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ISTORIA LIMBII ROMÂNE LITERARE 

 

NOTE:1. Gh. Iv�nescu, Istoria limbii române, Ia�i , Junimea, 1980, p.92; 
2. I. Ficher, Latinitatea dun�rean�.Introducere în istoria limbii române, Bucure�ti, Editura �tiin�ific� �i Enciclopedic�, 1985, p.348-349; 
3. Laz�r S�ineanu, Încercare asupra semasiologiei limbii române, studii istorice despre transi�iunea sensurilor, Bucure�ti, Editura Academiei, 
1887, în cap. ,,Terminologia cre�tin� la români’’ îl citeaz� în aceea�i ordine de idei, al�turi de Miklosich �i pe Jirecek: ,, terminologia cre�tin� 
a românilor d� o m�rturie neîndoioas� cum c� au primit de la slavi doctrina lui Christ; Cihac însu�i afirma: “Le vieux slave nous a donnè  
présque la totalité de la nomenclature écclesiastique”. Autorul aduce probe ÈÉcontrare, iar în final,  afirm�: ,, fondul cre�tinismului la români  
este incontestabil de origine latin� �i majoritatea elementelor sale constitutive dateaz� de la aceast� primitiv� influen��”; 
4. H. Mih�escu, Influen�a greceasc� a limbii române pân� în secolul al XV-lea, Bucure�ti, Editura Academiei, 1966, p.84; 
5,6 Haralambie Mih�escu, Limba latin� în provinciile dun�rene ale Imperiului Roman, Bucure�ti, Editura, Academiei 1960;  
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Programele �colare  pentru  ciclul superior al liceului, disciplina limba �i literatura român�, 

aprobate prin  O.Medc nr. 3252 / 13.02.2006,  configureaz� specificul acestui segment de �colari-
tate pe principiul cronologic al fenomenului literar/ cultural. În clasa a XI-a con�inuturile  din dome-
niul limbii �i  literaturii  române  vizeaz�  focalizarea pe formarea deprinderilor �i competen�elor de 
documentare ale elevilor, în func�ie de urm�toarele module:,,Fundamentele culturii române”, ,,Pe-
rioada  veche”  �i ,,Perioada modern�”:  A. ,,Secolul  al  XIX-lea – începutul  secolului al  XX-lea”; 
B. ,,Perioada interbelic�(romanul)” Dificult��ile majore întâmpinate de c�tre elevi în abordarea pri-
mului modul, cauzate  nu  numai  de obligativitatea  introducerii studiului de caz, ne-au determinat 
s� realiz�m acest demers. Prezentul articol face parte dintr-o lucrare mai ampl�, ,,Cre�tinismul ca 
factor spiritual al romaniz�rii”, coordonat�  de c�tre domnii  profesori  Vasile  Arvinte �i Constantin 
Frâncu, Facultatea de Litere, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Ia�i. 
I.Natura terminologiei cre�tine în limba român�: 

Ideea  potrivit  c�reia românii  ar fi primit un cre�tinism de origine latin� nu este tocmai co-
rect�; dovezile acestei afirma�ii sunt pe de o parte terminologia  latin�  de la  baza lexicului cre�tin 
român  �i  pe  de alt� parte faptul c� obiectele de cult cre�tin care ne-au parvenit din aceast� peri-
oad� prezint� analogii cu cele din Illyricum, în special din  Pannonia �i  chiar  din  Italia.1  Totu�i, la 
Sucidava s-au g�sit  inscrip�ii  grece�ti; ele pot apar�ine unor cre�tini de origine oriental� sau unor 
cet��eni proveni�i din ora�ele pontice. Îns� folosirea  unor  simboluri cre�tine în limba greac� nu  
înseamn� cu necesitate c� cei care le-au 
gravat vorbeau grece�te.  

,,Greaca este prima limb� a cre�-
tinismului” 2 . De aceea este firesc s� se fi 
p�strat unele formule în limba de origine. 
Nu  se  poate vorbi de un cre�tinism latin 
sau de  un  cre�tinism grecesc, deoarece: 
,, Cre�tinismul  era  înc� acela�i pe tot în-
tinsul imperiului “(Gh. Iv�nescu). Mult mai 
târziu  ,,vor apare deosebiri fa�� de barba-
rii p�gâni locuitorii din aceast� parte a Eu-
ropei, fiind în secolul al IV-lea cre�tin �i a-
tât”.  Se poate  vorbi despre caracterul 
latin al terminologiei cre�tine din limba român�, nu despre  
 caracterul   latin   al  cultului  respectiv.  Acest argument  lingvistic este de net�g�duit, chiar dac� 
Micklosich3  afirma  ,, în treac�t  voiu  numai  s�  observ c� terminologia cre�tin� a românilor pre-
cum  �i  neîntrerupta  întrebuin�are a c�r�ilor biserice�ti slavone permite a conchide la o participa-
re a slavilor la cre�tinarea cam târzie a poporului român. ’’  
 Avem de-a face cu  o influen�� bizatin� mijlocit� de slavi �i nici pe departe de o cre�tinare 
a  poporului român f�cut� de ace�tia. Popula�ia romanizat� a cunoscut cre�tinismul înc� din seco-
lul al II-lea (neoficial) �i mai ales din secolul al IV-lea (oficial). Abia în veacul al IX-lea a avut loc în 
cre�tinarea  oficial�  a slavilor  dup� cum urmeaz�: bulgarii au primit cre�tinismul în anul 864, sub 
�arul Boris-Mihail, sârbii s-au cre�tinat  în  anul 879, iar Rusia s-a convertit în anul 988, sub prin�ul 
Vladimir4. 

În  Apusul  Europei  cre�tinismul  s-a r�spândit prin intermediul latinei, iar în partea r�s�ri-
tean�  prin  intermediul  limbii grece�ti.Cele dou� limbi au fost mult timp considerate sfinte �i de a-
ceea  au  r�mas  o  perioad� îndelungat� singurele forme de manifestare a cultului cre�tin. În pro-
vinciile  dun�rene  cre�tinismul  s-a  r�spândit în limba latin� deoarece era limb� de stat. În Sudul 
Dun�rii sunt pomeni�i în secolul al II-lea doi episcopi latini: Venantius pe la 270 �i Dominio în anul 
3005. Mai mult, în secolul al IV-lea a activat în nordul Dun�rii episcopul Wulfia care vorbea �i scria 
în  trei limbi: greaca, latina �i gota. Provinciile dun�rene au constituit o adev�rat� punte de leg�tu-
r� intre lumea  greac� �i Occidentul  latin.  Dup� anul 330 civiliza�ia greac� începe s� graviteze în 
jurul Bizan�ului6,  odat�  cu anul 395 limba latin� continu� s� fie folosit� în administra�ie �i armat�, 
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7, I. Fischer; op.cit.,p.150-151; 
8 C. Tresmotant, La metaphisique du christianisme et la naissance de la psiholophie  chretienne, Paris,1961;Mircea Eliade  Istoria credin�elor �i a ideilor religioase  
vol. 2 ,,  
   De la Guatama-Budha pân� la triumful  cre�tinismului’’ , Chi�in�u, Universitas, 1992, p.331; 
9 Ovid Densu�ianu, Istoria limbii române, edi�ie îngrijit� de J.Byck, Editura �tiin�ific�, Bucure�ti, 1961,p.154; 
10 V. Arvinte,  Român. Românesc.România, studiu filologic, Bucure�ti, Editura �tiin�ific� �i Enciclopedic�, 1983, p. 85-86; estecitat   Emil Petrovici (A.L.R., vol. I, 
harta 191),  
     care spune despre cuvântul român c� ,,are �i sensul cre�tin (ortodox), iar derivatul românesc, româneasc� înseamn� �i  ,,cre�tinesc, cre�tineasc�’’ în expresia 
,, lege  
    româneasc�’’. Aceste fapte sunt atestate în �aisprezece puncte diseminate în toate provinciile române�ti.” p. 48; 
11

 Gh. Iv�nescu, op. cit.p.92 
12 I Fischer, op.cit.p 348-349 
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în  tribunale  �i  biseric�  pân�  în pragul veacului al VII-lea când dispar textele juridice �i titulatura 
împ�ra�ilor este înlocuit� din latina  greac�.  A existat  dup� anul 397 o perioad� în care cele dou� 
limbi au fost considerate, f�r� p�rtinire oficiale: atunci s-a hot�rât ca sentin�ele judec�tore�ti s� fie 
scrise fie în latine�te, fie în grece�te 
II.Terminologia latin� de la baza lexicului cre�tin român: 
 Important este faptul c� cei doi termeni care opun pe credincio�ii noii  religii necredincio�i-
lor sunt de origine latin�: lat. Christianus > rom. cre�tin; acesta ar fi trebuit s� devin� dup� evolu-
�ia fonetic� normal� *cre�in; forma cu /-t/ s-ar putea explica printr-o  apropriere  con�tient�  de nu-
mele latin al lui  Hristos,  Christus.

7 �i aceasta deoarece titlul ,,Fiul Omului’’ este lipsit de sens în 
grece�te; de aceea este înlocuit cu ,,Fiul lui Dumnezeu’’ sau ,,Domnul’’(Kyrios), termenul ,,Mesia’’ 
find tradus în grece�te ,,Christos’’ �i sfâr�e�te prin a deveni nume propriu: Isus Hristos Christ de-
vine în grece�te ,,Cel Uns”, cel ales de Dumnezeu. Gra�ie acestei mitologii �i simboluri universale, 
limbajul  religios  al  cre�tinismului a devenit accesibil dincolo de focarul s�u de origine8. Christia-
nus  apare  în  tirolez� �i în roman� cu o ciudat� l�rgire de sens, el a devenit aproape sinonim cu 
Homo  ( avem în române�te expre-sii de genul: ,,un foarte cre�tin de altminterea’’). Italiana �i dia-
lectele istriene din Rovigno cunosc acest interes al lui Christianus,care pare s� fie mai r�spândit 
în latin�.9 
 În secolul al IV-lea, însu�i cuvântul romanus avea acest sens; profesorul Vasile Arvinte 10 
ne spune  c�  ,,acest  sens a fost în aceast� perioad� foarte r�spândit  �i  el trebuie s� fi contribuit 
la abandonarea de c�tre greci a vechiului lor nume elin, �i la adoptarea noii denumiri romei. A�a 
se explic� de ce elin(�i adjectivele sau adverbele derivate de la el) a ajuns s� însemneze în grea-
ca  bizantin� ,,p�gân, idolatru’’ iar noul nume romeu s� aib� accep�ia de ,,cre�tin”.Aceast� schim-
bare  semantic�  a  avut loc începând cu Constantin cel Mare: ,,când cre�tinismul a devenit religie 
de stat, a fi cet��ean roman implic� �i calitatea de membru al bisericii cre�tine, [de aceea] neamu-
rile  din  afara imperiului numite, ca �i în perioada precre�tin�, tot barbare, vor fi considerate de a-
cum înainte ca pagâne, necredincioase, adic� necre�tine. Spre deosebire de ace�tia, cet��enii ro-
mani apar�ineau imperiului sfânt al bisericii cre�tine care se identifica cu statul roman”. 
 Lat. paganus  >  rom.  p�gân  prin pierderea primitivului pagus ( ,,borne fiche en terre” de 
unde avem ,,territoire rural delimite par des  bornes, district”) care însemna ini�ial ,,��ran’’ (locuitor 
al pagusului)�i ,,civil’’ în limbajul militar.Începând cu sec. I ,,civil” însemna în limbajul Bisericii ,,p�-
gân’’(pagii erau cei care au r�mas în afara cre�tin�rii).În celelalte limbi romanice, avem ar. pingin, 
mgl. pangon, cu sensul  de  p�gân;  a�a  s-au format cuvintele ,, r�uf�c�tor’’ în aromân�, �i ,, r�u’’ 
în meglenoromân�. 
 Cu sensul de  ,,p�gân”,  ,,necredincios”  s-a p�strat �i în it. pagano,  fr.  pa�en,  prov.  cat. 
paga, sp.  pagano,  port. pagado.  Exist� �i derivate verbale ale acestui cuvânt : a pâng�ri= a pro-
fana, a murd�ri; ar. pinginescu(pinginire) > a te face p�gân, a renun�a la religia cre�tin�, a te mur-
d�ri suflete�te. Mult mai interesant� este forma care s-a p�strat în meglenoromâna :pågånes -,, a 
înc�lca  postul  mâncând  de  frupt, de dulce”; lat. paganitas – tatem < rom. pagân�tate (,,p�cat’’, 
,,gre�eala de neiertat’’ , ,,adept al altei religii decât cea cre�tin�”), fr. Paiennete

11. 
 Credin�a nu este ca în alte limbi ,, fidelitatea’’, lat. fides > fr.foi, ci ansamblul prescrip�iilor 
religioase, lat. lex > rom. lege12.  Lat.  credere ,, a crede’’ era  la origine  termen religios , utilizat 
îns�  destul de des �i cu sensul profan în spa�iul mediteranean. Sub influen�a cre�tinismului î�i re-
cap�t� sensul ini�ial  credentia > rom. credin�a  (derivat atestat  în  secolul al IX-lea), it. credenza, 
fr.  creance, croyance,sp. creencia, port. Creçal. În române�te sunt  prezente derivatele verbale a 
crede, a încredin�a. Exist� �i p�reri potrivit c�rora aceste forme ar proveni din lat. credo.  Lat. lex, 
legem > rom. lege, fr. loi, croyance ; avem expresii de genul ,, legea  cre�tineasc�”  cu sensul de 
,,norm�  impus� de credin��’’ dar �i de ,,fapt� bun�, omeneasc�” ; bineîn�eles c�  se  p�streaz� �i 
sensul juridic al cuvântului.  
Dintre divinit��i î�i p�streaz� numele latin Domine Deus( <Dominus Deus,,St�pâne Dumnezeu’’) 
>rom.Dumn�z�u,Dumnez�u, ar.Dumnidz�(u), fr.Dieu, it. Domineddio, v.fr.Damnedeu, Damledieu. 
lat.  Deus > Zeus (vechi, cu sensul de Dumnezeu);  în mitologie  apare Zeus st�pânitorul Olimpu-
lui, mai marele peste zei; în credin�a cre�tin� Dumnezeu este cel atotputernic, ,, creator al cerului 
 �i al p�mântului, al tuturor celor v�zute �i al celor nev�zute’’)
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Foto:
 Capul lui Constantin -Musei Capitolini, Roma.

 

14 Haralambie Mih�escu, Influen�a greceasc� a limbii romane pân� în secolul al XV-lea,  Bucure�ti, Editura Academiei, 1996, p. 84; 
15 Haralambie Mih�escu, Limba latin� în provinciile dun�rene ale Imperiului Roman, Bucure�ti, Editura Academiei 1960; 
16 Haralambie Mih�escu, op.cit.; 
17 I. Fischer; op.cit.,p.150-151 
18 C Tresmotant, La metaphisique du christianisme et la naissance de la psiholophiechretienne, Paris,1961Mircea Eliade  Istoria credin�elor �i a ideilor religioase 
vol. 2 ,, De la Guatama-Budha pân� la  triumful  cre�tinismului’’ , Chi�in�u, Universitas, 1992, p.331; 
19 Ovid Densu�ianu, op.cit.p.154; 
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 Derivate  de  la lat. Deus g�sim �i în it. Dio, , cat. Deu, sp. 
Dios, port.Deus; termenul s-a conservat pân� în zilele noastre prin 
interjec�ia z�u(,,Î�i jur pe Dumnezeul meu-,Î�i jur pe credin�a mea ”)  
Cuvântul draco,-onis,  care  desemna ,,dragonul”, ,,�arpele mitic” 
a captat numai  pe  teritorul de limb� latin� din care se va dezvolta 
româna, albaneza �i provensala, sensul ,,drac” . Pe teritorul româ-
nesc nu s-a putut impune termenul grec diabolus, ,,dragon’’ ,,�ar-
pe’’, ,,steag’’; se pare c� termenul grec a p�truns în limbile italian� 
�i francez� în Evul Mediu ca termen de cult: it. diabolo, fr. diable.14 

Lat. sanctus>rom.sânt(sin, sum), ar.simtu(samtu, sintu, sin, sum), 
mgl. somt (sam, san) ; sunt forme  utilizate  fie  pentru  denumirile 
s�rb�torilor , fie pentru cele ale sfin�ilor (ale c�ror nume provin mai 
ales din greac�): rom.S(â)nta-Maria, S(â)ta-Marie, mgl. Sta-Maria, 
pentru Sfânta Marie s�rb�toarea de la 15 august (Sfânta M�rie Mic� 

Alte s�rb�tori   provenite  din  combinarea latinescului sanctus cu nume proprii latine sunt: 
rom. Sânt-Gior(d)z(Singiordz)-Sf Gheorghe; s�rb�toarea de pe 23 aprilie(<lat.Sanctus Georgius ). 
Lat.  Sanctus  Ioannes > rom.  Sânziene,  lat  Sanctus Nicolas > rom. Sân(n)icoara, 6 decembrie;  
lat. Sanctus Petru  > rom. Sân-toader. Sanctus  s-a  p�strat  în majoritatea limbilor romanice sub 
urm�toarele forme: it. san(to),  friul.  sant,  sent,  fr.  prov. saint, cat. sant, sp. port. santo, sp. san, 
port. sao. În române�te aceste forme se folosesc mai ales în vorbirea popular�, regional�. Forma 
literar� sfânt a provenit din slavul sventu

15 Lat. Diana(Zei�a vân�torii)>rom. zâna (arh.reg. dzina), 
ar.  dzina,  mgl.  zona, alb. zane, zere cu sensul de ,, muza ‘’ zei�a. G�sim derivate ale acestui cu-
vânt �i în vechea toscan� jana, în logudorez�, yana (vr�jitoare), v. prov. jana (cu sensul de ,, spirit 
r�u,  malefic’’); secolul al V-lea este atestat lat.dianaticus, care este, probabil, la originea rom. Z�-
natic. Reg�sim aceea�i situa�ie ca în deriv�rile: noapte, noptatec, vara–v�ratec, iarna- iernatec 16 

soarta  (arh.  pop. soarte), ar.  soarte,  mgl.  sort, soarte, alb. short (,,destin’’). În române�te exist� 
sintagma,,a trage la sor�i’’, care apare �i în meglenoromâna cu acela�i sens. Urme ale acestui cu-
vânt g�sim �i în celelalte limbi romanice: it.log. sorte, cat. sort, sp. suerte, port. sorte. În române�-
te (arhaic �i popular) ca �i  în aromân�, ,,soarta’’ are  �i  sensul de ,,na�tere, soroc’’. Opiniile sunt 
diferite.  De  exemplu, exist� p�rerea potrivit c�reia avem de a face cu un derivat al latinescului e-
xorta (participiul  feminin  al  verbului exoriri= a na�te)17. Latinescul sors, sorte �i-a p�strat pân� 
ast�zi semnifica�ia ,, ceea ce î�i este scris, d�ruit de zei’’ , de c�tre Divinitate; soarta în române�te 
ca �i în majoritatea limbilor romanice are �i sensul de ,,cel, cea care î�i este h�r�zit(�) pentru c�s-
nicie’’. 
 Românescul cruce este de asemeni de origine latin�: lat. crux, crucem > rom. cruce, ar. 
crute, mgl. cruti, alb. kryq, kryqe ; în celelalte limbi romanice a existat �i varianta livresc�: sp.port. 
cruz;  variantele  literare  sunt  urm�toarele: it croce, log. ruge, fr. croix, prov. crotz, cat. creu. Cru-
cea este simbolul r�stignirii lui Isus, al jertfei sfinte, al sacrificiului pentru omenire; a r�mas în ace-
la�i timp, ca un fel de semn protector în fa�a r�ului. 
 Lat. ecclisia s-a p�strat în fr.eglise,  it. chiesa  �i în alb. kishe, klishe cu sensul de ,, l�ca� 
de cult’’ . În române�te  p�trunde  mai târziu adjectivul ecleziastic (neologism).  Biserica  provine 
la noi din greaca �	
����, mai întâi cu sensul de ,, casa  împ�ratului’’ apoi ,, bazilica’’, edificiul la-
ic, ,,loc de întâlnire” �i mai târziu ,,biserica, l�ca� de cult, casa Domnului”,atestat cu aceast� sem-
nifica�ie în anul 315, atât în lumea occidental� cât �i în lumea oriental�.  Ast�zi  cei doi termeni au 
ambele sensuri, de institu�ie religioas�(Eglise, Biserica Roman�) �i edificiu, loc de rug�ciune �i de 
ascultare a slujbei religioase (eglise, biseric�). 
 Terminologia ierarhiei �i organiz�rii biserice�ti, provenit� din latin� este cu mult mai s�ra-
c�, ceea ce nu dovede�te ,,caracterul rudimentar al administra�iei ecleziastice din perioada în dis-
cu�ie,  deoarece  vechii  termeni au putut fi înlocui�i de îns��i ierarhia bisericeasc� în momentul în 
care slavona  a ap�rut ca limb� de cult’’18. În interiorul bisericii se afl� altarul, locul în care preotul 
inaugureaz� tainele sfinte, unde se roag�, unde se sfl� mai aproape  de  Dumnezeu;  de asemeni 
�i locul în care se preg�te�te sfânta împ�rt��anie, simbol al Trupului �i al Sângelui Sfânt. 
 Lat. altarium, altare > rom.altar, it. altare, fr.autel ; s-a folosit �i cu sensul s�u p�gân (loc 
de  aducere  a  ofrandei  în  cinstea zeilor). Practic, a�a s-a folosit înc� dinainte de apari�ia religiei 
cre�tine, formantul oltar, provenit din slavul oltari �i forma pristol din paleoslav� (,, Din pristolul  
de la Roma s� dau calului ov�z’’ M. Eminescu)19.
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20 V. Arvinte Român. Românesc.România, studiu filologic, Bucure�ti, Editura �tiin�ific� �i enciclopedic�, 1983, p. 85-86; domnul profesor îl citeaz� �i pe Emil Petro-
vici (A.L.R., vol. I, harta 191) care spune despre cuvântul român c� ,,are �i sensul cre�tin (ortodox), iar derivatul românesc, româneasc� înseamn� �i  ,,cre�tinesc, 
cre�tineasc�’’ în expresia ,, lege româneasc�’’.Aceste fapte sunt atestate în �aisprezece puncte diseminate n toate provinciile române�ti.” p. 48. 
21 Haralambie Mih�escu, La langue latine dans le sud–est de l’europe  Bucure�ti, Editura Academiei, 1978, p. 295-296 
22  I Fischer, op.cit.p. 150-151 
23 G. Giuglea,  Cuvinte române�ti �i romanice,  Bucure�ti, Editura academiei, p. 177-178; 
24 Gh. Iv�nescu,op.cit.p. 169-170 
    C Frâncu,op.cit.p. 20 
    D Macrea,  Probleme ale structurii �i evolu�iei limbii române, Bucure�ti, Editura �tiin�ific�,1982; 
25 Haralambie Mih�escu,  Influen�a greceasc�… p. 58-65 
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 Lat.  inclinare (in+clinare) > rom inchina, ar.ncl ’in cu variant ncl ‘ inare, mgl. ancl ‘ in (cu 
sensul  strict  religios  de ,,a-�i face  rug�ciunea,  a  se prosterna”);  in it. inchinare,  v. fr. encliner, 
prov. cat. enclinat  nu-�i  p�strez� sensul religios. În române�te apar ambele sensuri. În limbile ro-
manice occidentale, forman�ii latinescului înclinare au ast�zi sensul a�a-zis ,,profan” : ,,a saluta, a 
transmite  cuiva complimente” .În române�te exist� �i forme derivate de la verbul latin: închin�ciu-
ne, închinare p�strate �i în ar. ncl ‘inaciune, �i mgl. anac ‘ inaciune (arh. are sensul de ,, fidelitate, 
devo�iune) 
 Lat. peccatum cu sensul  ini�ial ,,gre�eal�, eroare în genere” > rom. p�cat,  ar. picat, mgl. 
picat(�i cu sensul de mil�), it. pecat, alb. mekat. În român� al�turi de sensul religios apare sensul 
de ,,vin�” (,, al meu s� fie p�catul acesta” = ,,îmi asum eu vina aceasta , s� fie din vina mea”) 
 Lat.  *aiunare (=ieiunare)  > rom.  ajuna, ar. agiun (agiunare), alb.  agjeroj  (cu sensul ,, a 
posti”), fr. jeuner, sp. ayunar; f�r� s� uit�m de p�rerile potrivit c�rora latinescul * ajunare= ejunare 
+jajunare20. 
 Din lat.  fructus (,,produs al p�mântului, fruct”), avem în rom. frupt (,,a mânca de frupt, de 
dulce, a nu respecta postul”),provenit de la ideea de lapte ca produs animal(interzis în timpul pos-
tului) . Sensul �i forma acestui cuvânt se p�streaz�  în alb. frzt, it. frutto,log. fruit, prov. fruch. 
 În timpul postului oamenii  respect�  adesea  a�a–numita ,,s�pt�mâna alb�’’ când au voie 
s�  m�nânce  lapte  �i  ou�, mai  pu�in carne. Pentru aceast� perioad� din lat. carne (m)-liga(t)  > 
rom. cârneleaga (cf.it. carnevale > carne, levare, spre deosebire de antonimul s�u carne lasciare, 
carlassare,  corespondentul  românescului  ,,l�sare de carne”).  Din lat.  caseu (m)-liga(t) > rom. 
câ�legi (luna lui noiembrie), ar. câ�leag�. 

În veacul  al  IV-lea  cre�tinismul s-a generalizat �i a ajuns  în  Dacia  nord-dun�rean�: lat.  
quadragesimus,-a,-um ( ,,a patruzecea zi dinaintea  Pa�telui”, mai târziu  �i  ,,a patruzecea zi de 
dup� Pa�te”)  >  rom. P�resimi  (arh. P�reasim,  P�reasim�); atunci, în secolul al IV –lea, Biserica 
Cre�tin�  a selec�ionat forma de feminin, quadragesima (dies), form� p�strat� în majoritatea lim-
bilor romanice: alb. kreshme(post), it quaresima, prov. caresima, sp.cuaresima,port., quaresima.21 
 Din lat.*comminicare (=communicare) >  rom. cummineca ,,Sfânta Cumminec�tur�”, ar. 
cumminic, alb.kungoj, v. fr.comengier, prov. comenegar, cat.combregar,sp. dial. comingar¸a cumi-
neca,  cuminecare,  cuminec�ciune;  este atestat �i în vechime sub formele cuminec�ciune, cumi-
nec�tune. 
 Lat.  commendare  cu sensul ,, de a încredin�a  cuiva ceva” > rom. comânda,, a îndeplini 
ritualurile pentru mor�i”. În secolul al XVI-lea acest verb este înregistrat cu sensul de ,, a sacrifica”. 
Sensul actual este o reminescen�� a vechilor culte  p�gâne  potrivit  c�rora cel care murea trebuia 
s� fie recomandat zeilor prin intermediul  sacrificiilor  f�cute  de  cel care tocmai s-a stins din via�� 
dar �i de cei r�ma�i (tot în favoarea lui). 
 Forma rom. mormânt provine din lat.monumentum ( ,,monument  funerar”  la  autorii cla-
sici).22 În limba popular� el a fost identificat cu  sepulcrum.   Lat. monumentum, monimentum  s-a 
men�inut  în  român�  �i sub forma unor regionalisme : murmânt, m�rmânt,  ar. murmântum, (mar-
mântu, murmându) mgl. murmânt.23 

Dintre  marile  s�rb�tori  cre�tine  amintim  S�rb�toarea  Na�terii Domnului–Cr�ciunul; lat. 
creatio, - onem ,, na�tere „ >rom. Cr�ciun,  ar.  Cr�ciun,  mgl.  Cr�ciun¸din latin� acest termen va 
trece �i în vechea slav� Kr�ciun, Kerecun, Krecun, rusa Korocun, ,,solsti�iul de iarn�”. Este posibil 
ca din române�te forma s� fi trecut �i în ungure�te–Esztrenga (probabil sub influen�a dialectal�).24 

Al Rosetti �i Gh. Iv�nescu sus�in posibila provenien��  în  român� din slava meridional� �i aceasta 
deoarece  latinescul creatione ar fi trebuit s� dea în român� creciune; dar cuvântul slav-kracun a-
re la baz� un latin creatione care se justific� prin aceea c� se refer� la crearea lumii. ,, Oricum a-
cest termen constituie o abatere de la latina bisericeasc� obi�nuit�–afirm� Gh. Iv�nescu–caracte-
rizat� prin  Nativitate sau Natale ...”25 

 La s�rb�torirea  Cr�ciunului se spun  colinde; cuvântul provine din lat.  calendae, întrebu-
in�at  în  limbajul  cre�tinilor  la  singular*  calenda. Dialectal  avem în Cri�ana forma corind�, mai 
vechi,  c�rind�; slavii l-au preluat de la str�mo�ii românilor, koleda, pentru ca ace�tia s�-l reîmpru- 
mute de la ei, colinda. 
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26 Theodor Capidan  Meglenoromanii III,  Bucure�ti , Editura Academiei 1925 p. 340 
    Haralambie Mih�escu,  Limba latin�… p 309;  
27 G Giuglea, op.cit p.37; 
28 I. Fischer, op.cit.p. 151; 
29 L. Saineanu, op.cit. 
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A cincea zi dup� Pa�ti poart� numele de 

Rusalii; lat.  Rosalia (Rosa),, s�rb�toarea tran-
dafirilor a florilor cu care se împodobeau 
mormintele”; în macedon. Rusal’e, mgl. Rusal’a, 
ar. Aru-sale. Cuvântul trece în v.sl. Rusalja, v. rus� 
Rusalka.  Romanii  îl reîmprumut� de la ei sub for-
m� de plural (cuvântul transferat de la s�rb�toarea 
p�gân� la cea cre�tin� a trecut în cele din urm� �i 
asupra zânelor din imagina�ia popular�). Acest cu-
vânt era  întrebuin�at în locul lat.Pentecosta  
( provenit din greac� unde semnifica ,,S�rb�toarea Sfintei Treimi” , ,, a cincizecea zi dup� Pa�te’’) 
p�strat în fr. Pentecote.26 
 Lat. callendarius,-a,-um>rom. calendar(arh. c�rindar), în alb. kallunar, kallnor, ,,ianuarie, 
începutul prim�verii’’, fr.dial. calendie, prov. calendar, ,,ultima lun� a anului’’; sub influen�a greac� 
s-au format în latin� denumirile populare ale lunilor anului. 

-lat. februarius mensis ,,luna purific�rii’’,(ultima lun� a vechiului an roman) > rom.  f�urar 
(pop. faur), alb. fruar, fror (dar în it. februario, log. freardzu, fr.fevrier, prov.feurier, cat. febrer, sp.  
febrero, port.  fevereiro) ; 

-martius mensis ,,luna zeului Marte’’ >rom.  marti(arh.),  M�r�i�or,  ar.  martu,  alb.  mars; 
-lat. aprilis ,,aprilie’’> rom.  prier, ar. aprir, alb. prill, it. aprilie, log. aprile, fr. avril, prov. cat. 

sp.port.abril. La fel se întîmpl� �i cu celelalte denumiri:Florar, ,,luna florilor’’, Cire�ar, Cuptor, Gus-
tar,  R�pciune, Brum�rel, Andrea sau Undrea, Îndrea. Din greac�, aceste nume, al�turi de varian-
tele lor  literare  s-au  transmis,  dup� unii cercet�tori odat� cu p�trunderea slavilor în zon�. În de-
cursul secolului al VII-lea comunitatea dun�rean� se afl� în mijlocul slavilor, fiind înconjurat� de ei 
(de unde �i ruperea contactului direct cu lumea bizantin�). 

Lat.luna se reg�se�te numai în român� �i în aromân� sub forma luna (,,astru”, dar �i ,,pe-
rioad� a anului’’); lat. mensis > fr.  mois.  Lat.  septimana (=hebdomas) > rom.  s�pt�mâna (arh. 
pop. st�mân),  ar. siptamâna,  mgl  s�pt�mona,  fr. semaine, it  settimana,  sp. port.  semana. 

Zilele s�pt�mânii s-au p�strat astfel (iat� câteva forme actuale): 
-(dies) dominica  (numele apare odat� cu Sinodul  de  la  Niceea, Constantin Cel Mare a 

stabilit aceast� zi de s�rb�toare pentru fiecare s�pt�mân� în parte)> rom. duminica, ar. duminica,  
mgl. duminica, istrorom,  dumikeke, dumenega,  fr. dimance, prov.  Dimeneque. Forma cu dies se 
p�streaz� în majoritatea limbilor romanice. 

-lat Lunis(dies), lunae dies>rom.luni, fr.lundi, it.lunedi, log.lunis, prov(di)luns, cat. dilluns,  
-lat.Martis(dies) ,,ziua lui Marte, zeul r�zboiului’’>rom.marti, ar.marti(a), marti, mgl.marti,  

alb.e marte, it.martedi, log.martis, fr.mardi, prov.di martz, cat.di mars, sp.martes; 
-lat.Mercurii, mercuric(dies) ,,ziua lui Mercur’’>rom.miercuri  (reg. mnercuri, nercuri)  ar. 

nercuri, mgl.nercur, alb.e merkure, it.mercoledi, log. merkuris, fr.mercredi, sp.mercoles; 
-lat.Jovis(dies) ,,ziua lui Iov’’ > rom.joi  (reg. gioi), ar.gioi, mgl.joi, fr.jeudi, it.giovedi, prov. 

(di)jous, cat. dijous, sp.jueves; 
-lat.Veneris(dies)  ,,ziua Venerei’’ > rom.vineri,  ar.viniri, mgl.viniri, fr.vendredi, prov. cat.  

divenres, sp.vienres. 
Cât prive�te ziua de sâmb�t�, p�rerile sunt împ�r�ite: Micklosich sus�ine c� acesta ar pro-

veni din ebraic�27. Cei mai mul�i lingvi�ti sunt de acord c� ar proveni din latina vulgar�, din cel de-
al II-lea secol, sub  influen�a  limbii  grece�ti: lat.vulg.   sâmb�t�   > rom.  sâmb�t�  fr.  samedi , it.  
sabatto, cat.dissapte, sp.sabado(sunt forme derivate fie de sabbatum, fie de la sambatum).28 

No�iunea de or� (,,interval de �aizeci de minute”) provine din lat.hora>rom. oar�, ar. oar�, 
mgl.uara, alb.here (,,or�”, ,,anotimp”, ,,epoc�”), it. log. ora, fr.heure, prov. cat. ora, sp.  port.  hora. 
Din latinescul *tardivus(tardus) avem în rom. târziu, ar. târziu, fr.tard, it. tardivo; latinescul tem-
porius (< tempus, -oris) ,, la momentul potrivit’’ >rom. ar. mgl.timpuriu ,,premature”, ,,devreme’’29

 
 

Lat.*manitia(de mane ,,de diminea��’’)> rom.diminea�� (arh.deminea�a) mgl.dimineatsa; 
exist� �i posibilitatea ca românescul diminea�� s� aib� ca punct de plecare lat.de mane+ suf. –
ea��; lat. manicare(<mane) în latina bisericeasc� avea sensul de ,,a se trezi devreme’’ rom. arh. 
mineca, mgl. manicat (utilizat numai ca  adverb,  devreme)  alb.  mengoj. Din lat.  sera ,, târziu’’  
> rom.seara (reg.sara), ar. mgl.seara; în limbile romanice occidentale s-au p�strat forme proveni-
te din lat.sero > log. sero, f. soir, prov. ser.    

(prof. Stan Irina) 
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EMINESCU - AISBERGUL LITERATURII CONTEMPORANE ROMÂNE�TI 
 
 
F�r�  îndoial�,    Eminescu este 

punctul în care s-a produs un seism în 
continentul literar românesc. Tudor Vi-
anu consider� c� perioada    de   dup� 
moartea lui Eminescu este un anotimp  
al  epigonilor–  un adev�rat anotimp al 
r�ului eminescian.Dup� acest anotimp 
al scriitorilor  mediocri care reflect� ca  
ni�te oglinzi palide for�a acestui geniu, 
avem   perioada poe�ilor care l-au în�e- 
les pe Eminescu �i care într-un fel sau 
altul au reu�it s�-l dep��easc�  
dar nu în valoare.Au reu�it doar 
s� scape  de  complexul  
poeziei   eminesciene.  Este  
vorba de Labi�, Arghezi, Blaga, 
Sorescu, Nichita St�nescu etc. 

Ast�zi îns� am intrat într-
o perioad� mult mai neagr� de-
cât  anotimpul   epigonilor, sun-
tem…într–o adev�rat� zodie a 
cancerului în care critici  de sti-
cl�, adic� anali�ti-vedete, care 
se v�d toat� ziua la televizor, îl 
neag� pe  Eminescu,  transfor-
mându-l într-o anecdot�. Dac� pentru 
Nichita St�nescu, Eminescu nu  a 
existat pentru  c�  el  este de fapt un 
t�râm, o cultur�, un continent, o valoa-
re  suprem�  ca o divinitate a spa�iului 
mioritic,pentru criticii de sticl� ,,Emines-
cu nu a existat pentru c� el este de fapt    
o anecdot�’’ 

Eminescu  este, prin pluridimen-
sionalitatea  sa prismatic�,un adev�rat 
aisberg.  Scufundat cu o parte din bloc  
în  apele  începuturilor  genetice ale lu-
mii, în�l�at cu o alt� parte dincolo de lu-
me,în  infinitul pl�smuit de un Demiurg 
închis astfel în sine, încât ,,doar el aude 
plânsu-�i”, el,,r�mâne înc� �i va r�mâ- 
ne o ve�nicie!–un Necunoscut’’. Este e-
xact ideea lui Titu Maiorescu  care pro-
fe�ea  c�  Eminescu  va  avea un semn 

peste toat� literatura modern� pentru c� 
el a dat prima   mare sintez� de limb� ro-
mâneasc�.�i nu ne gândim, spunând a-
cest lucru, numai la faptul c�,intra�i în ul-
timul deceniu al secolului �i al mileniului, 
nu dispunem înc� de o edi�ie integral� a 
operei sale.Ne gândim mai cu seam� la  
odiseea recept�rii,la modul în care ,,ais-
bergul” a fost explorat �i în�eles. Dac� e 
firesc s� nu se poat� cuprinde întregul 
bloc,mai pu�in explicabile sunt: perseve-

rarea   în   îngusti-
mea   vederii, fixa-
rea în cli�ee �i  ab-
solutizarea unor di-
mensiuni   în  defa-
voarea altora �i, bi-
neîn�eles,  a  între-
gului.  

Desprins din 

calotele     glaciare 
(hyperionice)     ale 
spiritului �i mergând    spre zonele calde 
ale sufletului, având reflexele astrale ale 
înse�  nem�rginirii, aisbergul  cunoa�te 
temperaturi  diferite,  este familiarizat cu 
categorii  fundamentale  ca Departele �i 
Adâncul,  Cerescul  �i  Terestrul, Mi�ca-
rea �i Oprirea în loc.Aventura capital� în  
care se lanseaz� este cea a Cunoa�terii  
Cursele care îl a�teapt� sunt �tiute dina-
inte:o pre�tiin�� c�l�uze�te pa�ii lui Emi-
nescu,sensurile Vie�ii (�i ale Mor�ii, fire�-
te) sunt descifrate înc� înainte de a  tr�i  
ca atare.O intui�ie sigur�, dac� nu o pre-
intui�ie, covâr�e�te fiin�a  eminescian� �i 
predetermin�  gesturile  hot�râtoare;   o 
arden�� tragic� se contureaz� din frage-
dele sale începuturi când î�i înal��  ochii  
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vis�tori  la  steaua   singur�t��ii  (,,Eu 
singur n-am cui spune cumplita  mea  
durere,/ Eu singur n-am cui spune ne-
bunul meu amor...”) sau  când desco-
per� pentru prima dat� un gol ontolo- 
gic în preajma sa (,,Dar poate... o! ca-
pu-mi pustiu cu furtune,/Gândirile–mi 
rele sugrum cele bune.../Când sorii se 
sting �i  când stelele pic�, / Îmi vine a 
crede c� toate-s nimic�.//Se poate ca 
bolta de sus s� se sparg�, / S� cad�  
nimicul cu noaptea lui larg�,/ S� v�d  
cerul negru c� lumile-�i cerne/Ca pr�-  
zi trec�toare a mor�ii eterne...”). 

Fiin�a  eminescia-
n� se vede pus�, din în-
ceputurile   sale   firave, 
sub semnul  întreb�rilor 
existen�iale �i al Nimicu-
lui invadant.   Aisbergul 
se mi�c�  întruna, cuce-
rind nes��ios   zon�  du-
p�  zon�   între   altitudi-
nea glacial� a spiritului 
�i apele calde ale Vie�ii, 
dar  mi�carea   lui  este 
vectorial�     �i   împac� 
scufundarea cu în�l�area cutez�toare 
spre zori. El ofer� frumuse�e �i maies-
tate, el poate oferi un mediu fascinant 
luminilor care-l ating,dar poate distru-  
ge orice vas care se izbe�te de el.Când 
intr� în raza de ac�iune a aisebergului  
�i cei mai experiementa�i navigatori in-
tr�  în  alert�.  Cum ai putea s�-i deter-
mini cu exactitate valoarea numeric�, 
unitatea  de  m�sur� �i  direc�ia, raza  
vectoare? Radarul pânde�te rezultatul  
unei astfel de opera�iuni, aisbergul r�-
mânând ceea ce este:un aisberg. O par-
te(care?) este mereu ascuns� de ochii 
no�tri, fiin�a eminescian�, ca �i fiin�a în 
genere, neie�ind nicicând în întregime 
în heideggerianul lumini� al revel�rii.  

Este o întrebare fundamental� 
care ne transfer� în zona fenomenelor 
moderne  ce  ne  promite  o  zare   de 

n�dejde:lumea valorilor. Eminescu  s-a 
p�truns de  valorile vie�ii fiindc�  a  tr�it 
intens în orizontul mor�ii. Eminescu este 
un  aisberg  pentru  poezia contempora-
n�. De fiecare dat� când se produc con-
fuzii  în  leg�tur�  cu  natura  poeziei, cu 
propriet��ile ei fundamentale,e necesar� 
o raportare la poezia eminescian�.Dup� 
metoda  metafizic�  a  lui  G.  Bachelard 
din ,,Apa �i visele’’,  se  poate  realiza  o 
lectur�  deosebit�  a  poeziei eminescie-
ne. Apa realizeaz� semnifica�ii subtile în 
raporturile  sale  cu  memoria, universul  
poetic, eu-l liric, tematica, spa�iul diege-

tic, cronotopul.  Mai  mult, 
studiul metafizic având ca 

pretext problematica apei 
, poate  realiza un orizont 
de a�teptare inedit,o ade-
v�rat� tehnic� de lectur�. 
În capitolul II,sub-capitolul   
    ,,Teoria textelor axiale’’ 
pleac� de  la  ideea  c�  o 
pic�tur� poate p�stra pro-
priet��ile oceanului.  Poe-
zia  ,,Sara  pe  deal’’ este 
de  fapt un text axial care 

adun� toate atributele esen�iale ale ope-
rei eminesciene.,,Sara pe deal’’este stu-
diat� ca un text axial,  un text care a fost 
conceput  ca  un  fragment  dintr-un pro-
iect liric de dimensiuni monumentale.Es-
te un fel de cal  troian  introdus  în opera 
sa  liric�. Aceast�  poezie  este  studiat� 
din punctul de  vedere al mai multor spe-
cii  literare,  din punctul de vedere al mai 
multor  estetici,  nu  numai  estetica  ro-
mantic�,  ci  �i  estetica clasic�  sau mo-
dern�.  Evenimentele  aparent    banale  
din  umbra  salcâmului  oglindite  în me-
moria  cosmic� sunt de fapt evenimente 
mitice,deosebit de puternice  Un adev�r 
evident, un truism cultural,  este conclu-
zia c� Eminescu r�mâne un teritoriu ne-
explorat de�i au curs  râuri de  cerneal� 
despre opera lui. 

 (Prof. Zar� Mihaela ) 
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S-a spus despre 

Arghezi c� �ocheaz� prin 
inventivitatea tematic� �i le-
xical�, aducând în plan poetic 
termeni, teme �i motive ce 
pân� la el apar�ineau su-
biectelor tabu. Arghezi este 
printre primii scriitori din 
literatura român� care sparge 
grani�ele conformismului, sco-
�ând la lumin� elemente 
despre care pân� atunci nu s-
ar fi crezut c� ar fi avut poten-
�ial artistic. 

La nivelul strict al 
prozei, Arghezi, sub influen�a 
aceleia�i viziuni deformatoare 
a-supra lumii �i a condi�iei 
umane, aduce în 
 prim-plan 
latura gro-
tesc� a u-
niversului. 
Modul de 
recep-tare 
grotesc a 
lumii î�i are 
resorturi adânci, atât de na-
tur� estetic�, dar mai ales de 
natur� psihologic� Viziunea 
grotesc� asupra lumii este 
efectul unei predispozi�ii intime 
argheziene spre acest tip de 
receptare. 

 O parte din r�s-
punsul la întrebarea legat� 
de originile grotescului ar-
ghezian vine din dest�inuirile 
autorului însu�i, epistolare 
sau diverse articole. Scrisorile 
c�tre Arétie Panaitescu, scot 
la iveal� spiritul nelini�tit ar-
ghezian, capabil �i dornic mai 
ales s� lupte cu propriile arme 
împotriva unei lumi incom-
patibile cu structura lui. 
Perspectiva groteasc� de son-
dare a lumii este dezacordul 
manifestat f��i� de o realitate 
care �i-a pierdut din esen�a 
uman�: „A! via�a e atât de 
ridicol� �i de bestial�, încât 
trebuie s� treci peste dânsa ca 

peste o spum� murdar� de s�pun prost. Un fel de semi-somn sau 
semiextaz e starea vizibil� a celor degaja�i. Încerca�i a fi astfel. 
Nu e greu (Tudor Arghezi, „Autoportret prin coresponden��”, 
p.70).  

Pentru Arghezi starea de neaderare la aceast� lume 
doar teoretic�, f�r� efect în planul faptei, presupune doar un acord 
tacit cu acest mod de existen��. Cu alte cuvinte, dac� nu exist� lupt� 
împotriva r�ului, înseamn� c� exist� solidaritate cu acesta. 

Despre motivul care a generat na�terea grotescului în 
opera arghezian�, l. Negoi�escu afirma: „[...], prozele lui Tudor 
Arghezi, moral axate, se dezvolt� dintr-o sensibilitate vizionar� 
fundamentat� pe resentiment: verbul spumeg� furios �i ura le 
str�bate de la un cap�t la altul cu toat� puterea ei distructiv�. Corup�ia 
�i ipocrizia lumii, pe care scriitorul o descrie cu atâta aplica�ie, ating 
dimensiuni apocaliptice, domnia lui Antichrist ne-maiîng�duind nici 
o replic� domolitoare, singura form� în stare s�-i redea tr�s�turile fiind 
grotescul, în amestec cu morbidul (I. Negoi�escu, „Istoria literaturii 
române”, p.272). Astfel, grotescul arghezian î�i are r�d�cinile într-o 
stare de resentiment, autorul criticând violent f�r� nici o umbr� de 

toleran�� o lume care nu-i treze�te decât repulsie.  
Pe fondul macul�rii realit��ii, grotescul arghe-

zian se dezvolt� �i ajutat de germenii unei sensibilit��i 
accentuate predispuse la acest   tip de comprehensiune 
a lumii. Existen�a grotescului într-o m�sur� atât de vast� 
în opera arghezian� este expresia �i unui eu artistic, 
puternic marcat atât de frumos cât �i de urât. Arghezi 

declar�: „Pân� ast�zi, intelectul ome-
nesc nu a dep��it unicele sale dou� 
surse: admira�ia �i repulsia - �i în aceste 
dou� extreme spiritul trebuie s� se com-
porte cu o egal� putere «Omul 
sentimental e un degenerat dac� nu 
�tie, iubind frumos, s� se urasc� 
admirabil» (Tudor Arghezi, ,,Pamfletul”, 
,,Scrieri 24”, p.164 apud Adrian 
Anghelescu, p. 231). Pentru Arghezi ura 
este sim�it� cu aceea�i intensitate ca �i 
iubirea, urând omul poate cunoa�te la fel 
de bine sau mai mult lumea ca �i prin 
iubire, numai c� ura îi poate deschide 

c�ile întunecate ale universului.  
Grotescul operei argheziene are ca obiect o lume profan� 

care �i-a pierdut de foarte mult timp esen�a divin�, c�zând în me-
diocritate �i banal, ba mai mult, în abjec�ie, observat� de o 
con�tiin�� pentru care ura poate fi un mod de via��, n�scând valori, 
art�, ca �i iubirea. 

Privit în sens strict teoretic, grotescul reprezint� o categorie 
estetic� reflectând realitatea în forme fantastice, bizare, dis-
propor�ionate, caricaturale. Exist� în grotesc un element tragi-
comic, un «surâs amestecat cu oroare» cum îl define�te W. Kaiser 
(Mihaela Marin, Carmen Nedelcu, „Dic�ionar de termeni literari”, 
Editura All, Bucuresti, 2001, p.206): „Grotescul devine marc� a 
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caracterului antitetic al u-
niversului, un simbol al ani-
malit��ii ce se conserv� în om 
�i se opune sublimului” (Ibidem 
p.207). 

Dedicându-i o întrea-
g� lucrare, Karl Rosenkranz 
descoper� c� „urâtul este o 
no�iune ce poate fi conceput� 
doar ca un termen relativ, în 
raport cu o alt� no�iune. 
Aceast� alt� no�iune este cea 
a frumosului, c�ci urâtul nu 
exist� decât în m�sura în care 
exist� frumosul, care exprim� 
premisele sale pozitive. Dac� 
n-ar exista frumosul, atunci 
nici urâtul nu ar exista deloc, 
deoarece el nu este decât o 
nega�ie a acestuia (Karl 
Rosenkranz, ,,O estetic� a 
urâtului’’, Editura Meridiane, 
Bucure�ti, 1984, p.35)."  

În opera arghezian� 
urâtul, respectiv grotescul, nu 
apare accidental, ci este un 
element ce �ine de orga-
nizarea ei intim�, trans-
formându-se într-un mod a-
nume de în�elegere a 
condi�iei umane. Grotescul 
reu�e�te îns� s� poten�eze 
dimensiunile sublimului (fru-
mosului), sco�ându-i în e-
viden��, prin opozi�ie, calit��ile. 
Un exemplu în acest sens ar 
putea fi romanul Lina unde 
mediul eterogen al fabricii de 
zah�r prezentate ascunde 
atât grotescul, cât �i sublimul. 
Grotescul este în aceast� 
situa�ie reprezentat de oameni 
afla�i pe o treapt� inferioar� a 
condi�iei umane care vin în 
opozi�ie cu cuplul Lina flo-
r�reasa - Ion Trestie, per-
sonaje cu o structur� sufle-
teasc� pur�, neîntinat� de 
condi�iile vitrege ale existen�ei, 
în aceast� situa�ie grotescul 
reu�e�te s� nasc� sublimul, 
figurile celor doi aducând 
parc� lumin� într-un mediu în 
care fiin�a uman� pare a se fi 
dep�rtat destul de mult de 
condi�ia ei. În prozele arghe-

ziene, în general, grotescul pare a domina atât figurile umane (mai 
ales), cât �i rela�iile ce se stabilesc între acestea, frumosul r�mânând 
mult în urm� sau fiind eclipsat de opusul s�u. 

Arghezi reu�e�te s�-�i construiasc� o important� parte a 
universului fic�ional în proz� din perspectiva grotescului. 
Personajele, situa�iile, cadrele, atmosfera sunt puse în 
eviden-�� în lumina obscur� � i deformatoare a viziunii grote�ti. 
Pu�ine sunt elementele care scap� ochiului deformator al creatorului 
arghezian �i sunt înf��i�ate într-o lumin� blând�. 

Aciditatea arghezian� se transform� în duio�ie doar în 
anumite situa�ii, cum ar fi: evocarea copil�riei lui Vintil� Voinea �i 
rela�iile acestuia cu mama lui, personaje din romanul amintit 
împiedic� eul moralist arghezian s�-�i verse nestingherit veninul, ca 
în celelalte scrieri (Cimitirul Buna-Vestire. Poarta neagr�. Tablete din 
Tara de Kuty).  

Prezen�a motivului biblic al fecioarei Maria nu înl�tur� îns� 
cu des�vâr�ire spiritul satiric arghezian care se manifest� totu�i în 
înf��i�area mediului social �i al celui educa�ional. Cu toate c� grotescul 
este profund ancorat în imaginarul arghezian la toate nivelele, 

intensitatea cea mai ridicat� o 
atinge în portretele care ipos-
taziaz� condi�ia uman�. Arghezi 
dovede�te o adev�rat� pl�cere 
de a crea figuri care cu greu ar 
putea fi încadrate în sfera 
umanului, aducând mai mult 
cu animalierul. 

Prin figurile umane i-
postaziate, Arghezi î�i 
dovede�te din plin originalitatea, 
portretistica lui fiind apropiat� 
din picturile lui Hyeronimus 
Bosch sau Bruegel, dup� cum 
a descoperit exegeza. Univer-
sul arghezian este populat de o 
adev�rat� faun� care �ocheaz� 
prin multitudine �i varietate 
cititorul mai pu�in obi�nuit cu 

acest gen de fic�iune. Dup� cum am amintit deja, Adrian Anghe-
lescu descoper� în paginile argheziene figuri numite generic de 
exeget: „copil b�trân", „omul multiplicat", „omul institu�ie", „prostul ins-
truit", „hibrizii", „omul manechin �i omul laminat", „omul din cinci" . În 
crearea personajelor grote�ti, Arghezi nu ignor� nici o latur� a 
acestora. Portretul fizic este în deplin acord cu cel moral, sufle-
tesc, mai mult poate chiar imaginea simbolic� a acestuia.  

Ochiul portretistului înregistreaz� orice diformitate sau 
iregularitate, orice detaliu care ofer� personajului un aspect hilar sau 
resping�tor. Astfel, politicienii din Cimitirul Buna-Vestire 
materializ�ri ale parvenitismului �i ipocriziei, se caracte-
rizeaz� printr-un accentuat proces de mecanomorfism �i zoo-
morfism, elocvent� fiind scena banchetului. Acela�i lucru, al 
surprinderii tr�s�turilor primitive, brute pe chipul personajelor se în-
tâmpl� �i în diferite scene din Poarta neagr�. 
Grotescul anatomic ascunde procesul profund de degradare a 
condi�iei umane, scriitorul folosindu-se de aceste detalii semni-
ficative pentru a sugera alterarea biologic� a trupurilor omene�ti, în 
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prezentarea tuturor elemen-
telor care stârnesc repulsie, 
autorul afi�eaz� o atitudine 
ironic�, urâtul �i insolitul ating 
fiin�a uman� f�r� a �ine cont 
de vârst� sau sex.  

Portretele feminine 
se caracterizeaz� prin ace-
la�i proces de degradare 
care vizeaz� îns��i esen�a 
feminit��ii: „Dou� femei fac un 
grup deosebit în convoi. Una 
e urât�, cu înf��i�area de 
brut� monstruoas� a tuturor 
muierilor din închisoare, 
lipsite de gra�ie �i la care 
sexul, comparabil cu o ran�, 
e o gâlc�, nu comunic� 
fizicului chiar nici o atrac�ie, 
ochilor nici o scânteie, pasul 
mi�c�rilor, nici o poezie.". 
Nici imaginea maternit��ii în 
universul arghezian nu este 
privit� întotdeauna cu admi-
ra�ia pentru miracolul vie�ii. 
Grotescul reu�e�te s� inva-
deze chiar �i procesul cre�rii 
fiin�ei umane, în Cimitirul 
Buna-Vestire, figura Matildei 
Unanian purtând în pântece 
cel de-al �aselea copil al 
familiei este asem�nat� cu 
imaginea unui gândac. Uma-
nitatea nu �i-a mai p�strat 
latura divin� nici m�car în pro-
cesul perpetu�rii vie�ii. 

A�a cum nu �ine cont 
de gen, grotescul nu lipse�te 
nici tinere�ii. Adolescen�a nu 
este sim�it� întotdeauna ca 
etapa cea mai luminoas� a 
vie�ii omului. Zidurile închisorii 
din Poarta neagr� ascund �i 
chipul de �aisprezece ani al 
unei fete, chip care, în 
pofida vârstei fragede, nu 
sugereaz� nici pe departe gin-
g��ia sau puritatea, ci un 
stadiu avansat al mizeriei fi-
ziologice. Portretul M�rg�ritei 
sau al Prezidentei dovedesc 
faptul c� feminitatea lor este 
doar un element conven�ional, 
bestiarul reu�ind s� acopere 
orice urm� de delicate�e femini-
n�. 

Grotescul arghezian apare ca efect al acelui instinct al a-
utorului de a vedea „monstruos" realitatea, deformând-o.  
Influen�a acestui instinct î�i face sim�it� prezen�a �i în viziunea 
asupra condi�iei omului. Etapele semnificative ale vie�ii, na�terea, 
c�s�toria, moartea sunt privite din acela�i unghi deformator. 
Perspectiva grotesc� din care este privit� c�s�toria creeaz� i-
maginea conform c�reia institu�ia matrimoniului nu înseamn� 
decât convenien�e, devenind cu adev�rat� afacere, neavând nimic 
din sacralitatea cuplului adamic.  

Nici via�a, nici moartea nu implic� autenticitatea tr�irilor 
în aceast� lume în care umanitatea practic a fost abolit�, 

r�mânând doar ni�te reminiscen�e 
care-o separ� de bestiar. Grotescul 
cuprinde chiar �i erosul, iubirea 
neexistând pentru cele mai multe 
personaje argheziene. Erosul este 
transformat �i redus la o simpl� por-
nire instinctual�, devenit� aproape 
mecanic�.  

Romanul Cimitirul Buna-
Vestire con�ine numeroase sec-
ven�e care scot în eviden�� faptul c� 
pentru o umanitate aflat� într-o stare 
de regresie spre primitivism, erosul 
nu mai treze�te nici o reac�ie. 

Lipsa de orice fr�gezime �i 
vitalitate a vie�ii prezente în proza 
arghezian� de nuan�� pamfletar� înt�-

resc cele afirmate de Bahtin cu privire la faptul c� grotescul „nu 
exprim� teama de moarte cât teama de via��" (M. Bartin, Rabelais, 
Editura Univers, 1974, p.384 apud Adrian Anghelescu, p.269). 
Personajele argheziene aflate sub domina�ia grotescului tr�iesc din 
plin aceast� „team� de via��", efect al unei umanit��i f�r� principii 
sau valori. Pentru aceste fiin�e via�a �i moartea stârnesc doar 
indiferen�� sau curiozitate pentru spectacularul implicat. Aceast� 
ipostaz� a condi�iei umane v�zut� într-un proces ireversibil de 
degradare este surprins� de Arghezi cu sim�urile încordate la 
maximum, capabil s� stigmatizeze o lume cu care nu este de acord. 
 

Pentru eul artistic arghezian importan�a denun��rii 
neregulilor �i caren�elor unei societ��i nedrepte devine uneori 
asem�n�toare cu ra�iunea de a tr�i. De aceea poate grotescul 
camuflat de lupt� împotriva r�ului este atât de frecvent întâlnit în 
proza lui: „Lenea m�-ngroze�te, starea neutr� m� omoar�; mi-e 
cu neputin�� s� benchetuiesc la masa fantomelor bugetare; îmi 
trebuie cadru de fl�c�ri �i de sânge."(Tudor Arghezi, Autoportret 
prin co-responden��, p.75) m�rturisea autorul însu�i despre 
nelini�tea ce-l macin�. Pentru un spirit atât de nonconformist ca 
Arghezi, grotescul devine modul potrivit de a reprezenta o umanitate 
la care nu ader�.  
 
 

(Prof. Manea Alina) 
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V� RECOMAND�M:    

BABEL, 
un film despre comunicarea uman� 

 
Babel este  produsul 

cinematografiei sud-americane, 
este un film realizat de  cunos-
cutul regizor mexican, Al.G. 
Iñárritu în 2006  �i care a fost 
r�spl�tit cu premiul Oscar pentru 
cea mai bun� coloan� sonor�. 
Babel este povestea unei pu�ti, a�i 
în�eles bine, este vorba despre o 
arm�. Patru pove�ti paralele care 
se petrec în Maroc, S.U.A., 
Japonia �i Mexic sunt unite de 
aceast�  pu�c�. 

În Maroc: imagini sen-
za�ionale… de�ertul, pustietatea! 
Un cioban s�rac cump�r� o pu�c� 
de la un prieten, aceasta fiindu-i 
necesar� în lupta împotriva 
�acalilor, care îi atacau o modest� 
turm� de capre, p�zit� de cei doi fii 
ai s�i. Aceea�i loca�ie:   un  cuplu 
de americani ce se confrunt� cu 
probleme grave de comunicare 
face o excursie în speran�a de a 

repara leg�tura frânt�. Cate 
Blanchett face un rol de zile mari, 
a�a cum ne-a obi�nuit. Copiii 
acestora, un b�iat �i o feti��, sunt 
acas�, în S.U.A �i se afl� în grija 
unei d�dace mexicane, ce se 
preg�te�te pentru o scurt� 
c�l�torie în Mexic, unde fiul ei se 
c�s�tore�te.  
În Mexic: o palet� coloristic� de-a 
dreptul agresiv� (praf, mult praf, 
statuete cu Sfânta Fecioar� la tot 
pasul, tarabe cu mâncare 
pretutindeni, ar�i��, aglomera�ie) �i 
mult� vorb�rie, sufocant de mult�. 
Scena seam�n� cu târgurile de pe 
la noi… când se s�rb�toresc Zilele 
Ora�ului X sau Y. 
 În Japonia: viziunea se modific� 
radical. În cealalt� parte a 
Globului,  o adolescent�  surdo-
mut� se confrunt�, pe lâng� 
problemele normale ale vârstei, �i 

cu cele ce decurg din handicapul s�u, precum �i cu pierderea mamei, 
care se sinucisese cu câtva timp în urm�. Scenele dintr-un pub nipon sunt 
de domeniul S.F-ului. Contrasteaz� izbitor cu nisipul �i stâncile 
fantomatice din Maroc sau cu s�r�cia lucie din Mexic. 

Revenim la prima poveste: ciobanul îi înva�� pe copii s� trag� cu 
pu�ca pentru a goni sau, �i mai bine, pentru a omorî �acalii. Pleca�i mai 
apoi cu turma la p�scut, cei doi copii se întrec la trasul la �int�. Cel mic 
trage,  din pur� întâmplare, spre autocarul  care se apropia pe strada 
aflat� la o îndep�rtare considerabil�. În interiorul autocarului, grupul de 
americani afla�i în excursie sufer� cumplit din pricina c�ldurii. Printre ei se 
afl� �i cuplul de la începutul povestirii. So�ia, ab�tut�, nefericit� a a�ipit 
incomod�. Deodat�, un glon� p�truns prin geam îi str�punge omoplatul �i 
femeia se pr�bu�e�te în bra�ele neajutorate ale so�ului. V�zând c� 
autocarul s-a oprit pe drum, cei doi copii fug speria�i acas�.  
,,Teoria conspira�iei”: incidentul este clasat drept un act terorist  de c�tre 
ambasada american�, în timp record. M� întreb care a fost inten�ia 
regizorului…  Întreaga lume condamn� cruzimea acestuia. Turi�tii sunt 
pur �i simplu bloca�i în de�ert : disperare, furie, dezn�dejde. Cadrele se 
mi�c� rapid, ame�itor. Nesiguran�a �i groaza abandonului devin autentice. 
Din nefericire, cel mai apropiat este la o 
distan�� mult prea mare, iar ambulan�a 
nu poate ajunge în satul în care s-au 
oprit. Ghidul reu�e�te s� a-duc� pe 
veterinarul satului, care o coase pe viu 

pe femeie, salvând-o astfel de 
la o moarte si-gur�.  
Între timp, nunta din Mexic ia 
sfâr�it,   iar d�daca se întoarce 
cu cei doi copii ,,acas�”. 
Nepotul care conducea beat se 

ia la ceart� cu vame�ul american. Prezen�a a doi copii americani, 
noaptea, într-o ma�in� cu doi adul�i mexicani i se pare suspect� celui din 
urm�. Cuprins de panic�, nepotul trece fraudulos grani�a �i î�i 
abandoneaz� m�tu�a �i pe cei doi copii afla�i în grija acesteia în mijlocul 
de�ertului, promi�ând c� se va întoarce imediat dup� ei. În Maroc, 
ambasada american� nu face nimic pentru a încerca s� o salveze pe 
mama celor doi copii, iar televiziunile vorbesc în continuare despre un 
atentat terorist. Pu�ca ascuns� de copiii cuprin�i de panic� este g�sit� de 
poli�ie care, sub presiunea g�sirii vinovatului, îl tortureaz� pe tat�l copiilor, 
cerându-i s�-�i m�rturiseasc� leg�turile secrete cu eventualele ,,grupuri 
teroriste”. Când afl� adev�rul, cuprins de spaim�, tat�l î�i ia copii �i se 
hot�r��te s� fug� pân� când se lini�tesc apele, dar este prins de poli�ie. 
Fiul cel mare este împu�cat din gre�eal�. De unde cump�rase bietul 
cioban arma?  Poli�ia îl interogheaz�, acesta m�rturise�te c� a primit-o 
cadou de la un turist japonez venit cu ceva timp în urm� în vizit� în Maroc. 
Îi fusese ghid.  Avea �i o fotografie cu el. 

Istoriile se leag�: poli�ia încearc� s� ia leg�tura cu omul de afaceri 
japonez, posesorul ini�ial al pu�tii. Fiica  acestuia, incon�tient� de motivul 
pentru care poli�ia vrea s� vorbeasc� cu tat�l ei �i în încercarea de a a-
trage aten�ia tân�rului ofi�er, m�rturise�te c� ea ar fi �tiut de moartea 
mamei sale. Odat� în-tors de la birou, tat�l fetei clarific� situa�ia �i 
confirm� faptul c� îi d�ruise pu�ca ghidului ca semn de recuno�tin�� 
pentru serviciile sale. Simplu... f�r� conspira�ii!  În America, undeva în 
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perimetrul grani�ei cu Mexicul: 
d�daca  �i cei doi copii caut� cu 
disperare drumul spre civiliza�ie. 
Soarele arz�tor o deruteaz� pe 
femeie, aceasta nu �tie încotro s� 
o ia. Lucrurile se clarific�: g�sit� 
de poli�ie, ea este expulzat� din 
America pe tot restul vie�ii, pentru 
r�pirea copiilor �i lipsa actelor 
legale de munc�… În Maroc s-a 
clarificat c� nu a fost vorba despre 
un atac terorist. Scenele de 
solidaritate sunt des�vâr�ite: ima-
ginea unei familii marocane, 
s�rac� lipit� p�mântului se su-
prapune peste ,,existen�ialismul” 
tipic american.  
     De ce ,,Babel” ? D�m ,,cu-
vântul” regizorului:"Am vrut s� 
captez întreaga idee despre co-
municarea uman�, ambi�iile ei, 
frumuse�ea, dar �i problemele ei, 
cu un singur cuvânt. M-am gândit 
la atâtea nume diferite, dar când 
m-am gândit la povestea din 
Genez�, mi s-a p�rut logic s� fie o 
metafor� pentru film. Fiecare dintre 
noi avem limba noastr� diferit�, 
dar cred c� to�i împ�rt��im aceea�i 
e-sen�� spiritual�." 
 (Grigore Liviu,Panait Alin, cl.: a IX-a A) 
 
,,STRANIA POVESTE A LUI 
BENJAMIN BUTTON”  (The 
curious case of Benjamin 
Button) Data oficial� de lansare a 
acestui film în România a fost 20 
februarie 2009. Discu�iile despre 
pelicul� au ap�rut îns� din vara 
trecut�.. Pre-miile Oscar i-au adus 
13 nominaliz�ri, a primit 3 statuete, 
fiind devansat de Slumdog 
Millionaire”. 
  ,,Povestea” este o adaptare dup� 
nuvela omonim� a au-torului 
american, Francis Scott Fitzgerald 
�i este descris� ca ,, o fantezie cu 
elemente de science fiction si 
dram�”, ce ,,urm�re�te cazul ie�it 
din comun al unui b�rbat pe nume 
Benjamin Button care reu�e�te s� 
inverseze procesul firesc de 
scurgere a timpului, n�scându-se 
b�trân �i întinerind pe m�sur� ce 
anii se scurg”.  

De ce button, nasture? A�a cum un nasture une�te cele dou� 
extremit��i ale unei haine, ideea de baz� ar fi aceea c� nu conteaz� c� un 
copil se na�te din via��, c� el este via�� înc� înainte de a se na�te fizi-
ologic. Veche problem� filozofic�!  Ac�iunea este plasat� în New Orleans, 
debutând spre sfâr�itul Primului R�zboi Mondial �i derulându-se pân� la 
începutul secolului XXI,timp în care Benjamin experimenteaz� deopotriv� 
,,sentimentul iubirii si al pierderii, bucuria vie�ii si am�r�ciunea mor�ii.” 

Un ceas care merge înapoi,realizat de un tat� ce î�i pierduse fiul 
în r�zboi se vrea a fi o ma�ina a timpului. Regizorul David Fincher  ne 
aminte�te de alte capodopere: Se7en sau Fight Club. 
Dup� o prim� iubire pentru Elizabeth Abott, 
consumat� în Rusia în anii '30, la vârsta de 50 de ani 
Benjamin Button se îndr�goste�te nebune�te de o 
femeie de 30 de ani, pe nume Daisy, iar problemele 
nu întârzie s� apar�, c�ci fiecare evolueaz� în direc�ii 
diferite (femeia îmb�trâne�te, b�rbatul întinere�te...). 
 Este absolut întâmpl�toare prezen�a 
aceluia�i cuplu, Cate Blanchet �i Brad Pitt, aminti�i �i 
de colegul meu, anterior.. Dincolo de ,,cârcotelile” 
inevitabile filmul r�mâne o ,, poveste magnific� despre via��, iubire, 
credin�� �i suferin��. O istorisire extraordinar� despre determinare �i 
sacrificiu.”  
( V�t��oiu Iulian, clasa a IX-a A) 
  
,,SLUMDOG MILLIONAIRE” (trad. ,,Vagabondul milionar”) UN FILM 
DE 8 OSCARURI: 
Filmul Slumdog Millionaire (,,Vagabondul Milionar") a dat lovitura la cea 
de-a 81-a ceremonie de decernare a pre-miilor Oscar. A primit opt premii 
ale Academiei Americane de Film, printre care cel acordat celui mai bun 
film si celui mai bun regizor, Danny Boyle. 

La noi f ilmul a fost categorisit drept ,,lec� ia de 
mizerabil ism” c�ci ,, în compara�ie cu mizeria mahalalelor Mumbaiului, 
în care ne scufund� ,,Slumdog Millionaire-ul” lui Danny Boyle, cartierele 
de blocuri române�ti par oaze de 
civiliza�ie �i confort. În compara�ie cu 
India profund� pe care ne-o arat� 
povestea pu�tiului plecat dintr-o 
mahala sordid� pentru a-�i g�si iubirea 
vie�ii, România profund� filmat� de 
regizorii no�tri contemporani e o 
loca�ie de vis”. 
Filmul prezint� via�a unui tân�r din mahalaua Bombay-ului ce ajunge s� 
participe la faimosul concurs ,,Who Wants To Be A Millionaire?”. La 
sfâr�itul primei zile, cu un pas înainte de marele premiu, este arestat fiind 
suspect de în�el�torie. În timpul interogatoriului, Jamal î�i poveste�te via-
�a: cum �i de ce a ajuns s� î�i doreasc� s� participe la concurs. În firul 
vie�ii lui se întrep�trund destinele fratelui s�u, Salim �i al unei fete, Latika, 
de care s-a îndr�gostit în copil�rie.  
  Concursul este doar un pretext pentru Jamal de a-�i povesti via�a: 
ritm alert, tr�iri interioare tumultuoase, o Indie dominat� de s�r�cie, mize-
rie �i... exotism. Probabil de aici �i protestele cu care ar fi fost primit� peli-
cula în �ara  natal�.  

(Dristaru Valentin, clasa a XI-a B)  
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MARCEL IURE� �I ,,GOOL” 
 �tia�i c� Marcel Iure� a 

colaborat cu numero�i actori �i 
regizori de talie interna�ional�, 
devenind coleg de platou cu Be-
ckham, Zidane �i Raul Gonzalez? 
Se întâmpl� acest lucru în ;,Gool”, 

un film fenomenal, ap�rut în urm� 
cu 3-4 ani.  Marcel Iure� este unul 
dintre personajele-cheie din filmul 
,,Gool” deoarece în jurul lui 
arbitrea speran�ele tân�rului fotba-
list Santiago Muney. Actorul român 
are un rol de manager la un club 
de fotbal foarte renumit din nordul 
Angliei numit Newcastle United. 
Joac� un rol destul de sever �i nu-i 
d� destule �anse tân�rului 
debutant. Filmul spune povestea 
lui Santiago Munez, interpretat de 
Kuno Becker, care se lupt� pentru 
a ajunge celebru. El porne�te pe 
un drum destul de anevoios, tre-
când mai întâi pe la clubul de 
fotbal englez Newcastle, al c�rui 
„mentor” e chiar Marcel Iure� �i 
ajunge s� joace pentru Real Ma-
drid, cunoscând gloria la Cupa 
Mondial� din Germania, în 2006. 
 Managerul este un tip care 
nu vrea vedete la echip� care s� 
dribleze, ci vrea juc�tori care s� 
joace din prima, de aceea la un 
antrenament îl ia deoparte pe San-
tiago �i îl pune s� alerge spre 
poart� în timp ce el �uteaz� în 
direc�ia ei. Managerul îl întreab� 
ce a în�eles, iar Santiago 
r�spunde: „C� po�i s� dai gol de la 
mijlocul terenului”. Antrenorul îl 
mai pune odat� �i dup�  aceasta îi 
explic�: „Numele din fa�a tricoului 
este mai important decât cel din 
spate”. Nu pot încheia acest articol 
f�r� s� amintesc una dintre m�rtu-
risirile marelui actor Marcel 
Iure�,,Seva vie�ii mele urc� din 
modelele pe care le-am avut, din 

faptul c� trei sferturi din via�� am b�ut ap� din fântân�, din p�mânt, iar nu 
din �eav�, c� am mâncat pâine �i m�m�lig� f�cute de bunica �i de mama 
mea, c� am b�ut lapte de la vaca din grajd �i c� am mâncat mere abia 
culese din pom. Seva vine din faptul c� am întâlnit oameni care au tr�it 
meditând, încercând, nu spunând. Mai c�deau în genunchi, se mai 
rostogoleau, dar se ridicau. Erau oameni (...)�i mai vine seva �i din faptul 
c� eu cred în pove�ti cu îngeri �i cred în Dumnezeu. Nu-s multe. Le po�i 
strânge într-o batist�."  (Drâmb� Georgian, clasa a IX-a A) 
���������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
��������
����������������������������������������������������������������������������

S-a n�scut în 1961, în One�ti, jude�ul Bac�u) �i este prima 
gimnast� din lume care a primit nota zece într-un concurs olimpic 
de gimnastic�. Este câ�tig�toare a cinci medalii olimpice de aur. 
Este considerat� a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului 
XX �i una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate tim-
purile. A fost botezat� dup� "Nadejda" ("Speran��"), eroin� a unui 
film, cunoscut în epoc�. 

A concurat pentru prima data la nivel na�ional în România, 
în 1970, ca membr� a echipei ora�ului s�u. Curând, a început an-
trenamentele cu Béla Károlyi �i so�ia acestuia, Márta.La vârsta de 
13 ani, primul succes major al Nadiei  a fost câ�tigarea a trei 
medalii de aur �i una de argint la 
Campionatele Europene din 1975, de la 
Skien, Norvegia. În acela�i an, agen�ia de 
�tiri Associated Press a numit-o ,,Atleta 
Anului în România". La 14 ani, Com�neci 
a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de 
Var� din 1976 de la Montreal, Québec. 
Nu numai c� a devenit prima gimnast� 
care a ob�inut scorul perfect de zece la 
olimpiad� (de �ase ori),dar a �i câ�tigat trei medalii de aur (la 
individual compus, bârn� �i paralele), o medalie de argint (echip� 
compus) �i bronz (sol). Acas�, succesul s�u i-a adus distinc�ia de 
"Erou al Muncii Socialiste",fiind cea mai tân�r� românc� distins� cu 

acest titlu. �i-a ap�rat titlul european în 
1977, dar echipa României a ie�it din 
competi�ie în finale,în semn de protest 
contra arbitrajului. Iar istoria s-a tot scris... 

În prezent, Nadia Com�neci se im-
plic� activ în activit��i umanitare �i de 
sus�inere a sportului, atât în �ara noastr�, 
cât �i peste ocean. Astfel, în data de 28 
februarie a.c. ne-a surprins pl�cut �tirea 
potrivit c�reia Nadia Com�neci i-a invitat 
în România pe Maradona �i Pele.Mediafax 

transmite c� este vorba despre turneul demonstrativ care va fi 
organizat în vara acestui an la Pite�ti �i în alte trei ora�e din 
�ar� în memoria iubitului fotbalist Nicolae Dobrin.        ( Stanciu 
Ionu� Dorinel,clasa a XI-a B) 



VALORI ROMÂNE�TI AUTENTICE 

 

 

19 

�����������	
������

,, Aflând de licita�ia care va avea loc în data de 26 
februarie 2009, am luat primul tren �i am plecat spre 
Bucure�ti. Cea mai c�utat� �i mai  scump� era 
crea�ia faimosului sculptor român Constantin 
Brâncu�i...” 
A�a mi-a� dori s� scriu într-o bun� zi în jurnalul meu 
personal. Pentru c� pân� atunci vor mai trece câ�iva 
ani, m� voi mul�umi deocamdat� ca în urm�toarele 
rânduri s� fac prezentarea acestei personalit��i.  
Brâncu�i s-a n�scut in 1876 în satul Hobi�a din 
Jude�ul Gorj. În copil�rie a înv��at s� sculpteze 
lemnul pentru a confec�iona diferite unelte �i obiecte 
casnice. În România, obiectele casnice, stâlpii �i 
fa�adele caselor erau adesea decorate cu sculpturi în 
lemn. Stilul acestor ornamente va influen�a opera lui 
Brâncu�i. În memoriile sale artistul 
spunea c� �inuta �i modul s�u de 
via�� au fost influen�ate de �ara sa 
de origine, respectiv de: simplitate, 
bun sim�, dragoste de natur�.  
La vârsta de 9 ani a plecat de 
acas� �i s-a între�inut singur, 
lucrând timp de 6 ani ca b�iat de 
pr�v�lie în Craiova. În tot acest 
timp a continuat s� sculpteze în 
lemn; �i-a confec�ionat singur o 
vioar�, care a atras aten�ia unui 
client al cafenelei în care lucra - 
acest client l-a ajutat pe Brâncu�i 
s� intre la �coala de Arte si Meserii 
din Craiova. În 1889, dup� ce a 
absolvit �coala de Arte �i Meserii 
din Craiova, Brâncu�i a intrat la 
�coala de Arte Frumoase din 
Bucure�ti. De�i s-a sim�it mai atras de opera 
„Independentilor”, decât de academicienii din scoal�, 
artistul a studiat temeinic modelajul si anatomia. 
Dintre sculpturile din aceast� perioada, „Ecorseul” 
realizat in 1902, a fost cump�rat de �coal� �i a servit 
drept model de anatomie pentru mult timp. Aceast� 
lucrare denot� o excelent� cunoa�tere a anatomiei. 
În 1903 a primit prima comand�, bustul Generalului 
Carol Davila, fondatorul �colii Medicale din România. 
În perioada �colii a ob�inut mai multe premii dintre 
care o men�iune pentru bustul „Vitellius”, �i o  
medalie de bronz pentru bustul „Laocoon”. În 
aceast� perioad� Brâncu�i este captivat de opera lui 
Auguste Rodin (ale c�rui concepte îi entuziasmau pe 
avangardi�ti si îi indignau pe academicieni) �i de 
mi�carea artistic� din afara grani�elor României, ceea  
ce îl determin� s� plece la Paris.  
Pleac� pe jos cu sacul în spate, ajunge la Munchen 
în 1903 unde r�mâne pân� în prim�vara anului 1904, 
când î�i reia drumul spre Paris, unde ajunge în jurul 
datei de 14 iulie. 

În aceast� perioad� î�i dezvolt� propriul stil. Trei ani 
dup� sosirea la Paris sculpteaz� „Rug�ciune”- 
statuia unei fete îngenunchiate. Aceast� lucrare 
reprezint� prima etap� a evolu�iei sale spre 
simplificarea formelor. În acela�i an el abordeaz� 
tehnica t�ierii directe a pietrei pentru sculptura „Cap 
de fat�” �i explic� ,,real� este esen�a lucrurilor, nu 
forma lor exterioar�.” 
Influen�a lui Rodin se face sim�it� pentru ultima oar� 
în prima versiune a Muzei adormite din 1908 (o fa�� 
de femeie sculptat� într-un bloc de marmur� cu o 
form� nedefinit�). În acela�i an Brâncu�i realizeaz� 
prima sa oper� major�, „S�rutul”, în care doi tineri 
îmbra�i�a�i formeaz� un bloc cu linii simetrice. 
Sculptorul realizeaz� o geometrizare a formelor, care 

va deveni simbolul s�u �i va 
influen�a numero�i arti�ti. În 
1910, Brâncu�i realizeaz� o 
nou� versiune a „Muzei” 
adormite (de aceast� dat� în 
bronz, cu tr�s�turile reduse 
astfel încât s� sugereze forma 
unui ou. Aceast� versiune 
este reluat� de artist dup� 
1912 în numeroase rânduri, 
fiecare variant� având mici 
varia�ii.) 
Tema oului apare foarte des 
în opera lui Brâncu�i: 
„Prometeu” în 1911, 
  ,,Nou-n�scut ’’ în 1915. 
Aceast� tendin�� conduce la 
crearea unei forme pure de 
ou, (în marmur� - ,,Începutul 

Lumii”-1924 sau în bronz - ,,Sculptur� pentru un 
orb” - 1920). Eliminând toate referirile la mu�chi el 
reg�se�te ideea platonic� a unei forme pure, 
anterioare accidentelor  terestre, mama a tot ceea ce 
tr�ie�te. Descriind evolu�ia artei sale Brâncu�i 
spunea:  ,,Odat� ajuns la simplitate ... e�ti foarte 
aproape de adev�ratul în�eles al lucrurilor. Oul �i 
cilindrul alungit sunt cele dou� forme care predomin�  
în opera sa”. 
O alt� tem�, care ocup� un loc privilegiat în opera sa 
este cea a p�s�rii. Prima lucrare din acest ciclu este 
„M�iastra” (1912), o lucrare în bronz al c�rui nume 
este dat de o pas�re miraculoas� din legendele 
populare române�ti. „M�iastra” în marmur� a fost 
urmat� de alte 28 de versiuni, pân� în 1940.  
Sunt atât de multe de spus despre Brâncu�i, râuri de 
cerneal� nu ajung! Fiind primul sculptor al epocii 
moderne va r�mâne mereu în inimile noastre...   

 (Moraru Cosmin, clasa a IX-a A) 
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VIOLEN�A ÎN TRAFIC 
 

Violen�a în trafic tinde s� devin� un 
sport na�ional, o metod� de a ne elibera nervii �i 
frustr�rile, dar care, din p�cate, nu se manifest� 
decât tot împotriva noastr�. Acum câ�iva ani ru-
la un film care a f�cut ceva “victime” printre fe-
meile din întreaga lume. Filmul se chema “Fight 
Club” �i acolo personajele principale, jucate de 
Brad Pitt �i Edward Norton, î�i exprimau nervii �i 
frustrarea adunate în cursul unei zile de munc� 
în cadrul unor cluburi de lupte la care participau 
oameni respectabili. Sigur c� nu militez pentru o 
asemenea solu�ie,dar consider c� singurul loc 
acceptabil în care po�i face box este o sal� de 
antrenament �i nu pe un coleg participant la 
trafic fie c� acesta este un el sau o ea. 
 Cei care din fericire au avut posibilitatea 
s� mearg� cu ma�ina în mai multe ��ri cu civili-
za�ii �i culturi diferite, mi-au spus c� nu au întâl-
nit o asemenea densitate de nervi, de înjur�turi 
�i de violen�� la volan ca în România. Nici m�-
car la Istanbul, un loc în care de multe ori este 
mai bine s� nu fii �ofer, nu au întâlnit asemenea 
gesturi �i situa�ii. Iar noi despre turci avem o p�-
rere destul de proast�, bazat� pe o arogan�� �i 
o suficien�� tipic româneasc�. 

Violen�a în trafic este o povar� �i nu o 
fapt� de vitejie. Cultura european� despre care 
mul�i dintre concet��enii no�tri spun c� nu este 
un lucru bun de adoptat a reu�it de mult timp s� 
mic�oreze �i s� st�pâneasc� aceast� tar� de 
comportament. La noi violen�a începe s� devin� 
din act întâmpl�tor �i de reac�ie un act premedi-
tat, iar oamenii din momentul în care se urc� la 
volan uit� de civiliza�ie. La noi exist� cred o me-
tamorfozare a individului fie b�rbat, fie femeie, 
care în momentul în care a rotit cheia în contact 
devine �OFER �i de multe ori �OFER 
NECIVILIZAT. 

Sigur c� mul�i vor spune c� la scris �i 
la exprimat idei suntem foarte mul�i talenta�i, la 
stat pe margine �i ar�tat cu degetul suntem 
deja o bun� parte din acest popor dar la a în-
cerca s� facem ceva pentru a schimba aceste 
lucruri nu prea �tim s� lucr�m. Cu to�ii ne în-
vârtim pe la un birou la locul de munc�, avem 
diverse probleme,unele dificile unele mai u-
�oare, unele ne fac pl�cere altele nu, dar mai 
grav cele mai multe dintre ele ne enerveaz�. �i 
ne enerveaz� extrem de puternic. Regulile de 
bun� purtare ne fac s� nu r�bufnim la birou �i 
s� nu ar�tam cat de nervo�i, stresa�i �i irascibili 
suntem. Dup� orele de program frustr�rile �i 
nervii nu r�mân la birou ci pleac� împreun� cu 
noi. 

O bun� parte din noi plec�m de la birou 
cu autoturismul. Probabil c� în momentul când 
fiecare dintre noi se urc� în ma�in� consider� 
c� în trafic nimeni nu îl cunoa�te, î�i poate ex-

prima la maxima intensitate nervii �i irascibilita-
tea �i cap�t� o lips� de respect fa�� de colegii 
de drum care te face s� te gânde�ti dac� nu 
cum-va individul a gre�it epoca în care tr�ie�te 
�i a venit direct din preistorie �i primul instinct 
pe care îl are este s� �ipe �i s� dea cu m�ciu-
ca. Violen�a în trafic trebuie stopat� �i fiecare 
dintre noi trebuie s� se implice în reducerea 
acesteia.  ( Prof. Chiru Toader) 
 
 PROBLEMA MEA, NAVETA… 

Problemele pe care un elev le poate în-
tâmpina pe parcursul �colii pot fi atât de natur� 
afectiv�, psihologic�, financiar�. Se �tie faptul 
c� problemele de natur� familial� constituie cel 
mai fragil punct, situa�ie în care nu po�i interveni 
ca necunosc�tor sau ca persoan� neavizat�. 
Sau cel pu�in nu e�ti îndrept��it s� o faci...Cât 
despre cele de natur� afectiv�, psihologic� nu 
putem spune decât c� le gust�m din plin. Pro-
blemele financiare îi preocup�, îns� pe to�i oa-
menii: de la cel care nu are absolut nimic pân� 
la cel care este mare întreprinz�tor. L�s�m banii 
în grija lor �i mergem mai departe. 

Experien�a personal� m-a determinat s� 
cred c� naveta este o adev�rat� problem�. ,,Fe-
nomenul” presupune timp pierdut inutil pe drum, 
bani da�i zilnic pentru a ajunge la destina�ie (ne-
fiind un moft, ci o necesitate). La toate acestea 
se adaug� toate ,,evenimentele” pe care le în-
tâlne�ti de-a lungul unei c�l�torii, frigul sau c�l-
dura excesiv�, etc. Pentru noroco�ii care merg 
dou� sta�ii cu microbuzul sau traverseaz� stra-
da pentru a ajunge la �coal�, trezirea la orele 
5.00 este de domeniul S.F-ului. ,,Eu n-a� putea 
face asta...” Îmi spune din când în când un amic 
ce st� la gazd�. 

Elevul navetist are programul bine sta-
bilit, în general... Teribila 
,,de�teptare” din mrejele 
somnului se petrece la 
ora 5.00 diminea�a. Da-
c� mai are de mers pân� 
în sta�ie �i din autogar� 
pân� la liceu,î�i asigur� 
înc�lzirea de diminea��, 
necondi�ionat. Uneori a-
pare �i starea de dis-
confort. O fi din cauza 
,,rutinei”sau a drumului 
lung. 

Inconvenientul nu ar fi atât de mare da-
c� atunci când ajunge acas�, nu ar mai avea 
absolut nimic de f�cut; sau dac� ora de sosire 
ar fi 13.00-14.00. Orele încep la 7.00. Obligato-
riu în fiecare zi ai 7 ore, a�adar de la �coal� 
pleci la ora 14.00. Pân� în sta�ia de microbuz 
mai ai ceva de mers �i vei pleca spre cas� cu o 
curs� de la ora 15.00. De�i în aparen�� c� ora-
rul microbuzelor pare flexibil, pentru distan�ele 
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mai lungi mai po�i a�tepta aproximativ o or�. 
Transportul propriu-zis dureaz� cam 30 de mi-
nute a�a c� ajungi la ora 15.30-16.00. Bineîn�e-
les c� majoritatea persoanelor mai au de mers 
pân� ,,acas�” c�ci pu�ini sunt noroco�ii ,,l�sa�i 
în fa�a por�ii” 

A�a c� dup� 12 ore ,,pe drum” exist� o 
probabilitate destul de mic� s� mai fie vreunul 
dintre noi dornic s� mai înve�e, s�-�i scrie teme-
le...,,Frumuse�ea”const� în acumularea experi-
en�ei!  (Tudose Daniel-Ionu� , cl a XII- a B) 

 
DESPRE P�RIN�I, DESPRE COPII... 
Stau �i m� gândesc cum e s� fii p�rinte, 

nu sunt curios s� aflu personal asta cât mai cu-
rând, pentru c� mai am multe stadii de parcurs 
pân� la acel nivel. Dar m� întreb cum poate �ti 
cineva dac� e un p�rinte bun sau mai pu�in bun 
pentru copiii s�i, având în vedere c� nu a mai 
f�cut asta pân� acum. De obicei, multe lucruri 
nu ne reu�esc din prima, dar în cazul a-cesta nu 
prea cred c� avem voie s� gre�im. Spun doar 
c� nu aveam voie, nu c� în ziua de azi nu se 
gre�e�te în acest domeniu. Nu doar dac� dai 
na�tere unui copil, te po�i numi p�rinte, cine cre-
de aceasta se în�al�. Pentru a da un exemplu 
mai practic a�a, dac� tu cumperi ou�, trebuie s� 
�tii �i s� le g�te�ti, s� le prelucrezi pentru a ie�i 
ceva bun, nu te po�i numi bu-c�tar dac� doar le-
ai cump�rat.  

Bineîn�eles c� ai putea s� iei exemplu 
p�rin�ilor t�i, asta ar fi o posibil� alternativ� de 
urmat. Experien�a pe acest plan nu prea exist�, 
a�a c� faci si tu ce au f�cut mama �i tata, chiar 
dac� ei erau în alt� perioad�, probabil le repe�i 
gre�elile, dar de aceast� dat� mai îmbun�t��ite 
sau mai rele. Ai acea dorint� de a face totul cât 
mai bine, evident c� nu o s� reu-�esti a�a cum 
îti dore�ti, dar m�car încerci, pâna la urm� e 
vorba de o persoan�, doar dac� te str�duie�ti 
nu înseamn� c� faci bine  

Dac� nu ai avut un exemplu prea bun în 
familie, po�i aplica metoda de a face mai mul�i 
copila�i; în final, cred c� o s� înve�i cum trebuie 
procedat �i ce ai gre�it înainte...era mai u�or 
dac� erau doar ou� �i f�-ceai o re�et�. Aici e 
vorba de personalit��i în formare, cineva care o 
s� aib� ceva din tine, o calitate, vreun defect, cu 
sau f�r� voia ta, oricum nu conteaz�, nu 
semnezi o cerere cu ce ai vrea s� poat� face 

juniorul. În zilele de azi, na�terea unui copil e o 
bucurie, eu a� zice mai bine o stare de �oc, 
dup� care î�i revii pân� la adolescen�a copilului 
(poate mai târziu) si îti dai seama c� din ou a 
ie�it o g�in� dornic� de afirmare.  
 
DORNICI DE MAI MULT 

Am observat aceast� dorin�� de a nu te 
mul�umi cu ce ai, nu neap�rat la mine, dar, în 
ge-neral ea exist� �i nimeni nu o poate con-
testa. B�nuiesc c� �sta e un principiu al vie�ii 
din punctul cuiva de vedere: al meu, al t�u, al 
oricui. Ne dorim �i facem sacrificii inimaginabile, 
dar totu�i le facem de dragul reu�itei, de a înde-
plini dorin�a suprem�. Dup� ce ajungi la ea, vezi 
cum e, o atingi emo�ionat...nu mai e a�a de inte-
resant� ca la început, este doar un lucru care a-
tunci te-a determinat s� faci multe s�-l înde-
pline�ti �i a-cum...parc� nu mai e acela�i. Cul-
mea, afli c� tocmai tu te-ai schimbat, acum do-
re�ti �i mai mult, vrei s� urci �i mai sus. 

 Oare acela s� fie locul unde te vei sim�i 
împlinit pe toate planurile? Bineîn�eles c� nu, ar 
fi prea frumos, poate prea u�or pentru tine care 
ai f�cut atâtea.  

Poate fi locul unde vei mai bifa o reu�it� 
în lista �elurilor tale, sau doar locul de execu�ie 
al t�u. Da...ai vrut mai mult, ai c�zut...acum e�ti 
un ratat. Nimeni nu �i-a zis c� o s� reu�e�ti, toc-
mai tu? de ce tu? Ce te face mai special decât 
ceilal�i?...r�spunsul �sta e la tine, 
cred c� nici nu-l cuno�ti. Întotdeauna 
la tine e r�spunsul, dar niciodat� nu-l 
g�se�ti...ce paradox. Trebuia s� fie 
mai simplu s� reu�e�ti, de ce mereu 
suntem într-o extrem� a binelui sau 
a r�ului.  

To�i vrem calea de mijloc, 
dar mergem, ne aventur�m spre 
margini. Sunt mul�i acolo jos care o-
dat� credeau c� vor reu�i, dar au c�zut, ne-
maiavând puterea s� o ia de la cap�t. Eu m� ri-
dic, sunt puternic dac� am putut s� nu m� dau 
b�tut... sau cel pu�in a�a cred. Sunt iar sus, ne-
siguran�a îmi confirm� asta. Dorin�a de mai mult 
poate fi letal� personalit��ii tale.  
 
(George �erban, cl. a X-a B) 

 
BLOG-UL, O NOU� PASIUNE, O NOU� PROVOCARE 

 
Unii se întreab�: „Ce sunt blog-urile ?”.  
Blog-ul este un univers virtual ap�rut recent în spa�iul cibernetic, de obicei, cu caracter 

personal. De la apari�ia sa, aceast� publica�ie web a prins la toate categoriile de vârsta, de la 
novicii în domeniul IT-ului pân� la adev�rati veterani în acest domeniu. Utilizatorii de blog-uri folo-
sesc aceste spa�ii virtuale pe post de jurnale personale, prezint� �i discut� anumite domenii soci-
alle, literare, IT, medicale, fizice, comerciale (pentru vinderea unor anumite produse sau pentru  

prezentarea unor anumite firme sau magazine).
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Toate blog-urile la un loc formeaza o blogosfer�, realizându-se astfel o adev�rat� comu-

nitate.Pe lâng� informa�iile care sunt prezentate în blog-uri, aceste publica�ii pot fi o surs� de ve-
nit pentru administratorii lor. Blog-urile ofer� o posibilitate de liber� exprimare, atât pentru per-
soanele publice, cât �i pentru oamenii obi�nui�i, dar �i o cale mai accesibil� de informare. Acestea 
pot fi create �i între�inute gratuit, existând platforme anume create, cum ar fi Wordpress, 
Blogger, Blog etc. Unele dintre acestea sunt adev�rate biografii sau autobiografii, pot fi pre-
zentate interviuri, comentarii la diverse evenimente din societate. 

Un mare defect al blog-urilor este prezentarea lor eronat�, adic� de cele mai multe ori su-
biectiv�, a unor informa�ii. De asemenea, are loc �i o invadare a intimit��ii in ceea ce prive�te jur-
nalele personale, deoarece platformele sunt în leg�tur� cu motoarele de c�utare, astfel c� oricine 
poate ajunge pe o pagin� de blog.Câteva din blog-urile cele mai interesante �i accesate ar fi: 
http://bookblog.ro http://mihaibendeac. word press.com , http://zoso.ro .Universul blog-urilor este 
înc� la început. Treptat, începe s� se dezvolte oferindu-ne numeroase facilita�i pentru a u�ura fo-
losirea acestuia, atât pentru administratori, cât �i pentru cititori(utilizatori).  
Al�ii se întreab�: ,,Pân� unde merge libertatea de exprimare?” 

Este o no�iune pe care înc� nu am priceput-o. Adul�ii cunosc mai bine aceste complicate 
cuvinte, în spatele c�rora se ascund atâtea tertipuri gazet�re�ti de mahala. Deocamdat� eu cred 
cu t�rie c� blogul devine un altfel de jurnal. Se spune c� nu mai citim, dar totu�i mai scriem!  

                                                                                                      ( Didorac Denis, cl. a X-a C) 
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 Grama Simona:,,Îmi doresc s� merg la facultate, chiar dac� înc� nu m-am decis unde. A� vrea 
s� m� îndrept spre domeniul psihologiei �i îmi doresc ca într-un viitor apropiat  s� devin asistent 
social. Mi se pare interesant� aceast� slujba pentru c� pe de o parte îmi place s� ascult proble-
mele oamenilor, a� vrea s� îi pot ajuta, comunicând cu ei; iar pe de alt� parte, consider c� a-
ceasta slujb� este de viitor pentru c�, s� fim serio�i, peste tot sunt oameni cu probleme! 
Totu�i, trebuie s� am în vedere �i faptul c� actualmente lumea parcurge o criz� economic�, ceea 
ce este foarte urât. Eu sper c� aceasta criz� nu va �ine la nesfâr�it �i c� lucrurile se vor reglemen-
ta. Am uitat s� men�ionez c�: dac� o s� merg la facultate, o s� fac tot posibilul s� imi g�sesc în 
paralel �i un job tocmai din cauz� c� p�rin�ii mei nu îmi pot asigura totul. Efectele amintitei crize... 
În final, pot spune c�, în mare parte, acestea sunt a�tept�rile mele de la via�� �i cred c� dac� am 
încredere în mine �i lupt ca s� ajung undeva, într-un final o s� reu�esc.” 
 
Tatu Mihai: ,,În ceea ce m�  prive�te, dup� terminarea liceului vreau s� m� angajez �i s� urmez 
o facultate de studii la distan��. Sunt foarte con�tient c� în ziua de azi este foarte greu sa îmi g�-
sesc un loc de munc� deoarece suntem în plina criz� financiar� �i sunt disponibiliz�ri în mas�. 
Stau �i m� întreb: oare cine m-ar angaja pe mine, f�r� pic de experien�� �i numai cu un liceu ter-
minat? Oricum, sper în continuare c� o s�-mi g�sesc un loc pe la o firm� ,m�car ca distribuitor, 
dac� nu ca agent de vânz�ri cum îmi doresc eu. În plus, eu cred c� oamenii, care au ajuns sus �i 
au o situa�ie material� bun�, au plecat mai întâi de la munca de jos. 
Ini�ial îmi propusesem s� urmez o facultate de profil auto, mecanic ca s� pot profesa ca inginer la 
o firm� mare de automobile, undeva în alt� �ar� dac� ar fi fost posibil. Acum lucrurile acestea r�-
mân doar vise de adolescent, influen�at de via�� �i de societatea acestor timpuri. Dup� cum îmi 
dau eu seama nu sunt chiar a�a  roz. �tiu c� nu sunt numai eu în aceast� situa�ie, care se anun�� 
pu�in dificil� pentru un început de drum. Afirm acest lucru din cauza acestei crize financiare mon-
diale. Mul�i oameni maturi, care au familie �i au mai multe responsabilit��i, r�mân f�r� locuri de 
munc�. Con�tientizez c� este mult mai greu ca noi, adolescen�ii, s� g�sim ceea ce ne dorim: 
salariu decent, program rezonabil, etc. Am fost înv��at c� nu este o ru�ine s� munce�ti, ci c� este 
o ru�ine s� munce�ti mult �i s� fii neremunerat. Am mare încredere în mine, în for�ele proprii pen-
tru c� trebuie s� fii preg�tit pentru orice în via��! “  
  
Poloboc C�t�lin: ,, A� opta pentru un loc de munc� pe post de �ofer, salariul s� fie cât de cât 
motivant �i cu respectarea programului sau dac� nu, a� c�uta un post de mecanic. În ambele 
meserii �tiu c� se câ�tig� bine. Oricum, dup� terminarea liceului ne este foarte greu s�  g�sim de 
munc� pentru c� din cauza crizei �i cei care sunt deja angaja�i sunt, în multe cazuri, 
disponibiliza�i. M� voi înscrie la o �coal� postliceal� din domeniul auto. Poate reu�esc �i la 
Facultatea de Mecanic� pentru o �ans� în via��, de�i criza ne afecteaz� pe to�i, iar �ansele sunt 
minime, din cauz� c� nu avem bani de taxe.În momentul acesta alte locuri de munc� nu am luat 
în calcul...  Poate pe par-curs o s� apar� noi oferte, care s� ne ajute �i pentru a continua studiile.” 
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CARE ESTE IDOLUL T�U ? 
 

ROGER FEDERER: 
,,domina�ia sportului alb’’ 

A fost denumit ,,ma�in�ria 
elve�ian� a momentului" c�ci a uimit ne-
contenit lumea tenisului, în ultimii ani. 
S-a n�scut la 8 august 1981 în Binnin-
gen, Elve�ia dintr-un tat� elve�ian �i o 
mam� sud-africanc�. S-a apucat de tenis 
la vârsta de 6 ani. Pân� la 13 ani a mers 
în paralel �i cu tenisul �i cu fotbalul, dar 
a renuntat la "soccer" datorit� micilor 
succese pe care le avea în tenis (deveni-
se deja campion na�ional în Elve�ia). În 
1998 acesta a devenit campion la juniori 
pe iarba de la Wimbledon �i a participat 
la Olimpiada de la Sidney, unde a ajuns 
pân� in semifinale.  

În februarie 2004 a devenit 
pentru prima dat� num�rul unu �i de 
atunci nu s-a mai clintit de pe tronul s�u, 
reu�ind s� câ�tige 3 din cele 4 turnee de 
Grand Slam. În 2005 a câ�tigat premiul 
Laureus World Sportsman of the Year, 
devansând sportivi ca Michael Schuma-
cher, Lance Armstrong �i Valentino 
Rossi. Tot 3 din 4 turnee de Grand Slam 
a câ�tigat �i în 2006, pierzând doar la 
Roland Garros în fa�a ibericului Rafael 
Nadal. 

Roger corecteaza mereu ziari�-
tii �i fanii care îi pronun�� prenumele in 
limba francez� �i nu în englez� cum este 
corect. Acest lucru nu l-a oprit îns� pe 
elve�ian s� fie num�rul unu mondial în 
tenisul masculin din 2 februarie 2004 �i 
pân� azi, �i cine �tie pân� când va mai 
dura aceast� domina�ie a sa. În copil�rie 
a vrut s� devin� fotbalist, fiind un mare 
suporter al echipei FC Basel, dar a aban-
donat ideea �i s-a apucat de tenis. 

Dac� pe teren Roger este un 
juc�tor extraordinar, în afara lui este un 
om cu suflet bun. În 2003 el a înfiin�at 
Roger Federer Foundation pentru ajuto-
rarea copiilor, in aprilie 2006 devenind 

si Ambasador UNICEF. Chiar dac� la 
orizont au ap�rut adversari redutabili, 
precum Rafael Nadal, Roger Federer va 
fi mereu unul dintre idolii genera�ie 
noastre.    

 (Alexe Ionu� Gabriel, clasa a XI-a B)           

TIGER WOODS :  
,,suprema�ia golfului” 

La întrebarea ,, de ce un articol 
despre un reprezentant al golfului într-o 
revist� �colar�?”- care poate p�rea în-
drept��it�-v� r�spundem bucuro�i: ,, de 
ce s� nu scriem despre cei care au sfidat 
legile firii, în sens bun?” Chiar dac� a-
cesta este sportul grupurilor exclusivis-
te, nimeni nu ne îngr�de�te dreptul de a 

ne alege idolii. În clasele mici credeam 
c� sportul înseamn� doar fotbal. Am fost 
de-a dreptul uimit s� aflu c�, de fapt, 
juc�torul de golf Tiger Woods era, la 
vremea respectiv�, cel mai bine pl�tit 
sportiv din lume,  veniturile sale în 

perioada iunie 2004 - iunie 2005 ridi-

cându-se la suma de 87 de milioane de 

dolari, potrivit unui top alc�tuit de re-

vista Forbes. Locul al doilea in clasa-

mentul celor mai bine pl�ti�i sportivi 

din lume în 2004 era ocupat de pilotul 

de Formula 1,  Michael Schumacher 

(60 milioane de dolari), iar pe pozitia a 

treia s-a clasat pugilistul Oscar De La 

Hoya (38 milioane dolari) 
Tiger Woods s-a n�scut pe data 

de 30 decembrie 1975, fiind singurul 
copil al familiei. Tat�l, Earl, �i-a supra-
numit copilul „Tiger” dup� un bun prie-
ten al s�u, colonel în armata american�. 
Tiger a crescut în Cypress, California �i 
a copil�rit pe terenul de golf al�turi de 
tat�l s�u, un juc�tor foarte bun. Pasiunea 
pentru acest sport s-a intensificat pe m�-
sur� ce a înv��at  mi�c�rile �i a exersat 
diferitele moduri de a lovi mingea. 

Chiar �i înainte s� termine lice-
ul din Anaheim, California, Tiger 
Woods ap�rea la televizor �i câ�tiga 

primul loc în campionatele de golf. Ui-
mitor, dar la vârsta de doi ani a ap�rut 
într-o emisiune televizat�, Mike Douglas 

Show, în care juca golf cu Bob Hope, 
comedian �i juc�tor pasionat. La vârsta 
de 5 ani, a fost acceptat în Golf Digest, 
dup� ce a marcat 48 de puncte în 9 g�-
uri.Tiger Woods ,de �ase ori câ�tig�tor 
la Campionatul Interna�ional pentru ju-
niori, a luat premiul I la vârstele de 8, 9, 
12,13,14 �i 15 ani. Pe când era student 
la Universitatea din Standford, Tiger a 
câ�tigat zece evenimente organizate 
între colegii si titlul NCAA. 
El este cel mai tân�r juc�tor care a atins 
în carier� Marele �lem �i cel mai tân�r 
�i mai rapid juc�tor care a câ�tigat 50 de 
turnee. Woods a de�inut pozi�ia de nu-
m�rul unu în lume în clasamentul pentru 
cele mai multe s�pt�mâni consecutive, 
în care s-a aflat pe locul întâi. 

(Mî�u Ionu�, clasa aXI-a B)  

LEWIS HAMILTON: 
cel mai tân�r campion mondial din  
istoria Formulei I 
În urm� cu câ�iva ani se �tia c� automo-
bilismul �i înotul erau  sporturile unde 
suprema�ia b�rba�ilor albi nu a fost ni-
ciodat� pus� sub presiune. Dac� la înot 
s-a dat o explica�ie oarecum logic� (oa-
sele persoanelor de culoare sunt mai 
grele �i de aceea ei nu pot face perfor-
man�e), în automobilism înc� nu se d�-
duse un r�spuns la întrebarea ,,De ce nu 

sunt �i b�rba�i de culoare în F1?" 

Lewis Hamilton a f�cut istorie:  
Lewis Hamilton si-a inceput cariera la 
vârsta de 8 ani, iar la 10 ani a câ�tigat 
campionatul englez de karting. In 1998 
a semnat cu McLaren, iar doi ani mai 
târziu a ca�tigat campionatul european 
de 
karting. În 
2003 a 
cucerit 
titlul la 
Formula 

British 

Renault, iar în 2005 a câ�tigat titlul 
Euroseries F3 �i MP Monaco F3. �i 
rezultatele uimitoare au continuat s�  
apar�. În 2008 Lewis Hamilton a 
devenit cel mai tân�r campion mondial 
din istoria Formulei 1, la vârsta de 23 de 
ani si 3 zile. Pilotul britanic a câ�tigat 
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titlul de campion mondial în ultimul 
viraj al ultimei curse a sezonului, într-
una din competi�iile de Formula 1, 
considerat� ca fiind printre cea mai 
antrenant� din istorie. Dup� ce anul 
trecut a pierdut titlul mondial "la 
musta��", britanicul Lewis Hamilton �i-a 
luat acum revan�a, reu�ind s� se impun� 
cu doar un punct în fa�a principalului 
contracandidat la titlu, brazilianul  
Felipe Massa, de la Ferrari. Finalul de 
sezon a coincis cu deznod�mântul în a-
cest duel, ultima curs� desf��urându-se 
acas� la Massa, în Brazilia. 
Ploaia a jucat, ca de atâtea alte ori, un 
rol important în asigurarea spectacolului 
total, intervenind parc� dup� un scenariu 
bine stabilit la start �i în ultimele tururi.  
Finalul cursei din Brazilia a fost ,,de 
infarct”:   

Felipe Massa a trecut primul 
grila de start �i s-a putut considera pen-
tru câteva secunde campion mondial, 
dar Hamilton a reu�it s� termine pe locul 

cinci, dup� ce l-a dep��it în ultimul viraj 
pe Glock, pozi�ie care i-a asigurat titlul.  
,,Titlul p�rea c� a fost pierdut pentru al 

doilea an consecutiv, iar Hamilton tre-

buie s�-i mul�umeasc� lui Timo Glock, a 

c�rui Toyota era echipat� cu cauciucuri 

de uscat, iar în momentul în care l-a de-

p��it a fost ca �i cum s-ar fi deschis por-

�ile Raiului", comenta presa britanic� în 
acel moment istoric. 

Citat de agen�iile de pres�, ade-
v�ratul erou declara pentru agen�ia 
Newsin:  ,,Sunt f�r� voce. Tat�l meu 

este aici, al�turi de fratele meu. A fost 

o c�l�torie lung�, în care am f�cut 

multe sacrificii. Când a început ploaia, 

îmi era greu s� men�in viteza �i nu am 

vrut s� risc. Este una dintre cele mai 

mari curse din via�a mea, poate cea 

mai mare. Sunt în extaz, este un vis",  
 

Felipe Massa, pilotul care a pierdut titlul 
de campion mondial în ultimul viraj al 
ultimei curse a sezonului, declara:,, Sunt 

foarte mândru de aceast� curs�, de e-

chip�, de lumea care a fost al�turi de 

mine �i m-a sus�inut mai mult ca nicio-

dat�. Este o zi foarte emo�ionant� pen-

tru mine, pentru c� totul a fost aproape 

perfect. L-am vazut pe Lewis c� l-a de-

p��it pe Glock, iar atunci am trecut prin 

toate st�rile posibile. Din p�cate, am 

ratat titlul la un singur punct, dar a�a 

sunt cursele, trebuie s� fim mândri de 

munca noastr� �i de tot campionatul. 

�tiu s� câ�tig, �tiu s� pierd, voi avea 

multe de înv��at dup� aceste zile". 
(Ciriba�a Cristian, clasa a XII-B) 

Clasament final piloti 2008:  
 1. Lewis Hamilton 98 p. 
 2. Felipe Massa 97 p. 
 3. Kimi Raikkonen 75 p. 
 4. Robert Kubica 75 p. 
 5. Fernando Alonso 61 p. 
 6. Nick Heidfeld 60 p. 
 7. Heikki Kovalainen 53 p. 
 8. Sebastian Vettel 35 p. 
 9. Jarno Trulli 31 p. 
10 Timo Glock 25 p. 
Clasament final constructori 2008:  
 1. Ferrari 172 p. 
 2. McLaren-Mercedes 151 p. 
 3. BMW Sauber 135 p. 
 4. Renault 80 p. 
 5. Toyota 56 p. 
 6. STR-Ferrari 39 p. 
 7. Red Bull-Renault 29 p. 
 8. Williams-Toyota 26 p. 
 9. Honda 14 p. 
10. Force India-Ferrari 0 p   
MICHAEL PHELPS: 
 ,,Extraterestrul de la Beijing” 
,, Zeii din Olimp au coborât din nou 

printre noi”- acesta era titlul �tirilor  
prime time de vara trecut�. A devenit 
idolul  meu din prima zi a olimpiadei: 
Michel Phelps, supranumit ,,Glontele 

din Baltimore”. Ignorând partea politic� 
�i economic� a competi�iei, cea de-a 29-
a edi�ie a Jocurilor Olimpice a fost con-
siderat� de c�tre speciali�ti ca cea mai 
bun� si mai spectaculoas� din istorie… 
S-au doborât 38 de recorduri mondiale 
si 85 de recorduri olimpice, doi sportivi 
reu�ind s� uimeasc� lumea cu perfor-
man�ele lor absolut fabuloase. 
Michael Phelps – „Glontele din Balti-
more” �i atletul jamaican, Usain Bolt – 
„Fulgerul”, au demonstrat c� limitele 
umane sunt relative �i c� nimic nu este 
imposibil în sport.Cele 8 medalii de aur  
cucerite la Beijing l-au transformat pe 
Michael Phelps în eroul vremurilor 
noastre. Înot�torul american a devenit 
cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor 
Olimpice, dup� ce a adunat 14 medalii 
de aur la trei Olimpiade. Phelps a dobo-
rât astfel recordul legendarului Mark 

Spitz, care ob�inuse 7 medalii de aur la 
München, in 1972. 
Povestea lui Michael Phelps: 
Povestea lui Michael Phelps a început în 
urm� cu 8 ani, la Sydney, cu un loc 5 la 
200 metri- fluture. Avea 15 ani �i era un 
adolescent sl�b�nog �i cl�p�ug, de care 
toat� lumea se amuza. Pu�tiul din Balti-
more a dat buzna in vie�ile americanilor 
�i le-a transmis: „Eu voi fi mândria 

voastr�”. Tocmai se calificase la Jocu-
rile Olimpice de la Sydney, devenind cel 
mai tân�r înot�tor din Statele Unite, 
prezent la Olimpiad�, în ultimii 68 de 
ani. La 19 ani, la Olimpia-da de la 

Atena, Phelps nu voia doar s� câ�tige, ci 
s� se lupte pentru a egala recordul de 7 

medalii de aur cucerite la o edi�ie de 

compatriotul s�u Mark Spitz. „Este 
imposibil”, 

s-au 
revoltat 

cunosc�tori
i 

fenomenul
ui. 

„Glontele 
din 

Baltimore” 
le-a dat îns� mari emo�ii când a 
contabilizat �ase medalii de aur. 

Un celebru comentator sportiv 
spunea: ,,înot�torul de 23 de ani a venit 

la Beijing cu aura unui extraterestru”. 
Toat� lumea �tia c� avea s� se întâmple 
ceva nemaipomenit, de�i nimeni nu �tia 
cum. Americanul �i-a v�zut îns� de trea-
b�. A început s� câ�tige curs� dup� 
curs� �i s� doboare record dup� record. 
În cele din urm�, a adunat 8 medalii de 
aur, exact atâtea câte �i-a propus. A po-
zat apoi în Sport Illustrated cu toate  
medaliile la gât, a�a cum o f�cuse în  

1972 idolul s�u, Mark Spitz. 
  Ce secrete  ascunde Phelps? 
Sportivul american are 1,90 metri 
în�l�ime, iar bra�ele sale deschise m�-
soar� 2 metri. Phelps poart� 49,5 la pi-
cior, iar articula�iile de la glezn� au o 
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asemenea mobilitate încât acesta poate 
s� întind� piciorul dincolo de punctul 
maxim pe care îl reu�e�te un balerin, 
fapt ce îi confer� un mare avantaj, în 
momentul în care „biciuie�te” apa. Presa 
britanic� sus�ine c� Michael Phelps m�-
nânc� zilnic circa 12.000 de calorii, de 
aproape 6 ori mai mult decât un adult 
normal. Cel mai mare secret const� îns� 
în motiva�ia �i determinarea acestui fe-
nomen despre care vom auzi, cu sigu-
ran�� �i la urm�toarele competi�ii 
sportive de anvergur�. 
(�tefan Ionu� Cristinel,clasa aXI-a B) 
USAIN BOLT – „Fulgerul”  
(cel mai rapid om din toate timpurile) 
Într-o socitate dominat� înc� de r�zboaie 
�i de manifest�ri extremist, ace�ti 
oameni ne-au amintit de spiritualul 
olimpiadelor a�a cum ne-au înv��at 
odinioar� în�elep�ii greci. Dac� Michael 
Phelps este regele bazinelor olimpice, 
jamaicanul Usain Bolt este cel mai  
rapid om din toate timpurile. Bolt este 
cu atât mai special cu cât a triumfat cu 
recorduri mondiale (!) la 100 de metri, 
200 de metri si la stafeta de 4 x 100 

metri, performan�a jamaicanului fiind 
unic� în istoria olimpic�. 
„A alergat in viitor“: 

Imediat dup� ce Bolt a doborât 
recordul mondial la suta de metri, 
Reuters a notat: „Omul se poate deplasa 
cu o viteza de peste 37 km/or�”. A 
dovedit-o Usain Bolt, care a împins 
posibilit��ile umane c�tre aceasta limit� 
în proba de 100 m plat de la Jocurile 
Olimpice.  
 Lejeritatea cu care jamaicanul 
si-a batut propriul record, terminând 
cursa la relanti in 9,69 secunde, în 
condi�iile în care vântul a fost zero, iar 
ultimii metri au fost dedicati 
preconizatei victorii,  las� deschis� 
lupta cu propriile noastre limite”. 
Ca o curiozitate, caraibianul n�scut la 
Trelawny a doborât recordul mondial în 
condi�iile în care a alergat cu �iretul 

desf�cut la pantoful drept. „A alergat în 
viitor”, a fost concluzia comentatorilor 
dup�  
performan�ele istorice ale 
„Fulgerului” 
 Bolt la Beijing. 

 
Cine este Usain Bolt? 
La 22 de ani, Bolt are dimensiuni greu 
de întâlnit la un sprinter. Socotit prea 
înalt pentru cursele de vitez� (1,96 metri 
si 86 de kilograme), el a f�cut prima 
oar�  senza�ie în 2002, când a câ�tigat 
mondialul de juniori în proba de 200 de 
metri. Bolt a crescut în Trelawny, pe o 
planta�ie de cafea pe care munceau p�-
rin�ii lui. Cei 4 kilometri pân� la �coal� 

erau parcur�i alergând cu prietenii si 

�utând in sticle goale din plastic, care 

�ineau loc de minge.�i înc� ceva: Usain 
Bolt mânânca la fel de mult ca Michael 
Phelps... Chiar înaintea cursei de 100 de 
metri, încheiata cu un timp fenomenal  
de 9,69 secunde, Bolt s-a îndopat cu 
buc��i de pui cu banane! A�tept�m 
urm�toarele competi�ii.  
Ce am înv��at de la acest sportiv? C� o 
condi�ie modest� este doar o stare 
pasager�. Important este de unde ai 
plecat �i unde ai ajuns… 

 (Bîrzu Ionu�, cl a XI-a B)

 

CEA MAI TÂN�R� ALPINIST� DIN LUME 
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O CEA�C� DE GUDRON, V� ROG! 

     Orice fum�tor �tie �i probabil va spune o dat� în 
via�� gluma cu individul care trece strada aprinzân-
du-�i o �igar� si este c�lcat de ma�in�… Morala ar fi 
c� fumatul ucide. Prost banc!,,Fumatul este singura 
cauz� important� în rata deceselor, ce poate fi e-
vitat�”. Aceasta este una dintre concluziile majorit��ii 
ac�iunilor de cercetare legate de un domeniu atât de 
vast, precum industria tutunului. Ne trec fiorii când ci-
tim cifrele! Doar pe continentul european peste500.000 
de oameni mor anual din cauze legate de fumat. Iat� 
adev�rul din cifre! Ce adev�ruri se as-cund dincolo 
de campanii �i de interesele economice? 
     ,,Adolescen�ii îngroa�a rândurile fum�torilor. În 
ultimii ani au existat aspecte alarmante ale cre�terii 
prevalen�ei fumatului, pân� în acest an, 2007, cifrele 
fiind neiert�toare, spune conf. dr. Florin Mihaltan, 
pre�edintele Societ��ii Române de Pneumologie(SRP)  
Studiile arat� c� numai în perioada 1999-2006, dinami-
ca cea mai mare s-a înregistrat în rândul femeilor �i 
al adolescen�ilor, ace�tia alimentând e�antionul de a-
dul�i. La adolescen�i era o cre�tere de11%, în ultimii 
7 ani. Alte studii ar�tau ca pân� la vârsta de 14 ani, 
50% dintre copii au încercat deja o �igar�. În �ara 
noastr� s-au raportat elemente îngrijoratoare legate 
de: 
-sc�derea vârstei debutului fumatului; 
- egalizarea inciden�ei acestui viciu la nivelul sexelor; 
- prezen�a unor boli obstructive cronice, cum ar fi  
  astmul (aproximativ 1 milion de pacien�i), BPOC-ul  
  (bronhopneumopatia obstructiv�) prezent la 10%  
din popula�ie, etc. 
Ne otr�vim cu bun� �tiin��: 
Toxicitatea : efectele d�unatoare, cu excep�ia 
mirosului �i a ,,buzunarului”, se produc pe termen 
mediu �i lung. Faptul c� nicotina luat� singur� este o 
otrav� extrem de toxic�, trece deseori neobservat. 
Pu�in� lume stie c� nicotina este vândut� în comer� si 
sub forma unui pesticid. În plus, în fiecare an foarte 
mul�i copii ajung la spital dup� ce m�nâncâ �ig�ri sau 
mucuri de �igar�. Cantitatea care se g�seste în trei 
sau patru �ig�ri (aproximativ 60 mg de nicotin� - dac� 
ar fi absorbit� în întregime) poate ucide un adult. 
Consumarea propriu-zis� a cantit��ii de nicotin�, ce 
se g�se�te într-o singur� �igar�, poate îmboln�vi grav 
un copil pre�colar. Intoxicarea (prin inghi�ire) cu 
nicotin� provoac� st�ri de vom� si grea��, dureri de 
cap, respira�ie greoaie, dureri stomacale si atacuri de 
panic�. Aceste simptome sunt cauzate de stimularea 
excesiv� a neuronilor colinergici. Persoanele intoxi-
cate de insecticide pe baza de organofosfa�i resimt 
exact acelea�i simptome. ,,Otr�vurile se înghesuie 
în �igar�”, spune o vorb� din b�trâni.  
O cea�c� de gudron, v� rog! 
Cel mai d�unator efect al nicotinei este dependen�a 
fizic� �i psihic� pe care o creeaz� consumatorului. 
Pe lâng� nicotin�, �ig�rile �i fumul mai con�in aproxi- 

mativ 3700 de substan�e chimice: amoniac, arsenic, 
gudron, hidrogen cianid, monoxid de carbon sau gaz 
butan, etc. Acestea sunt foarte cunoscute din cu totul 
alte ,,contexte”.  Arsenicul este folosit ca otrav� îm-
potriva �obolanilor, amoniacul este compus al deter-
gen�ilor. Circa  43 din substan�ele men�ionate sunt 
cunoscute ca �i cauzatoare de cancer. Cele mai de 
temut sunt: benzopirenul, N-nitrosaminele, aldehide-
le, clorura de vinil, hidrocarburile aromatice (benze-
nul, fenolii etc.), etilenoxidul, arseniul, poloniul, cad-
miul, cromul, etc. Din procesul de ardere rezult� gu-
dronul.  

 Un pachet de �ig�ri pe zi înseamn� aproxi-
mativ o cea�c� de gudron în stare pur� pe an. Gu-
dronul se depune pe plamâni si induce tusea, cre�te 
riscul dezvolt�rii infec�iilor în sistemul respirator �i 
con�ine substan�e care cauzeaz� cancer. Con�inutul 
în nicotin� �i alte substan�e, depinde de varietatea de 
tutun, de condi�iile �i metodele de cultur�, precum �i 
de pozi�ia pe plant� a frunzelor recoltate. Nicotina a-
re �i efecte terapeutice. Este o substan�� care se re-
g�se�te în natur�, reprezentând în mod obi�nuit a-
proximativ 5 % din greutatea plantei de tutun. �ig�rile 
con�in între 8 si 20 de miligrame de nicotin�, îns� 
doar aproximativ 1mg este absorbit de organism din-
tr-o �igar�. 
De ce fum�m noi, adolescen�ii? 
  Este vorba despre dorin�a de a fi ,,ca ceilal�i”, 
de a te da mare, cu orice pre�. Mai intervine �i pre-
siunea grupului din care faci parte (puterea antu-
rajului). Acesta este adev�rul. Când fumezi, te sim�i 
tare, te sim�i puternic .Crezi c� faci ceva curajos! 
Faci ceva interzis prin tot felul de regulamente �i te 
crezi important. Este doar o iluzie.  
Studen�ie �i ,,fumuri”, plus de nicotin� în sesiune  

Un cunoscut doctor spune c� : ,,se fumeaz� 
mult mai mult în primii ani de facultate decât în liceu.” 
Implica�iile digestive ale fumatului, asociat cu o ali-
menta�ie necorespunz�toare reprezint� o re�et� ,,de 
succes” pentru ulcerul gastric. Acesta înregistreaz� 
cote alarmante în rândul studen�ilor. Acelea�i studii 
arat� c� ,,prin cre�terea activit��ii neuronilor, nicotina 
îmbun�t��e�te timpul de reac�ie si abilitatea de a fi a-
tent, f�cându-v�, pe moment s� v� sim�i�i capabili de 
a munci mai bine. Eliberarea neurotransmi��torului 
numit dopamin� în partea posterioar� a creierului 
determin� apari�ia unor sim�aminte pl�cute, de feri-
cire care încurajeaz� repetarea respectivei activit��i. 
Stimularea desc�rc�rii de glutamat, un neurotrans-
mi��tor cu func�ii în înv��are �i memorare, îmbun�-
t��e�te conexiunile între grupurile de neuroni. Aces-
tea pot constitui baza fizic� a ceea ce cunoa�tem 
drept memorie. Atunci când e folosit� nicotina, gluta-
matul poate crea o bucl� a memoriei cu privire la 
senza�iile pl�cute sim�ite �i poate determina o mai 
mare nevoie de a fuma. Creierul produce mai multe 
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 endorfine ca r�spuns la nicotin�. Endorfinele sunt 
mici proteine, denumite calmantul natural al organis-
mului. Structura lor chimic� este foarte asem�n�toa-
re cu cea a puternicelor calmante sintetice, ca de e-
xemplu morfina. Endorfinele pot si ele sa conduc� la 
senza�ii de euforie”. Totul se rezum� îns� la senza�ii 
de moment.(Poloboc Lucia -Nicoleta,  clasa a XI-a B, Trof 
Dorina, clasa a X-a C) 
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(mai mult sau mai pu�in ignorate ) 
 
1.Fumatul d�nueaza grav �i…s�n�t��ii celor din 
jur:  
Cu cât expunerea la fumul de �igar� este mai prelun-
git�, cu atât riscurile sunt mai crescute, chiar �i pen-
tru nefum�tori. Fumatul pasiv reprezint� expunerea 
la fumul de �igar� ambiant, adic� fumul expirat de fu-
m�tor �i fumul emanat de cap�tul aprins al �ig�rii. 
Do-u� treimi din fumul emanat dintr-o �igar� aprins� 
nu sunt inhalate de fum�tor, ci sunt eliberate în at-
mosfer� �i contamineaz� aerul. Astfel, fumul de �iga-
r� ambiant con�ine de dou� ori mai mult� nicotin� �i 
gudron �i de cinci ori mai mult monoxid de carbon 
decât fumul inhalat de fum�tor. Cifrele sunt de-a 
dreptul ,,dezagreabile”: peste 
ocean, s-a demonstrat c� agen�ii 
toxici ai fumului de �igar� 
cauzeaz�  3000 de decese prin 
cancer la nefum�-tori în fiecare an 
�i poate agrava astmul, bron�ita �i 
pneumonia. 
2. Fum�torii mor mai tineri: 
Expresiile de genul ,, am avut un 
unchi ce a fumat toat� via�a �i a murit la 70-80 de 
ani” sunt frecvent întâlnite. Bine, bine, dar care a 
fost calitatea vie�ii acelui om? Cum au fost ultimii 
lui 20 de ani? De câte ori nu s-a trezit diminea�a 
transpirând, tu�ind zgomotos, c�utându-�i 
frenetic prin buzunare pachetul de �ig�ri?  
�tia�i c� tot mai mul�i români de peste 35 de ani mor 
anual din cauza fumatului? Un studiu al Universit��ii 
de Medicin� ,,Carol Davila” din Bucure�ti arat� c� un 
sfert dintre b�rba�i si 5% dintre femeile de peste 35 
de ani din �ara noastr� mor în fiecare an din cauza 
tutunului (33 de mii de b�rba�i si 6 mii de femei din 
România mor anual dup� vârsta de 35 de ani din ca-
uza tutunului). Mai mult, în fiecare an, medicii înre-
gistreaza 8 mii de noi cazuri de cancer bronhopulmo-
nar, iar dintre acestea, 7500 se datoreaza fumatului. 
Îngrijor�tor este faptul ca 30% dintre românii de pes-
te 15 ani fumeaz�. Detaliat, b�rba�ii sunt cei mai ,,îm-
p�timi�i”. Se pare c� aproape jumatate dintre persoa-
nele de sex masculin din �ar� fumeaz�, în timp ce fe-
meile sunt mai rezervate în aceast� privin�� (aproxi-
mativ 18% ).  
3.O �igar� scurteaz� via�a cu �apte minute: 
Evident, sunt si alte c�i pe care ac�ioneaz�. De e- 

xemplu, favorizeaz� depunerea colesterolului d�u-
n�tor în artere, iar sângele circul� mai greu. Dac� se 
înfund� o arter� ce deserve�te inima, se produce 
prea popularul infarct miocardic, iar individul poate 
muri ,,cu succes”. Lista poate continua, dar lec�iile de 
medicin� plictisesc. Câteva date pot face cât o mie 
de cuvinte. Un pachet fumat zilnic vreme de un an 
scurteaz� via�a cu 51.100 de minute, adic� 35,5 zile . 
O treime din decesele prin cancer sunt diagnosticate 
la fum�tori. Cel mai mare procent de fum�tori se în-
cadreaz� între 25 si 44 de ani, apoi urmeaz� adoles-
cen�ii (15-24 ani). Fumatul provoac� mai multe de-
cese decât consumul ilegal de droguri, accident-
tele de circula�ie, sinuciderile, tulbur�rile mentale 
si SIDA. Avem datoria de a ne informa. Iar fumatul 
este, pân� la urm�, o chestiune de op�iune.  
4.Fumatul provoaca îmb�tr�nirea tenului ( a pielii, 
în general):  
Este �tiut c�, în timp pielea unui fum�tor devine  pal-
id� spre gri; în plus dezvolt� mai devreme riduri. A-
ceste ,,nepl�ceri” apar ca urmare a reducerii circu-
la�iei sângelui, factor determinant în multe afec�iuni 
ale pielii. Cum se manifest� concret acest proces? 
Hemoglobina din sângele uman are o afinitate de 
210 ori mai mare pentru monoxidul de carbon decât 

pentru oxigen. 
5.Fumatul provoac� sc�derea 
rezisten�ei fizice: 
Monoxidul de carbon - un gaz 
foarte toxic din fumul de �igar�- 
reduce transportul de oxigen c�tre 
organele interne. Monoxidul de 
carbon este fixat de hemoglobin� 
sub forma de carboxihemoglobin�, 

a c�rei concentra�ie în sângele fum�torilor atinge 8-
9% (fa�� de 0,5% la nefum�tori). Aceasta duce la 
pierderea for�ei fizice si la sc�derea st�rii generale 
de bine. Efectele amintite  pot fi percepute de la înce-
put �i un bun exemplu este accelerarea ritmului res-
pirator în momentul urc�rii sc�rilor sau  al practic�rii 
diferitelor sporturi. 
6.Fumatul poate cauza cancer pulmonar, care 
este letal:  
Afectarea c�ilor respiratorii la fum�tori este dat� ade-
sea de compu�ii cu efect toxic asupra cililor din mu-
coasele respiratorii. Ace�ti cili sunt ca ni�te peri�ori 
pe suprafa�a celulelor care tapeteaz� tractul respire-
tor, cu rol de protec�ie. Când sunt distru�i, se 
formeaz� alte celule ciliate în locul lor. Acest ciclu 
fiind îns� repetat de foarte multe ori, la un moment 
dat, în ADN-ul acestora se produce o gre�eala. S-a 
stabilit c� gudroanele din fumul de �igar� influen�eaz�  
aceast� modificare. Astfel, ia nastere un alt tip de 
celule,  cele normale fiind înlocuite. Procesul este o 
modificare adaptativ� a organismului, numit� 
metaplazie. Noile celule produc keratin� la 
suprafa��, ca o reac�ie de ap�rare împotriva aerului 
care vine cu noxe.Celulele sunt mai dure si nu pot  

Exerci�iu: înainte de a mai 
cump�ra un pachet de 
�ig�ri sau înainte de a mai 
fuma o �igar�, încearc� s� 
cânt�re�ti ce câ�tigi �i ce 
pierzi, cu adev�rat!  

�
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realiza func�ia celor ciliate. Substan�ele cu cel mai 
puternic efect toxic ciliar sunt formaldehida, dioxidul 
de sulf, acroleina si hidrogen cianidul, dar exist�  zeci 
de al�i compu�i care au asemenea efect.  
7.Fumatul provoac� dependen�� fizic� �i psihic� 
De ce �ig�rile provoac� dependen�a? O component�, 
mai pu�in  cunoscut�, din compozi�ia fumului de �iga-
r� pare s� distrug� o important� enzim� cerebral�, 
manoamina oxidat� B. Enzima  aceasta este vital� în 
reducerea excesului de dopamine, o substan�� chi-
mic� ce ajut� la transmiterea mesajelor între celule 
nervoase; implicat� fiind �i în comportamentul c�u-
t�tor de pl�cere. Aparent fum�torii au un nivel sc�zut 
de momoamin� oxidat� B �i un nivel anormal de ma-
re de dopamine, lucru care l-ar putea încuraja pe fu-
m�tor s� caute pl�cerea a cât mai mult fum de tutun.  
Exist� �i situa�ii dramatice când cel în cauz� caut� 

 senza�ia respectiv� în alte substan�e, de fapt droguri 
mai puternice. 
Obiceiul de a fuma si dependen�a apar, în general, la 
o vârst� foarte fraged�: În Statele Unite peste 70% 
dintre adul�ii care fumeaz� au început s� fumeze îna-
inte de 18 ani. Aproximativ 6 milioane de adolescen�i 
americani fumeaz�, num�rul lor r�mânând constant 
în ultimii 10 ani, în ciuda avertismentelor sporite des-
pre efectului nociv asupra s�n�t��ii si a interdic�iilor 
de a se fuma în locuri publice.  
Campaniile antifumat sunt din ce în ce mai numeroa-
se �i în �ara noastr�. Exist� site-uri �i organiza�ii spe-
cializate în vederea sprijinirii persoanelor care vor s� 
renun�e fumat. Depinde de ceea ce ne dorim cu ade-
v�rat.   ( Ploscaru F�nic�,  clasa a XII-a B,  
Lupu Costin, clasa XI-a B) 

 

ALCOOLUL NU TE FACE MARE! 
 

Eu sunt convins, într-adev�r c� a bea nu înseamn� s� fii 
cool. Iubesc foarte mult sportul, îl practic �i sper s� am un viitor în 
acest domeniu. Tot convins sunt �i c� adolescen�ii de azi nu beau 
doar pentru a ar�ta lumii din jur cât de cool sunt. P�rerea mea e c� 
un adolescent nu bea doar pentru a se afirma în soci-etate. �i 
problemele unui copil devin din ce în ce mai ap�s�toare �i poate c� 
f�r� ajutor, el chiar nu vede rezolvarea  lor. Mul�i dintre tinerii din 
ziua de azi î�i v�d r�spunsul în pahare pline, deoarece sprijinul �i 
încrederea din partea unor persoa-ne importante le lipsesc.   

Întâlnesc adeseori oameni care pentru a ie�i undeva, întreab� ,,�i…unde bem azi?” sau ,,Hai, s� 
bem ceva!” La orele dimine�ii sau la prânz, indiferent ce zi a s�pt�mânii este… La sfâr�it de s�pt�mân�, 
seara târziu, mai mereu vedem pe strad� adolescen�i venind de la discoteci sau baruri, cl�tinându-se în 
,,bra�ele lui Bachus”.  

Mul�i ,î�i îneac� amarul, spun ei, din diferite motive cum ar fi un examen picat , iubita care i-a p�r�sit, 
probleme în familie,etc. Am înv��at c� atunci când consume alcool, ini�ial se produce un efect stimulator 
(creste debitul verbal, dispar inhibitiile, creste gradul de iritabilitate nervoas�). Îns�, consumat în doze mai 
mari are efect inhibitor (reac�ii slabe la stimuli durerosi, capacitate de discern�mânt slab�, aten�ie si memorie 
alterate).  

În concluzie, alcoolul nu face bine , de�i mul�i cred c� a consuma alcool �i a te îmb�ta e ceva foarte 
obi�nuit. Printre adolescen�i, îns� nu este a�a: adolescen�ii trebuie s� g�seasc� alte modalit��i prin care s� 
treac� peste probleme. S� vorbeasc� cu o persoan� apropiat�, rud� sau profesor, s� g�seasc� o 
ocupa�ipl�cut�, s� fac� sport…           (Udrea Ionu�, clasa a IX-a A) 
TENTA�IILE ADOLESCEN�EI 

Nu doar alcoolul este o mare problem� a adolescentului de azi. Pe lâng� alcool mai sunt �i �ig�rile. 
Un adolescent crede c� dac� merge într-un club, neap�rat trebuie s� consume alcool �i �ig�ri pentru a fi 
cool. C� dac� iese în pauz� sau în fa�a blocului trebuie s� fac� ceva interzis..Din p�cate, la vârsta noastr�, 
nu ne d�m înc� seama cât de periculos este alcoolul, mai ales �ig�rile.  

Consumând alcool �i �ig�ri automat se ajunge �i la droguri.În cazul în care un adolescent ajunge s� 
consume droguri este într-un pericol imens, deoarece, dup� cum am v�zut de mai multe ori la televizor �i la 
dirigen�ie este foarte greu s� renun�i. E greu chiar �i cu ajutorul celor din jur ajungându-se în cele din urm� 
pân� la moarte.Pe de alt� parte, nici alcoolul nu este mai departe decât drogurile , deoarece �i acesta 
creeaz� dependen��, iar un adolescent dependent de alcool poate fi foarte periculos. De aceea pe fondul 
consumului de alcool s-au întâmplat nenorociri si anume accidente de ma�ini, violuri, crime si multe altele. 

A�adar ,st� în puterea noastr� s� încerc�m s� nu ne l�s�m condu�i de alcool �i s� încercam s� îi 
convingem �i pe al�ii s� renun�e la consumul de alcool , deoarece alcoolul nu te face mare, ci doar  te 
distruge! Încet, sigur �i bine! 

(Dudescu Bogdan, Tism�naru Uwe, clasa a IX-a A) 
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