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 GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE DRUM...IX A 

 
 “Hotărându-mă să pornesc din nou pe un 
drum care trebuia terminat de mult timp până 
acum, am reînceput clasa a IX-a cu multe 
emoŃii. La şcoală am gasit ce mi-am dorit: o 
atmosferă plăcută, profesori buni şi 
înŃelegători . Sper să am ambiŃia şi 
maturitatea de a termina liceul aşa cum mi-am 
dorit şi imaginat dintotdeauna”  
(Georgiana, IX A) 
“După o perioadă lungă în care am făcut o 
pauză cu şcoala, am decis să o iau de la 
capăt. Am fost mulŃumit de ceea ce am găsit 
: prietenia unor colegi de clasă, voinŃa de a 
merge mai departe cu studiile, dorinŃa de a 



 

asculta idei noi şi de a împărtăşi idei 
folositoare cu alŃii. Am regăsit dorinŃa de a 
învăŃa, plăcerea de a asculta profesorii şi 
colegii.” (Cristian, IX A) 
“Cred că încercăm, noi, cei dintr-a IX-a A, 
să recuperăm timpul pierdut. M-am reapucat 
de studiu pentru că am regăsit un scop în 
viaŃa mea. Acum am o motivaŃie pentru a 
învăŃa. “ (Dan, IXA)  
 

“Am ascultat sfatul prietenului meu de a mă 
reînscrie la liceu. Mă aşteptam ca profesorii 
să fie mult mai severi decât cei pe care i-am 
avut în şcoala generală.  M-am adaptat foarte 
uşor. Îmi place ceea ce am găsit aici. Vreau 
să învăŃ, să iau note bune, să termin liceul şi 



 

facultatea. Familia mea ştie că şcoala e 
importantă şi mă susŃine” (Mihaela, IX A) 

“Am reînceput şcoala cu gândul de a o 
termina. Lupt şi am ambiŃia să parcurg aceşti 
5 ani cu bine, iar apoi să merg la facultatea 
dorită.” (Iuliana, IX A) 
 
“Am reînceput studiile cu gândul de a evolua, 
de a învăŃa” (Sabina, IXA) 
“Doresc să-mi lărgesc cultura generală şi să 
mă pregătesc serios pentru o carieră” 
(Alexandru, IXA)  
 

a consemnat prof. Cornelia-Livia Sârghie 



 

INTELIGENłA ARTIFICIALĂ 

Din cele mai vechi 
timpuri, din dorinŃa 
de a atinge 
perfecŃiunea, oamenii, 
au tot încercat să 
înlocuiască munca 
fizică cu o muncă 

automatizată făcută de către roboŃi sau 
maşini într-un timp mult mai scurt şi cu o 
precizie mult mai mare. Astfel, apar de la an 
la an pe piaŃa industriilor, noi invenŃii şi noi 
tehnologii, în domenii ca mecanică şi 
electronică, ce au capabilitatea de a înlocui 
cat mai mult munca fizică a omului, dar mai 
ales munca intelectuală.   

Tehnologia de azi, a ajuns la cote 
maxime Ńinând seama ca numai în ultimii 10 
ani, telefonul mobil, de pildă, de la simplul 
dispozitiv de comunicare dintre oameni, s-a 
transformat într-un calculator personal, 
capabil să execute oricare din funcŃiile unui 
calculator obişnuit, în sensul că, structurile 
interne a acestor două sunt foarte 
asemănătoare. Apare termenul de „inteligenŃă 
artificială”,termen asociat unor astfel de 



 

dispozitive, sau în sfera electronică sub 
denumirea de „Sistem EMBEDDED(eng. 
încorporat,integrat)”. Cele mai noi astfel de 
electronice au la bază funcŃionalitatea 
„reŃelelor neuronale”. Creirul uman este o 
maşină de calcul foarte complexă, iar oamenii 
de ştiinŃă contemporani au obserat acest 
lucru, şi ca atare au dorit ca această metodă 
de lucru al neuronilor să fie folosită ca 
„algoritm” pentru microprocesoare, fapt ce a 
avut şi succes, deoarece, neuronul uman se 
comportă la nivel electronic ca o „maşină” de 
luat decizie la nivel binar, ce are doi biŃi de 
intrare şi un bit de ieşire.  
Ca exemple, aceste sisteme inteligente îşi au 
mii de aplicaŃii cum ar fi maşini de spalat cu 
„al şaselea simŃ”, roboŃi de recunoaştere a 
vocii umane , funcŃii ale aparatelor de 
fotografiat de recunoaştere a feŃei , 
automobile cu parcare automată etc.  
În concluzie tehnologia actuală va Ńine în 
permanenŃă pasul cu noutatea şi astfel, 
inteligenŃa umană va fi reprodusă din ce în ce 
mai mult în astfel de aplicaŃii simplificând sau 
înlocuind pe cat mai mult posibil activităŃile 
umane, în special cele decizionale , unde o 



 

maşină de calcul va înlocui activităŃi ale omului 
cu un grad de responsabilitate ridicat, de 
exemplu, pilotul automat al avioanelor, 
monitorizarea şi controlul sistemelor medicale 
performante de tratament etc. Tehnica 
inteligentă este prezentă pretutindeni şi 
conform obişnuinŃei noastre suntem dependenŃi 
de ea.  

Andreea Zaharia, 
  XII B 

 

TEORIA RELATIVITĂłII MODERNE 

Rup bariere de-ntrebări, căutând răspuns 
etern 

Stau pe mess , îl sun pe Einstein, 
Sper să-l găsesc în infern, 

Nu răspunde,curios, 
Poate nu are semnal 

Nu-i nimic ii trimit mail,să-mi dea buzz de-i 
furios 

Să-l întreb de ce timpul zboară aşa... 
Tot ce-i viu şi ce-i frumos 
Se varsă-n trecut şi e uitat 

Pentru că el, geniul malefic, n-a scris „c” ci 
„c pătrat” 



 

Dar cu masa ce ne facem? acel „m” 
neînsemnat 

Mi-e foame când mă gandesc , deşi nici n-am 
terminat 

Căci ca să-mi dea energie, acest imens şi 
spaŃios 

Univers, în care noi, mici cum suntem, curioşi 
Rupem bariere de-ntrebări şi ne dăm seama 

ca-i ciudat. 
Andreea Zaharia 
Clasa a XII-a B 



 

 



 

 DESPRE FRUMUSEłEA UITATĂ A VIEłII 

Una dintre cele mai noi apariŃii literare 
de la editura Humanitas este colecŃia de 
articole intitulată Despre frumuseŃea uitată a 
vieŃii de Andrei Pleşu. Majoritatea 
fragmentelor de eseu sunt grupate în capitole 
precum "Ce facem cu viaŃa noastră", "Despre 
lucrurile cu adevărat importante", "Ordinea 
subtilă a lumii", "Feluri de a fi" etc.  

Autorul reuşeşte să surprindă o 
varietate de nuanŃe existenŃiale, pornind de la 
cazuri concrete, aproape triviale cum ar fi 
contemplarea unui câine întins la soare 
asemenea unui „călugăr Zen”. ComparaŃia pare 
nefirească, însă argumentele care pledează 

pentru aceasta ar 
fi că omul a 
pierdut contactul 
cu simplitatea, cu 
un tip de 

animalitate 
benefică, abordând 

o doză mult prea mare de sofisticare axată 
pefalse valori şi idealuri care sugrumă trăirea. 
Într-un alt fragment, ni se vorbeşte în stil 



 

jucăuş despre lehamite ca stare generală a 
poporului român în raport cu entuziasmul care 
îi caracterizează pe tinerii veniŃi, de regulă, 
dela stagii de pregătire din străinătate. 
Scriitorul ne îndeamnă să adoptăm schimbarea 
începând cu propriile vieŃi, prin reforma 
individului, prin asumareapropriilor acŃiuni şi 
prin derularea de proiecte în „grădina” 
personală. Metamorfoza comunităŃii la scară 
largă nu reprezintă soluŃia unui popor 
contaminat de prost gust, de o invazie de 
cărŃi şi articole scrise prost, decititori 
neavizaŃi, de cultivarea spiritului de mahala la 
televizor, de politicieni avizi de bunăstare şi 
putere. 

Volumul ar putea fi considerat drept 
momentele şi schiŃele lui Pleşu, deoarece 
acesta trasează liniile care caracterizează 
societatea contemporană şi surprinde clipe de 
esenŃă din cotidian pe care le supune unei 
analize fine. O bună parte din file sunt 
alocate religiei, credinŃei şi speranŃei ca parte 
din ideologia creştină. Un exemplu ar fi 
contestarea ideii de alegere a momentului 
morŃii asistate, văzută într-o ipostază demnă 
de membrii familiei şi de către comunitate. 



 

Filosoful vede în acest tip de moarte „aleasă” 
un soi de sterilitate de statuie, fiind pe deplin 
în favoarea unei morŃi umilitoare, chinuitoare 
asemenea celei suferite de Hristos. Conform 
opiniei autorului, moartea reflectă viaŃa în 
complexitatea ei, cu bune şi curele, fiind 
poarta ultimă către mântuire. Sensul pe care 
omul postmodern il conferă sfârşitului şi-a 
pierdut profunzimea şi finalitatea, întrucât 
acesta fuge de durere, de deznădejde, 
preferând laşitatea rigidă. Surprinzătoare 
este observaŃia conform căreia o moarte de 
acest gen i-ar fi atribuit lui Iisus unloc în 
seria sinucigaşilor precum Seneca, Petronius şi 
Socrate, însă „Statuile nu pot învia”. 

  Autorul nu 
se vrea a fi 
profet, a fi o 

voce 
dojenitoare,iar 

intenŃia nu este 
prescriptiv-

salvatoare. Cartea nu e o colecŃie de reŃete 
pentru a vindeca epidemiile Ńării, cel puŃin nu 
gripele porcino-aviare. Vocea naratorului 
pendulează constant între o subiectivitate 



 

reflexivă, izvorâtă din inimă şi o obiectivitate 
specifică unui aparat de măsură. Acesta pare 
mai degrabă un arsenal de instrumente de 
medicină de analiză a funcŃiilor vitale, de 
verificare a organelor interne, de depistare a 
maladiei şi de diagnosticarea afecŃiunii, cu 
statut de acut sau cronic. Pleşu vorbeşte de 
bolile sufletului, ale inimi si ale minŃii, de boli 
individuale ale omului absorbit desocietate, 
muncă, monotonie. Ne îndeamnă la momente 
de singurătate, de reflexie, de analiză, de 
suspendare în detrimentul vacarmului 
muşuroiului cetăŃii. Suntem încurajaŃi să 
întoarcem oglinda care reflectă societatea 
cătresine, către ceea ce e in noi. De 
asemenea, sunt aduse în discuŃie bolile 
unuipopor manelizat şi politizat la maximum, 
otrăvit de minciună, demagogie, impostură, 
faŃadă, duplicitate, carenŃă de cultură şi de 
educaŃie. 

Vocea naratorială se include în studiul 
antropologic al neamului prin folosirea 
persoanei a II-a plural, mimând un soi de 
empatie, de compasiune, de regăsire cu toate 
că poziŃia sa este clar aceea a înŃeleptului 
avizat şi asumat. Alteori, acesta vorbeşte 



 

strict în numele său, subiectiv făcând referiri 
la experienŃe şi trăiri personale: „Mi se 
întâmplă rar. Din ceîn ce mai rar. De regulă, 
ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce trăiesc mă 
indispune până la depresie. Şi totuşi, fără 
motiv aparent, fără iluzii şi fără speranŃe 
utopice, mă trezesc, uneori, cuprins de o 
nerezonabilă încredere în soarta lumii. Iată, 
îmi spun, lucrurile funcŃioneză: există încă 
versiuni cordiale ale luminii solare, există încă 
tineri sfioşi şi bine crescuŃi, există o mulŃime 
de inşi fericiŃi, chiar dacă mulŃi dintre ei sunt 
fericiŃi prosteşte”. Ne confruntăm cu un autor 
când realist, când pesimist, cu rare accente 
de optimism şi cu aplecare meditativă. Pleşu 
adoptă poziŃia unei personalităŃi enciclopedice, 

a unei naturi (aproape) atotcunoscătoare, a 
unuizeu detaşat şi crâncen. Scriitorul 



 

radiografiază atât societatea din punct de 
vedere organic, cât şi individul aşa cum este 
el cu patimile, cu viciile, cuticăloşiile şi cu 
ignoranŃa inocentă. O voce care constată, 
fără a oferisoluŃii dincolo de descriptivism 
virulent şi critică, nu împlineşte pe deplin 
nevoia cititorului de a primi sfaturi şi 
orientare într-o lume apocaliptică.Peste tot în 
carte pluteşte vidul alături de surplus, 
ignoranŃa alături de inerŃie. 
 De ce sa citim încă o carte în care ni se 
dau lecŃii deviaŃă, încă o carte de prescripŃii 
existenŃiale? Pentru că e necesar sa revenimla 
vechiul şi blamatul didacticism într-o epocă a 
haosului, a confuziei şi apierderii stabilităŃii 
psihice şi sufleteşti. Lumea are nevoie de 
pagini de înŃelepciune, de oprire din vacarm şi 
de orientări, iar volumul Despre frumuseŃea 
uitată a vieŃii îndeamnă la regăsire, la 
reformularea motto-urilor hedoniste şi 
narcisiste care ne ghidează viaŃa. 

Prof. Simona Ojica 
 



 

 TELOCITELE – DESCOPERIRE 

REVOLUłIONARĂ ÎN ROMÂNIA 

Cea mai mare 
descoperire 

româneasca în 
domeniul medicinei 
în ultimii ani, o 

reprezintă 
descoperirea 

telocitelor. Telocitele sunt un tip de celule, 
care pot regenera organe, alături de celulele 
stem. Ele au fost denumite, după doi termeni 
din limba greacă “telos”- departe şi „citos”- 
celulă.  

Descoperitorul acestor „celule 
miraculoase” este LaurenŃiu Popescu, doctor în 
ştiinŃe medicale, profesor, Şef de catedră în 
Departamentul de Medicină Celulară şi 
Moleculară şi Rector al UniversităŃii "Carol 
Davila" din Bucureşti. În acelasi timp, dr. 
LaurenŃiu Popescu este şi Director general al 
Institutului NaŃional de Patologie "Victor 
Babeş" din Bucureşti, acolo unde „celulele 
miraculoase” au fost observate prima data.  



 

Cercetările sale au pornit de la studiile 
făcute în urmă cu 100 de ani, de către un 
medic spaniol Santiago Ramon y Cajal, unul din 
cei doi spanioli laureaŃi ai Premiului Nobel 
pentru medicină (1906), care descoperea o 
celulă cu capacitatea de a regla mişcările 
aparatului digestiv. Pornind de la presupunerea 
că trebuie să existe o celulă similară şi în alte 
părŃi ale organismului uman, profesorul 
Popescu şi-a petrecut ultimii şase ani 
analizând Ńesuturi la microscopul electronic – 
câte 10 nanometri de Ńesut la fiecare 
observare. Astfel, a descoperit telocitele. 
"Studiam, de aproape mai mulŃi, ani mucoasa 
gastrică şi intestinală, cu ajutorul unui 
microscop. În timpul studiilor, am văzut în 
pacreas, că învelişul celulelor stem şi nişte 
prelungiri nu sunt doar celulele stem, ci 
altceva! Atunci am descoperit celulele 
telocite.” mărturiseşte dr. LaurenŃiu Popescu. 

Aceste telocite, numite iniŃial celulele 
Popescu, sunt celule cu prelungiri, pe care 
acestea le proiectează departe, de unde şi 
numele celulei. După observaŃiile făcute de 
medic, în colaborare cu un grup de cercetători 
de la Institutul „Victor Babeş”, aceste celule 



 

ar fi prezente în organe cavitare (inimă, tub 
digestiv, plămân, uter, trompă uterină), cât şi 
necavitare (pancreas, glandă mamară, 
placentă) şi în învelişul organelor (pleură, 
pericard, peritoneu).  

Cea mai importanta descoperire o 
reprezintă rolul telocitelor în refacerea inimii, 
după infarctul miocardic, acest aspect fiind de 
maximă importanŃă, în condiŃiile în care în 
România mortalitatea prin boli cardiovascvulare 
este pe locul I în Europa. „Telocitele intervin 
în neo-angio-geneză, formarea de vase de 
sânge, eveniment cheie în infarctul de 
miocard.” descrie descoperirea sa, dr. 
LaurenŃiu Popescu. Aşadar, telocitele ar putea 
fi folosite pentru refacerea musculaturii 
cordului, după infarct miocardic dar şi pentru 
refacerea unor muşchi scheletici.  

Descoperirea revoluŃionară făcută de 
oamenii de ştiinŃă români a uimit lumea 
medicală internaŃională, iar diferite de grupuri 
din Italia, Germania, Marea Britanie, SUA, 
Spania, Olanda şi China au confirmat prezenŃa 
telocitelor. Cercetătorii de la Institutul 
"Victor Babeş” vor colabora cu cei chinezi 



 

pentru a înŃelege mai bine cum funcŃionează 
aceste celule.  

SperanŃa academicianului Popescu este 
că telocitele vor putea fi folosite în 
tratamente, alături de celulele stem, care 
deşi sunt utilizate în medicină de 10 ani, nu 
dau rezultatele scontate. Astfel, telocitele ar 
putea fi "veriga lipsă" din tratamentul cu 
celule stem. Potrivit academicianului LaurenŃiu 
Popescu, cercetarea cu privire la telocite ar 
putea conduce la găsirea tratamentului pentru 
bolile de inimă, dar şi pentru alte afecŃiuni. 
Marele om de ştiinŃă, LaurenŃiu Popescu, 
afirmă că evidenŃierea prezenŃei telocitelor în 
organismul uman, reprezintă cea mai 
importantă descoperire, din cercetarea 
medicală românească, după Al Doilea Război 
Mondial.             Prof. Alina Daniela Bîrliga 

CVINTETE 

Lumina 
Albă,frumoasă, 
Luminând, 
călăuzind,văzând 
Lumina este vederea vie. 
Veghează 



 

 

 ARTA 

Plăcută, formidabilă 
Trasând, pictând,văzând 

Pictura inima o însufleŃeşte, 
Pictând 

 

ÎNVAłĂ 

ÎnvaŃă să iubeşti 
Când inima Ńi-e frântă, 

ÎnvaŃă să gândeşti 
Când mintea Ńi-e pierdută 

 
ÎnvaŃă să iubeşti 

Ca să descoperi iubirea, 
ÎnvaŃă să iubeşti 

Pentru a găsi fericirea. 
 

ÎnvaŃă de la lume 
Cum trebuie să iubeşti, 

ÎnvaŃă ce trebuie să faci 
Ca să-i iubeşti pe cei dragi 

 



 

ÎnvaŃă de la lume 
Ce este puritatea şi dragostea, 

În viaŃă nu e bine 
Să fii doar un fulg de nea 

 

IUBESC 

Iubesc doi ochi căprui 
Ce sclipesc ca doi aştri, 
Iubesc un suflet curat 

Ce nu va fi uitat! 
 

Iubesc privirea ta 
Iar inima te va căuta! 
Iubesc ce-Ńi aparŃine, 

Căci Ńin prea mult la tine 
 

Iubesc buzele tale, 
Ce sunt ca două petale! 

Iubesc sărutul tău dintâi, 
Că m-a copleşit întâi! 

 
Iubesc inima ta pură 

Şi inima mea Ńi-o fură! 
Iubesc iubirea ta 
Şi nu te voi uita! 



 

 

CHIMIA 

Fundamentală, necesară 
Analizând, studiind, 
dobândind 
Componentă necesară evoluŃiei planetare 
Fundamentală. 

 Gospodaru Vlad-George 
clasa a XII-a A 

 

 ALEPH, JORGE LUIS BORGES 

 Prin nuvelele sale, Borges practică un tip 
de literatură încifrată, minimalistă, învăluită 
în simboluri şi legendă. În pofida accesiblităŃii 
ca număr de pagini, universul său ficŃional are 
infinite referinŃe asemenea unui arbore cu un 
singur trunchi cu ramuri răsfirate în direcŃii 
diferite. Povestirile sale apar fie în chip de 
mituri reevaluate, ca dezvăluiri a unor fapte 
de haiducie argentiniană sau ca povestiri 
banale ce generează meditaŃii filosofice pe 
marginea unor concepte primordiale precum 
zaheerul sau Aleph. Naratorul e de fiecare 
dată atotcunoscător, cultivat, făcând trimiteri 



 

erudite la alchimie, la înŃelepciunea arabă şi 
ebraică. Însăşi Aleph, nuvela care încoronează 
definitiv colecŃia de pusee de cultură, poartă 
titlul primei litere din limba sacră, cea care 
încorporează absolutul şi divinitatea, 
spaŃialitatea difuză şi concretă în acelaşi 
timp, care reuneşte toate coordonatele într-
un punct definit şi care anulează distanŃa. 
Aluziile la Kabala nu sunt întâmplătoare, 
întrucât întregul volum survolează problematica 
receptării în primă fază şi a primirii finale 
prin abandonarea conştientă a cititorului unei 
lecturi ghidate. Aşadar, cititorul este iniŃiat 
în universul infinit de sensuri, condiŃia fiind ca 
acesta sa fie familiarizat de dinainte cu 
simbolurile inserate constant în text sau să 
citească cu aceeaşi atenŃie notele 
traducatorilor Cristina Hăulică şi ale lui Andrei 
Ionescu.  
 Receptorul este plimbat în epoci şi 
civilizaŃii distincte, imaginile fiind clar-
obscure, atunci când avem de-a face cu un 
narator profund subiectiv chiar cu numele 
autorului cărŃii. Borges pune în dificultate un 
lector avizat care face distincŃia dintre 
autorul empiric şi narator, însă un astfel de 



 

artificiu e menit să arate că deşi textul 
guvernează esenŃele, fiind un organism viu 

care se poate scrie 
singur în manieră 
deconstructivistă, un 
oarecare autor poate 
prinde viaŃă pe hârtie. 
Un Borges „de hârtie” 
poate rătăci în labirintul 
ficŃional şi poate ajunge 
chiar el să piardă 
controlul asupra actului 
creativ care îl 

acaparează prin multiplicarea mesajelor. De 
altfel, labirintul, simbol mitic al Greciei 
antice, e locul care predomină proza lui Borges 
şi nu neapărat ca artefact, ca poiectare 
arhitecturală de excepŃie, ci ca simbol al 
minŃilor interpretative. Labirintul devine 
aparatul hermeneutic care stă la dispoziŃia 
noastră şi care joacă feste, e instabil ca 
metodă de interpretare tocmai pentru că 
generează sensuri tipice prozei postmoderne. 
 Nuvela care deschide colecŃia aduce în 
discuŃie tema nemuririi şi căutarea sisifică a 
acesteia finalizată cu eşecul sau cu oripilarea 



 

în faŃa acesteia. Alte nuvele vizează tema 
trădării, răzbunării sau a cunoaşterii, într-un 
stil cinematografic, faptele fiind prezentate 
ca atare fără o judecată a moralităŃii sau 
validităŃii gesturilor. În puŃine nuvele, 
naratorul analizează evenimentele din punct de 
vedere psihologic, ezoteric, filosofic, 
parapsihologic etc. şi acestea cântăresc, 
atrag, deoarece cititorului i se dă o şansă de 
a patrunde în mintea personajului şi de a i se 
explica mecanismele cognitive şi sufleteşti 
proprii unei naturi complicate. Borges nu 
vorbeşte despre el, nici despre un personaj 
anume, ci despre tulburările unei întregi 
existenŃe umane apăsate de întrebări şi de 
dorinŃe, care devine calamitatea propriei 
conştiinŃe din cauza curiozităŃii primordiale, a 
nerăbdării şi a framântărilor inerente. 
Personajele sale cu nume precise sunt doar 
fabricate pentru a fi exponentul umanităŃii 
deseori dezumanizate şi degradante, cum e 
domnişoara Emma Zunz, care comite crimă cu 
o răceală şi meticulozitate uimitoare. 
 Momentul de migală extravagantă constă 
în nuvela intitulată Aleph, care se constituie 
sub forma unui crez artistic fragmentat al 



 

naratorului cuprins de disperarea neînŃelesului, 
moment evanescent, dar de o consistenŃă 
miraculoasă. Epifania e descrisă detaliat şi 
insistă pe trăirea pură „Orice limbaj e un 
alfabet de simboluri a cărui utilizare 
presupune un trecut pe care interlocutorii 
trebuie să-l cunoască: cum să transmiŃi altora 
infinitul Aleph , pe care memoria mea 

înfiorată de teamă abia 
îl poate cuprinde? (…) 
misticii apelează la 
simboluri: pentru a-l 
numi pe Dumnezeu, un 
persan vorbeşte despre 
o pasăre care, într-un 
fel, e toate păsările”. 

Descoperirea Alephului în subsolul casei ce 
urmează a fi demolate şi care aparŃine unui 
poet prea puŃin axat pe mijloacele de 
expresie, însă avid de faimă şi recunoaşterea 
valorii, reprezintă punctul culminant nu al 
nuvelei, nu al volumului, ci al întregii proze 
fantastice a lui Borges. În Epilog, scriitorul 
oferă o cheie a nuvelelor sale, subliniind că 
majoritatea sunt plăsmuiri ale sale cu scopul 
de a arăta lumi ipotetice şi efectele acestora 



 

asupra omenirii. Surpriza constă în faptul ca 
tocmai acele povestiri care aparŃin 
fantasticului par, stilistic vorbind, legende 
revitalizate şi preexistente, iar cazul Emmei 
Zunz, inspirat din realitate, creează impresia 
unei invenŃii. 
 Aleph e nu o lectură neapărat necesară, 
ci e mai mult un spectacol de erudiŃie anunŃat 
de titlu şi de motto-urile fiecărui capitol, 
menit să cultive şi să poarte cititorul în lumi 
ale visului, ale cugetării. La Borges, nu există 
limite, pamântul oglindind cerul ca o 
prelungire, ca un eden pământesc şi ca o 
replică nesigură a celestului. Alephul e 
divinitatea şi creaŃia însăşi, iar labirintul e 
complexul necesar oricărui spirit dornic de 
evoluŃie. Cel ce intră în labirintul acestui 
volum are două finaluri: fie găseşte calea, 
prin chin intelectual şi ardere interioară, fie 
sfărşeşte captiv acolo. 

Prof. Simona Ojica 



 

 

 SĂ NU PRONUNłI: NOAPTE, AMOS OZ  

 
Alegoria deşertului lăuntric la Amos Oz 

 
Romanul intitulat Să nu pronunŃi: noapte este 
tradus de Marlena Braeşter, care se 
dovedeşte o bună cunoscătoare a tradiŃiei 
iudaice şi care inserează deseori note 
explicative cu privire la elemente culturale 
specifice lumii evreilor. Acest spaŃiu ficŃional 
oferă cititorului perspectiva unui microunivers 
al deşertului, a unei întinderi infinite 
guvernate de căldură, stele şi de noapte. 
Noaptea devine un 
suprapersonaj, un 
simbol al 
înstrăinării, al 
repaosului şi al 
liniştii situate la 
frontiera dintre 
suflare şi moarte. 
”Lumina lunii 
aşterne o mască a 
morŃii peste colinele din apropiere, care parcă 



 

nu mai sunt coline, ci sunetele unei melodii 
înăbuşite”. Desigur că o natură vitregă, un 
capăt al pamântului situat în Israel, se 
răsfânge negreşit asupra sufletelor locuitorilor 
ei, lupa naratorului focalizând un cuplu. Teo 
este un arhitect şarmant, cu o vastă 
experienŃă de viaŃă şi cu înŃelepciunea 
plictisită tipică individului care a făcut şi a 
vazut multe. Pe de altă parte, Noa e o 
profesoară de literatură, mult mai tânară 
decât Teo, ne e prezentată prin ochii 
partenerului ei, ca fiind o copilă mulŃumită de 
ea, inconştientă în proiectul pe care îl iniŃiază. 
În urma morŃii tragice a unui elev adolescent, 
aceasta e rugată de tatăl băiatului să se 
ocupe personal de constituirea unui centru de 
dezintoxicare dedicat tinerilor în comunitatea 
restrânsă din care face parte. Acest moment 
reprezintă declinul cuplului, toate forŃele 
interiore ale lui Noa, fiind îndreptate spre 
acest Ńel. Teo doar observă începutul 
sfârşitului, fără să atragă atenŃia că ar fi 
neglijat şi se pierde voit în contemplarea lirică 
a deşertului şi în practicarea tabieturilor sale.  
Stilul scriiturii este aparte, constând într-un 
artificiu narativ de excepŃie: fiecare capitol e 



 

relatat, pe rând, de cei doi protagonişti. 
Aşadar, doua voci narative subiective, puse 
faŃă în faŃă, fiecare cu adevarul ei, fiecare 
cu stilul caracteristic, astfel încât e dificil 
pentru lector să decidă încotro se va îndrepta 
simpatia sa. O voce masculina şi una feminină 
întregesc tabloul destrămării, al dezintegrarii 
şi al alienării ireversibile a unui cuplu încercat 
şi cândva în deplină armonie. Noa şi Teo sunt 

marcaŃi zilnic de 
monotonie, de 

captivitatea 
deşetului ”glacial”, 
deci mort şi poate 
că singurele clipe 
în care cuplul a 
respirat vitalitate 
a fost în timpul 
anilor petrecuŃi în 

America Latina, într-un spaŃiu exotic, esenŃial 
distinct de cel iudaic. Singura care pare că 
luptă cu tiparul repetat la nesfârşit e Noa, 
care deşi se dovedeşte uneori copilăroasă şi e 
blamată indirect în încercările sale, reuşeşte 
să aibă un Ńel, să găseasca o ieşire din trivial. 
Într-un astfel de mediu sufocant, singura 



 

soluŃie pare inovaŃia, noul sub orice formă, 
chiar şi o noutate scandaloasă aşa cum ar fi 
un centru de reabilitare a tinerilor 
dependenŃi. Societatea respinge noul şi îl vede 
ca pe o tulburare a stabilităŃii, a liniştii. Teo, 
nu doreşte să lupte cu monotonia pentru că lui 
îi este bine aşa, în liniştea nopŃii, o noapte 
care vesteşte încă din incipit, moarte fizică şi 
moarte a sentimentelor. 
Dincolo de ilustrarea lumii domestice, Oz 
reuşeşte să surprindă realist lumea evreilor 
secolului al XX lea, aşa cum e ea, cu 
obiceiurile ei, cu tot ce îi este tipic. O 
societate încă în formare, încă dezorientată şi 
pe alocuri, decadentă, însă unită de spiritul 
credinŃei. 
Povestea în sine este uşor de urmărit de un 
cititor postmodern şi nu prezintă destine 
excepŃionale. Tratarea temei alienării şi a 
disoluŃiei cuplului e asemănătoare cu cea a lui 
Hemingway din nuvela Cat in the rain, însă 
scriitorului american i-au fost de ajuns puŃine 
pagini pentru a releva esenŃa într-un stil 
subtil minimalist. Amos Oz foloseşte excesiv 
detaliul aproape microscopic care poate 
plictisi, un tip de sentimentalism camuflat care 



 

doar se întrezăreşte în acŃiunile personajelor 
şi care situează cartea într-un gen obscur: nu 
e nicio istorie de iubire siropoasă, nici un caz 
social aparte, ci mai degrabă o poezie a 
„deşertăciunii” deşertului şi implicit, a 
zădărniciei şi paraliziei oricărui tip de acŃiune. 
Oamenii reflectă deşertul, un mediu aspru, al 
solitudinii şi al extremelor, în care e dificil 
pentru oricine să se adapteze. Dincolo de 
unicitatea fiecărui individ din roman şi de 
zarva specifică pieŃelor, toate personajele 

sunt rigide, 
singure, lipsite de 
trăire, extremiste, 
configurând un 
deşert de oameni, o 
alegorie a vieŃii 
deşarte.  
O carte în care nu 
se petrece nimic 
spectaculos în afară 
de moartea 

adolescentului, 
detaliu inserat 
destul de artificial, 

baza unei intrigi care nu e plauzibilă în 



 

contextul unei societăŃi destul de izolate. Un 
roman liric care nu se joacă cu lectorul, care 
nu provoacă, al cărui orizont de aşteptare 
dezamăgeşte nu poate atrage decât un cititor 
grăbit, un pasionat de poezie (cu toate că 
metaforele folosite sunt simpliste) sau un 
călător cu trenul. „La zece am ajuns acasă. 
Ne-am întors prin oraş, traversând piaŃa care 
era complet pustie, unde vântul împrăştia 
bucăŃi de ziare şi valuri de nisip înŃepător. L-
am luat de mijloc peste cureaua cea lată, 
ghicid mirosul de piele şi transpiraŃie. Am 
închis imediat obloanele şi ferestrele ca să ne 
apărăm de furtuna de nisip. Teo a pregătit o 
salată tăiată mărunt şi cu o ridiche în forma 
unui boboc de trandafir. (...) Am pus un disc, 
Misa în si bemol major de Schubert, şi am 
rămas până târziu în bucătărie”. Această 
parte din confesiunea lui Noa indică 
modalitatea banală, care nu captivează, care 
nu surprinde dincolo de împărtăşirea unor 
picanterii din interiorul cuplului. 
Aşadar, romanul Să nu pronunŃi: noapte e o 
reuşită atât din punct de vedere stilistic, 
datorită alternării perspectivelor sub forma 
unor file nostalgice de jurnal, cât şi din punct 



 

de vedere cultural, alcătuind o frescă precisă 
a societăŃii evreieşti, o societate de tip 
închis, încă la începuturi în Israel şi încă în 
formare, motiv pentru care tradiŃiile sunt 
păstrate cu rigoare şi relaŃiile sunt de o 
solidaritate aproape forŃată. Citirea unui 
roman de Oz merită ca experiment de 
receptare în context postmodern, însă nu e 
tocmai cel mai relevant pentru ceea ce 
înseamnă literatură postmodernă, ci e mai 
degrabă un debut, o schiŃare cuminte a 
minimalismului haotic specific lui Borges, 
Cortazar sau Will Self. 

Prof. Simona Ojică 
 
 

 RECENZII 

 Cartea luciditătii, 
adică a interogaŃiei fără 
sfârşit, Procesul 
evidenŃiază ilogicul, 
absurdul unei lumi căreia 
eroul, Josef K.,ce are 
tendinŃa de a se 
autoiluziona permanent, nu 



 

i se poate sustrage.  
 Începutul romanului şochează cititorul: 
protagonistului i se comunică arestarea, dar 
este lăsat liber. De ce? Rezultă, pe parcurs, 
că aceasta este libertatea personajului de a-
şi căuta vina, de a înŃelege, în sfârşit, 
problematica unei ratări existenŃiale. Cititorul 
ajunge, astfel, la concluzia că procesul e unul 
de ordin interior. Pe de altă parte, Iosef K. 
trebuie să afle că mecanismul societăŃii îi 
elimină pe cei inapŃi de a acuza, de a 
construi, la randul lor, altora, o vină. 
 Finalul operei punctează această 
problematică a unei culpabilităŃi obscure şi a 
inadaptabilităŃii eroului într-o asemenea lume. 

Prof. Cornelia-Livia Sârghie 
 
 
 Ciuma lui A. Camus (scriitor care a 
obŃinut premiul Nobel în literatură) e o 
veritabilă alegorie, invitând la descoperirea 
mai multor chei de lectură.  
 Aparent, cartea este o cronică a unei 
epidemii mortale, semnificând, în fond, orice 
rău/ nefericire care vine din exterior şi care 
aduce tuturor o imensă şi nedreaptă suferinŃă. 



 

 Prizonierii “ciumei” înŃeleg că nu au de 
ales, că nu pot evada, că sunt nevoiŃi să 
suporte izolarea din cauza bolii. Oran devine o 
lume a morŃii, iar “ciuma” le suprimă viitorul. 
Agonia locuitorilor acestui oraş devine o 

experienŃă crucială, iar 
egoismul condamnaŃilor la 
moarte (dat de frica de 
singurătate eternă), ce 
conştientizează asta, 
determină strigătul 
ciumaŃilor, ce ajung să 
dorească moartea întregii 
lumi.  
 La alt nivel de 
lectură, “ciuma” poate 

simboliza răul în forma pură, dar şi condiŃia 
omului muritor, al II-lea război mondial, dar 
şi nazismul/ totalitarismul (orice fel de 
tiranie, de altfel). 
 Extraordinari sunt, în această 
configuraŃie epică, Paneloux şi doctorul Rieux. 
Acesta din urmă se remarcă printr-o voinŃă 
uriaşă, prin energie, prin optimism, prin 
tenacitate, printr-o determinare extraodinară 
în încercarea de a se împotrivi “ciumei” şi de a 



 

învinge. Lupta lui împotriva acestei plăgi se 
finalizează cu reuşita, iar Oran pare a 
renaşte, ca altădată Phoenix, din propria-i 
cenuşă. 

 prof. Cornelia-Livia Sârghie 
 
 

 
Motto: “Ştiu multe, 
dar aş vrea să ştiu 
tot” (Faust) 
 CreaŃie ce l-a 
preocupat pe Goethe 
de-a lungul a şase 
decenii, Faust este 

opera care ilustrează cel mai bine imaginea 
omului ca forŃă creatoare, dar şi posibilitatea 
fiinŃei umane de a se împlini numai dacă 
satisface aşteptările colectivităŃii, chiar 
sacrificând interese personale. 
 Goethe alege povestea lui Faust pentru a 
exprima propriile căutări şi pentru a evidenŃia 
lupta pentru fericire a întregii omeniri. 
 Scriitorul german i-a conceput pe Faust 
şi pe Mefistofel ca întrupări a două tendinŃe 
contrare ce înzestrează natura umană: Faust 



 

e o întruchipare a elanului creator, a tot ce-l 
animă/ ce-l înalŃă pe om, în timp ce 
Mefistofel reprezintă spiritul stagnării, al 
negaŃiei, al răului. 

Faust cel însetat de 
cunoaşterea absolută 
doreşte să sfideze limitele 
epocii sale. Pactul demonic 
cu Mefistofel îi va prilejui 
o apropiere tot mai 
pronunŃată de lumea 
înconjurătoare, de viaŃă, 
în toată bogăŃia ei. Cu 

toate acestea, nici plăcerile beŃiei, nici 
voluptatea dragostei nu-l vor satisface pe 
deplin pe Faust, chiar dacă Mefistofel pare a 
fi foarte sigur de izbândă, căci nu-l înŃelege 
cu adevărat pe Faust, deşi e dotat cu o mare 
capacitate de a intui, cu o judecată sigură 
prin care destramă rapid iluziile 
interlocutorilor săi. E, prin natura sa 
malefică, indiferent la toate şi, ca atare, 
incapabil să priceapă elanul faustic. Ironia lui 
ascunde durerea disperată a fiinŃei superioare 
care, lipsită de Dumnezeu pentru care fusese 
făcută, devine, de la izgonirea din Paradis, 



 

“prizonieră”. În viziunea lui Goethe, în mod 
paradoxal, deşi 
Mefistofel e convins că 
duce oamenii spre 
distrugere, la capătul 
aventurii pe drumul pe 
care au pornit, aceştia 
descoperă mântuirea. 
Mistificatorul este, la 
rândul lui, mistificat. 
 Sfârşitul poemului 

este unul tonic, plin de optimism, pentru că 
lectorul află că năzuinŃa faustică îşi află 
împlinirea. Faust e salvat de iad, căci, în 
ciocnirea dintre tendinŃele contradictorii din 
om, el a făcut să triumfe valorile. Faust e 
mântuit, pentru că a dat un sens vieŃii sale 
prin munca productivă în slujba omenirii: “Căci 
fapta-i totul, gloria nimic”. 
 La gândul fericirii mulŃimii de oameni, 
Faust, cuprins de pasiunea muncii creatoare, 
gustă fericirea supremă, rostind cuvintele 
pactului într-un spirit ce duce la pierderea de 
către diavol a prinsorii făcute : “ Clipă, 
rămâi, că eşti atâta de frumoasă! “ 



 

 Realizare de excepŃie, Faust este o 
operă cu o mare încărcătură de idei filosofice, 
invitând la un nivel profund al receptării. 

Prof. Cornelia-Livia Sârghie 
 
 

 CRONICĂ DE FILM -CLANCY (2009) 

 
Clancy este un film religios, în 
sensul că, pe parcursul unei 
poveşti de viaŃă a unei fetiŃe 
foarte credincioase, este 
permanent amintit numele lui 
Iisus şi modelul său de viaŃa. 

Povestea de viaŃă a 
fetiŃei este una tristă: e 

născută de o mamă alcoolică şi drogată, care 
o urăşte pe fetiŃă pentru că, crede ea, 
micuŃa i-a complicat viaŃa. Iubirea ei de 
mamă se manifestă prin înjurături, bătaie şi 
indiferenŃă faŃă de Clancy. Cu toate acestea, 
fetiŃa o iubeşte şi se roagă pentru mama ei. 
ObservaŃiile vecinelor o deterină pe Clancy să 
plece pentru o perioadă de acasă. BinenŃeles 
că mama nici nu observă lipsa ei.  



 

Hoinărind prin oraş, Clancy întâlneşte într-un 
parc un hoinar, veteran de război, refugiat 
printre boschetari. FetiŃa se ataşează de el şi 
doreşte să-l urmeze. Nick refuză compania 
fetei la început, mergând la poliŃie să o 
declare pe micuŃă fugară.  

Primarul oraşului, auzind povestea, 
profită de ocazie şi pune la cale o strategie 
de impresionare a cetăŃenilor pentru viitoarele 
alegeri, gândind o „salvare a unei minore din 
mâinile unui vagabond răpitor”.  

Pentru a-şi asigura planul, îl mituieşte 
pe Nick cu bani. Acesta, întors la fetiŃă, o 
găseşte în mâinile a doi vagabonzi profitori, 
care, pentru a regla vechile conturi cu Nick, îi 
propun să le dea fata în schimbul banilor 
datoraŃi. Nick refuză şi o salvează pe Clancy, 
apoi fug amândoi în alt oraş pentru a scăpa de 
pericole.  

Între timp, primarul pune în aplicare 
planul, difuzând pe toate posturile TV o 
informaŃie mincinoasă, prin care Nick devine 
răpitorul fetei. Ca urmare, este dat în 
urmărire generală.  

GăsiŃi de poliŃie într-o noapte, într-un 
parc, fetiŃa este împuşcată, în urma focului 



 

de arme deschis de oamenii legii. CredinŃa 
fetei şi povestea ei de viaŃă provoacă o 
schimbare radicală în viaŃa lui Nick.  

A murit sau a trăit Clancy şi ce s-a 
întâmplat după? Finalul este deschis şi e o 
uluitoare lecŃie de viaŃă.  

Cristina Preda, 
 IX A 



 

INVENłII... 

Sunt precum o mănuşă 
Potrivită pe mâna unei domnişoare, 
Alunec uşor şi strălucesc precum un diamant. 
Tu vii, atingi uşor conturul mănuşii, 
Tresari, parcă ai şti că-s eu... 
Sunt o mare de impresii 
Sunt palidă, m-ai cucerit 
Cu tâmplele tale atât de potrivite 
Cu mine...o ghiară, 
Ce sapă adânc făra noimă 
Ce caută bezmetică o suprafaŃă fină, 
Ca să o sfâşie. 
Mă simt ca o sămânŃă 
Aproape uscată de trecerea vremii. 
Dar deodată, un înger curat, 
Ce-mi veghează visul, 
Vine şi-mi culege sărutări, 
Îmi aminteşte că visez, inventez 
Şi acela eşti tu 
Cel pe care l-am ales cu inima. 

Andreea Zaharia, 
 XII B 

 



 

 LECłII DE VIAłĂ 

 
 De ce o lecŃie de viată, când viaŃa în 
sine este o lecŃie?... Pentru că viaŃa nu 
încetează niciodată să-şi arate supremaŃia. 
Pentru că atunci când ne credem stapâni pe 
viaŃa noastră , constatăm că viata este 
stăpâna noastră. Pentru că ne dăm seama ca 
viaŃa în sine este un miracol abia atunci cand 
suntem la un pas de a ii spune adio . Ratacita 
pe cararile nestiute ale vietii , captiva in 
panza indatoririlor zilnice mi-a luat ceva timp 
sa inteleg ca “adevarata calatorie a 
descoperirii inseamna nu a cauta taramuri noi 
ci, a vedea cu ochi noi“. 



 

 Am vazut viata cu ochi noi foarte 
tarziu. I-am descoperit sensul prin cuvintele 
pe care mi le-a adresat o persoana la care am 
tinut foarte mult si care peste ceva timp 
spunea adio vietii lasand in urma trei copii si 
un sot. O persoana iubita de toti, o femeie 
care stia sa te indrume catre calea dreapta, o 
mama a caror sentimente depasesc orice limite 
. O femeie care s-a lovit de incercarile gerele 
ale vietii , o femeie care s-a luptat cu o boala 
necrutatoare. Dupa ani buni in care s-a 
chinuit si “plimbat “ prin spitale a oboist sa 
mai lupte, s-a lasat prada mortii. Am suferit 
enorm de mult dupa pierderea ei deoarece era 
ca o a doua mama pentru mine. De atunci 
incerc sa dau contur unei lectii de viata. Sunt 
fericita ca viata m-a invatat lectia ei tainica. 
“ Viata are clipele ei tainice de magie pe care 
le lasam sa treaca pe langa noi. Nu vreau sa 
fug de viata si sa nu las niciun semn in urma. 
Am invatat ca viata are niste granite precise 
peste care nimeni nu poate trece. Am invatat 
ca poti sa nu ai nimic, iar in secunda imediat 
urmatoare sa ai mai mult decat poti duce. Am 
invatat ca drumurile comode sunt de cele mai 
multe ori si infundate. Am invatat ca in cel 



 

mai adanc intuneric exista o sclipire de 
speranta. Acum, viata mi-a dat cea mai 
minunata lectie pe care o putea primi un 
om: am creat si eu viata, am devenit 
mama. Am aflat ca o viata poate crea viata 
prin mai multe forme: dand nastere unui pui 
de om, alimentand-o cu optimism si mesaje 
pozitive, cultivand frumosul in noi insine, in 
lucrurile care ne inconjoara, in cei din jur, in 
tot ceea ce ne face sa vibram si sa ne 
bucuram. Lectia mea de viata s-a desfasurat 
in mai multe etape de-a lungul vietii lovindu-
ma de diferite necazuri si probleme grele in 
care am crezut ca ma voi cufunda in adanc si 
ma voi pierde intr-un moment de slabiciune 
dar la fiecare cunpana m-am ridicat si am 
mers mai departe deoarece in viata ti-e dat 
sa experimentezi din propiile greseli si nu 
numai. 

In viata trebuie sa lupti, sa speri sa-n 
veti din ce- au gresit ceilalti si drumul singur 
sa-l gasesti .ACEASTA LECTIE DE VIATA 
ESTE INSPIRATA DIN REALITATE , DIN 
VIATA MEA PERSONALA. 

Monica Şerban 
 



 

 SINGURĂTATE.... 

 
" Paşind încet,cu frică, 
pipăind suprafaŃa nedescrisă. 
Atingând cu albul ochilor, 
întuneric rece si singuratic. 
Mergând cu mâna-ntinsă, 
şi corpul gol, 
Înecat în întuneric, buzele 
melodie fredonau. 
Murmur si surâs asurzitor, 
pasind pe covorul întunericului, 
Aducând picior de stea , 
în palma singuratatii. 
Fir alb ca de matase,înnodând frică, 
Împinse întunericul, spre LINIILE 
DEPĂRTĂRII."  

Popa Andreea, 
 IX A 

 



 

 POVAłA UNEI VÂRSTE 

 
Cu ochii umezi, si suflet tânjind.. 
Privind în gol, dupa o linie infinita. 
Mâinile încetosate si trupul greu, 
deplasând prin încapere, 
Sageata vietii, ostenita. 
Cu suflul tot mai greu, 
si vorba ratacita, 
Arata arcul boltit de atâtea ofuri. 
Timpul ca într-o sfera în praf de stele, 
demonstrand. 
Trupul, leganându-se, 
Povestea VIETII o descrie. 

Popa Andreea 
 IX A 

 

 FOBIA FAłĂ DE NOU DECLANŞEAZĂ 

REZISTENłA LA SCHIMBARE 

„Imaginea personală este cheia personalităŃii 
şi comportamentului uman. SchimbaŃi-vă 
imaginea personală şi vă veŃi schimba şi 
personalitatea şi comportamentul.” 

Maxwell Maltz 



 

 
Termenul de fobie, atât în limbajul 

psihiatric cât şi în cel comun, semnifică o 
frică, o teamă de o intensitate extremă, 
persistentă, sesizată de către subiect ca fiind 
iraŃională. Aceasta este determinată de 
prezenŃa sau doar anticiparea prezenŃei unui 
obiect, vietate sau situaŃie. Astfel, fobia 
este definită ca fiind o stare patologică de 
nelinişte şi de frică obsedantă, lipsită de o 
cauză obiectivă sau precisă, care poate pune 
stăpânire pe întreaga existenŃă a omului, 
perturbând echilibrul său interior. 
Există numeroase forme de manifestare a 
fobiilor, în funcŃie de obiectul declanşator, 
însă o fobie mai puŃin cunoscută este teama 
faŃă de nou.  

ŞtiinŃific, frica în faŃa noului poartă 
denumirea de neofobie, concept format din 
termenii greceşti neos – nou şi phobos – frică. 
Neofobia mai este denumită şi cainotofobia. 



 

De asemenea, în limbajul psihiatric se 
întâlneşte şi termenul de kainolofobia ce 
desemnează frica de noutate. În psihologie, 
neofobia este definită drept frica persistentă 
şi anormală faŃă de orice este nou. În forma 
sa uşoară se poate manifesta ca nedorinŃa de 
a încerca lucruri noi sau de a rupe rutina. 

Manifestările uşoare sunt frecvent 
prezente la copiii mici, care vor ca porŃiunea 
lor de lume pe care o cunosc să rămână 
constantă, şi la oamenii în vârstă, care nu vor 
să-şi părăsească locuinŃele sau obiceiurile 
vechi. În cercetarea biomedicală, neofobia 
este frecvent asociată cu studiul gustului. 
Neofobia gustativă a devenit o preocupare 
importantă în psihologia pediatrică, 
manifestându-se în general la copiii ce 
dezvoltă o neofobie alimentară, constând în 
absenŃa dorinŃei de a încerca noi alimente. 

Neofobia este, de obicei, generată de 
apariŃia lucrurilor şi experienŃelor noi, însă 
poate avea impact şi la nivel senzitiv, odată cu 
înregistrarea unor senzaŃii, percepŃii noi. În 
context generalizat, se poate trasa o legătură 
între persoanele conservatoare şi aceast tip 
de fobie. 



 

În viaŃa de zi cu zi, nu mulŃi sunt cei 
care acceptă să încerce o experienŃă nouă, fie 
că este vorba despre un nou fel de mâncare, 
un nou raport social sau de renunŃarea la 
actualul job în favoarea unuia care îŃi oferă 
mai multe avantaje. Această frică apare cel 
mai des la oamenii care trăiesc în rutină pe 
perioade îndelungate de timp. 

Desigur, orice schimbare, orice noutate 
cuprinde o doză de risc şi ne face să ne 
întrebăm cât de capabili suntem de a înfrunta 
necunoscutul. De cele mai multe ori aşteptăm 
ceva din exterior care să ne împingă să 
acŃionăm şi teama din gândurile noastre creşte 
cu fiecare clipă care ne apropie de schimbare. 



 

Aceste momente le privim uneori cu spaimă, cu 
încăpăŃinare, în care un rol covârşitor îl are 
frica de eşec ca şi neâncrederea în propriile 
forŃe şi capacităŃi. 

Această formă de teamă psihologică, ce 
ajunge să preia în diferite situaŃii controlul la 
nivel fizic şi mental, se manifestă şi sub alte 
aspecte umane: teama de aventură, teama de 
risc, teama de a pierde diverse lucruri şi 
chiar teama de succes. De aici, teama 
generală de schimbare.  

Orice 
schimbare, dacă 

este 
substanŃială, 

presupune a te 
evidenŃia în bine 
sau în rău, a 

ieşi din ceea ce e comun acceptat, a îndrăzni 
să fii diferit şi, din acest motiv, a pierde 
unele dintre preŃioasele valori binecunoscute. 

Temerile legate de situaŃii noi şi de 
schimbările pe care acestea le presupun sunt 
naturale şi reprezintă un obstacol interior cu 
care se confruntă foarte multe persoane. 
Schimbarea şi necunoscutul înseamnă depăşirea 



 

propriilor limite şi a barierelor care 
delimitează viaŃa obişnuită, "zona de confort", 
şi întotdeauna, în astfel de situaŃii, o voce 
interioară ne avertizează de pericole. 
Este un mecanism de aparare, însă singura 
modalitate de a evolua, de a ne dezvolta 
capacităŃile şi de a tinde spre ceva mai bun 
este tocmai confruntarea cu aceste temeri. 
Frica cea mai ascunsă ne arată exact care 
sunt acele zone în care personalitatea noastră 
încă mai are nevoie de modelare pentru a se 
dezvolta armonios. 

Schimbări au loc mereu în vieŃile 
noastre, fie că suntem conştienŃi de ele sau 
nu. Ele ne menŃin interesul pentru diferite 
activităŃi şi oameni. Fără schimbări, viaŃa ar 
deveni monotonă şi nu ar mai fi loc de 
dezvoltare personală sau profesională. 

Alina Paviliuc 
Consilier psihopedagog, 

 MĂ BUCUR CĂ ŞTIU… 

 Ştiu că suntem speciali si totodata 
diferiti, prin felul nostru de a fi. Ştiu ca 
lumea ar putea fi mult mai frumoasa atat timp 
cat am aprecia o exact asa cum este. Mai stiu 



 

ca putem fi fericiti, atat timp cat stim sa ne 
limitam dorintele, in fond dorintele in exces ne 
daruiesc atat de multa nefericire.   
 Ştiu că toŃi iubim. Da, chiar asa , 
fiecare dintre noi iubeste si daca nu am iubit 
pana acum , probabil ca mai devreme sau mai 
tarziu o vom face. Stiu ca fara vise nu 
suntem in miscare si practic nu valorăm nimic 
fara ele. Mai stiu ca visele devin realitate, 
atat de usor si totusi atat de multi fug de 
ele. Stiu că …pilonii care sustin lumea, sunt 
doar imaginari si totusi sustin atat de bine 
acest lucru.  Stiu ca putem zambi si 
totusi nu inteleg de ce o facem atat de rar, 
de parca ne ar costa ceva. Chiar, de ce nu 
zambim mai des?  



 

Probabil că raspunsul il veti gasi tot voi. Stiu 
ca…fiecare are o inima si suntem stransi legati 
de ea. Totusi, de ce nu ne ascultam inima 
cand avem de luat decizii? De ce ne gandim 
doar la repercusiunile care pot aparea 
datorită unei decizii pe care o luăm, 
ascultandu-ne inima? Ciudat. Chiar se simt 
bine macar unii dintre aceia care nu-şi 
urmeaza, în fond, instinctele , atat de 
naturale si totusi atat de cruciale, pentru 
bunul mers al vietii? Probabil ca nu. Cu toŃii 
stiu acest lucru, putin au curajul sa o puna in 
practica. Mai stiu ca oamenii sunt tot mai 
inchisi. E chiar atat de greu sa ne deschidem? 
Totusi ce rost mai au cuvintele, daca ne este 
frica sa le folosim? Probabil ca v-am pus pe 
ganduri, de fapt cred ca deja erati pe 
ganduri, doar că nimeni nu are curajul sa o 
recunoasca. 
 Ştiu că am putea schimba lumea, doar 
că nimeni nu vrea să o facă. Fiecare preferă 
să se piardă prin tiparele deja existente, prin 
cotidian si prin cele deja scrise pana acum. 
Frustrant, cum nimeni nu zice nimic. Trec 
toate sau toate trec , nu? Ştiu ca acum chiar 
că zambesc cand mă gândesc cum nu facem 



 

nimic. Ştiu că nimeni nu mai respectă nimic, 
dar toti suntem “corecti”. Da, si mai stiu ca 
ar fi bine sa nu renunt la scris , in speranta 
ca voi fi citit atat de profund, incat cineva , 
va face, totusi, ceva, pentru binele nostru. 

Ştiu că un cuvânt, poate patrunde atat 
de adanc în sufletul nostru, încat vom simti şi 
altceva în afară de cotidianul în care ne 
regăsim mereu. 

Mai ştiu că un cuvânt poate schimba 
lumea! Tu ce ai de spus? 

Narcis Grigoriu, XIII B  
 

 



 

 DESPRE ÎNTÂLNIRI ÎNTÂMPLĂTOARE 

SAU...NU NEAPĂRAT... 

 Nu de puŃine ori, avem tendinŃa să 
trecem nepăsători prin viaŃă, marcaŃi de un 
soi de superficialitate, dat şi de faptul că 
trăim în epoca vitezei. Acordăm puŃină 
importanŃă sau deloc întâlnirilor care, până la 
urmă, pot constitui pentru noi puncte de 
plecare în realizarea destinelor noastre.  
 Fie că e vorba de “întâlniri” cu domenii 
ce se vor constitui ca viitoare pasiuni ale 
noastre, fie că e vorba de “întâlniri” cu 
oameni de cultură, de mare rafinament 
spiritual, pe care-i cunoaştem prin intermediul 
eseisticii lor, fie că e vorba de întâlniri cu 
aceia care ne-au modelat întru devenire (unii 
dintre profesorii noştri), toate acestea nu 
sunt întâmplătoare.  

Se intersectează 
drumuri (elevi, 
profesori, studenŃi 
etc.) şi aproape că nu 
ne gândim la impactul 
uriaş pe care-l pot 

avea asupra vieŃii noastre. Asemenea întâlniri 



 

par că au rolul de a ne “construi”, de a ne 
apropia, pe nesimŃite, de ceea ce este cu 
adevărat valoros: binele, frumosul, adevărul. 
 Cineva ar putea spune că volumele pe 
care le parcurgem cu înfrigurare, din dorinŃa 
de a acumula cât mai multă cunoaştere, se 
circumscriu şi ele unor întâlniri fundamentale 
pentru noi, fie ca e vorba de domeniul 
ştiinŃelor exacte, fie de cel al literaturii, de 
exemplu. 

Sigur, un îndemn 
logic ar fi să fim 
deseori cu “ochii 
deschişi” înspre tot ce 
ar putea fi o nouă 
provocare pentru noi, 
care s-ar putea 
constitui mai tarziu ca 
viitoare pasiune. 

Dar...de câte ori suntem atenŃi la asta? Şi 
exact din acest motiv avem nevoie de astfel 
de întâlniri cu oameni pe care-i privim ca 
modele, cel puŃin la un moment dat. Tocmai 
pentru că ne pot ghida, ne pot determina, 
printr-o intuiŃie fantastică, să ne descoperim 
vocaŃia. Aşa sunt profesorii de liceu, ca şi 



 

profesorii universitari. Nu toŃi sunt foarte 
buni, din păcate. Am întâlnit şi eu, ca atâŃia 
alŃii, profesori excepŃionali şi profesori mai 
puŃin buni, profesori cu har pedagogic şi 
profesori fără strălucire, monotoni. Dar aceia 
care s-au remarcat printr-un talent 
extraordinar au trezit în sufletele noastre de 
elevi ori de studenŃi dorinŃa de a cunoaşte, de 
a explora lumi, fie ca era vorba de română, 
fie de biologie, istorie, geografie, franceză, 
engleză ori muzică (de altfel, o asemenea 
întâlnire esenŃială pentru mine a fost aceea cu 
profesoara mea de română, un om de 
excepŃie, din învăŃământul preuniversitar, care 
m-a facut să doresc să îmbrăŃişez aceeaşi 
carieră, cu toată dăruirea). Exact astfel de 
“intersectări” de drumuri, deloc întâmplătoare, 
trebuie să ne apropie de ceea ce se 
raportează la esenŃa structurii noastre, la 
autocunoaştere. Abia atunci putem alege. Şi 
încă bine. 
 Ceea ce este important de conştientizat 
e că este necesar un spirit de echipă, 
existent atât de-o parte, cât şi de cealaltă a 
catedrei, dacă ne referim la mediul liceal, 
spre exemplu. Prin urmare, după ce se 



 

descoperă înclinaŃia într-un anume domeniu şi 
pasiunea pentru acesta, colaborarea elev-
profesor e fundamentală, ducând, în final, la 
reuşită. 

 
 

Prof. Cornelia-Livia Sârghie 
 

 ŞTIATI CA... 

Nuca este printre alimentele naturale cele mai 
bogate in calorii si, totodata, cele mai 
complete din punct de vedere nutritiv Secreta 
o cantitate impresionanta de iod, iar fructele 
sale sunt adevarate bombe energetice. 
Datorita cantitatii mari de iod pe care o 
degaja prin frunze nu este indicata odihna si 
relaxarea la umbra nucului. 
ColecŃie de minerale şi vitamine De ce sînt 
atît de valoroase nucile? Miezul lor e o uzină 



 

de substanŃe benefice: apă (3-5%), grăsimi 
(52,0-77,5%), substanŃe proteice (12-25%) 
din grupa globulinelor (de natura celor din 
lapte şi ouă), săruri minerale (nuca este 
fructul cel mai bogat în cupru şi zinc), 
provitamina A, vitamine din complexul B (B1, 
B2, biotină, colină), vitaminele C, E, F, P. 
Valoarea energetică a miezului de nucă este în 
medie de 700 kcal la 100 g. Acesta are efect 
laxativ, mai ales prăjit. Întrucît conŃine 
tocoferol (vitamina E), care contribuie la 
scăderea conŃinutului de colesterol din sînge şi 
are o cantitate foarte redusă de hidraŃi de 
carbon, miezul de nucă este admis în regimul 
diabeticilor. Fiind foarte bogată în grăsimi şi 
proteine, nuca întrece carnea ca valoare 
calorică, avînd o toxicitate de cîteva ori mai 
mică. Miezul de nucă 
este unul dintre cele 
mai vitalizante şi 
nutritive alimente 
cunoscute şi o minune 
pentru organism în 
timpul anotimpului 
rece.  



 

Cel mai bun doctor de inimă AntioxidanŃii 
conŃinuŃi în miezul fructului reglează pe cale 
naturală nivelul colesterolului în sînge şi, 
implicit, tensiunea arterială. Consumul periodic 
de nuci proaspete întăreşte vasele de sînge şi 
previne deteriorarea acestora, mai ales la 
vîrstnici. Datorită bogăŃiei în vitamina E, 
consumatorii de nuci prezintă risc minim de a 
face un atac de cord. Opt nuci pe zi Ńin 
arterele flexibile, inima sănătoasă şi previn 
apariŃia atacului vascular cerebral, arată un 
studiu american recent. Specialiştii ne 
sfătuiesc să consumăm nuci mai ales după o 
masă bogată în grăsimi pentru a atenua 
efectele lor negative asupra organismului. 
Cercetătorii au mai observat că acidul alfa-
linolenic din nuci poate fi benefic pentru cei cu 
tulburări ale ritmului cardiac. 

Grăsimile protectoare din nuci înlătură 
efectele grăsimilor saturate din dietă. Studiile 
au mai arătat că persoanele care mănîncă nuci 
de cel puŃin două ori pe săptămînă au un risc 
de două ori mai mic de a suferi o criză 
cardiacă subită, faŃă de cei care nu mănîncă 
deloc nuci. Nucile reduc de asemenea şi riscul 
unei boli coronariene cu aproximativ 30%. Se 



 

spune că dacă mănînci cinci porŃii de nuci verzi 
pe săptămînă, vei avea o inimă de atlet.  
Reduce durerile şi tratează constipaŃia Miezul 
de nucă prăjit combate infecŃiile urinare, dar 
în acelaşi timp poate fi folosit şi pentru a 
scăpa de tuse. Este un excelent vermifug, 
eliminînd în special tenia. Datorită conŃinutului 
bogat în cupru, nucile sînt indicate în dieta 
persoanelor cu anemie. Miezul a 20 de nuci, 
consumat zilnic, e un tratament eficient 
contra psoriazisului sau a eczemelor alergice. 
Ba chiar rezolvă şi acneea. Nucile conŃin 
vitamina B1, care joacă un rol esenŃial în 
metabolismul glucidelor şi este absolut 
necesară pentru funcŃionarea normală a 
musculaturii şi a sistemului nervos. Consumul 

de nuci creşte 
pragul de 

toleranŃă 
pentru durere 
şi aduce o 

contribuŃie 
importantă la 

menŃinerea 
tonusului musculaturii netede, fiind implicat şi 
în procesele de transmitere neuromusculară. 



 

Miezul a patru nuci prăjite rezolvă constipaŃia. 
Acelaşi efect se obŃine şi dacă nucile se Ńin în 
apă cîteva ore înainte de a fi mîncate. Nucile 
conŃin tanin, cu efect astringent, de aceea 
sînt folositoare şi în tratamentul diareei. 

 
Stimulent pentru memorie În Evul Mediu, nuca 
era recunoscută pentru rolul tămăduitor în 
cazul bolilor mintale. Se credea că forma 
fuctului aduce cu forma creierului, de aceea 
are efect în tratarea minŃii. Astăzi, 
cercetările moderne au arătat că nuca este 
stimulent al memoriei şi e recomandată celor 
ce depun un efort intelectual sporit. ConŃinutul 
bogat în zinc recomandă miezul de nucă în 
tratamentul asteniei, întîrzierilor de creştere, 
tulburărilor sistemului nervos. Pentru cei 
surmenaŃi şi slăbiŃi, un pumn de miez mărunŃit 
se amestecă cu o lingură de miere, după care 
se bea un pahar cu suc proaspăt de fructe. 
Pentru mărirea capacităŃii de memorare şi 
pentru perioadele de învăŃare, mai ales în 
perioada examenelor, se pot consuma zilnic 
10-15 nuci amestecate cu 4 linguri de miere 
de albine polifloră. Amestecul se mănîncă pe 
îndelete mestecînd bine fiecare îmbucătură. 



 

Pasta obŃinută din miejii a opt nuci verzi 
măcinate şi o lingură de miere polifloră este 
un preparat energizant cu efecte benefice în 
combaterea aterosclerozei, colesterolului şi 
stresului. Terapia trebuie urmată trei-patru 
săptămîni şi vă va scăpa şi de dureri de cap şi 
migrene.  
 

 LIMERIKS 

1 
The was a young lady named Maud 
Who was the most terribly fraud, 
She never was able 
to eat the table 
but when in the larder, Oh God. 

 
2 

There was a young 
fellow called Binn 

Who was so 
excessively thin 

That when he essayed 
To drink lemonade 

He slipped through the straw and feel in. 
 
 



 

3 
There was a young lady Harris 
Whom nothing could never embarrass 
Til' the salts that she shook 
In the bath she took 
Turned out to Plaster of Paris. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
The incredible Wizard of Oz  

Retired from his business because 
due to up-to-date science, 

To most of his clients, 
He wasn't the Wizard he was.  

 
culese de Alexandra Andrei,  

 IX A 



 

 DE LA LUME ADUNATE... 

 
• Dacă nu vine muntele la tine, iar tu nu 

eşti Mahomed...FUGI!!!!...este alunecare 
de teren! 

• Un cap 
ridicat la 
putere devine 
pătrat... 

• Lumea e 
împărŃită în 
două sisteme: 

capitalist 
şi...nervos. 

• DiferenŃa 
dintre un OZN şi o soacră de treabă: 
OZN-uri s-au mai văzut! 

• Numai după invidia altora îŃi poŃi da 
seama de...propria valoare. 

• Oamenii sunt ca vinurile: cu timpul, fie 
devin din ce în ce mai buni, fie se 
transformă în oŃet. 

• Nimeni nu e destul de inteligent ca să 
poată convinge un prost că e prost. 

• Cu cât o regulă e mai strictă, cu atât 
capul care a conceput-o e mai prost. 



 

 

 CUGETÃRI ALE UNOR OAMENI CELEBRI  

 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI ( 1876-1957): " 
Lucrurile nu sunt greu de fãcut ,ceea ce este 
greu este sã fim în stare sã le facem".  
" PriviŃi lucrurile pânã le vedeŃi; cei mai 
aproape de Dumnezeu le-au vãzut".  
 
ION MINULESCU(1881-1944): "Rãsar,/ Mã-
nalt/ Cobor /Şi-apoi dispar,/ Şi-apusul meu e 
totuşi rãsãrit...." ( Romanta soarelui).  
 
MIRCEA ELIADE (1907-1986): "Libertatea 
absolutã se câştigã prin dragoste. Cãci doar 



 

dragostea îl elibereazã pe om de natura sa, 
alungând fiara si demonul" ( Fragmentarium)  
 
CONSTANTIN NOICA (1909-1987): "Într-un 
fel, lucrurile ar trebui distruse si ridicate la 
rang de problemã" ( De Caelo,1937)  
"De la omul de ştiintã ,adică de la cel cu 
spirit activ,filosoful primeste dovezi, nu lecŃii. 
(....).Omul nu este propriul lui prezent. El 
este propriul sãu viitor.(...)". 
 
EMIL CIORAN (1911-1995) :"Limita fiecãrei 
dureri este o durere mai mare" ( Lacrimi şi 
sfinti, 1937). 
 
MARIN PREDA (1922-1980): "Omul este o 
divinitate înlãnŃuită de puterea împrejurãrilor" 
( Intrusul, 1968). 
 
ANA BLANDIANA: "Ar trebui sã ne naştem 
batrâni/,Sã venim întelepti/,Sã fim în stare 
de-a hotarî soarta noastrã în lume" ( Ar 
trebui)  
 

Culese de Iulian Constantin,  
IX A 


