa ei nu numai mesajul
transparent sau ascuns al creatorului, ci şi straturi nebă-
nuite ale procesului originar de cristalizare a ei în ritmu-
rile şi ceremoniile magice.

"Cabala este păstrătoarea misterelor ţinute secrete
încă de la începutul timpurilor. Diversitatea reprezintă ex-
presia infinitei bogăţii a adevărului şi nu afectează în nici
un fel armonia lui transcedentală şi imuabilă".

Cabala evreiască sau simbolică este una dintre şti-
inţele şi doctrinele ezoterice occidentale alături de alchi-
mie, gnosticism, tradiţiile vrăjitoreşti, runele, tarotul şi
alte practici oculte, spre deosebire de acelea provenind
din Est, cum ar fi yoga sau tantra.

Şaman al spiritului român, poetul Ion Barbu stră-

punge barierele timpului, eliberându-se de cotidian, co-
borând în Infern pentru ca apoi să se dedea levitaţiei în
favoarea unui zbor solar.

Singular în panteonul literaţilor români, Ion Barbu
- Dan Barbilian, poetul - geometrul îşi înscrie creaţiile
unui sistem riguros fundamentat cu ajutorul filosofiei pla-
toniciene şi a numerologiei pitagoreice.

Poeziile care atestă cel mai bine lucrul acesta sunt
cele din volumul "Joc secund". Asemenea practicanţilor
de ezoterism, poetul sfârşeşte odată cu peregrinările sale
mentale prin a dobândi o "stare secundă", ce declanşează

creaţia lingvistică şi ritmurile poeziei
lirice. "Joc secund" fiind un spaţiu
existenţial atemporal şi aspaţial, al ex-
perienţei poetice pure, guvernate de
structurile poliedrelor regulate.

Aspirând cât mai mult la o evo-
luţie ontologică cathartică, opţiunea sa
se îndreaptă spre o poezie văzută
drept o cale iniţiatică, un fel de cu-
noaştere prin intermediul căreia se
elucidează misterele universului.

Fascinat de aceste fapte, Barbu
şi-a imaginat Fiinţa umană ca o enti-
tate care parcurge în existenţa sa un
drum ascendent, asemănător cristale-
lor perfecte: de la existenţa cea mai
simplă, bine cunoscută a cubului, cu
şase feţe pătratice, la forma fixă a do-
decaedrului cu douăsprezece feţe pen-
tagonale.

Treptele existenţiale nu sunt numite în mod direct,
ci deduse pe baza asociaţiilor exhaustive dintre idee şi cu-
vânt. Acestea fiind: PIEIREA, INIŢIEREA,SENZORIA-
LUL, INTELECTUALUL, NUNTA COSMICĂ.

Prin urmare starea de pieire revine pământului, ini-
ţierea-lunii, o non-planetă (satelit), senzorialul reprezen-
tat de Venus, intelectualul de Mercur, iar Soarele
simbolizând, evident, Absolutul.

Dacă în tradiţia ebraică Omul ce trece prin "Poarta
Zeilor" traversează şapte palate şi se înveşmântează în lu-
mina celor nouă ierarhii angelice, o data cu Danie el pă-
trunde succesiv în cele zece sfere cereşti.

În acest ultim context paradisiac, fiecare dintre
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sfere este corpul unei planete, iar numerotarea lui Dante
aminteşte de construcţia tradiţională a sistemului nostru
solar, asemănătoare cu Arborele celor zece sephirot-uri.

Din sânul primei sfere, "Malkuth", Pământul, Omul
ajunge la a doua, Luna (Yesod) apoi la a treia, Mercur
(Hod), la a patra, Venus (Netzach), la a cincea, Soarele
(Tiphareth), la a şasea, Marte (Geburah), la a şaptea Jupi-
ter (Chesed), la a opta, Saturn (Binah), în sfârşit la a noua
sfera, cea a stelelor. în sânul celei de-a noua sfere, Omul

vede Esenţa Divină manifestată în corurile îngerilor. Pă-
trunzând în cea de-a zecea sferă, el e introdus în Empi-
reu, identificat aici cu Ain Sof. E ultima naştere a
Omului-zeu, deschiderea ultimului Cakra, cel coronal (co-
roana lui Kether) în ceea ce priveşte numărul de planete
şi situarea lor, acesta este zece (cu excepţia lui Pluto des-
coperit în anul 1930, anul apariţiei volumului "Joc se-
cund"): Pământ, Lună, Soare, Mercur, Venus, Marte,
Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus, în comparaţie cu cele un-
sprezece sephirot-uri din Arborele Vieţii dintre care doar
zece sunt numerotate. Zece era numărul pe care puneau
bază pitagoreicii, întrucât el reprezintă suma numerelor
fundamentale (1 +2+3+4^10), aşa-numitul tetraktis, de
unde vine şi sacralitatea lui. Sunt 10 porunci (Decalogul
în legislaţia divină de bază a Biblici) după cum sunt zece

categorii în sistemul filosofic al lui Aristotel. Neexprimată
în corpusul celor zece sephirot-uri, Daath-Cunoaştere e
un fel de a unsprezecea sephirah, situată de tradiţie pe dru-
mul ce leagă "Poarta Zeilor" de Kether. Ea e sămânţa şi
fructul Pomului Cunoaşterii. Cel ce devine acest fruct şi
îl culege se preschimbă în Cuvânt şi deschide drumul spre
Pomul Vieţii, păzit, după drama căderii de "heruvimii cu
sabia învăpăiată".

Realizarea sistemului a fost făcută cu o exraordi-
nară intuiţie şi ingeniozitate, Ion Barbu propunând la fie-
care planetă care desemnează treptele evoluţiei spirituale
şi o planetă conexă: un Paznic.

Revenind la diagrama Arborelui Vieţii, observăm
că alinierea planetelor este aceeaşi. Soarele, absolutul se
află în centru, loc spre care converg toate celelalte pla-
nete, conform poziţiei reale Mercur este planeta cea mai
apropiată de Soare, după care Venus, Pământ, Marte, Ju-
piter, Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto, planeta cea mai de-
părtată de Soare.

Acestea sunt legate prin sinapse congruente, ca de
exemplu: Venus-Mercur, Marte-Jupiter. Elementul dis-
cordant îl creează Daath (Uranus) datorită poziţiei spe-
ciale ocupate în schemă, care ca zeu solar, devine
campionul Soarelui.

În "Ritmuri pentru nunţile necesare" Barbu pro-
pune o viziune asupra cunoaşterii umane, o replică mo-
dernă a proiecţiilor renascentiste. "Nunta" reprezintă
comuniunea omului cu misterul existenţei, iar Barbu o
descrie ca pe o călătorie interioară, care are ca punct de
plecare starea materială. Trupul e prezentat ca "temniţă"
sau "închisoare" şi ritualul presupune un moment privile-
giat, miraculos.

Dincolo de pământ, dincolo de înflăcărările impure
ale dragostei şi de atmosfera curată a inteligenţei, poetul
năzuieşte spre cufundarea extactică în principiul suprem
al lumii. întreaga poemă descrie astfel o peregrinaţie spi-
rituală a sufletului, foarte apropiată de căile pe care le in-
dică mistica neo-platoniciană discipolilor ei. Pentru
aceasta, creaţia se dispune în mai multe etape ascendente,
pornind de la materie, trecând prin suflet şi raţiune, până
la principiul suprem şi unic al divinităţii. "Starea de geo-
metrie şi extază" se obţine prin străbaterea "roatelor inte-
rioare", închise în "anul Gcei". Ascensiunea spre punctul
solar traversează următoarea spirală Pământ-Ve-nus-
Mercur-Soare. Deci contopirea ckstatică sub "dominaţia
triumfală a Soarelui" cere traversarea prin roata lui Venus
şi a lui Mercur. Orbita noastră ("anul Geei") ocoleşte "roa-
tele interioare", întrucât osia Lumii (Monos) trecând prin
originea Soarelui, roteşte în jurul său, în ordine, următoa-
rele cercuri: Mercur, Venus, Pământ, roata Terrei fiind ex-
terioară celorlalte.

Semnificaţia astrologică a acestei geometrii side-
rale conţine însăşi modalitatea iniţierii poetice a lui Ion
Barbu.

Profesor, Angela �egreanu



Puţini tăşnădeni ştiu, poate şi mai puţini dintre tu-
riştii care frecventează ştrandul termal de la Tăşnad, ce se
ascunde sub gazonul pe care îşi întind păturile la soare şi se
bucură de binefacerile apei termale.  Poate este timpul să
le spunem despre marile valori pe care le ascunde acest pă-
mânt, şi nu vorbim aici despre valori materiale, ci despre
valori istorice, despre bunuri ale patrimoniului arheologic
, care sunt de nepreţuit pentru cunoaşterea istorică , dar
care nu pot fi exprimate în bani.

Cercetările arheologice în aceasta zonă au început în
anul 1987 de regretatul Neţa Iercoşan, fiind continuate de
Janos Nemeti, Ciprian Astalos şi Virag Cristian, acestea des-
făşurându-se şi în prezent. A fost descoperită o impresio-
nantă aşezare neolitică , de cca. 8000 de ani (6000 a. Chr.),
epoca bronzului, vestigii de factură romană, de sec II-III p.
Chr., aparţinând unei populaţii de civilizaţie romană, pre-
luată sub influenţa comunităţilor din Dacia Romană. Tot
aici a fost descoperit şi cel mai vechi mormânt din judeţ ,
datat acum cca. 8000 de ani ( 6000 a.Chr) , aparţinând cul-
turii Starcevo-Criş.

In 2008 s-a dorit organizarea unei tabere arheologice
în situl arheologic Tăşnad-Sere , cu participarea elevilor de
la Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, coordonaţi şi conduşi de
prof. Onac Octavian şi Virag Cristian, în calitate de arheo-
log.

Se avea în vedere efectuarea de săpătură arheologică
cu participarea directă a elevilor, pentru ca aceştia să cu-
noască realităţile meseriei de arheolog, ce implică salvarea
patrimoniului arheologic, modul de organizare a unui şan-
tier arheologic, etapele de desfăşurare a unei cercetări ar-
heologice.

Totodată, am urmărit aspectul ştiinţific, amplasând
suprafaţa de cercetare arheologică într-o zonă sondată arti-
ficial de către Neţa Iercoşan. Am dorit să vedem dacă se con-
firmă presupunerile noastre privind extinderea sitului
arheologic de la Tăşnad pe ambele maluri ale Cehalului.

S-a decopertat pe malul stâng al Cehalului o supra-
faţă de 5 x 5 m, întreaga muncă fiind realizată de către ele-
vii coordonaţi de prof. Onac Octavian şi domnul arheolog
Virag Cristian.

Dincolo de fascinaţia inerentă asupra arheologiei, in-
dusă de documentarele prezentate de către televiziuni, şi
care promovează o imagine romantică asupra arheologiei,
noi elevii am avut surpriza să cunoaştem şi aspectele mai
puţin romantice ale acestei meserii, respectiv lopata şi hâr-
leţul. După o perioadă de acomodare cu aceste aspecte, pen-
tru unii dintre elevi a fost chiar un proces de învăţare
această activitate fizică, a venit şi bucuria descoperirilor ar-
heologice, a materialelor ceramice şi a pieselor litice.

Nu am avut şansa descoperirii unor structuri arhi-
tecturale sau a unor alte aspecte importante, în definitiv ar-
heologia este o loterie, nu ştii ce descoperi până nu foloseşti

hârleţul dar, s-a confirmat ceea ce am dorit să ştim, şi
anume prezenţa vestigiilor arheologice pe ambele maluri
ale Cehalului.

Aşezarea neolitică din zona ştrandului termal este
cea mai importantă aşezare de acest fel din judeţ, şi poate
chiar din Nord-Vestul României, oferind un bogat material
arheologic – ceramică, piese litice ( din piatră), statuete re-
prezentând figuri umane sau animale. Numărul mare de
piese de obsidian ( sticlă vulcanică) provenite din Ungaria,
din zona Tokay, descoperite în această aşezare, ne indică o
comunitate puternică, prosperă, cu intense schimburi co-
merciale cu comunităţile din zonele învecinate. De aseme-
nea, numărul mare de greutăţi de plasă de pescuit ne indică
o comunitate care practica intens pescuitul care constituia
o importantă sursă de hrană.

Referindu-se la ritualurile funerare predomină în
această epocă înhumaţia, defunctul fiind aşezat în poziţie
chircită, pe un “pat” de fragmente ceramice provenind din
vase mari şi este “acoperit”  tot cu fragmente ceramice. De-
punerea sau acoperirea rituală se leagă de ideea genezei cos-
mice a omului. Ideea este întâlnită în multe mitologii,
naşterea omului din pământ şi întoarcerea lui tot acolo. În
vechea Mesopotamie, în mitologie, Marduk îl face pe om
din pământ şi din propriul sânge. Tot în acest sens menţio-
năm câteva expresii din mitologia funerară aflate şi acum
în circulaţie : “din pământ vii şi în pământ te întorci“, “s-a
făcut oale şi ulcele“, în unele zone se practică şi spargerea ri-
tuală a vaselor .

Potrivit lui Mircea Eliade, unele morminte pot fi in-
terpretate ca o precauţie împotriva eventualei întoarceri a
defunctului între cei vii, în aceste cazuri , defunctul era aşe-
zat în poziţie ghemuită , şi poate legat cu sfoară. În alte ca-
zuri această poziţie trebuie pusă în legătură cu speranţa
unei renaşteri, aspect simbolizat şi de aşezarea defunctului
în poziţie fetală.

Printre piesele mai spectaculoase descoperite aici ,
trebuie să amintim idolii feminini cu steatopigie , cu alte
cuvinte idoli feminini cu partea dorsală reprezentată proe-
minent, fiind un simbol al fertilităţii şi fecundităţii . O altă
piesă spectaculoasă este o piutanderă, numărul unor astfel
de piese descoperite întregi fiind reduse. Aceasta era utili-
zată, cel mai probabil, la imprimarea unor ornamente pe
îmbrăcăminte.

Tabăra arheologică de la Tăşnad a fost utilă deoarece
ne-am familiarizat cu munca de arheolog cu specificul aces-
tei ştiinţe. Interpretarea descoperirilor se va face de către
specialişti (arheologi), noi am descoperit farmecul acestei
profesii.

Prof.Onac Octavian
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- În anul 2700 i. Hr. egiptenii introduc
calendarul bazat pe 365 de zile.

- În anul 2400 i. Hr. în Mesopotamia se
dezvoltă sistemul de numeraŃie poziŃional în
baza 60. Numarul 60 este ales, probabil, ca o
consecinŃă a listei mari de divizori ai acestui
numar (adică 12 divizori). 

- Sumerienii utilizează un calendar solar
de 360 de zile împărŃit în 12 luni.

- În anul 1800 i. Hr. mesopotamienii al-
cătuiesc primele tabele de înmulŃire.

- În anul 585 i. Hr. utilizând proprietăŃile
de divizibilitate a numerelor, Thales din Milet
(636 - 546 i. Hr.) prezice o eclipsă de Soare.

- În anul 500 i. Hr. pitagorienii, lucrând
cu numere reprezentate prin figuri, atribuie
câte un sex fiecarui număr, cele impare sunt
de sex masculin, cele pare, de sex feminin. Tot
ei introduc noŃiunile de număr prim, număr
compus, numere relative prime, numere prime
perfecte, numere prietene (amiabile).

- Un număr este perfect dacă suma S a
divizorilor săi (exceptând numarul însuşi) este
egală cu numărul dat N. Daca S > N, atunci
numărul este supraperfect, iar daca S < N, nu-
marul este imperfect. 

- Numerele prietene (amiabile) sunt nu-
merele care au proprietatea că fiecare este egal
cu suma divizorilor celuilalt. Lui Pitagora ((570
- 500 i. Hr.) sau (580 - 496 i. Hr.)) i se atribuie
găsirea primei perechi de numere prietene: 220
şi 284.

- In anul 440 i. Hr. Meton din Atena dez-
voltă conceptul de ciclu metonic, o perioadă de
aproximativ 19 ani, în care mişcarea Soarelui
şi a Lunii observate de pe Pământ par a se
suprapune. Acest ciclu stă la baza calendarelor
grecesc şi evreiesc.

- În anul 300 i. Hr. Euclid (330 - 275 i.
Hr.) prezintă o formula a numerelor perfecte şi
anume: 

2 p -1 . (2p - 1 ), unde p şi 2p - 1 sunt numere
prime. 

- În anul 230 i. Hr. Eratostene din Cyrene
(275 - 195 i. Hr.) dezvoltă o metoda de deter-
minare a tuturor numerelor prime mai mici
decat un număr dat: Ciurul lui Eratostene.

- În anul 180 i. Hr. într-o lucrare de as-
tronomie Hypsicles introduce uzanŃa împărŃirii
cerului în 360 de grade în matematica greacă. 

- În anul 46 i. Hr. Iulius Cezar introduce,
la sfatul astronomului Sosinge, calendarul
compus din trei ani de 365 de zile şi un an de
366 de zile.

- În anul 100 d. Hr. Nichomachus din
Gerasa (secolul 1 - 2) strânge laolalta toate
cunoştinŃele vremii în domeniul teoriei nu-
merelor. Sunt prezentate cele patru numere
perfecte cunoscute: 6, 28, 416 şi 8128.

- În anul 250 d. Hr. într-un tratat de
matematică a chinezului Sun - Tzi (secolul 3)
apare problema: "Să se găsească un număr
care împărŃit prin 3, 5, 7 să dea resturile 2, 3,
respectiv 4", problema provenită din necesi-
tatea întocmirii calendarului. În algebra mod-
ernă, o astfel de problemă poarta numele de
"lema (teorema) chineză a restului". 

- În anul 620 d. Hr. indianul Brah-
magupta din Ujain (598 - 660) a scris o lucrare
care conŃine remarcabile cercetări asupra
ecuaŃiilor diofantice. Indienii folosesc regula lui
9 (dacă numerele naturale se adună, se scad,
se înmulŃesc sau se împart fără rest, rezultatul
este congruent modulo 9 cu numărul obŃinut
prin adunarea, scăderea, înmulŃirea sau îm-
părŃirea resturilor împărŃirii la 9 a numerelor
date) pentru verificarea corectitudinii operaŃi-
ilor aritmetice. 

- În anul 1100 d. Hr. Jia Xien stabileşte o
metoda de construcŃie a triunghiului de nu-
mere numit mai tarziu triunghiul lui Pascal. 

- În anul 1150 d. Hr. Aciarya Bhaskara
(1114 - 1185) în lucrarea "Giuvaerul unui sis-
tem astronomic" rezumă cunoştinŃele indiene
ale vremii din domeniul algebrei şi aritmeticii,
concentrându-se asupra ecuaŃiilor diofantice. 

- În anul 1200 d. Hr. Leonardo Pisano
cunoscut sub numele de Fibonacci scrie lu-
crarea "Liber abaci", considerată timp de două
secole cea maicompetentă sursa de cunoştinte
în teoria numerelor. Sunt prezentate criteriile
de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9. 

- În anul 1491 d. Hr. în lucrările de arit-
metică ale lui Filippo Calandri se introduce al-

Curiozităţi referitoare la apariţia numerelor
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goritmul de împărŃire cu un împărŃitor mai
mare decat 12. În acelaşi timp, Leonardo da
Vinci (15.04.1452 - 2.05.1519) anticipează
construirea ceasului cu pendul, al cărui
mecanism utilizează principii de divizibilitate. 

- În anul 1536 d. Hr. într-o lucrare de ar-
itmetică a matematicianului Regius apare al
cincilea număr perfect cunoscut: 33 350 336. 

- În anul 1575 d. Hr. într-o lucrare de ar-
itmetică este inclus primul rezultat cunoscut
obŃinut prin inducŃie matematică: suma
primelor n numere impare este egală cu n la
puterea 2. 

- În anul 1603 d. Hr. sunt găsite al şase-
lea şi al şaptelea număr perfect. Acestea sunt
numerele miliardelor şi, respectiv, a sutelor de
miliarde. 

- În anul 1621 d. Hr. apariŃia în ediŃie bil-
ingvă greacă-latină a „Aritmeticii lui Difante",
reînvie studiul teoriei numerelor. 

- În anul 1623 d. Hr. Wilhelm Schickardt
construieşte prima maşină de calculat capabilă
să facă adunări şi scăderi, iar ajutată de oper-
ator - înmulŃiri şi împărŃiri. Visul matematicie-
nilor de a putea utiliza o maşină pentru
efectuarea calculelor se apropie de realitate. 

- În anul 1635 d. Hr. Rene Descartes
(31.05.1596 - 11.02.1650) descoperă teorema,
numită de urmaşi a lui Euler, conform căreia
între numărul vârfurilor, muchiilor şi feŃelor
unui poliedru convex trebuie să existe relaŃia:
V - M + F = 2, unde V = numărul vârfurilor, M
= numărul muchiilor, F = numărul feŃelor.
Această relaŃie leagă proprietăŃile unui corp de
o relaŃie numerică. 

- În anul 1636 d. Hr. Pierre Fermat
(17.01.1601 - 12.01.1665) descoperă o a doua
pereche de numere prietene după cele cunos-
cute de lumea antică (220 şi 284). Perechea de-
scoperită este (17296 şi 18416). 

- În anul 1640 d. Hr. Fermat formulează
„mica teoremă” a numerelor: "Dacă p este un
număr prim, atunci orice numar întreg a,care
nu se divide cu p, atunci  numarul ap-1 - 1 se di-
vide cu p". 

- În anul 1642 d. Hr. pe o manşetă a unei
lucrări de Diofante (325 - 409), Fermat afirma
că: 

"Pentru toŃi întregii n mai mari decât 2, nu

putem găsi trei întregi x, y, z astfel încat xn + yn

= zn". Continuă Fermat: „Am descoperit o

demonstraŃie remarcabilă a acestei propoziŃii,

dar nu-mi ajunge o singură pagină". Astfel s-a
născut conjectura care avea să framante cele
mai strălucite minŃi ale matematicii, timp de
mai multe secole. 

- În anul 1656 d. Hr. studiile lui Hugens
asupra cicloidei duc la crearea unui ceas pre-
cis şi a unui cronometru. 

- În anul 1665 d. Hr. apare lucrarea lui
Blaise Pascal (19.06.1623 - 19.08.1662) „Tratat
despre triunghiul aritmetic" urmare a căreia
triunghiul cu proprietăŃile cunoscute de mulŃi
înaintaşi va purta numele lui Pascal; Isaac
Newton (25.12.1643 - 31.11.1727) descoperă
teorema generală a dezvoltării binomului. 

- În anul 1671 d. Hr. Wilhelm Gottfried
Leibnitz (1.071696 - 14.11.1716) concepe o
maşină de calcul care poate efectua operaŃii de
înmulŃire şi împărŃire. 

- În anul 1676 d. Hr. este dată o soluŃie la
marea teorema al lui Fermat, pentru n=4. 

- În anul 1760 d. Hr. Leonhard Euler
(15.04.1707 - 18.09.1783) utilizează funcŃia f,
introdusă de el pentru a demonstra că dacă
doua numere sunt prime unul faŃa de celălalt,
atunci unul dintre ele, oricare ar fi acesta, di-
vide diferenŃa obtinută prin scăderea unuia din
celălalt ridicat la funcŃia f a primului. Recent,
aceasta teoremă a devenit fundamentală pen-
tru codurile moderne „open-key". 

- În anul 1766 d. Hr. prin legea lui Jo-
hann Bode, „distanŃele la care se află planetele
faŃă de Soare sunt proporŃionale cu termenii
şirului 3, 6, 12, 24, 48, 96", se încearcă legarea
astronomiei de teoria numerelor. Descoperirea,
în anul 1836, a planetei Neptun va dovedi ca
legea e greşită. 

- În anul 1770 d. Hr. Euler demonstrează
ca teorema lui Fermat este adevarată pentru n
= 3.

- În anul 1772 d. Hr. Christian Goldbach
(8.03.1690 - 20.11.1764) emite ipoteza că orice
număr par mai mare decat 2 este suma a doua
numere prime. Ipoteza nu a fost nici confir-
mata, nici infirmata până în prezent. Adrien
Marie Legendre (18.09.1752 - 10.01.1833)
afirmă că nu există expresii raŃionale care să
furnizeze numai numere prime. 

- În anul 1790 d. Hr. ecuaŃiile de gradul al
doilea cu coeficienŃi numere întregi şi cu soluŃii
în mulŃimea numerelor întregi de forma x2 - dy2

= 1 (ecuaŃii Pell (John Pell (1.03.1610 -
12.12.1685)) capătă o importanŃă deosebită în
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teoria numerelor. 
-  În  anul 1796 d. Hr. dupa ce studiaza

numerele prime, Karl Gauss (30.04.1777 -
23.02.1855) enunta legea reciprocitatii res-
turilor patratice. Tot Gauss construieste cu
rigla şi compasul un poligon regulat cu 17 la-
turi. 

- În anul 1800 d. Hr. Gauss rezolvă prob-
lema găsirii poligoanelor regulate construibile
cu rigla şi compasul, demonstrând că aceste
poligoane trebuie să aibă 2p laturi sau, când
este un număr prim. 

- În anul 1801 d. Hr. marele Gauss
demonstrează că fiecare număr natural este
egal cu suma a cel mult trei numere triunghi-
ulare.  Tot Gauss introduce noŃiunea de con-
gruenŃă modulo p. 

- În anul 1830 d. Hr. într-un tratat de al-
gebră, George Peacock (9.04.1791 – 8.11.1858)
face una dintre primele încercări cunoscute de
formulare a teoremei fundamentale a arit-
meticii. 

- În anul 1839 d. Hr. Gabriel Lame
(22.07.1795 - 1.05.1870) dovedeşte valabili-
tatea teoremei lui Fermat pentru n = 7. 

- În anul 1847 d. Hr. Ernest Kummel
(29.01.1810 - 14.05.1893) introduce în teoria
numerelor noŃiunea de ideal, o generalizare a
numerelor prime care face posibil ca teorema
fundamentală a aritmeticii să fie aplicată şi nu-
merelor complexe. 

- În anul 1850 d. Hr. matematicianul rus
Pafnutie Lvovivici Cebâşev (26.05.1821 -
12.08.1894) demonstrează afirmaŃia lui
Bertrand: „Pentru orice n număr natural, n> 2,
avem cel puŃin un număr prim cuprins între n
şi 2n - n." 

- În anul 1860 d. Hr. Nicollo Paganini,
elev de 16 ani, uluieşte lumea matematică, de-
scoperind perechea (1184; 1210) de numere
prietene. În ultimele secole se descoperă multe
perechi de numere prietene, toate foarte mari.
Sunt folosite cutia de viteză şi capul divizor al
strungului, invenŃii bazate pe rezultate al di-
vizibilităŃii numerelor naturale. 

- În anul 1909 d. Hr. s-au editat tabele cu
numere prime mai mici decat 10000000 şi cu
cei mai mici divizori ai numerelor compuse mai
mici decat 1000000. Începe utilizarea în coduri
numerice a proprietăŃilor numerelor prime. 

- În anul 1946 d. Hr. se naşte calculatorul
electronic. Încă de la început, puterea sa de

calcul va fi utilizată în căutarea numerelor
prime. 

- În anul 1959 d. Hr. W. Sierpinski (1882
- 1970) demonstrează că pentru n > 5, între
numerele naturale n şi 2n avem cel puŃin două
numere prime. 

- În anul 1980 d. Hr. L. Adleman şi R.
Rumelig dezvoltă o metodă nouă şi îm-
bunătăŃită de testare a numerelor în vederea
descoperii numerelor prime. Au descoperit că
221701-1  este un număr prim, cele 6533 cifre
ale sale ar umple 32 de pagini de carte.

- În anul 1985 Hugh C. Wiliams şi Harvey
Dumbar ajung la concluzia că numărul format
din 1031 de cifre de 1 este prim. 

- În anul 1996 d. Hr. cea mai celebră con-
jectură a istoriei este demonstrată! Andrew
Wiles de la Institutul Isaac Newton din Cam-
bridge dă demonstraŃia completă a marii teo-
reme a lui Fermat. 

- În anul 2000 matematicianul american
Nayan Hayratwala a lucrat simultan cu mai
mult de 20 de mii de calculatoare de pe întreg
globul şi a obŃinut numărul prim 26972593 - 1
fiind cel mai mare număr prim cunoscut. Pen-
tru scrierea acestui număr sunt necesare doua
milioane de cifre.

Profesor, LuminiŃa Matyas
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Răspunsul la această întrebare a fost diferit de-a lun-
gul timpului, în funcţie de exigenţele sociale şi individ-
uale faţă de această profesie.

A fi învăţător înseamnă în primul rând a fi educator,
persoană cu o pregătire specială care se ocupă de in-
struirea, formarea şi dezvoltarea copiilor în instituţii şco-
lare.

Educatorului-învăţător îi este încredinţată de către so-
cietate o sarcină de maximă însemnătate, educaţia şi in-
struirea copiilor fiind prin definiţie procese de esenţă
socială şi de mare complexitate.

Aceste procese implică, în câmpul lor de acţiune, fac-
tori interni şi factori externi fiinţei umane, învăţătorul tre-
buie să dirijeze, să coordoneze şi să sistematizeze
influenţele tuturor factorilor pentru dezvoltarea person-
alităţii elevilor săi. Cum şi cât se obţine de la toţi factorii
incluşi depinde de cel care conduce activităţile instruc-
tiv-educaliveprin „ştiinţa " educaţiei şi nu în mod empiric.

Activitatea învăţătorului trebuie îndeplinită astfel
încât să valorifice întreaga energie a copiilor. Energia
umană este un imens capital ce nu trebuie risipit, învăţă-
torul neezitând să dezvolte toate forţele individuale. El
este cel care pune bazele valorificării sau risipei ce se vor
resimţi pe tot parcursul vieţii omului.

Ce i se cere, prin urmare, unui învăţător pentru a-şi
îndeplini misiunea? Este cadrul didactic care oferă in-
struire la diferite obiecte de studiu, este pentru copii per-
soana care „ştie tot", de aceea e prima coordonată a
personalităţii sale, este un larg orizont cultural
cuprinzând cunoştinţe din diverse domenii şi totodată o
viziune de ansamblu asupra lumii şi devenirii ei. Aceste
cunoştinţe trebuie apoi prelucrate şi transmise pe baza
unor criterii şi norme psihopedagogice, ceea ce pre-
supune o temeinică pregătire de specialitate: cunoştinţe
de pedagogie, psihologie generală, psihologia copilului,
metodicele predării - învăţării obiectelor din învăţămân-
tul primar.

Pe lângă cultura generală şi cultura de specialitate,
învăţătorul trebuie să deţină deprinderi şi priceperi, ca-

pacităţi şi aptitudini generale şi speciale - pedagogice.
Aptitudinea care dă valoare funcţională întregii per-

sonalităţi este inteligenţa. Celelalte componente
gravitează în jurul acesteia. Aptitudinile pedagogice
măresc valoarea coeficientului inteligenţei, iar cele din-
tâi dobândesc valenţe în plus şi în aceste acţiuni person-
alitatea îşi găseşte noi modalităţi de îmbogăţire.

Aptitudinile pedagogice se referă la aptitudini
metodice,aptitudini de evaluare, aptitudini în domeniul
educaţiei intelectuale, morale, estetice, aptitudini de a
cunoaşte şi înţelege psihicul copilului, aptitudini organi-
zatorice, aptitudini ale gândirii, limbajului, memoriei,
spirit de observaţie şi, nu în ultimul rând, aptitudine em-
patică.

Capacitatea empatică îi permite învăţătorului să se
identifice cu fiecare şcolar în parte şi cu grupul pe care îl
conduce pentru a le prevedea eventualele dificultăţi şi
rezultatele posibile de atins.

Învăţătorul este educatorul care se dăruieşte cu gen-
erozitate izvorâtă din adâncul personalităţii sale ca ur-
mare a dragostei faţă de oameni, de copii şi copilărie în
special. Dragostea pedagogică presupune respect şi în-
credere în posibilităţile fiecărui copil, dorinţa sinceră ca
acesta să se dezvolte, încrederea în viitorul său obiectiv-
itate, demnitate, fermitate, optimism, stăpânire de sine.

Toate aceste aspecte ale personalităţii se realizează
încă din timpul şcolii, se perfecţionează şi se desăvârşesc
pe tot parcursul carierei didactice putând ajunge până la
măiestrie pedagogică, ceea ce înseamnă ştiinţa şi arta de
a educa.

Raţiunile alegerii acestei profesii de către elevii din
şcoala noastră sunt multiple şi, poate, pentru mulţi dintre
ei, încă neclare, greu de descifrat. De aceea sperăm ca
rândurile de mai sus, scrise cu plăcere, să-i ajute să conş-
tientizeze că a fi învăţător este o misiune nobilă, dar nu
uşoară, frumoasă, dar şi de mare responsabilitate.

Profesor, Angela �egreanu

"Meseria de educator este o mare şi frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, care nu se

părăseşte seara o dată cu hainele de lucru, o meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă,

o meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcută, o

meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea este o forţă spirituală, o meserie

când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec."

Anne Marie DROUIIU

Pentru ce devii învăţător?
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273
Doar spatele noastre-şi mai vorbesc.

La sfârşitul zilei

focul scuipat e încă în aer,

la sfârşitul inimii

avem cenuşă.

Yi fiecare are colţul său

şi n-ar sparge lama propriului cerc

să pătrundă în celălalt.

Îşi are mai greu decât toate

primul pas

minunea iertării.

Alina Andreica, XII-D

Floarea amară

Înghiţind floarea amară

Piper se scruge de sub unghii, sânge

printre firele covorului

De ce-ţi împleteşti în păr crengi uscate,

Vise rupte?

Când viaţa ţi se adună ca mii de munţi pe

frunte,

Ochii de dedesupt nu îi văd, ei

Sfredelesc orizontul agitaţi

În căutarea speranţei

Nu-ţi mai vezi capul uitându-te

După păsări.

De ce îţi scprmonesc urechile

După cântece romantice când întâlnesc

Doar frigul?

Înghite floarea amară, diger-o! Yi

Dă afară tot ce-ţi face

Covorul roşu

Yi mâinile să usture!

Alina Andreica, XII-D
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289
Tată, 
eram jalnică şi n-aveam habar despre
nimic
şi nu acceptam amarul din sânge
preferam să mă uit după ce cădea pe
perete
când soarele injecta perdeaua şi vân-
tul
legăna dansul umbrelor
eram jalnică şi neajutorată şi
nu te înţelegeam de ce
injectai mânie sălbatică şi scuipai
rânjete printre dinţii rămaşi
pe pielea mea
de fiecare dată când ridicam tonul
ne semănau crizele
şi-ţi cereai dreptul de autor
eu îţi datoram respect
căci eu eram jalnică şi mucoasă şi
tu erai leul
nu-ţi puteam întrece urletul
aşa că am abandonat
şi mi-am înghiţit toate vorbele
şi mecanic ţi le mai aruncam când
absoluta necesitate le cerea
acum cureaua nu mai lucreaza în
două schimburi
iar tu te întrebi de ce ne-am în-
străinat
am admirat mereu umorul tău
oare era o mână disperat întinsă
după companie?
acum eşti singur
nu-ţi face griji, tată, 
îţi semăn leit
mă voi încâlci şi eu în regrete prea
târziu
ca umorul să mă salveze.

Alina Andreica, XII D

267
Am dat drumul cuvântului;
acum nu-l mai pot prinde.
S-a transformat în abur

sau pe mână a început să se plimbe.
Acum e departe şi de-acolo-mi povesteşte

cum fructul, odată muşcat, putrezeşte.

Ei bine,
nu-mi pot reculege pierderile,
nu-mi pot readuna vorbele,

pot doar
să-mi regret faptele

şi să le schimb culoarea
să nu mai fie nevoie să le diluez

în amintiri triste lichide abandonate
pe coli mâzgălite întoarse pentru eternitate.

Alina Andreica, XII-D



Cealaltǎ parte 
- fragmente

[ Alina o duse pe Na-
dine acasǎ dupǎ ce se
îmbǎtase la party-ul de
la Twilight  şi, dupǎ o
muncǎ eroicǎ: ]
Am ajuns în sfârşit la
apartamentul ei. Era
mare, nu-l mai
vǎzusem pânǎ atunci,
dar nici nu mǎ pre-
ocupa contemplarea
lui, singurul lux cǎruia-
i râdeau ochii mei era
prima canapea ieşitǎ-n
cale care a preluat po-
vara greutǎţii stǎpânei

sale. În acel moment am simţit cum, din nou, aerul
îmi invadeazǎ plǎmânii deprivaţi de el pentru atâta
timp.

- Mi-e foame!
- Yi? Tu ştii cel mai bine unde ţi-e frigiderul.
- Hai, te rog, Adina!

- ALINA! Mǎ rog... mǎcar ai fost pe-aproape. Dar sǎ
nu crezi cǎ nu mǎ servesc şi eu din ce vreau!

Am mers sǎ deschid prima uşǎ de care am
dat, dar:

- Nu acolo!
Bun sfat! Dar întârziat. Cum am deschis uşa, ceva a
decolat şi a trecut în vitezǎ la distanţǎ insignifiantǎ
de creştetul meu. Cucuveaua se aşezase acum pe
spǎtarul unui scaun şi de acolo privea în acea
manierǎ specificǎ unei cucuvele: nervos!

- Wilson! Aproape i-ai cauzat un infarct  bi-
etei fete. De când laşi lucrurile doar pe jumǎtate re-
zolvate?

- Very funny, ha-ha... Ce-i cu Mǎria-sa aici?
- Wilson a cǎzut din cuib şi a fost crescut în

captivitate pentru cǎ  nu s-ar fi descurcat în sǎlbǎti-
cie, dar e destul de inteligent sǎ poatǎ gǎsi orice per-
soanǎ despre care ştie cum aratǎ.

- Asta explicǎ câte ceva... (dacǎ a cǎzut din
cuib precis s-a lovit la cap)

- Wilson îţi poate arǎta unde-i frigi...
- NU! Mersi, mǎ descurc.

- Dar care-i problema ta cu el?
- Ghiarele, ciocul, ochii şi rǎul pe care-l pre-

vesteşte cântecul sǎu. În afarǎ de astea, e de tre-
abǎ.

- Crezi în superstiţii?
- Cred în rǎu.
Pe când mǎ întorsesem cu mâncarea, Na-

dine trecuse deja graniţa stǎrii de veghe, deşi se mai
ridica din când în când brusc sǎ-l înjure pe Hitler.
Dacǎ n-aş fi fost obositǎ, nu aş fi rǎmas sǎ petrec
noaptea sub acelaşi acoperiş cu dihania înaripatǎ
ce se uita la mine în timp ce mâncam, ochii-i parcǎ-
mi strǎngeau gâtul sǎ nu pot înghiţi. Am înghiţit to-
tuşi:

- Nu-ţi dau!
[...]

[ Nadine se ceartǎ cu Taro]

- A trebuit sǎ mint, sa trǎdez, sǎ linguşesc,
sǎ renunţ la multe şi la mulţi, chiar şi la mine însǎmi
ca sǎ-mi realizez visul, sǎ devin cineva. Încǎ din
generalǎ am vǎzut cǎ nu voi ajunge nicǎieri dacǎ
doar lupt sǎ mǎ integrez, trebuia sǎ fiu mai bunǎ
decât restul pentru a câştiga priviri. Sǎ nu crezi c-a
fost uşor! Yi în sfârşit am ajuns cineva la care lumea
se uitǎ cu dragoste, cu admiraţie, sau cu invidie, dar
nimeni, nimeni! nu se uitǎ în jos la mine. Nu vǎd
care-i rǎul în asta.

- O, nu, nu spun cǎ nu ţi s-a frânt inima când
ai lǎsat-o baltă pe Carla, care te-a acceptat aşa cum
erai şi ţi-a fost prietenǎ pânǎ i-ai dat cu piciorul pen-
tru o plimbare cu maşina cu popularele. Sau când ai
fâcut ca doi bǎieţi sǎ se batǎ pentru tine doar sǎ im-
presionezi pe al treilea. Cu siguranţǎ a fost greu...
Da. Dar nici pe departe cât de greu le-a fost pǎrinţilor
tǎi sǎ facǎ rost de bani ca tu sǎ poti primi o educaţie
bunǎ la oraş, iar ţie ţi-era ruşine şi când te sunau de
pe telefonul public din sat doar ca sǎ-ţi audǎ vocea,
vorbeai cu ei în ultimul hal şi pretindeai cǎ eşti prea
ocupatǎ şi trebuia sǎ închizi cât mai repede. De-un
an nici nu te mai sunǎ, nu? Probabil şi-au dat seama
ce pǎpuşǎ seacǎ au în loc de fiicǎ.

Toate astea mi le povestea Nadine în
maniera poeticǎ a nervilor şi un Taro despicat dupǎ
cum îl vizualiza acum Nadine pǎrea sǎ prindǎ formǎ
pe unghiile pe care mi le fǎcea, cu alte cuvinte, mai
bine îmi bǎgam mâna într-un tocǎtor de carne. M-a
chemat la ea pentru cǎ mǎ vǎzuse "cam deprimatǎ",
i-am spus cǎ aşa se întamplǎ în fiecare an când e
"the season to be jolly" , sǎrbǎtorile fiind pentru mine
un motiv de depresie, dacă nu chiar teroare. Pe
lângǎ zâmbetele decorative ale oraşului ce-ntrebau
batjocoritoare "Ei?...Eşti fericitǎ?","Eşti iubitǎ?", iar
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eu încercam din rǎsputeri sǎ neg adevǎrul, iar ade-
vǎrul era cǎ nu, uneori chiar reuşeam sǎ fiu
convingǎtoare, pe lângă asta, cele mai urâte lucruri
mi se întâmplau de sǎrbǎtori încât ajunsesem sǎ
cred cǎ umbra unui blestem divin se leagǎnǎ dea-
supra mea de fiecare datǎ când încercam sǎ mă uit
dupǎ soare, la un moment dat am crezut cǎ voi in-
venta un nou soi de fobie. Dar acum e vorba de Na-
dine. Nadine vorrbeşte de ceva timp singurǎ, dar nu
cred cǎ şi-a dat seama, sau poate nu-i păsa.

- Ce bǎiat ciudat e şi Taro ǎsta! Nu-i aşa? am
întrerupt-o eu.

- "Ciudat"? Eşti politicoasǎ, dar nu-i cazul. E
un prost, şi un nesimţit, şi...

- Mi se pare interesant cǎ a fost satanist.
- Ce-a fost?!
- Vǎ cunoaşteţi din liceu şi nu ştiai asta?
- ...
- A fost satanist, din ǎsta, teribilist. Pânǎ cam

prin a VIII-a chinuia animale, se tǎia, petrecea nopţi
prin cimitire, bǎtea cunoscuţi sau necunoscuţi chair
şi fǎrǎ motiv, umbla cu capete de ţap şi cranii de an-
imale pe la el şi bǎga spaima în cei din jur...

- Yi...cum de...s-a lǎsat?
- A aflat cǎ a fost adoptat.

- Ce?
- Nici pe asta n-o ştiai? Ce fel de colegǎ de

trupǎ eşti tu?
- Ţi se pare cǎ ne înţelegem într-atâta încât sǎ ne
spunem astfel de lucruri?

- El pare sǎ ştie totul despre tine.
- În fine. Continuǎ.
- Asta l-a determinat sǎ-şi vadǎ toatǎ viaţa

înr-o altǎ luminǎ. Yi-a dat seama cǎ e norocos şi cǎ,
dacǎ cineva a avut grija de el, el e dator sǎ întoarcǎ
favoarea, nu sǎ facǎ exact opusul. Ai putea spune
cǎ a primit iluminarea. Taro-i un tip ciudat, sǎ fim se-
rioşi, cine ar ţine ca animale de casǎ tarantule şi le-
ar numi Johnny, Jimmy şi Jessy, sau cine mai e aşa
înnebunit dupǎ brânzǎ? Cu toate astea, n-am mai
întâlnit un om mai de treabǎ şi mai matur pentru
vârsta lui decât el. Îi cel mai bun prieten-psiholog
“that the doctor could order”. Yi se mai şi stie distra!

- Yi atunci... de ce mǎ urǎşte într-atâta?
- Dacǎ tot ce a spus despre tine e adevǎrat,

pe bunǎ dreptate.

ina Andreica, XII D

1i dacă0

De dimineaţă, m-am trezit în corpul tău. Sufle-
tul tău s-a ascuns într-un colţ din tine: în
degetul mic al mâinii drepte, sau în piciorul
stîngQ poate în firul de păr despicat, de dea-
supra frunţii; şi nu ştiu încă, din ce cauză. S-a
speriat, sau este doar prea ospitalier, şi nu
doreşte să-mi îngrădească libertatea?
Azi, m-am spălat pe faţă în locul tău. Am mân-
cat în locul tău. M-am enervat în locul tău. Azi,
te înlocuiesc.
Sunt tot eu! A trecut o zi, şi te înlocuiesc în
continuare. Mă spăl pe faţă în locul tău,
mănânc în locul tău, muncesc în locul tău, mă
enervez în locul tău. Mi-e teamă în locul tău.
Te înlocuiesc.
Unde te-ai ascuns? Mi-e dor de corpul meu!
Ţi-e bine în colţul tău? De ce nu ieşi? De ce
nu te lupţi cu mine?
Q
Sunt bătrân. Mă spăl pe faţă în locul tău,
mănânc în locul tău, muncescQîn locul tău;
mă enervez în locul tău, mi-e teama în locul
tău. Am obosit în locul tău! Nu te găsesc. Te
caut încă.
Mă uit în oglindă, şi-mi văd chipul.
Să fi trăit o viaţă în locul tău? Unde m-am as-
cuns? De ce nu m-am luptat cu mine? Ai venit
tu,să locuieşti în mine, în timp ce sufletul meu
s-a ascuns?
Yi dacă da,înseamnă că eu suntQtu? Sau
tuQeşti eu?
Yi dacă da, atunci ce?
Oricum, suntem la capăt de drum.

Belbe Mihaela
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Întunericul te învăluie,
Lumina te bântuie
Vrând să te scape 
De chinuri calde
De focul întunericului
Să te aducă în aripa binelui.

Vrei ca ceaţa să dispară
Vrei lumina să vină iarăş
Neagra cortină să cadă.
În agonie simţi,
Cum Sfinţii
Ţi se înfaţişează
Calea îţi luminează
Dar....
Demoni în costum de îngeri
Simţi că iţi conduc spiritul
Spre pieire...

Dar nu te lăsa învins de rău
Fă bine... 
La urmă vei fi surprins de tine
Nu uita că mai presus de demoni
Eşti tu...
Tu eşti adevăratul adversar
Cu,care trebuie să te lupţi
Să nu uiţi...
Nu uita că tu trăieşti
Ca să indeplineşti
Voia Domnului...
Să nu rămâi doar cu răul din tine
Nu uita de bine
Nu uita că aripi de înger
Se sacrifică zi de zi,
Pentru tine...

Paula Vezentan, XI F

Tvgmfu!cmftufnbu

Lacrimile care sunt cioburile inimii
Le culeg de jos încercând în disperare
Înapoi să le fixezQ
Dar lovitura a fost aşa tare, 
Încât înapoi nu se mai potrivescQ
Culeg petalele vieţii ce mi-au rămas 
Dar şi pe acelea vântul le-a suflat departe 
E greu să respir în înăbuşeala lumii
Fără aer, fără soare, fără viaţăQ
Am în mână cioburile, mai am şi petalele
Pot să le combin împreună oare?
Să reuşesc să mai respir puţin
Ca în braţe odată să te mai ţin.
E ultima dorinţă înainte ca vântul 
Să-mi sufle din nou de sub picioare pământul 
E ultima dorinţă, şi, ştiu,
Vie nu o să mai fiu,
Când in braţe te voi strânge din nou.
Acum doar glasul meu se-ntoarce ca un sec
ecou
Ce strigă cu disperare 
Yi-mi aduce aminte de a ta uitare.
Sunt doar o amintire ştearsă.
Vântul îmi suflă părul îngheţat 
Căci, ochii tăi îngheţat-au şi inima mea
Care împărţită în cioburi este
Pustiul din juru-mi înfloreşte 
Lacrimile ce mi le strâng în cupa vieţii
Le beau la nesfârşitQ
Aşa cum pe tine te-am iubitQ
Nu am decât o inima, un trup şi un suflet sa-ţi
ofer
Dar florile pustiului în mine pier 
Ca degeaba ţi le-am oferit, tu nu le-ai vrut
Odată viaţa-mi curgea prin vene
Acum sângele îmi îngheţa în eleQ
Rămân doar eu cu pustiul înflorit, 
Rămân doar eu cu gândul meu dorit
Rămân doar eu cu frumuseţea pustiului
Yi a nimicului ce tu l-ai lăsat
Rămân doar euQun suflet blestematQ

Paula Vezentan, XI F
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Priviri inșelatoare
Stau si in ochi te privesc
Privirea mi-o ratacesc
Ca tu sa nu-ti dai seama
Care-mi este teama.

Un gand imi fulgera in minte
La ale inimii cuvinte.
Vai,privirea-ti straluceste,
Mintea mea multe gandeste...

Iar inima-mi tresare
In a ei tulburare.
Dar ce vad?
Vai privirea ta,
E indreptata spre altcineva.

Ti-am deslusit privirea,
Ti-am citit gandirea....
Prin aceste sclipiri,
Prin aceste licariri,
Indreptate,
Inchinate,
Altcuiva...

Privirea mi-o ridic.
Nu s-a intamplat nimic.
Totul a fost un joc de priviri
Si de niste mici amagiri,
Ce in suflet mi-a format
Un dor inaripat
Dar care in cruda realitate,
S-a indreptat in alta parte.

Paula Vezentan, XI F
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Eu sunt vocea care te cheamă
Eu sunt vocea trecutului tău
Eu sunt vocea care te îndeamnă
Eu sunt vocea care te abate de la rău.
Sunt vocea ce-ţi aduce pace
Sunt vocea care-ţi place
S-o auzi,
S-o asculţi,
Când eşti trist şi plin de sine
Când printre dor şi suspine
Mă auzi pe mine
Cine  de fapt sunt eu?.
Eu sunt vocea sufletului tău
Voce care te îndeamnă să iubeşti
Dar îţi arată şi cum să greşeşti,
Deoarece sunt păcatul întrupat
Sunt răul înaripat,
Dar...şi
O voce purificata,
De iubire...
De dezamăgire...
Sunt vocea trecutului ce va urma,
Sunt vocea ce te va chema
Spre împlinirea sufletului...
Eu sunt vocea ce-ţi şopteşte
Cât de mult te iubeşte,
Fata ce o ascunzi
Yi în inima-i pătrunzi....
Sunt vocea sufletului,
Sunt vocea trupului,
Fetei ce te iubeşte
Yi-ţi împărtăşeşte,
Iubire...

Paula Vezentan, XI F
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Sare, apă, verdeţuri, piept de pui.Supă.
Tort, baloane, cadouri, lumânări. Aniversare.
Preot, veşminte negre, gemete de durere.În-
mormântare.
Te iubesc,te iubesc,te iubesc.Te iubesc.
Sunt atentă să nu cad. Paşii sincronizaţi după
modelul învăţat în clasele mici: stâng, drept,
stâng, drept, a l’armata, un picior înaintea
celuilalt. Merită însă. Platformele pantofilor elim-
ină complexul celor trei centimetri necesari pen-
tru a avea înălţimea râvnită atât de mult: 1. 70.
Geanta e şi ea problematică: imensă, atârnând
greu pe umărul  stângQRimelul negru-cărbune,
buzele roşu aprins, părul prins în coc. Sacoul
vintage. Pantalonii slim.
Călcâile chinuite; conformarea cu cerinţele
noului pat al lui Procust, sadic, contemporan,
care, întinde, mutilează, taie, schinjuieQsu-
flete.O bucată de material de mari proporţii, într-
o culoare oribilă care poartă întreg arsenalul de
instrumente cu ajutorul cărora  degeneram.
Permtie- mi totuşi să  mă transform. Vreau să-mi
cultiv instinctul masochist. Mă voi transfigura
într-un fir rebel de sprânceană  pentru a fi
smulsă, pentru ca mai apoi să am doar forma
vagă antropomorfă. Apoi ,o să mă transform
într-o unghie măcinată lent , de faţa unei pile.Aş
putea fi o cuticulă inutila,  îndepărtată rapid de
o tăietură.Sau o şuviţă de păr tăiată şi aruncată
cu indiferenţă la gunoi. Rimelul întins pe obraji,
mânjit de lacrimi, îmi murdăreşte palmele îm-
bibate de falsa culoare a fondului de ten. Noroiul
feţei se întinde pe gât, apoi îmi acoperă întreg
corpul, sluţindu-l, transformându-l în pământul
primordial, făcându-l să returneze  atomii îm-
prumutaţi la naştere, înapoi naturii, Pământului,
Universului, amprentei lui Dumnezeu.
M-aş vedea descompunându-mă într-un ritm
alert, frenetic, urlând cu fiecare proton rătăcit
într-un spaţiu nedefinit, într-un vid a cărei limbă
nu o vorbeşte, al cărui spaţiu şi univers nu-l

cunoaşte, pe fondul curcubeului în nuante roşii,
murdare, întinse pe lângă colţul gurii.
El, el pe cine să mai iubeasca? A iubit unitatea
EU. A iubit protonii, şi de asemenea, nucleul. A
format familia atomică. Sunt o societate atom-
icăQerau. Sau înca sunt?
Yi dacă aş spune că am o rochie albă şi o bu-
cată de material în aceleaşi tonuri imaculate, pe
cap?Atunci, oare, s-ar fi descompus în indivizi
minusculi, anonimi, dezolaţi şi pierduţi într-un
spaţiu necunoscut şi ciudat?
Ei. EU. Eu care respiram prin tine. Ei care se
hrănesc prin, şi din tine.
Mi-e dor să iubesc. Deşi iţi iubesc imaginea.
Sunt om însa: nu reuşesc să mă păstrez mereu
dreaptă pe traiectoria (onirico) idealistă. Sunt in-
capabilă de a-mi crea până şi himere. Mi-e dor
să visez la dimineţile  petrecute cu tine într-o
cafenea, contrazicându-ne asupra semnificaţiei
spirtualo-filosofice a Lumii a treia...rolul în lume
al unui chiştoc de ţigară aruncat pe marginea
trotuarului, sau, cât de complicat e simplul.
Nu-mi spune că sunt incoerenta! N-am să
cunosc lumea, decât vociferând fraze fără sens,
sau fără logică, contrazicăndu-mă continuu cu
înverşunare.
Nu-mi injecta în carne penicilina frazelor dulci şi
siropoase! Sunt imuna acum, deşi mai simt dur-
erea.
Întreg arhipelagul sentimental stă acum în-
gropat sub semnul apei sărateQ
Nu ştiu să înot. Deşi mă zbat simultan în ape
dulci, sărate, sulfuroase, dure, iar veşmintele-
mi sunt distruse. Tu priveşti acum de sus, imag-
inea mea goală. Ai privit-o mereu aşa, deşi,
poate nu ştiai. Mereu am crăpat, am distrus, mi-
am zgâriat şi sfâşiat pielea şi carnea, pentru a
distruge zidul sufletului. Am degerat, eşuând de
multe ori în încercarea de a-l încalzi. Spune-mi
acumaQde câte ori m-ai privit, şi mi-ai văzut su-
fletul neacoperit, vulnerabil, gata să-şi îndeplin-
ească misiunea androgină, unindu-se cu al tău,
în nirvană?
Nu pot nici măcar să-mi construiesc o poveste,
o imagine paralelă. Tot ceea ce pot face este să
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mă sustrag celei în a cărei context am fost, şi
sunt încadrată.
Mă întreb câte cuşti şi curţi a construit Nimicul
întru Tot în conştiinţa amoroasă a microuniver-
sului, a societăţii atomice ce sunt?
Căci aşa cum arhipelagul este un complex in-
sular, iar lipsa unei  bucăţi i-ar schimba nu-
mele,forma, şi Iubirea, pentru a fi împlinită, cere
întreg   arsenalul    de culori, parfumuri, nuanţe
vocale distincte ale “te iubesc”-ului. Membre ale
totului uman,sunt atât mâinile, cât şi picioarele,
ficatul sau plămânii, ori, ochii sau părul.
N-ar trebui să iubesc o viaţă, chiar şi fără a iubi,
pentru a desăvârşi  Iubirea? Nu vreau să mă
pierd în banalul labirint al clişeului iubirii unice,
căci nu-mi ajunge o viaţă s-o schiţez. Nu iubesc
arta clasică! O iubesc pe cea abstractă, în care
însuşi trăirile iau formă antropomorfă ; însă în
cea clasică, modelul devine artist, prin ceea ce
lasă să fie imortalizat pe pânză, iar pictorul, are
doar rol mediator.
Pe tine trebuia să te ţin în cusca astralului meu!
Nu mă voi folosi nici de apă, nici de foc, nici de
aer, nici de pământ. Am nevoie doar de oţelul fi-
inţei mele, incapabil să fie distrus, incapabil să
te distrugă. Capabil însă, să te păstreze mereu
în mine.
Alteori, te vreau liber, alergând în curţi infinite.
Alergând lipsit de gravitaţie printre galaxiile
micro-universului meu.
Tu, tu, TU mereu! Nu te pot iubi în nenumărate
feluri? Nu-ţi pot iubi azi părul, mâine, sclipirea
ochilor, peste un an dualitatea în ansamblu, iar
apoi să te secţionez cu bisturiul imaginaţiei,să
încătuşez ceva din tine, în timp ce leşul, aş
putea să-l las să zburdeQ
Yi tu, ce-ţi doreşti? Cum mă vezi? Sunt mama
care-ţi mângâie fruntea înainte de culcare, care-
ţi şopteşte basme pentru a-ţi îndulci somnul?
Sora cea mică, gata să-ţi ofere mereu sfaturi  şi
să se lase protejată? Tânara din gară, a lui Kun-
dera, provocatoare, ideală, gata să-ţi cedeze la
un semnal  dat dintr-o fluturare lentă, a genelor,
dintr-o unire microsecundară a pleoapelor?
Sunt vânzătoarea amabilă dintr-un supermar-

ket, nevoită să-ţi zâmbească şie, şi tuturor con-
sumatorilor cibernetizaţi de capitalism, de
viteză?
Ce sunt? Sunt sfânta decazută, iar apoi con-
vertită, dintr-o icoană renascentistă? Sau sunt
călăul tău?
Sunt sadică uneori. Sufăr, şi-ţi las la picioare
veninul. Nu mă privi naiv! Nu-mi reproşa că sunt
o hoaţă de inocenţă! Sunt inocentă! Dar spune-
miQoare nu din inima inocenţei izvorăsc uneori
cele mai nesăbuite fapte?
COYMARUL NOPŢII CU LUNĂ PLINĂ-sunt
aşezată pe soclul Terrei. Eu, sculptură carnală
în lut. Mă înalţ, mă înalţ mereu. În trupul maicii,
iar apoi înconjurată şi protejată de învelişul al-
bastru al Gayei.
Săgeţile trase în blocuri de lut, produc crăpături.
Curg prin palma ta, printre degetele tale. Ful-
geră şi tună! Ariile interpretate de natură nu sunt
decât amintiri ale cântecelor  de leagăn.
Nani,naniQ
Sunt neputincioasă. Mă preling fără vlagă. Sunt
totuşi lut; sunt tare şi rece. Cu toate acestea,
cum pot curge? Nu sunt izvor, sunt lut! (logica a
fost mereu relativă: teorii valabile, au fost răs-
turnate mereu de cele inovatoare.)
“Yi lutul devine noroi. Se topeşte, fără a-şi păs-
tra căldura. Da, fără a şi-o păstra (căci căldura,
l-ar face mai puternic, însă el se vrea slab).
Curge, pentru a murdări ”-îmi spui.
Nu înţelegi? Mai înaintea iubirii, a fost sacrificiul!
Yi Dumnezeu şi-a sacrificat curăţia mâinilor
pentru a modela cu minuţiozitate omul. Iisus şi-
a murdărit sângele cu bulgării pământului. Seth
şi-a pierdut onoarea, şi-a mânjit tăişul armei
pentru a-şi ucide fratele, transformându-l astfel
în Stăpân, pe întreg teritoriul  Lumii de Dincolo.
Haosul, nu e decât o alta formă de ordine.
Noroiul, e curăţia în alte tonuri.
Te trezeşti speriat. ”Nu-şi fie teamă. Monştrii nu
există. Nu-i crea tu.” Sunt  lângă tine. Sunt
mama şi iubita. Sunt călăul şi îngerul. Acuza-
toarea şi salvatoarea.
Sunt nimic.
De ce eu, cu personalităţi multiple, mereu
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duale? De ce ai tu statuturi diverse? Ne legăm
mereu de pământ, mereu de ceea ce are el. Vi-
bram odată cu el. Are arhipelagul. La rândul
său, are inimă. Inima e Vulcan. Vulcanul dă
naştere unor alte iubiri, pe care le material-

izează în noi insule.
Ţi-e teamă? Yi mie..
Uneori nu găsesc cuvintele potrivite să mă fac
înţeleasă. Alteori, îmi dau seama că sunt prea
cu puţină însemnatate ca să le pot combina în
aşa fel încât  ceea ce simt, să capete înţeles.
Îmi vine să pun o infinitate de întrebări, dar de
fapt nu vreau să ştiu nimic..iar dacă ai fi curios
despre punctul în care vreau să ajung, ţi-aş
spune că nu ştiu care este, că tot ce ţi-am
înşiruit a fost de fapt tentativa unei introduceri..
Cuprinsul ar urma să fie un debit de imagini reci,
fără viaţă şi sens: o vază care se sparge, florile
căzând, vinul cu gust indefinit (dulce,sau amar?)
dilemele ingerilor: ”De ce înger în cer, şi nu
demon în iad? ” ,verdele închis al pământului, şi
Venus citind basme, alcătuind Universul. Dor-

inţa mea, ca întotdeauna miezul, să-mi core-
spundă “deznodământului”.
DIMINEAŢA CU SOARE ALBASTRU.Furtuna
de aseară-a fost vreo furtună? Totul e incert
până la urmă-a dat naştere curcubeului bla-
gian:o baltă, şi o bucată de noroi.
Umezeala din propria noastră grădină edenică,
se transformă în valuri sufocante sub presiunea
căldurii de afară. Stropii mari, lâncezi, după o zi
în care au stat fără să pătrundă în pământ, la
rădăcinile plantelor,pătrund în inima ta.
Limpezesc rana cauzată de pecetea fierului
roşu a iubirii, motiv care ţi-a însemnat şi rănit su-
fletul. Iţi spală mâinile de noroiul meu, îţi
schimbă aripile artificiale de plastic, cu o nouă
pereche, uşoară şi fragilă.
Îmi schimb în continuare chipul ca într-un joc vir-
tual, fără a-ţi lăsa răgazul să alegi o formă clară,
şi certă a mea. Numeşte-mă multiplă, asta ca
să poţi alege după bunul plac ce parte vrei să-
mi iubeşti.
Cu toate acestea, vei fi constrâns să faci un
compromis: să mă iubeşti toată, căci nu-ţi voi da
timp să mă cunoşti parţial, pe bucăţi, pe părţi,
pe piese.
Înconjuraţi de lumina albastră a dimineţii solare,
a unei supernove din extremitatea de 400 de
grade a Universului, într-un cadru de plasmă,
într-o a şasea dimensiune.
Ce formă aveam? N-aveam. Eram doar. Aveam
conştiinţa acestui fapt. Pe Pământ am fost
mereu. Ce formă aveam aici? Eram un androgin
cu formă hermafrodită.
Te văd în oglindă, ori de câte ori îmi privesc
imaginea reflectată pe placa argintiu-transpar-
entă. Avem acealaşi chip. Incestul spiritual nu
există. Iar dacă există, păcătuim. Aminteşte-ţi
că totul, e format din altceva. Păcatul e o formă
de dreptate. Avem obligaţia de-a o îndeplini. Nu
există legi, nu există reţete.
Te iubesc,te iubesc,te iubesc.Te iubesc.

Belbe Mihaela
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Esbhptufb…

Când pronunţ cuvântul dragoste ele-
mentele minţii mele îşi accelerează activitatea
pentru a încerca să găsească răspunsurile op-
time la amalgamul de întrebări care îmi
năpădesc firea si stârnesc in mine o nelinişte
arzătoare. Ce este dragostea? De unde vine?
Cum te îndrăgosteşti? Ce simţi când te îndră-
gosteşti? De ce ne îndrăgostim? Toată lumea
se îndrăgosteşte? Yi multe altele care îmi
provoacă stări nemaiîntâlnite până acum şi-mi
fac imaginaţia să lupte din greu cu tot ce mă în-
conjoară pentru a asocia dragostea cu ceva
cunoscut până acum.

De-a lungul timpului am încercat mai
multe asocieri. Putea fi dragostea o floare, care
se naşte dintr-un bulb si care se înalţă spre ab-
solut şi se întăreşte in fiecare zi asemenea unei
tulpini, iar in momentul exploziei de culoare şi
frumuseţe a florii aceasta să atingă punctul cul-
minant? Dar dacă se ofilea înainte de vreme
sau era călcată sau ruptă? Dragostea nu se
putea sfârşi atât de brusc, deoarece ea dăinuie
pe veci.

Ar putea fi dragostea oare asemeni
soarelui de pe cer? Să apară întâi stingherită,
dintr-un colţ nevăzut, iar odată cu trecerea tim-
pului să prindă putere, atât de mare încât să nu
poată fi răpusă de nimeni? De ce să nu fie posi-
bil? Dar ce se întâmplă cu apusul? Si cu urmă-
torul răsărit? Se schimbă dragostea? Nu este
posibil aşa ceva!

Totuşi trebuie să existe ceva pe lume cu
care dragostea să poată fi asemănată. Intr-un
final, am găsit, cea mai bună asemănare, cred,
cu un brad. Să fie oare verdeaţa bradului com-
paraţia perfectă pentru dragoste? Nu cred că e
perfectă, dar totuşi o consider cea mai potrivită.
Dragostea se naşte asemeni bradului, în-
figându-şi rădăcinile în pământ, întărindu-şi to-
todată trunchiul, ajungând ca peste ani să
stăpânească totul: cer, pământ, oameni, ani-
male, sentimente.  Dar acum nu se va stinge?

Se va stinge, căci aceasta este soarta omului,
să piardă tot ce are in viată la un moment dat,
dar dragostea o va pierde doar când bradul va
fi tăiat sau răpus de ceva necruţător, căci el este
veşnic. El nu se ofileşte, doar ţepii lui - căci nici
o dragoste nu este simplă şi lipsită de ţepi – se
schimbă, astfel menţinându-o mereu verde,
aducând constant câte o nouă de culoare în
viaţa celor ce se iubesc.

Nu cred că am reuşit să-mi deschid
sufletul şi mintea pe înţelesul tuturor, dar sunt
conştientă de faptul că am consemnat pe coala
albă motivele multora dintre nopţile mele ne-
dormite si visătoare, nopţi în care încercam să
pun cap la cap toate experienţele mele de viaţă,
nu prea multe, pentru a defini dragostea.

Gabriela Lup, X-D
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PROIECTE EXTRA-

1COLARE

Colegiul Naţional Ioan Slacivi este o instituţie
de învăţământ de prestigiu, cu o bogată activitate
şcolară şi extraşcolară, implicată într-o serie de
proiecte şi programe naţionale şi internaţionale: 

Astfel, la nivel local şi naţional are stabilite
parteneriate şi protocoale de colaborare cu Muzeul
Judeţean Satu Mare, Biblioteca Judeţeană Satu
Mare, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Naţional a Judeţului Satu Mare, Filarmonica "Dinu
Lipatti", Teatrul de Nord, Agenţia de Protecţie a
Mediului,  Fundaţia "Hans Linder", Fundatia Ecolo-
gistă RO - Green – Peace, Liga "Pro Europa", filiala
Satu Mare, Centrul de voluntariat "Caritas" Satu
Mare, Serviciul de Protecţie şi Asistenţă Socială din
cadrul Primăriei Satu Mare, Protecţia Copilului Satu
Mare, Asociaţia ,,Freres România”.

La nivel internaţional, colegiul are mai multe
parteneriate, după cum urmează:
• cu Leidsche Rijn College din  Utrecht, Olanda ,
proiectul bilateral ,,Acasă în Europa/Home in Eu-
rope”, constând în schimb de experienţă pe specifi-
cul sistemului educaţional şi activităţi comune
instructiv- educative( iniţiat în anul şcolar 2007-
2008);
• cu Comitetul Drome Ardeche - Franţa , parteneriat
ce durează din 1994 şi în cadrul căruia se des-
făşoară concursul anual de creaţie literară în limba
franceză pentru liceeni ,,Le printemps de l’ecriture”;
lucrările înscrise fiind jurizate în Franţa; din anul
2000 au devenit parteneri în acest proiect cultural
Lycee Jules Algoud şi La Cite Briffaut, Valence;
• Corul Adagio al colegiului este membru fondator al
Asociaţei Române de Cânt Coral şi membru  al Aso-
ciaţiei Corale Internaţionale ,,A coeur joie”. În
această dublă calitate a stabilit parteneriate cu Corul
Madrigal du Jorat (membru al Asociaţiei Corale
Elveţiene), cu Corul Opus 57 (membru al Asociaţiei
Corale Franceze), cu Corul Colegiului Pedagogic din
Nyiregyhaza (Ungaria); Corul a participat la toate
ediţiile Festivalului Internaţional  de Muzică Corală
de la Braşov, la Festivalul Coral Internaţional Eu-
rotreff (Wolfenbuttell- Germania)- 2001, la Festivalul
Internaţional al Cântecelor de Crăciun  de la Praga-
decembrie 2007, unde a obţinut Diploma de argint;
de asemenea a fost invitat să susţină un concert la
recepţia de la Ambasada României din Praga, cu
ocazia Zilei Naţionale a ţării noastre;

Proiecte şi programe naţionale şi internaţionale:
Aflate în derulare:

• proiectul "MESAJUL MEU ANTIDROG - prin teatru,
muzică şi sport", iniţiat de Agenţia Naţională An-
tidrog, care are drept scop prevenirea consumului
de droguri prin implicarea elevilor de liceu şi stu-
denţilor în activităţi extraşcolare- culturale, artistice şi
sportive- prin intermediul cărora să promoveze şi un
mesaj antidrog pozitiv. 
• Ars longa film brevis est” (creare de film), proiect
COMENIUS de              parteneriat multilateral,  în
parteneriat cu  licee din Estonia, Olanda, Franţa,
Grecia, Italia, Portugalia, Polonia, Belgia; 2006-2009
; 
• ,,Exploring and investigating for a sustainable de-
velopment”, proiect COMENIUS de parteneriat mul-
tilateral cu abordare transdisciplinară ( istorie,
cultură, tradiţii, protecţia mediului), în parteneriat cu
alte şapte şcoli din Italia, Portugalia, Spania, Grecia,
Finlanda şi România; 2008-2010.
• Programul Eco-Ycoala, coordonat la nivel inter-
naţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul In-
conjurător (FEE), ce reuneşte  46 de organizaţii
care acţionează la nivel naţional în domeniul edu-
caţiei pentru o dezvoltare durabilă. Programul este
susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Mediu), iar la nivel naţional de Centrul Carpato-
Danubian de Geoecologie, membru al FEE. Ca
apreciere a activităţilor ecologice şi de protecţia
mediului, şcolii i s-a atribuit Steagul Verde (2005),
fiind primul liceu din oraş care a început să deruleze
acest program; 
• Tastes of Europe, proiect COMENIUS E-Twinning,
având ca temă gastronomia şi tradiţiile şi care  se
desfăşoară în colaborare cu şcoli din Polonia,
România ( Oradea), Bulgaria şi Italia.
• Pictures of you and me, proiect COMENIUS E-
twinning,  având ca temă cultura, tradiţiile, toleranţa
şi diversitatea şi care se desfăşoară în colaborare
cu şcoli din România, Italia, Spania, Slovacia, Bul-
garia, Anglia, Polonia. 
• Diversitate şi toleranţă: parteneriat cu Ycoala cu
clasele I-VIII Sărăuad, jud. Satu Mare avînd ca
obiective promovarea toleranţei, a multiculturalităţii
şi a educaţiei incluzive.

Proiecte derulate:       
• Phare RO 2004/016-772.1.01.02 „Acces la edu-
caţie pentru grupurile dezavantajate”-  Sub C 19 -
Formarea mediatorilor şcolari  (2007-2008)
• Proiectul de grant „Clubul nostru-marea noastră
familie” - proiect având ca obiectiv principal modal-
ităţi active de petrecere a timpului liber, proiect fi-
nanţat de Ministerul Educaţiei (iunie-decembrie
2007).

Prof. Florica Suciu,
director adjunct
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VIZITA  LA 

PIZZIGHETTONE
În perioada 11-14 noiembrie 2008 s-a des-

fașurat una dintre etapele proiectului “Exploring
and Investigating for a Sustainable Develop-
ment” în localitatea Pizzighettone, proiect care
si-a propus ca obiective: 

- cunoaşterea partenerilor şi stabilirea întâl-
nirilor viitoare; 

- familiarizarea cu împrejurimile localităţii; 
- contact cu vestigiile istorice şi culturale; 
- popularizarea proiectului în rândul elevilor. 
Din partea colegiului nostru au participat la

întâlnirea de lucru: Maria Sfâra - coordonatorul
proiectului și Florica Suciu - director adjunct.

Programul întâlnirii de lucru s-a derulat pe
oparcursul a patru zile.

În prima zi a avut loc întâlnirea de lucru a
partenerilor implicaţi în proiect si s-au stabilit
concret următoarele întâlniri, după cum
urmează: 

Mai 2009 Finlanda
Octombrie 2009 Grecia
Martie/Aprilie 2010 Portugalia
Mai 2010 Spania
De asemenea s-a stabilit ca durata vizitelor

să fie de 5 zile. S-a propus şi prezentat de către
colegii finlandezi să existe o mascotă a proiec-
tului (o specie de focă pe cale de dispariţie de-
spre care elevii vor scrie poveşti pentru a o ajuta
să supravieţuiască prin sensibilizarea factorilor
de răspundere. Mascota se numeste Nestory şi
va călători în toate tările implicate în proiect
până la încheierea acestuia. În valiza în care
călătoreşte se vor pune şi obiecte, desene
reprezentative din fiecare şcoală, produse ale
activităţii elevilor).

Fiecare şcoală şi-a expus motivele implicării
în acest proiect şi expectanţele. Seara s-a vizitat
centrul istoric al oraşului Cremona, Piazza del
Comune, Muzeul Stradivari.

Ziua a doua a debutat printr-o vizită în şcoala
din Pizzighettone, profesorii stând de vorbă cu
elevii din clasele I-IV şi prezentându-le prici-
palele obiective ale proiectului şi mascota
Nestory.

A urmat apoi o plimbare cu vaporul pe râul

Adda, pentru a observa problemele de poluare
cu care se confruntă populaţia, dar şi pentru a
observa comportamentul unor specii rare de
păsări, ameninţate datorită acestui
fenomen.(eveniment organizat de Compania
Navală din Pizzighettone, partener al colegilor
italieni în proiect)

A treia zi a fost programată vizitarea altor
vestigii istorice: zidul cetăţii Pizzighettone, care
datează din 1200, şi a cărei destinaţie s-a
schimbat de-a lungul secolelor. Ziua s-a încheiat
tot în vechea cetate, cu un concert susţinut de
formaţia de suflători din Pizzighettone.

În cea de-a patra zi s-a vizitat şcoala din Of-
fanengo, celălalt partener din Italia.

S-a popularizat proiectul şi s-a făcut cunos-
cută mascota şi în rândul elevilor din această
şcoală.

A urmat o scurtă întâlnire cu primarul local-
ităţii, după care ne-am deplasat la Universitatea
Catolică din Brescia unde în faţa studenţilor, vi-
itori institutori şi educatori, s-a prezentat proiec-
tul şi activităţile ce urmează să se desfăsoare.
Coordonatorii de proiect din fiecare şcoală au
vorbit despre rolul educativ si formativ al aces-
tor acţiuni, despre aşteptările participanţilor în
legătură cu proiectul şi despre modalităţile de
implementare a proiectului în cadrul fiecărei
şcoli participante. 

Prof. Florica Suciu,
director adjunct
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FESTIVALUL DE FILM

(ESTONIA)

În perioada 12-17 mai, un grup de elevi ai
Colegiului Naţional „Ioan Slavici” a participat la
festivalul de film ce a avut loc în Estonia, ţara
coordonatoare a proiectului Comenius „Ars
Longa Film Brevis Est”. Acesta a fost ultimul fes-
tival al proiectului, început în 2005 prin vizita
pregătitoare din Estonia a doamnelor profe-
soare Luisa Morna şi Ioana Văsuţ, şi continuat
pe parcursul a 3 ani. Tema proiectului a fost ed-
itarea de filme cu tematică stabilită în fiecare an
la întâlnirea profesorilor implicaţi în proiect. Anul
acesta filmele trebuiau să fie comice.

Au participat 9 ţări europene: Estonia,
Franţa, Italia, Grecia, România, Olanda, Portu-
galia, Polonia, Belgia. Colegiul nostru a partici-
pat cu un grup format din 5 elevi din clasa a X-a
C: Sergiu Bărbuş, Loredana Mihai, Alex Oşan,
Oana Silaghi si Cristian Takacs, însoţiţi de pro-
fesorii Luisa Morna, coordonatorul proiectului,
şi Ioan Cuceu, directorul Colegiului Naţional
„Ioan Slavici”.

Călătoria a fost plină de evenimente. Au
alergat în aeroport în Frankfurt ca să nu piardă
avionul, unora li s-au mai pierdut şi bagajele, dar
norocul lor că s-au găsitQ şi, în sfârşit, au sosit
în oraşul Pärnu (Estonia). Acolo au legat pri-
etenii cu liceeni din toată Europa, s-au distrat,
au vizitat Estonia, în grupe internaţionale au în-
văţat sa facă filme de animaţie, iar în seara
prezentării filmelor, Colegiul nostru a prezentat
un film comic intitulat „Choosing you”, film care
le-a adus locul IV. Au mai petrecut încă 2 zile în
capitala Letoniei, Riga, perioadă în care au de-
scoperit lucruri noi, interesante, definitorii pentru
specificul lor naţional.

Estonia, ca ţară, se aseamănă foarte mult
cu România. Oamenii sunt prietenoşi si au dat
dovadă de ospitalitate şi de un bun spirit de or-
ganizare, programul fiind foarte reuşit. Locali-
tatea-gazdă, Pärnu, situată lângă plajă, este un
orăşel turistic cu străzi înguste, pavate şi ordo-
nate, cu mult spaţiu verde.

A fost o experienţa deosebită, care va
rămâne, cu siguranţă, întipărită în amintirea tu-
turor celor care au avut norocul să fie selectaţi
în echipaj.

Oana Silaghi , X C
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Pledoarie pentru

cunoaştere

Cunoaştere - o reflectare în conştiinţă a real-
ităţii existente, independent de subiectul
cunoscător. Cunoscând, se naşte o pasiune,
care te face să te informezi din ce în ce mai
mult.

În zilele noastre, există oameni care
doresc să-şi lărgească orizontul de
cunoaştere, orizontul cultural şi să se in-
formeze. Vedem chipuri şi lucruri ciudate, me-
leaguri îndepărtate, pe care, de altfel, cu greu
le-am zămisli. Toate acestea sunt posibile,
doar prin călătorie. Aceasta are un rol însem-
nat in viaţa omului, el reuşind să afle mai
multe despre lumea cunoscută dintr-un roman
sau mass-media.

Oamenii au şansa să descopere zone
noi, au posibilitatea de a le exploata, dacă într-
adevăr doresc să se informeze, dar şi să-şi
bucure ochiul.

Rar se mai fac astăzi călătorii aseme-
nea de acum sute de ani în urmă. Există, însă,
şi persoane interesate, dornice de a cunoaşte
un alt univers.

Întrebarea care ne frământă este: „Câţi
oameni organizează călătorii pentru a
cunoaşte?”

După părerea mea, probabil că cei care
vor să se informeze sunt mai puţini decât cei
dornici de distracţie. Însă te poţi distra şi poţi
cunoaşte în acelaşi timp.

Călătoria reprezintă o cale a îmbogăţiri
şi încercării. Îmbogăţirea constă în tot ceea ce
aflăm despre locuri explorate, despre cei din
jurul nostru, despre ceea ce ne înconjoară, dar
şi în ceea ce descoperim în legătură cu per-
soana noastră si  în ceea ce suntem cu ade-
vărat.

Cunoşti o zonă a unui alt continent. Cu
cât şti mai multe locuri, cu atât descoperi mai
multe „ciudăţenii” în legătură cu aceea lume -
„ciudăţenii” pentru unii dintre noi-cu atât mai
doreşti să călătoreşti şi să mai afli noutăţi. Ast-

fel, se naşte în fiecare dorinţa, dar şi satis-
facţia. Pe această cale ai posibilitatea de a te
confrunta cu un alt stil de viaţă, pe care nu-l
cunoşteai, însă,faptul că ai ajuns pe picioarele
tale şi prin propriile tale forţe, te face să te
simţi împlinit.

Poţi călători, de asemenea, şi cu ochii
minţi, simulând astfel fantezia. Îţi poţi imagina
diverse locuri, fiind şi aceasta o modalitate de
cunoaştere. Totuşi, consider că, dacă mergi cu
adevărat în acele locuri, te simţi împlinit şi
poate chiar motivat.

Bineînţeles că descoperi mai multe de-
talii, amănunte despre persoana ta, despre
limitele la care te poţi supune şi despre cât de
bine te descurci sau nu.

Cunoscând, ai şansa de a dialoga cu
persoane informate, instruite,motivate, pentru
a dezbate diverse teme. Omul doreşte, în viaţa
sa,să descopere virtuţile şi, de asemenea, să
folosească ceea ce cunoaşte în propriul avan-
taj.



Cartea7sau nu7 mai
bine filmul

Cu toate că majoritatea dintre noi refuză să
creadă, cartea, literatura în general, nu mai
reprezintă acelaşi interes ca înaintea exploziei
mass-media.

Sigur că motivele de genul„nu am timp”,
„o să aştept filmul”, „cartea este prea
groasă,deci plictisitoare”nu-şi au rostul,cu toate
că sunt folosite frecvent drept scuză. Adevărul e
că imaginaţia copilului nu mai este stimulată de
isprăvile lui Prîslea sau de poveştile cu zmei
sau zâne, ci de „Predator”, „Terminator” sau mai
nou de „Harry Potter” sau „Pokemon”. Astfel
Prâslea ar putea deveni un eventual „Super-
man” sau „Omul-Păianjen”,iar Făt-Frumos un
„Harry Potter” sau „Frodo Baggins”. De ce să se
chinuie să-şi imagineze „bietul copil” lupta din-
tre bine şi rău, dintre eroul izbăvitor şi balaurul
cu şapte capete, când poate să stea liniştit în
fotoliu, în faţa calculatorului sau a DVD-ului şi
să privească ce-i place? De ce să-şi mai bată
capul cu vrăjitori care chinuiau prinţese, când
poate viziona liniştit trilogia „Stăpânul Inelelor”,
o ecranizare de succes a scrierii omonime a lui
J.R.R. Tolkien? Sau, în loc să citească
înţeleptele şi minunatele povestiri ale Ye-
herezadei din „O mie şi una de nopţi”, poate
vedea un strălucit episod din „Seinfeld” sau
„Prietenii tăi”Q

Yi atunci de ce să ne mire imposibilitatea
copilului de a se exprima coerent şi plăcut când
e solicitat să vorbească?

După cum se poate observa, impactul
televiziunii asupra tineretului este zguduitor,
chiar şocant. Infuzia de filme nu numai slabe, ci
şi identice ca acţiune şi subiect a determinat
neglijarea aproape totală a cărţilor.

Cu toate că se spune că tineretul e în-
nebunit după provocări „extreme” , se pare că
cea mai importantă dintre ele, provocarea ofer-
ită de o carte, ezită să o încerce. Speranţe mai
sunt! Totul depinde însă de noi şi de cei care
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Cartea0viaţa sau0

Oare ştie cineva totul, dar absolut
totul? Nu, nu cred!Acest lucru ar însemna să fi
citit toate cărţile apărute de-a lungul timpului.

Pretutindeni în jurul meu nu aud decât:
„Nu mai citi cartea! Deseară la ora opt-
sprezece dă filmul „Moromeţii” sau „Lasă
cartea! Vezi că pe internet găseşti rezumatul!
sau „Vezi povestirea în orice carte de comen-
tarii!”

Când ţi se dau atâtea sfaturi
„binevoitoare” ,rezişti în faţa tentaţiei? Poţi
spune NU când te gândeşti că mâine ai de
pregătit o temă ce are o strânsă legătură cu
cartea ce trebuie citită şi când mintea ta strigă
cu toată puterea DA? Sigur că Da, poţi spune
NU, dar cu preţul unei nopţi albeQîţi convine?
Sigur căQDa, doar e spre binele tău, te va
ajuta şi la bacalaureatQ- cam acestea sunt
veşnicele motive pentru care rămâi treaz mai
bine de jumătate de noapte, dar ştii la fel de
bine că nu funcţionează întotdeauna.
Bineînţeles că aceasta nu e un caz general
valabil, mai sunt şi excepţii.

CarteaQcarteaQcarteaQ- ce cuvânt
frumos,dacă nu ar fi urmat de citeşte-
oQciteşte-oQciteşte-o!

P.S. Mărturisesc faptul că cele scrise
mai sus nu mă reprezintă doar pe mine, ci pe
elevul secolului al XXI-lea, în general.

Rubrică realizată de Mihai Sulea, X-D
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Schimbarea începe
cu noi

De cele mai multe ori părerea cetăţenilor
privind schimbarea în comunitatea în care trăi-
esc se bazează pe gândul că ei nu pot fi cei
care să influenţeze administraţia publică locală,
iar schimbarea nu se poate face prin intervenţia
lor. Uneori ne simţim confortabil nefăcând nimic,
dar de cele mai multe ori atunci când suntem cu
adevărat nemulțumiți de lucrurile care se petrec
în jurul nostru, ne dorim să putem face mai
multe pentru a schimba ceva în societate.

Cetăţenia activă înseamnă pentru mine
implicare, conştientizarea nevoii de reformă, un
stop la sintagma „Este bine aşa”. Nu este bine,
atunci când se poate mult mai bine. De aseme-
nea, nu este suficient să ne dorim schimbare,
trebuie să ne facem auziţi, să renunţăm la ideea
de resemnare şi să nu ne mulţumim doar cu
atât. Ţara noastră are atât de multe de oferit,
dar uneori mă întreb dacă chiar ştim să punem
resursele sale în valoare. Este adevărat că doar
un cuvânt rostit nu poate aduce o schimbare
consistentă atunci când nu este cine să-l as-
culte. Mă refer aici în special la noi, elevii, care
suntem martorii tuturor micilor neplăceri care se
ivesc zi de zi. Deşi poate nu întotdeauna sun-
tem luaţi în seamă, consider că avem şi noi un
cuvânt de rostit, dar care se dovedeşte de multe
ori a fi un adevăr ce nu se poate strecura într-o
lume surdă.

Tinerii trebuie să realizeze nevoia de
schimbare şi să se lase purtaţi de impulsQ un
impuls care deja există. Este dorinţa, dorinţa
arzătoare care la fiecare neplăcere sau priv-
elişte neplăcută din jurul nostru strigă: „Dar dacă
ar fi altfel? Oare chiar nu pot să fac nimic?” Co-
munitatea sătmăreană are la bază o istorie care

merită păstrată, dar pe care de multe ori o uităm
sau nu mai ştim să o apreciem. Oraşul nostru
se bucură de oportunităţi numeroase şi de oa-
meni care ar dori să vadă îl el o privelişte mai
plăcută. Din nefericire, consider că acei oameni
care pot reprezenta finalitatea schimbării sunt
în minoritate, şi însuşi începutul schimbării este
lăsat să cadă în gropi. Gropi care de altfel sunt
prezente la începutul fiecărei zile, conducând la
o diminuare a capacităţii de concentrare a
cetăţenilor la locurile de muncă, dar şi în viaţa
privată. 
O altă problemă, aş putea spune chiar
ameninţare la sănătatea cetăţenilor este polu-
area cu care se confruntă aproape toate comu-
nităţile, deşi privind la oraşul nostru, am
constata o suprapopulare cu vehicule poluante.
Ca măsură auxiliară pentru reducerea nivelului
de gaze toxice din atmosferă, cred că ar fi
benefică proiectarea şi construirea unor piste de
biciclete, având în vedere lipsa de poluare pro-
dusă de folosirea acestora. În condiţiile în care
pistele ar fi puse la dispoziţia cetăţenilor, sigur
vor fi utilizate. Promovarea folosirii bicicletelor
ca mijloc de transport prin intermediul mass-
media, făcând referire la beneficiile asupra
sănătăţii cetăţenilor ar putea avea un efect de
necontestat.
Sunt multe îmbunătăţirile care s-ar putea aduce
oraşului nostru, dar pentru realizarea lor trebuie
să existe o strânsă comunicare între cetăţeni şi
instituţiile locale. Comunicarea presupune doi
interlocutori, desfăşurându-se pe un canal
paşnic în care există comprehensiune şi interes.
Este dreptul nostru de a participa, de a ne a ex-
ercita influenţa şi de a contribui la dezvoltarea
societăţii.

Matei Sabrina, X-C
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Responsabilitate

În viaţa de zi cu zi întâlnesc oameni la
fiecare pas. GrăbiţiQ Parcă prea grăbiţi să vadă
ce se întâmplă în jurul lor: indolenţa celorlalţi
semeni.

Meditând mai mult asupra acestui aspect al
vieţii, am început să înţeleg faptul că asumarea
de către indivizi a unei atitudini de căutare,
definire şi abordare a diferitelor probleme cu
care se confruntă  comunitatea din care fac
parte, reprezintă pentru mine apropierea de sin-
tagma „cetăţenia activă”.

Un lucru îmbucurător al societăţii actuale
este acela că numărul celor implicaţi în prob-
lemele comunităţii este în creştere. Majoritatea
dintre aceştia sunt tineri care, prin iniţiativă, in-
ovaţie, creativitate şi implicare activă fac în aşa
fel încât lucrurile să se desfăşoare mai bine într-
o comunitate. Faptul de a fi implicat în astfel de
acţiuni, conferă o mai bună înţelegere asupra
celorlalţi, o socializare uşoară cu cei din jur, iar
rezultatul este câştigul ambelor părţi: al omului
implicat, pe de o parte şi al societăţii, pe de altă
parte.

Trecând de la generalităţi la concret, am
încercat să identific câteva caracteristici ale so-
cietăţii sătmărene. De exemplu, comunitatea
noastră dispune de un număr relativ mare de
tineri implicaţi în diverse activităţi şi proiecte şi
acest lucru se întâmplă prin bunăvoinţa nu-
meroaselor instituţii de stat şi ONG-uri care au
înţeles faptul că numai o forţă comună poate să
reuşească într-un demers ce priveşte o întreagă
comunitate.  Oportunităţile pe care le au aceşti
tineri sunt numeroase, în fiecare domeniu de
activitate existând acţiuni diferite la care pot par-
ticipa cei cu adevărat interesaţi. Activităţile  de
voluntariat sunt din ce în ce mai numeroase,
mai bine organizate şi mai eficiente, iar tinerii îşi
manifestă din ce în ce mai mult dorinţa şi de-
schiderea către implicarea în astfel de iniţiative.

Proiectele de colaborare cu alte ţări, cu alte
comunităţi, cum ar fi schimburile de experienţă

dintre diferite instituţii de învăţământ sunt tot mai
des întâlnite. Scopul acestora este cu prepon-
derenţă unul educativ, dar, în acest context, in-
dividul poate realiza o comparaţie între două
comunităţi, între două culturi diferite, lucru care
îl ajută să evalueze mai uşor comunitatea în
care trăieşte şi poate chiar să aplice anumite
modele pozitive întâlnite în exterior.

Dar nu pot să nu remarc şi existenţa unor
obstacole sau aspecte pe care nu se pune ac-
cent din partea celor care ar trebui să se implice
direct.... precum lipsa unor centre de formare,
în vederea realizării unor proiecte cât mai pro-
fesioniste, implicare redusă în proiecte de re-
zolvare a problemelor mediului înconjurător,
cum ar fi împădurirea unui teren, colectarea se-
lectivă a deşeurilor, numărul mic al spaţiilor de
joacă destinate copiilor, mediatizarea scăzută a
meritelor unor cetăţeni activi, pentru a fi luaţi ca
model de către ceilalţi indivizi etc.

O deschidere către nevoile cetăţenilor,
către inovaţiile tinerilor, ar fi soluţia ideală pen-
tru a îmbunătăţi legătura dintre cetăţean şi ad-
ministraţia locală. Realizarea unor întâlniri între
edilii oraşului şi elevi, pentru a discuta pe mar-
ginea diferitelor probleme ale comunităţii, ar
putea fi o soluţie pentru a îmbunătăţi această
relaţie. Seriozitatea, profesionalismul, comuni-
carea sunt printre cele mai importante atuuri
pentru rezolvarea problemelor comunităţii.   

Consider că dorinţa de a învăţa o serie de
lucruri referitoare la modul în care ar fi bine să
acţioneze un ,,cetăţean activ” în comunitatea
sa, mă va ajuta să contribui personal la mobi-
lizarea celor din jurul meu şi implicit la dez-
voltarea comunităţii, indiferent dacă această
comunitate este şcoala în care învăţ, strada pe
care locuiesc  sau oraşul în care trăiesc. 

Foldes Ionuţ, XI-D
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Oraşul meu

Oraşul Satu Mare este un oraş relativ mic,
cu un număr nu foarte mare de locuitori, cu
locuri frumoase de vizitat şi vegheat parcă din
veşnicie de râul Someş, râu care îşi întinde eter-
nitatea prin mijlocul oraşului, fiind şi un simbol
pentru sătmăreni.

Viaţa oraşului Satu Mare este una liniştita,
cu puţine evenimente ieşite din comun, soarele
luminând pe aceste locuri, la fiecare răsărit,
aceiaşi oameni prietenoşi şi parcă fără nici o
grija.

Comunitatea tinerilor din Satu Mare nu ex-
celează în nici o privinţa faţă de alte oraşe, ma-
joritatea tinerilor îşi văd de preocupările lor şi nu
încearcă să se implice în nici o acţiune ce ar
putea ajuta oraşul şi implicit pe ei. Este un lucru
cu care, cel puţin eu, nu mă mândresc şi care
mă duce la gânduri sumbre cu privire la viitorul
acestui oraş, un oraş care ar trebui să-şi
găsească bazele şi încrederea în generaţiile vi-
itoare, generaţii care uneori dezamăgesc prin
dezinteresul şi lipsa de dragoste pentru locurile
natale. Deşi s-ar zice că e numai vina lor, nu în-
totdeauna este aşa deoarece cei mai mulţi sunt
foarte pesimişti în ceea ce priveşte un viitor în
aceste locuri, pesimism care este, după părerea
mea, bine întemeiat, deoarece tinerilor din
România, în general, li se oferă mult prea puţin
în comparaţie cu ceea ce li se cere. În plus
România devine tot mai săracă în privinţa cen-
trelor culturale de orice fel şi odată cu ea şi
oraşul Satu Mare. Apelând la cele afirmate an-
terior îmi dau seama că mai apare o întrebare,
şi anume, cât de bine se descurcă autorităţile
locale în ceea ce priveşte activitatea culturală a
oraşului şi a tinerilor. Eu cred că pentru a avea
o construcţie solidă, fundaţia trebuie să fie cât
mai bună cu putinţa, pentru a putea construi o
comunitate cu oameni admirabili, trebuie să
creezi bazele unei educaţii solide care să-i ajute
în tot ceea ce va urma în viaţă. Însă din păcate
aceste lucruri încep să se piardă tot mai mult în

România şi totodată şi în Satu Mare, oraş în
care evenimentele culturale încep să fie tot mai
rare, iar cele care sunt, sunt prea puţin apreci-
ate ba, uneori date la o parte în favoarea unor
lucruri care pentru mine nu înseamnă nimic. Re-
flectând puţin asupra situaţiei îmi dau seama
însă că mai există speranţă, şi aceasta speranţa
este în noi, populaţia tânăra a oraşului, singurii
care mai putem schimba ceva. Este uşor să
spunem că "nu are rost" sau că "ceilalţi nu fac,
eu de ce să fac?", însă dacă toţi am gândi aşa
atunci nu ar mai rămâne nimeni să schimbe
ceva. Dacă toţi am alege calea uşoara şi am
pleca în alte ţări, în iluzia unui trai mai bun, ce se
va alege cu cei de acasă, cu cei rămaşi? Totul s-
ar duce de râpă şi când ne-am da seama că
nicăieri nu este mai bine ca acasă şi am vrea să
ne întoarcem, am vedea că nu mai avem unde.             

Buftea Ioan Narcis, XB



Reflec iiReflec iiMuguri

35

Ce înseamnă 

să fii civilizat ?

Într-o lume civilizată, totul se rezumă la ed-
ucaţie, la acei şapte ani de acasă în care ai în-
văţat cum să te comporţi, în care le spuneai
păpuşilor ce este bine să facă şi datorită mimicii
lor mereu sincere şi zâmbitoare credeai că te-au
înţeles Q acei şapte ani în care ai avut primul
idol, muza ta în comportamentQ perioada în
care părinţii te pedepseau dacă ai greşit, mereu
din aceleaşi motive: nu ai fost ascultător, ai făcut
prostii, nu te-ai purtat cuviinciosQ şi tu,
neînţelegând unde ai greşit, ai rostit un: „ Te rog,
iartă-mă!”, nu întotdeauna spus din inimă, con-
vins că fapta ta a fost data uitării, şi ai plecat
înapoi la joacă, pentru ca în următoarea zi ca o
iei de la capăt.

Yi când ai mai crescut, rosteai mereu din
obişnuinţă „ Iartă-mă!” fără a băga de seama cât
de mult l-ai supărat pe cel de lângă tine, şi apoi,
nerealizând de ce el nu ţi-a acceptat scuza, cu
nişte ochi nevinovaţi îl întrebai  de ce nu a făcut-
oQ ca şi când ar fi fost obligat să te ierte, să
dea crezare acelor cuvinte goale, spuse fără pic
de căldură şi sinceritate. Apoi, în cele din urmă,
el ceda şi „te ierta”.

Mereu ai trăit cu impresia că fapta ta este
dată uitării atât de uşorQ darQ eşti mare deja,
un om cu responsabilităţi care începe să înţe-
leagă ce se întâmplă în jurul său, cunoscând
oamenii parşivi, îngâmfaţi, care nu ştiu să ierte,
care nu şi-ar călca pe mândrie să ierteQ Yi tu,
care eşti de-abia ieşit din carapacea copilăriei,
nu ştii cum să procedezi şi vulnerabil fiind te laşi
influenţat de acei „oameni răi”. Astfel, încetul cu
încetul, se naşte o lume cu sentimente reci, os-
tile, formată din persoane prea orgolioase şi
prea egoiste pentru a mai putea găsi poteca sin-
cerităţii, abătându-se de la ea cu mult timp în
urmă. 

Fiecare comunitate este caracterizată şi
prin astfel de exemplare fără nici o speranţă de
viitor; dar ce s-ar întâmpla dacă tu, tânăr fiind,

te-ai comporta aşa cum ai învăţat atunci, de-
mult, acasă? Dacă ai ierta, ai dori să te exprimi
într-un mod civilizat, ai dori să schimbi această
comunitate? Deşi pare imposibil nu este chiar
atât de greu! Cu o rază de altruism, puţină
voinţă, multă corectitudine, o picătură de sin-
ceritate în ochii tăi şi cu o inimă mereu deschisă
şi zâmbitoare, totul este realizabil. Dacă noi,
tinerii, nu ne implicăm în comunitatea locală,
cine să se implice? Trebuie să fim inovatori şi
dornici de schimbări folositoare pentru ca viitorul
să ne surâdă, trebuie să fim interesaţi de soarta
noastră pentru că lumea în care trăim nu este
chiar atât de bună şi spiritul de echipă nu mai
există. Vă întrebaţi de ce? Pentru că toţi se gân-
desc la propriul viitor, propriul destin şi puţini
sunt aceia interesaţi ca tuturor să ne fie bineQ
De ce nu am putea fi noi, tinerii, acea echipă
salvatoare? Aşa vom face un bine, nu doar nouă
şi comunităţii contemporane, ci şi celor care ne
vor urmaQ

Mă atrage în mod special acest proiect
deoarece eu deja am realizat cum este lumea
şi de ce are nevoie comunitatea pentru a deveni
cu mult mai bună: are nevoie de tineri, cum sunt
şi eu, cum eşti şi tuQ

Iris Morar, X-B
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Implicare
A fi cetăţean activ înseamnă implicarea

cetăţenilor în activităţile comunităţii pentru re-
zolvarea şi îmbunătăţirea problemelor aces-
teia. Fiecare cetăţean poate participa la aceste
activităţi, îşi poate aduce contribuţia la dez-
voltarea şi înfrumuseţarea societăţii,fiindcă
este foarte uşor să stai degeaba, fără să faci
nimic.

Aportul tinerilor la transformarea comu-
nităţii în care locuiesc este foarte
important,deoarece ei vin cu tot felul de idei
noi,au o altă perspectivă asupra lumii în care
trăiesc,ei sunt cei care pe viitor vor prelua con-
ducerea şi tot ei sunt cei care vor beneficia de
ideile pe care le pun in practică. Mulţi tineri nu
au curajul să se implice activ în cadrul comu-
nităţii fiindcă unii nu au încredere în forţele
proprii, iar alţii nu au curajul să-şi exprime păr-
erea, deoarece cred că spusele lor vor fi luate
in derâdere. Însă de multe ori tinerii au idei
foarte bune şi utile pentru toată comunitatea.
Această parte a tinerilor (cei inhibaţi) ar trebui
să lase ruşinea la o parte, să aibă curaj să-şi
exprime toate nemulţumirile sau ideile, fiindcă
în acest fel comunitatea va cunoaşte o dez-
voltare prosperă, fiindcă tinerii sunt viitorul şi
pentru ei trebuie creat un mediu cât mai adec-
vat. Prin participarea tinerilor la diferite
proiecte, ei vor putea interacţiona cu diferite
categorii sociale din cadrul comunităţii, de la
care vor putea învăţa foarte multe lucruri utile
pe viitor, ceea ce, după părerea mea,ar fi o
mare oportunitate,pentru că nu oricine are
posibilitatea de a colabora cu persoane impor-
tante din comunitate.

Un obstacol pentru tineri ar fi acela că nu
vor mai avea la fel de mult timp liber, dar eu
cred că este mult mai util şi plăcut să îţi petreci
timpul găsind idei noi pentru îmbunătăţirea, în-

frumuseţarea comunităţii în care locuieşti, să
îţi placă ceea ce vezi când ieşi pe stradă.

Este demn de apreciat faptul că se orga-
nizează astfel de activităţi fiindcă prin acestea
manifestă preocupare pentru cetăţeni şi con-
fortul lor.

Pentru ca între cetăţeni şi instituţiile lo-
cale să se realizeze o legătură cât mai apropi-
ată, ar trebui ca instituţiile locale şi, desigur,
cei care lucrează la aceste instituţii să se tină
de cuvânt, să facă tot ceea ce este cu putinţă
în ajutorarea cetăţenilor,să nu facă o mulţime
de promisiuni pe care şi ei sunt conştienţi că
nu le vor realiza niciodată. Acest fapt duce la o
comunicare deficitară între cetăţeni şi instituţi-
ile locale. O bună comunicare se bazează în
primul rând pe încredere, corectitudine, sincer-
itate şi respect, fiindcă dacă acestea lipsesc,
cu siguranţă legătura dintre cetăţeni şi instituţii
nu va fi una pozitivă. 

Pinte Oana, IX-C
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Colegiul Naţional „Ioan Slavici”

Satu Mare se remarcă din nou la

nivel naţional

În acest an Olimpiada Naţională de Peda-
gogie-Psihologie s-a desfăşurat în perioada
14-17 aprilie 2009 în Sighetu Marmaţiei la
Liceul „Regele Ferdinand”. 

De la  Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu
Mare, profilul pedagogic, au participat 8 eleve:
Paşca Bianca, Bokenyi Petra, Râpa Sorina,
Scurtu Ioana, Borca Romina, Ciurdaş An-
dreea, Kiss Melinda şi Ytrango Anamaria, care
s-au întors acasă cu 10 premii şi menţiuni.
Yi de data aceasta judeţul Satu Mare, prin
pregătirea excelentă a elevelor de la profilul
pedagogic, din colegiul nostru a reuşit să
ocupe, cu echipa, locul II pe ţară şi urmă-
toarele premii şi menţiuni individuale: Paşca
Bianca din clasa a IX-a, Premiul II şi Premiu
Special al Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj
Napoca, la disciplina „Introducere în peda-
gogie”, profesor Antonela Porumbăcean; Kiss

Melinda, clasa a XII-a , Premiul II şi Premiu
Special al Universităţii „Babeş Bolyai” Cluj
Napoca, la disciplina „Psihopedagogie Spe-
cială”, profesor Iulia Pop; Bokenyi Petra, clasa
a IX-a , Premiul III şi Premiu Special al Univer-
sităţii „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, la disciplina
„Introducere în pedagogie”, profesor Antonela
Porumbăcean; Scurtu Ioana, clasa a XI-a,
Menţiune şi Premiu Special pentru rigurozitate
ştiinţifică, la disciplina „Psihopedagogie Spe-
cială”, profesor Antonela Porumbăcean;
Ytrango Anamaria, clasa a XII-a, Menţiune, la
disciplina „Psihopedagogie Specială”, profesor
Iulia Pop; Râpa Sorina, clasa a IX-a ,  Menţi-
une, la disciplina „Introducere în pedagogie”,
profesor Antonela Porumbăcean.
Pentru rezultatele deosebite merită toate
laudele, atât elevele, cât și doamnele profe-
soare, care le-au îndrumat.
Sperăm că și în viitor vom reuși să ne
menținem la cote maxime și vom realiza cel
puțin aceeași performanță.

Melinda Kiss, XII-F
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Pasiunea pentru

sport

Pasionat fiind de sport, am optat pentru

judo, sport pe care îl practic de la vârsta de 7

ani la Clubul Sportiv UNIO Satu Mare.

Antrenorul nostru, Terely Mihaly, pune multă

pasiune în munca sa cu sportivii, atât cei mici

cât şi cei mai mari. El ne învaţă că judo este

nu doar un sport, ci şi un mod de viaţă. La 7

ani eram foarte timid şi sensibil atât fizic cât şi

afectiv, iar acum pot să spun că am mai multă

încredere în propriile-mi forţe.                                                  

Judoul este un sport greu, dar şi fru-

mos. Pentru a avea rezultate trebuie să lucrezi

mult şi trebuie să faci şi sacrificii. De când

practic acest sport au fost momente când aş fi

vrut să renunţ măcar pentru scurt timp, dar

pentru a face performanţă nu este timp de dis-

tracţie. În cei 9 ani de judo am adunat peste

45 de medalii şi cupe la competiţii naţionale şi

internaţionale. Prin acest sport am ajuns să

văd multe ţări străine unde am participat la

competiţii,  cum ar fi : Olanda, Germania, Aus-

tria, Ungaria, Polonia, Italia, Croaţia şi Cehia.

În fiecare ţară mi-am făcut şi mulţi prieteni. 

Cele mai importante medalii le-am

cucerit la campionatele naţionale, începând cu

locul II pe echipe la copii în anul 2005, locul III

în 2007 la U-15 (under 15 years), iar anul

acesta am devenit campion naţional la U-17.

Sunt mândru de această medalie şi abia acum

îmi dau seama că a meritat tot efortul şi toate

sacrificiile pe care le-am făcut. Abia acum în-

cepe drumul meu de sportiv şi sper să fie un

drum frumos şi cu multe satisfacţii.

Fondatorul acestui sport, JIGORO

KANO, a transmis sportivilor săi 10 principii.

Unul dintre ele îmi este mereu în minte ori-

unde m-aş afla: „ Voi lupta cinstit şi corect şi

nu mă voi lăuda. Nu-mi voi da aere de vedetă

şi nu voi căuta să ies în evidenţă.”   

Cristian 8ereş,  IX-C       
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Monumente miraculoase

Nenumărate structuri au fost ridicate de
arhitecţi şi constructori umani din vremea când
strămoşii noşti îndepărtaţi au proptit două crengi
una de alta ca să-şi facă un adăpost şi dintre ele
au supravieţuit câteva mii. Unele nu sunt sim-
ple aglomerări de piatră, ci structuri şi locuri
pătrunse de mister sau semnificaţie. Dese-
ori,aceste construcţii au fost lăcaşuri de înch-
inăciune.
Întotdeauna au fost construite cu o profundă im-
plicare spirituală sau emoţională,în care geniul
celui care le-a conceput şi al meşteşugarilor s-
a aliat în mod fericit cu un loc de o frumuseţe
naturală specială.

Uneori,combinaţia dintre structură şi lo-
caţie depăşeşte graniţele unei anumite religii.
Altarele din Ierusalim şi din Sfânta Sofia din Is-
tambul au aparţinut succesiv unor grupuri cu
credinţe diferite; dar toate au recunoscut aura
de sfinţenie şi mister ce părea să fi pătruns în
fibra acestor lăcaşuri ale lui Dumnezeu. Chiar şi
turistul grăbit,îmboldit mai mult de curiozitate
decât de fervoare religioasă,rămâne deseori în-
cremenit într-o tăcere reverenţioasă, în locurile
în care se îmbină frumuseţea naturală cu
măiestria şi devoţiunea omului,cum este templul
lui Apollo de la Delphi din Grecia. Uneori,put-
erea unei legende străvechi conferă importanţă
unui loc, cum este Cnossos din Creta; altele, ca
Taj Mahal,creat de un împărat îndurerat de
moartea soţiei lui,ne copleşesc cu emoţiile ce
par să trăiască în formele şi tăcerea lor.

Lumi acvatice

Apa stârneşte imaginaţia omului ca nici
un alt element al naturii. Toate formele de viaţă
se trag din ea şi, fără ea, viaţa ar înceta. Creş-
tinii sunt botezaţi în apă, iar hinduşii sunt redaţi,
printr-un ritual, apei, după ce mor. Înţelepţii mul-
tor religii meditează lângă lacuri, cascade şi

râuri şi puţini dintre noi rămân insensibili la
grandioasele unduiri şi fluxuri ale oceanelor.
Orice civilizaţie umană este legată în mod inex-
tricabil de apă şi de aceea suntem fascinaţi de
ea, în toate formele sale. Este rareori neclintită,
iar noi îi asociem mişcările şi ritmurile cu viaţa
noastră şi perisibilitatea ei. Marile fluvii ale lumii
au intrat în legendă şi domină existenţa celor
care trăiau pe malurile lor. Timp de milenii, in-
undaţiile anuale ale Nilului au îmbogăţit
terenurile agricole din bazinul său cu mâlul care
reface în mod constant fertilitatea solului,iar
Gangele rămâne esenţa vieţii religioase hin-
duse. Mişcarea violentă a apei ne face să
înţelegem neînsemnătatea noastră.

Zgomotoasele casacade Niagara si
Iguanicu ne tulbură cu bubuitul lor asurzitor şi
cu masivul volum de apă;ele constituie o forţă
care se vede, se aude, la o scară care în-
spăimântă imaginaţia umană. Într-un mod
diferit,suntem de asemenea copleşiţi de gheiz-
erele fierbinţi ale Islandei,de stâncile transfor-
mate în aisberguri din Pragul de gheaţă ale
lacului Baikal din Siberia, care are o vechime de
25 de milioane şi conţine o cincime din apa
dulce a planetei.

Dileme şi simboluri

Când primii noştri strămoşi şi-au făcut cu pig-
ment conturul mâinilor pe pereţii peşterilor,ei
făceau primele declaraţii de identitate person-
ală. Mult mai târziu, urmaşii lor au început să-şi
lase amprenta chiar pe peisaj,sporind uneori
scara mediului lor înconjurător cu movile sculp-
tate şi imense siluete incizante. Mesajul era
acum mai complicat, exprimând relaţia dintre fi-
inţele umane şi zeii sau duhurile care,credeai
ei,locuiau acolo.

Forţa primitivă a acestor expresii timpurii
ale supranaturalului ne fascinează. Unele, cum
sunt Liniile Nazca din Peru şi efigiile de pe
movilele de pământ din America de Nord, sunt
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de două ori misterioase, pentru că multe sunt
imagini de animale care se disting doar din văz-
duh.

Astăzi, unii cercetători cred că aranja-
mentele de piatră neolitice de la Stonehenge
din Anglia şi de la Carnac din Franţa sunt ob-
servatoare astronomice, reprezentând înflorirea
primei ştiinţe umane. Astronomii preistorici
puteau prezice cu mare exactitate schimbarea
anotimpurilor şi ciclurile mai lungi asociate cu
soarele şi luna. Dornici să se asigure că lungii
ierni îi va urma o primăvară rodnică, agricultorii
multor culturi au făcut din labirinturi şi dansuri
de labirint ritualuri simbolice, pe care le-a pre-
luat în cele din urmă creştinismul, şi un ritual de
fertilitate a devenit un substitut al unui pelerinaj
din Ţara Sfântă.

Arta îmbălsămării

Egiptenii credeau că pentru a se bucura
de viaţa de după moarte, corpurile lor trebuiau
păstrate intacte şi de aceea au creat arta mu-
mificării. Cuvântul mumie provine din arabul
mumya, ”bitum”, deoarece se considera că
trupurile conservate, înnegrite cu timpul, fus-
eseră îmbibate cu smoală.

Procesul de îmbălsămare începea cu o
incizie în abdomen,prin care erau scoase in-
testinele, ficatul şi stomacul. Creierul era extras
printr-o tăiere făcută la baza craniului. Organele
erau păstrate separat şi conservate în borcane
lângă corp (ulterior erau reintroduse în corp).
Pentru extragerea lichidelor corporale,cadavrul
era împachetat în sodă cristalinizată, o sare nat-
urală dintr-un lac secat din delta Nilului, cu o
concentraţie mare de bicarbonat de sodiu. Se
credea că acesta era motivul pentru care după
şase până la opt săptămâni corpul era uscat şi
stabil. În fine, cadavrul era înfăşurat în mai
multe straturi de bandaje de pânză, după care
era aşezat într-un sicriu şi pus în mormânt.

Populaţia Masai

La sfârşitul secolului XIX, adunarea vitelor în
turme i-a făcut pe Masai, războinici seminomazi
din Kenya şi Tanzania, cunoscuţi printre ceilalţi
conducători de turme din Africa şi Europa. Yi to-
tuşi, conform tradiţiei Masai, turmele de vite sunt
doar un mijloc justificabil pentru atingerea unui
scop, deoarece vitele au fost puse pe Pământ la
scurt timp după Masai, care le-au primit de la
Creator. Războinicii Masai cred că ei îşi iau
înapoi ceea ce le aparţine de drept.
Masaii îşi aduc turmele la păscut pe câmpiile cu
iarbă de la poalele muntelui Kilimanjaro de circa
300 de ani-se crede că au migrat spre sud prin
Valea Riftului African, din regiunea Nilului de
Sus. Tribul este format din mai multe populaţii
înrudite, dar adevăraţii Masai, dependenţi de
turmele de vite, oi şi capre, îi dispreţuiesc pe cei
care s-au stabilit într-un loc preferând să cultive
pământul.
Dieta de bază a masailor este alcătuită din lapte
de vacă (deşi beau şi lapte de capră). Animalele
pot fi tăiate şi mâncate la sărbători, majoritatea
marcând avansarea unui grup de bărbaţi într-o
categorie sociala superioară, iar în alte pe-
rioade, vitele sunt considerate prea preţioase
pentru a fi mâncate. Vacile sunt date prin tradiţie
şi ca zestre. După căsătorie, bărbatul îi permite
uneori soţiei sale să-i păzească vacile, dar ele
rămân în posesia lui. Copiilor li se încredinţează
îngrijirea animalelor mai mici.
Masaii trăiesc într-o manyatta,alcătuită din
câteva colibe cu cadru de lemn, acoperite cu lut
şi bălegar şi înconjurate cu un gard de scaieţi.
Animalele stau în ţarcuri înconjurate cu un gard
de scaieţi, în aceeaşi incintă. La fiecare trei,
patru ani,când păşunile şi îngrăditurile nu mai
pot fi folosite, tribul pleacă în altă parte.
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Tărâmuri legendare

Când viaţa de zi cu zi ne dezamăgeşte, noi, oa-
menii, visăm - şi multe vise au fost transformate
în legende despre ţinuturi de vis,veşnic inabor-
dabile. În toate culturile, ţinuturile mitologice
sunt deseori descrise ca fiind scufundate sub
valuri. Povestea Potopului din Vechiul  Testa-
ment are ecouri până dincolo de Orientul Mi-
jlociu; filozoful grec Planton a fost primul care a
descris continentul-insulă Atlantida, distrus de
zeul mării Poseidon. Asemenea mituri şi poveşti
despre insule scufundate îşi au originea în am-
intiri populare despre erupţii vulcanice,
cutremure şi valuri de flux, despre care se ştie
că au distrus câteva culturi insulare. Distrugerea
Therei (Santorini de azi) de către o explozie vul-
canică a avut un efect catastrofal asupra ţinu-
turilor din jurul Mării Egee, mai ales asupra
Cretei, centrul culturii minoice.
Legendele legate de regele Arthur, cu poveşti
pe jumătate păgâne, pe jumătate creştine, de-
spre un rege războinic, au determinat apariţia
unor locuri asociate cu el. Unii consideră că
Glastonbury ar fi insula Avalon, locul de odihnă
a lui Arthur; alţii identifică fortul din secolul V al
castelului Cadburz din Somerset cu curtea lui
Arthur din Camelot. În timp ce unii tânjesc după
cavaleri în armuri sclipitoare,alţii râvnesc aur.
Conchistadorii spanioli au încercat în zadar să
găsească El Dorado, împărăţia legendară a
unui rege îmbrăcat în pulbere de aur, apoi dus
cu barca pe un lac,în care el a aruncat aurul,ca
o ofrandă adusa zeului soarelui.

Povestea regelui Arthur

Regele Arthur a fost prima dată menţionat într-
un poem de velş din secolul X,dar a fost popu-
larizat de Geoffrey of Monmought în secolul XII.
Diverse elemente au fost adăugate legendei –
dragostea de curte de către Chrétien de Troyes,
Sfântul Pocal de către Robert de Boron – dar
Sir Thomas Malory a fost cel care a adunat

toate elementele într-o poveste.
Arthur a lui Malory aparţine tradiţiei eroice,lup-
tând cu orice preţ pentru a-şi dobândi regatul.
Crescut de vrăjitorul Merlin, el se dovedeşte în
tinereţe adevăratul moştenitor al tronului,
scoţând dintr-o piatră spada Excalibur, faptă pe
care n-a putut s-o săvârşească nimeni
altcineva. După ce şi-a asigurat regatul, a primit
spada în dar de la Doamna Lacului. S-a căsă-
torit apoi cu Lady Guinevere, primind ca parte a
zestrei ei Masa Rotundă, şi şi-a stabilit reşed-
inţa la Camelot.
Cavalerii au fost supuşi unor încercări de vitejie,
culminând cu căutarea Sfântului Pocal. Dar
prăbuşirea lui Arthur a fost în cele din urmă
provocată de dragostea pentru Guinevere a
celui mai important cavaler, Sir Lancelot. Armo-
nia n-a mai putut fi menţinută şi nepotul
regelui,Mordred, a încercat să ia puterea. Arthur
şi Mortred s-au luptat la Camlan,unde amândoi
au pierit – şi odată cu ei şi regatul Camelot.

Rubrică redactată de Mihai Sulea, X-D
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ScufiŃa Roşie – Analiză

Date: Scufiţa Roşie este fetiţă cuminte.
Analiza: Din start ne dăm seama că este vorba
despre o minoră de care copiii, în răutatea lor,
şi-au bătut joc cu această poreclă, probabil din
cauza unei căciuliţe roşii croşetate de mămica
ei, pe care fetiţa o poartă des din cauza unei
sensibilităţi fizice la frig în regiunea craniului.
Aşadar avem de-a face cu o bolnavă marginal-
izată si descurajată de societatea din jurul ei.

Date: Scufiţa merge zi de zi cu coşuleţul cu
mâncare la bunicuţa care locuieşte în pădure.
Analiza: Nici o bunică normală nu locuieşte în
pădure. Singura explicaţie este că această
bunică a primit în urma retrocedărilor câteva
hectare de teren împădurit. Este ştiut că ţăranii
nu se gândesc mult ca să prade pădurea de
lemne, mai ales înainte de venirea iernii.
Aşadar această bunică este o scorpie zgârcită
care şi-a făcut casa în pădure (oare nu tot din
lemn tăiat fără aprobare de la Ocolul Silvic?) şi
stă acolo ca să-şi păzească avutul. Teoria că
este vorba de o babă ticăloasă se verifică prin
faptul că în loc să plătească un serviciu de
livrare la domiciliu a hranei, a silit-o pe
nepoata ei (o fiinţă neajutorată şi bolnavă) să
facă zilnic naveta din oraş în pădure, fără să-i
pese de pericolele la care o expune pe biata
fată.

Date: Scufiţa Roşie se întâlneşte cu lupul care
o descoase in privinţa drumului ei.
Analiza: Intrăm deja într-o zonă a fanteziei bol-
nave. Unu la mână, că în România lupi mai
sunt tare puţini, doi la mână, că se feresc de
om, iar trei la mână, nu vorbesc şi chiar de ar
face-o, ar întreba de cel mai apropiat bra-
conier sau cadavru bun de ronţăit. Singura ex-
plicaţie este că Scufiţa Roşie s-a uitat atât de
mult la Animal Planet încât cunoaşte obi-

ceiurile lupilor şi le poate înţelege scheună-
turile.

Date: Lupul o ia înaintea Scufiţei care se
opreşte la cules de flori, îşi preface vocea,
intră la bunică, şi o înghite.
Analiza: Nu mai stăm să analizăm faptul că
multe flori prin pădure nu mai sunt decât în lu-
miniş. Dar trebuie spus că nu e frumos să în-
veţi copiii că e bine ca atunci când ai o treabă
de făcut, să te opreşti la cules flori fără să ştii
dacă nu-s cumva specii protejate şi în con-
secinţă, pe cale de dispariţie.
Lupul, în schimb, pare un personaj menit să fie
bătaia de joc a creatorilor de basme. Dacă
citim şi "Cei 3 purceluşi" sau "Capra cu 3 iezi"
observăm un model bine definit. Lupul este un
individ mânat de dorinţa perpetuă de a năvăli
in casele oamenilor. Foloseşte toate tertipurile:
imită voci şi dacă nu-i iese, vădit frustrat, face
casa praf.
Concluzie: Lupul este comis-voiajorul actual.
Bunica muşcă momeala şi-i dă drumul. Iată
cum este prezentată imaginea unei persoane
în vârstă: o senilă care nu ştie să facă deose-
birea între un urlet de lup şi glasul propriei
nepoate. Cu această imagine vor rămâne
copiii noştri.

Date: Lupul se îmbracă cu hainele bunicii, se
aşează în pat unde îl găseşte Scufiţa Roşie. O
ademeneşte prin vorbe şirete să se apropie şi
o înghite şi pe ea.
Analiza: Asta întrece orice ruşine. Să-l dea pe
lup drept travestit, ei asta încă nu am mai
auzit. Ce fel de minte bolnavă poate spune
copiilor asemenea porcării? Iar dialogul purtat
cu Scufiţa e plin de aluzii sexuale: toate la lup
sunt mari, urechile, labele, dinţii, şi mai ce?!
Iar el răspunde invariabil cu minciuni menite
să o aducă pe Scufiţă în pat lângă el. De aici
deducem: corupere de minori şi perversiuni
sexuale!
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Date: Apare vânătorul care împuşcă lupul şi le
eliberează pe Scufiţa Roşie şi pe bunică.
Analiza: Ce căuta vânătorul în casa bunicii?
Doar dacă n-a venit cu gând ascuns. Apoi ce
căuta la vânătoare de lupi pe proprietate pri-
vată? Din două una: sau e un braconier
nenorocit, sau e un ştab mare de la Bucureşti
care plăteşte sume imense doar pentru satis-
facerea nevoilor sale sadice. În oricare dintre
variante, ar trebui să fie înfierat de creatorul
basmului şi nicidecum glorificat pentru fapta sa
măreaţă.

Finalul poveştii este sinistru: lupul zbătându-se
în ghearele morţii (şi ne mai întrebăm de ce

avem copii dereglaţi din toate punctele de
vedere) "eliberează" cele două femei. Adică
avem oroarea să asistăm la apariţia a două
făpturi parţial digerate care se pare că nu au
murit ci cu nonşalanţă îşi reiau firul vieţii.

Asemenea închipuiri a unei minţi bolnave se
servesc zilnic copiilor între 2 şi 7 ani. Nici nu
mai vorbesc despre marea oroare a literaturii
universale: "Albă ca Zăpada" - auzi Albă şi ea
trăieşte în pădure cu 7 bărbaţi.

Rubrică realizată de Sergiu Bărbuş, X-C
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DEX 2009 :

PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune; 
MONOLOG = olog de un picior; 
BIOLOG = olog de ambele picioare; 
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog); 
AŢÂŢAT = fără sâni; 
AMÂNAT = fără mâini; 
ÎNCHINARE = transport către China; 
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului! 
ÎNFOCARE = transformare în focă; 
GHINIOANE = varianta moldovenească pentru ardelenescul „Bine, Ioane"; 
ÎMPRĂYTIERE = rezultatul procesului prin care beţivii se fac praştie; 
BIZAR = zar dublu; 
MĂCEL = mac mic; 
MICROSCOP= scop mărunt; 
ÎNVIORAT = Prevăzut cu vioară;
ABUZ = (Om) fără buze;
APOI = apă mare;
SOIOS = de soi;
LEYINA = pe unde merge "le tren";
MERITORIU = teritoriul ocupat de livada de meri;
RATEU = pateu din carne de raţă;
SCARABEU = cetăţean ce locuieşte la bloc, la scara a doua; 
TRACTOR = actor cu mult trac;
TUTUN = a-a-armă de-de-de a-a-artilerie;
ŢURŢUR = Sunetul soneriei, iarna;
BATALION = fratele mai mic al plutonierului Batal Gheorghe.

Rubrică realizată de Sergiu Bărbuş, X-C
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0teze

Cu toate că tezele elevilor din acest semestru
au fost la înălţime, totuşi la corectare, domnii
profesori au descoperit tot felul de enunţuri
ciudate şi fără sens.

“În acest han obişnuit era o cetate mare cu
ziduri mari şi înalte de ici până colo şi de colo
până ici...”
“Qlăutarii îi serveau pe drumeţi cu carne
friptă, iar Ancuţa le cânta cu vin nou în ul-
cioareQ”
“La acest han veneau oameni din toate cate-
goriile sociale, dar şi oameni normali, ca de
exemplu, orbul sărac...”- Referiri la “Hanu An-
cuţei” de Mihail Sadoveanu

“Din dube, mucigai şi din mălai / Făcut-am tot
felul de ...putregai”. Este vorba de estetica
urâtului la Arghezi, dar probabil v-aţi dat
seama, nu? 

“...să facă poezia mai frumoasă şi mai aro-
gantă... Vitoria Lipan- femeie astru”
“...viaţa merge înainte şi totul trebuie rostogolit
în rostul lor...”
“Vitoria stătea odată pe prismă şi se gândea la
soţul ei, plecat la Putna Dornei”
“Vitoria ia puşca şi nu ştie de ce o ia...”
“La praznic a invitat pe alţi doi ciobani pe care
a ucis soţul ei...”-Referiri la romanul “Baltagul”
de M. Sadoveanu”
“Alexandru Lăpuşneanul decapitează pe
Moţoc şi capul se dă la boieri...”
“Capul lui Moţoc sugerează cererea publicului
de a-l omorî...”
“Poporul a strigat capul lui Moţoc...”
“Răzbunarea împotriva vrednicului Moţoc...”
“...în opera studiată ne este prezentată scena
unei invitaţii la ceai făcute de către Vodă a pa-
truzeci şi şapte de boieri. O dată aflaţi la masă
servind ceaiul, boierii sunt închişi în acea
încăpere şi li se vor tăia capetele...”
“Moţoc înfricoşat simte că-i zboară părul de pe

capul lui de frică că şi el va avea aşa o
soartă...”
“Capul lui Moţoc vrem, sunt cuvintele boierilor
care au cerut capul lui Moţoc când n-au avut
de mâncare...”-Referiri la nuvela “Alexandru
Lăpuşneanul” de C. Negruzzi. 

...frânturi de 

dialog...non sensuri

“Domnul arbitru a prezentat foarte ambiguu
tema...îi zburau mâinile pe lângă corp...”
“...degradarea mediului este funcţie naturală a
timpului, pământul îmbătrâneşte, din cauza
aceasta se degradează...deci viaţa noastră pe
pământ depinde de un pumn de flori...”
“...chiar dacă nu avem bani putem trăi, de ex-
emplu...România...”
“România are 26% păduri, dar nu-i ajunge...în
curând, pentru că se taie pădurea nu va mai
avea aer, deci nu va mai exista niciodată...”
“...nevoile vitale ale omului, mâncarea şi bău-
tura- ca la orice animal-...”
“...dacă omul n-ar fi mers şi n-ar fi vânat ursul,
noi n-am fi evoluat...”
“Nevoia vitală a omului este oxigenul...dege-
aba are o vilă cu trei etaje...”
“...am deosebita onoare să vizionez acest
meci de debate”
“Oamenii care au murit în unele dezastre eco-
logice, chiar nu mai pot fi înviaţi, deci chiar nu
mai pot. Cu toţi banii din lume, care provin din
mediu, nu mai pot fi înviaţi. Deci, nu ştiu, dar
nu mai există acei oameni.” 

Rubrică redactată de Mihaela Filimon, X-D


