Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan”
Alba Iulia

anul VIII, nr.13, februarie 2011

Ştiai că ...
h m-am născut la 3 februarie 1919 şi m-am numit Liceul de Stat “Mihai Viteazul”?
h între 1924-1938 am construit “casa” în care stau în prezent?
h din 7 noiembrie 1940 stau la actualul “domiciliu”?
h între 1953-1954 mi-am schimbat numele în “Şcoala Medie de Băieţi de 10 ani”?
h 1956-1957 renunţ la fostul nume şi mă numesc “Şcoala Medie Mixtă nr. 1”?
h În 1960-1961 am devenit Şcola Medie “Horea, Cloşca şi Crişan”?
h În 1967-1968 crescând am devenit Liceul “Horea, Cloşca şi Crişan”?
h 1977-1978 Mă îndrăgostesc de cifre şi răspund la numele Liceul de Matematică Fizică “Horea, Cloşca şi

Crişan”?
h 1989-1990 devin Liceul Teoretic “Horea, Cloşca şi Crişan”?

h În 1992-1993 mă decid să mă numesc Colegiul “Horea, Cloşca şi Crişan”?
h 15.04.1999- ultimul buletin, accept să mă numesc şi să răspund la numele

de Colegiul Naţional “Horea, Cloşca

şi Crişan”?
h Sunt foarte tânăr la 92 de ani şi mă mândresc cu copiii, nepoţii şi strănepoţii care îmi duc faima mai departe?

h Îmi doresc la această vârstă să trec cu brio testele numite olimpiade, concursuri şi examenele la care voi participa?
h Mă îmbrac în galben şi albastru (galben pentru că mă simt bine şi sunt independent şi e semnul bogăţiei şi al

succesului, iar albastrul este culoarea apei şi a cerului, a înţelepciunii, a păcii, dar şi a profunzimii, a necunoscutului
şi a frumuseţii, a protecţiei şi a dragostei sincere)?
Despre co-locatari:
h 60 de adulţi (profesori) şi sunt 800 de micuţi (elevi) simpatici, deştepţi dar care mai fac şi năzbâtii?

28 februarie 2011

Semnează,
Colegiul Naţional
“Horea, Cloşca şi Crişan”
Alba Iulia

Cetatea
prin
Fereastra
HCC-ului
Stau. Ascult. Profesorul vorbeşte. Îmi dau seama că nu-l mai aud. Ridic ochii şi văd turnul Catedralei. În
minte mi se conturează Cetatea, deosebită construcţie bastionară de tip Vauban.
Ce înseamnă ,,steaua” bastionară cu 7 colţuri pentru un licean al colegiului nostru şi pentru oricare alt locuitor al
Albei Iulia? O emoţie; iar când emoţia de a auzi cum se amestecă graiul tuturor persoanelor care au păşit aici, se îmbină
cu frumuseţea istorică a zidurilor, se naşte mândria. Mă simt mândră!
De-a lungul secolelor, cetatea noastră şi-a creat propria sa poveste trăită acum de fiecare dintre noi într-un mod
diferit, dar care ne uneşte. Povestea cetăţii e strâns legată de cruzimea războiului, se poate urmări cât de puternică a fost
amprenta militară, în urma măsurilor întreprinse de autorităţile austriece, începând cu secolul al XVIII-lea, în intenţia lor
de a transforma „oraşul din cetate”, într-o puternică garnizoană care să-şi îndeplinească rolul de „piaţă de arme a
Transilvaniei”. De la primul proiect al cetăţii întocmit de Giovanni Morando Visconti (1714) şi mai ales din planurile proiect care îi urmează, până la jumătatea secolului al XVIII-lea, schimbările se doresc în mod evident în interesul
aspectelor militare.
Cetatea e sursa de inspiraţie a oricărui licean, pe străzile sale pavate cu granit, fiind găzduite gânduri de iubire,
poezii, zâmbete. Clădirile: Biblioteca Batthyaneum, Palatul Apor, Palatul
Principilor, Clădirea Babilon, Pavilionul Ofiţerilor, Cercul Militar, Palatul
Episcopal, Clădirea Ierihon, Seminarul Mic, Gimnaziul romano-catolic
Mailath, Colegiul Academic Bethlen, Comisiaratul de Război, Manutanţa,
Pulberăria Rotundă, cele 6 porţi şi alte edificii civile, militare sau laice sunt
şi ele martore ale viselor adolescentine.
Cetatea este centrul spiritual al albaiulienilor, aici înălţându-se
firesc două catedrale care deschid porţile dintre trecut şi prezent, dintre cer
şi pământ. Prin pereţii Catedralei Romano-Catolice, care este cel mai
valoros monument de arhitectură medievală din Transilvania, se aude
tremurul de orgă. Acesta se amestecă cu dangătul de clopot al Catedralei
Ortodoxe, ultima construcţie reprezentativă aşezată în cetate, născând
vibraţii de emoţie în sufletele noastre.
Cetatea este centrul istoric al albaiulienilor; Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, ceremoria încoronării regelui
Ferdinand la 15 octombrie 1922 având loc aici: ,,La orele 11, când în întreaga Românie se băteau clopotele bisericilor,
iar la Alba Iulia răsunau cele 101 de salve de tun, regele Ferdinand a luat coroana de oţel şi şi-a aşezat-o singur pe
creştet. Apoi după ce regina a îngenuncheat, regele i-a aşezat pe cap coroana de aur, a ridicat-o apoi de mână şi a
sărutat-o pe frunte”. Povestea zidită în fiecare bloc de cărămidă, o poveste ce se află necontenit printre noi, înfăţişează
sentimentul de a fi liber: “tuturor cetăţenilor oraşului nostru li se atrage atenţiunea asupra faptului că sunt datori a-şi
arăta toată dragostea faţă de acest măreţ act”.
Cetatea este centru cultural şi turistic. Prin ample proiecte de restaurare şi reabilitare cetatea îşi recapătă farmecul
şi forma de altădată. Latura de vest, distrusă în 1921 va fi reconstituită,
Poarta a IV-a devenind portal de intrare în istorie.
Trei civilizaţii istorice se întâlnesc între zidurile cetăţii. Poarta
Castrului Roman care datează din anul 106 - reconstruită exact după
modelul original - se conturează alături de bastionul fortificaţiei
medievale timpurii şi cetatea medievală de tip Vauban, stârnind interesul
şi imaginaţia liceanului spre o lume unde civilizaţia celor trei epoci
diferite se îmbrăţisează, lăsând pentru noi amintirea şi cultura lumii lor.
Cetatea e o muzică, locul unde orice clădire, orice cuvânt, orice pas
sunt întipărite pentru totdeauna în istorie, formulând astfel povestea
fiecărui ,,copil” al cetăţii.
Sabău Tătar Laura, IX D
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Catedrala Arhiepiscopală
din Alba Iulia
Catedrala cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" reprezintă o simbioză de
vechi stiluri româneşti. Arhitectura sa, inspirată din biserica domnească din Târgovişte, se înscrie în curentul
romantic iniţiat în arta românească în ultimele decenii ale secolului trecut, ce şi-a propus valorificarea creaţiei
artistice medievale de la sud de Carpaţi. Planul catedralei, de tip bizantin, crucea greacă înscrisă, aparţine
arhitectului V. Gheorghe Stefănescu, iar lucrările de construcţie s-au desfăşurat sub conducerea inginerului T.
Eremia.
Intrarea în biserică se face printr-un pridvor deschis cu arcade mari, sprijinite pe patru coloane cu capiteluri.
În nişele laterale din pridvor sunt fixate patru plăci de marmură cu inscripţii comemorative ce ne amintesc de patru
evenimente importante: 1) Tipărirea Noului Testament de Mitropolitul Simeon Stefan la 1648; 2) Unirea de la 1600,
înfăptuită de Mihai Viteazul; 3) Martiriul lui Horea, Closca şi Crişan; 4) Refacerea unităţii spirituale a românilor.
Naosul, impunător prin înălţimea sa, este dominat de cupola centrală, susţinută de patru stâlpi octogonali
placaţi în marmură, iar în exterior se înalţă cele trei turle octogonale, luminate, de câte opt ferestre, cu acoperiş în
formă de bulb şi cu câte o cruce metalică deasupra lui. Iconostasul, mobilierul, stranele au fost realizate din lemn de
stejar, prezentând aceleaşi motive decorative de inspiraţie brâncovenească.
Pictura murală, de origine bizantină, a fost realizată în tehnică frescă de cunoscutul pictor Costin Petrescu şi
ucenicii săi şi se înscrie în spiritul iconografiei tradiţionale. În cupola centrală este pictat Iisus Pantocrator, pe bolta
absidei altarului chipul Maicii Domnului şi alte scene biblice, iar de o parte şi alta a iconostasului sunt aşezate
icoanele mai recente ale sfinţilor ierarhi, Mitropoliţii Sava Brancovici (1656-1683) şi Ilie Orest (1640-1642), ale
Cuvioşilor Mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi a Mucenicului Oprea Nicolae (canonizaţi în
catedrală în anul 1955), care au sprijinit lupta românilor din Transilvania pentru cucerirea drepturilor lor şi au luptat
pentru ortodoxie în secolul al XVIII-lea. De o parte şi de alta a intrării apar portretele suveranilor României Mari
regele Ferdinand I Întregitorul şi soţia sa Maria - subliniind prin aceasta semnificaţia istorică a edificiului. Odată cu
lucrările de renovare a bisericii în 1993, cu prilejul a 75 de ani de la unire, a fost restaurată şi pictată, de către pictorii
Nicolae Sava, Dimitrie Banică şi Grigore Popescu.
Biserica este înconjurată de o incinta dreptunghiulară, cu două pavilioane mari în partea de est şi două
pavilioane în partea
de vest, între ultimele
ridicându-se
clopotniţa înaltă de
58m. Pavilioanele
sunt legate între ele
prin galerii de acces,
susţinute de coloane
şi arcade duble, unele
cu capiteluri de
inspiraţie corintică,
dar de influenţă
brâncovenească.
Intrarea în incintă se
face dinspre vest pe
sub turnul clopotniţă.

Ispas Claudia, XII G
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-locul de întâlnire al culturii, al istoriei si al frumosuluiViena, micul tezaur austriac, a fost vreme de secole capitală imperială si reşedinţă regală a familiei de
Habsburg, iar actualmente este capitalaAustriei.
Având o suprafaţă relativ mică oraşul uimeşte prin frumuseţea diversităţii care este la ea acasă în acest spaţiu
european. Impresionantele parcuri şi grădini care se desfăşoară pe jumatate din suprafaţa sa întregesc splendoarea
numeroaselor construcţii, martore nemuritoare a secole întregi de istorie, de viaţă.Şi pentru că istoria înseamnă cultură,
iar cultura desăvârşeşte arta, Viena este oraşul care le unifică dând naştere unui cântec angelic, unui dans care îţi îmbată
simţurile şi la finele căruia ajungi să cunoşti o importantă parte a istoriei şi a culturii europene.
Catedrala Sf. Ştefan, obiectiv emblematic al Vienei, realizează o îmbinare armonioasă a stilurilor gotic, romanic şi
baroc.Dimensiunile grandioase specifice stilului gotic impresionează, iar acest lucru nu este de mirare.Domul măsoară
34 de metri în lăţime şi 107 metri în lungime şi are patru turnuri, cel mai înalt ajungând la 137 metri.Vizitatorul are şansa
de a urca pâna la o altitudine de şaptezeci de metri de unde se poate bucura de o privelişte superbă. Stilul romanic este
prezent în realizarea porţii principale dar şi a părţii de vest a domului, iar altarul rămâne un element reprezentativ pentru
stilul baroc.
Un alt obiectiv a cărui măreţie este dată de importanţa sa istorică
este Palatul Schőnbrunn. Cu un număr de 141 de camere dintre
care 45 sunt deschise publicului, palatul a fost începând cu secolul
al XVIII-lea şi până în 1918(destrămarea ImperiuluiAustro-Ungar)
reşedinţă de vară a familiei regale de Habsburg.Teatrul, capela,
parcul auto care adăposteşte 60 de automobile imperiale sunt alte
câteva atracţii turistice ale palatului.La toate acestea se adaugă cu
rafinament, delicateţea si simplitatea naturii care dau naştere unei
panorame de o frumuseţe infinită.Acea frumuseţe care iţi
stăpâneşte trupul şi sufletul prin impresionantele grădini artistic
amenajate în jurul palatului aurit.
Opera de stat din Viena
este una dintre cele mai
importante opere din lume,
aici fiind prezentate grandioase spectacole de artă şi balet. Clădirea operei are o
dublă importanţă: turistică şi culturală, ea întrunind aspecte atât culturale cât şi
arhitecturale.Artistic vorbind, Opera din Viena are o reputaţie extraordinară în
întreaga lume care se datorează şi Orchestrei Filarmonice. Cladirea în sine aduce
ca stil arhitectonic cu stilul italian renascentist.
Deşi Viena dispune de numeroase alte obictive importante ca Palatul
Belvedere, Muzeul de Istorie a Artei, Palatul Imperial Hofburg, Parcul Prater,
Karlskirche - Biserica Sf. Karl etc; menţionarea unui element care să amintească
de Wolfgang Amadeus Mozart, faimosul compozitor austriac de talie mondială
care şi-a trăit cei mai prosperi ani din viaţa la Viena, era esenţială.
Obiectivele prezentate sunt doar câteva dintre atracţiile şi monumentele care
fac din Viena o parte a patrimoniului mondial al UNESCO, un loc al grandorii, al
culturii şi al istoriei europene, al frumosului şi al respectului faţă de aceste clădiri
oferite de oameni, oamenilor.
Frumuseţea poate fi înţeleasă în două moduri şi anume: frumuseţe materială,
fizică sau frumuseţea încununată de sentimente, frumuseţea care te prinde in vraja
eternului. O astfel de frumuseţe îmbracă monumentele vieneze care prind viaţă datorită purtării pe umeri a însemnelor
trecerii timpului, a evoluţiei omenirii.
Mihăilă-Florea Diana, XI G
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Vrei să studiezi în străinătate?

De Ce Nu

V i e n a?

Odată cu intrarea României în UE în 2007, ne-au fost deschise mai
multe por!i spre vest.Iar unul dintre cele mai mari beneficii, de pe urma
căreia studen!ii romani pot profita este fără doar și poate accesul la
învă!ământul superior european.
Cu alte cuvinte tinerii români au acum șansa să studieze la unele
dintre universită!iile de prestigiu de pe bătrânul continent. Cu toate acestea însă nu mul!i sunt dornici să se aventureze
spre vest.Cauzele sunt multiple. Unii sunt convinși că pentru a ajunge la o universitate bună europeană este nevoie de un
efort supraomenesc. Al!ii nu au posibilitatea financiară. Iar altora pur și simplu le interzic părin!ii,din comoditate sau
nevoia părintească de a-și avea copilul cât mai aproape de casă, chiar dacă au posibilitatea financiară să-i sus!ină.
Totusi există și unii care și-au încercat norocul în străinătate, eu fiind unul dintre ei. Absolvind liceul HCC în 2009
am ajuns la una dintre cele mai importante hotărâri din via!a unui om; ce drum să aleg? Până la urmă am ales știin!ele
economice la Wirtschaftsuniversität Wien, Viena, Austria (WU Wien). Aflasem de această universitate cu un an înainte,
așa că am avut timp suficient să mă documentez în legătură cu programul și profesorii ei.
Universitatea este una dintre cele mai bune institu!ii economice europene, cea
mai mare universitate pe profil economic din Europa, iar anul trecut s-a situat pe locul
16 (urcare de 18 pozi!ii în 2 ani) în topul anual realizat de prestigiosul cotidian britanic
“Financial Times”. Toate programele universită!ii sunt cu predare în limba germană și
durează 3 ani plus un an masteratul. Pentru cei care nu au cunoștin!e de limbă germană,
universitatea oferă un an special de
pregătire premergător începerii
studiului,an în care cu ajutorul celor
mai buni profesori ve!i ajunge la nivelul cerut, pentru a putea studia la
WU.
Pentru a vă înscrie la WU Wien ave!i nevoie doar de diploma
de bacalaureat,cu traducerea ei legalizată în limba germană sau
engleză,o copie după buletin și dovada(dacă există) a cunoștin!elor de
limbă germană. Taxa de înscriere este de doar € 16.87 pe semestru,
făra costul cazării și al mesei.
Perioada de înscriere este de obicei din iulie până la sfârșitul lui
octombrie. Pentru mai multe informa!ii încerca!i WWW.WU.AC.AT
Pentru cazare la un cămin vă sfătuiesc să încerca!i cât mai repede posibil. În Austria trebuie făcută înregistrarea la
fiecare cămin în parte. Există o multitudine de cămine, neafiliate
facultă!ilor, dar care se ocupă foarte repede. Încerca!i chiar de luna aceasta
dacă pute!i. Tasta!i simplu pe Google “Studentenheim Wien” și ve!i găsi
site-urile multora. De asemenea pute!i încerca la adresele acestea:
WWW.HOME4STUDENTS.AT și WWW.WIHAST.AT
Aici e nevoie de o înregistrare după care ve!i fi anun!a!i unde sunt
locuri libere. În concluzie dacă pute!i pleca nu mai ezita!i!
Vicent Lazăr, absolvent “HCC” 2009
(vicentlazar@yahoo.com)
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Absolvenţi care au ales să studieze în străinătate

Interviu cu Mihai Florea,
absolvent a Institut d'Études Politiques
1. Câteva date despre dumneavoastră.

M.F.: Am 27 ani, locuiesc în Bruxelles de doi ani de zile, mi-am terminat studiile

universitare în Franţa.
2. În ce an aţi absolvit Colegiul HCC?
M.F.: 2001
3. Ce profil aţi terminat în cadrul colegiului?
M.F.: Bilingv română-franceză
4. Cum aţi caracteriza colegiul absolvit?
M.F.: O oportunitate: am descoperit o mulţime de lucruri şi mai ales pasiuni pentru activităţi necunoscute.
5. Ce v-a determinat să studiaţi în străinătate?
M.F.: Curios din fire, am dorit sa încerc să îmi aprofundez cunoştinţele şi să descopăr altele noi într-o altă ţară, într-o altă
limbă, într-o cultură nouă.Afost un fel de „challenge” personal.
6. V-au ajutat studiile din România în admiterea la universitate în Franţa ?
M.F.: Enorm de mult. Chiar dacă sistemele de învăţământ sunt foarte diferite, cunoştinţele acumulate în anii de studii în
România mi-au fost de un mare folos.
7. Cum se desfăşoară o zi la facultate?
M.F.: Depinde foarte mult de profilul ales şi anul în care suntem. Dar în general, o zi de facultate e foarte simplă. Orele de
studiu cu profesorii sunt oarecum reduse, studenţii fiind încurajaţi să studieze singuri sau în grupuri pe proiecte care le
permit să înveţe printr-un fel de practică. Teoria e redusă la un minim necesar, iar studentul este invitat să pună în practică
ceea ce i se explică în clasă.
8. Aţi simţit un handicap prin faptul că sunteţi din România?
M.F.: Nu, niciodată, dimpotrivă. Chiar dacă învăţământul în România e mult mai teoretic decât cel din Franţa, e totuşi
foarte folositor

şi chiar

recunoscut ca fiind o bază
solidă.
9. Pe ce se pune accent în
dosarul de admitere la
această universitate?
M.F.: În 2001, când am
început să îmi pregătesc
dosarul, în acel an trebuia să
fie pregătit cu Ambasada
Franţei, se punea accent pe
competenţele studentului de a
înţelege limba franceză. Se
punea accent şi pe
cunoştinţele sale legate de
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cultura franceză, curiozitatea personală sau motivaţia de a studia şi a se integra
în această nouă ţară, şi bineânţeles, capacitatea sa de a vorbi/înţelege alte limbi
străine.
10. Ce rol a avut absolvirea colegiului în ascensiunea ulterioară ?
M.F.: Pentru mine colegiul a reprezentat o bază culturală foarte solidă şi de
dezvoltare personală, prin activităţile diverse avute în cadrul colegiului.
11. Ce criterii trebuiau îndeplinite pentru a studia în străinătate?
M.F.: În 2001, era bineînţeles necesar să poţi vorbi limba şi diferite teste (ca
DALF-ul, sau altele în cadrul Ambasadei franceze), permiteau candidaţilor să
dovedească aptitudinile în această limbă. În cazul personal, am luat DALF-ul
înainte de a termina liceul, ceea ce mi-a permis o înscriere foarte rapidă.
12. Ce v-a impresionat la această universitate?

M.F.: Independenţa oferită studentului pentru a putea pune în
aplicare cunoştinţ ele acumulate. Sentimentul de
responsabilitate.
13. Cum poţi să îţi petreci timpul liber?
M.F.: Universitatea spre exemplu pregăteşte pentru toţi
studenţii străini o mulţime de activităţi: vizite/excursii în
regiune, sau alte părţi ale ţării, întâlniri cu asociaţii,
întreprinderi şi alte organizaţii care ar putea interesa studenţii
în alegerea unei cariere. O serie de activităţi sportive şi
culturale sunt la dispoziţia studenţilor, în marea lor majoritate
gratuite şi de o foarte mare diversitate.
14. De ce merită să studiezi în străinătate?
M.F.: În primul rând pentru că e o experienţă personală, pe

care nimeni altcineva nu o poate trăi şi deci descrie, în locul tău. În al doilea rând, pentru că te ajută enorm în dezvoltarea
culturală, dar mai ales personală.
15. Ce aţi recomanda unui elev român care ar dori să urmeze această universitate?
M.F.: Un student român va reuşi oriunde, la orice universitate în Franţa, dacă va şti să îşi canalizeze curiozitatea, dorinţa de a
se autodepăşi, de a descoperi la orice ocazie (şi ele nu vor lipsi) ceva nou. Dorinţa de a se integra într-un mediu cu totul nou şi
diferit de cel „de acasă” este iarăşi importantă.
16. Unde lucraţi acum?
M.F.: Sunt de doi ani de zile „Manager în Afaceri Externe pe
lângă Uniunea Europeană”, slujbă pe care am obţinut-o într-una
din cele mai mari multinaţionale din lume, Rio Tinto.
17. Un mesaj pentru elevii colegiului.
M.F.: Este important să ştim ceea ce vrem să facem. Bineînţeles,
uneori este foarte greu să întrevezi tot ceea ce viitorul îţi poate
aduce, dar, o idee, o dorinţă, un vis, cu un pic de curaj, bunăvoinţă
şi muncă, poate deveni realitate. Ceea ce trăiesc eu astăzi mi se
părea, mie şi celor dragi mie, imposibil în 2001, şi totuşi ... sunt o dovadă vie că visele devin realitate.
Vă mulţumim pentru amabilitate!
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Un pas spre trecut
Se spune că ne dobândim gloria prin meritele
strămoşilor, de aceea este foarte important să ne aflăm trecutul,
de unde provenim, cum am evoluat. Noi, elevii clasei a XI-a E
am avut posibilitatea să păşim pe urmele străbunilor în ora de
istorie pe care o desfăşurăm săptămânal la arhive. Cu ajutorul
doamnei directoare, Dana Zecheru, am descoperit diferenţele
dintre nivelul de trai din trecut, din secolele al XIX-lea- sec. al XX-lea şi prezent.
Cercetările au fost efectuate în registre de stare civilă de la instituţiile de cult, registre care ne-au înfăţişat situaţia
naşterilor, căsătoriilor şi deceselor. În urma cercetărilor efectuate s-a putut observa în registrele de naşteri faptul că rata
natalităţii era ridicată. Au existat de asemenea şi cazuri de gemeni sau tripleţi, care din păcate nu supravieţuiau, în cel mai
bun caz supravieţuia unul dintre gemeni. Copii erau împărţiţi în legitimi sau nelegitimi. Nelegitimii erau cei ai căror părinţi
nu erau căsătoriţi, nu se ştia cine este tatăl sau părinţii nu erau căsătoriţi la biserică ci doar la starea civilă. Într-o familie
existau mulţi copii deoarece nu erau mijloace de contracepţie, iar dacă cumva un copil murea, următorul copil era numit
după primul. Numele copilului era dat în funcţie de sărbătoarea cea mai apropiată.Astfel cele mai des întâlnite nume erau:
Gheorghe,Ana, Maria, Ioan, Nicolae. În unele localităţi, datorită influenţei maghiare, unele nume au fost maghiarizate.
În urma studiului realizat în registrele de căsătorii s-a putut observa vârsta fragedă de la care se căsătoreau fetele.
Vârsta minimă era de 14-15 ani, existând în unele cazuri diferenţe mari de vârstă între soţ si soţie. La fel cum se întamplă şi
în zilele noastre au fost cazuri de tinere care s-au căsătorit cu bărbaţi mult mai în vârstă
decât ele, posibil din cauza averii. Pe atunci nu se divorţa, de aceea chiar dacă un cuplu
se separa, doar după decesul unuia dintre ei cel rămas în viaţă se putea recăsători. De
asemenea, nu se oficiau căsătorii în post, în aceea perioadă se păstra tradiţia ca în marile
posturi, cum e postul Crăciunului, să nu se oficieze căsătorii. Cei care se căsătoreau, de
cele mai multe ori proveneau din familii de ţărani economi, adică ţărani care pentru a
supravieţui lucrau pământul.
Cercetările efectuate în registrele de decese au scos la iveală nivelul ridicat al mortalităţii în rândul minorilor. Cel
mai probabil de vină era nivelul scăzut de trai. Medicina nu era atât de avansată şi de aceea de multe ori cauza decesului
rămânea un mister. Din cauza lipsei îngrijirii medicale necesare au fost putini gemeni sau tripleţi care au supravieţuit. În
cazul în care preotul satului nu cunoştea cauza decesului el trecea în registru “moarte ordinarie” adică moarte naturală.
Cele mai des întâlnite boli din aceea perioadă, datorită cărora se deceda frecvent au fost: cancerul, care pe atunci se numea
rac, tuberculoza, dizenterie, tifos, difterie şi scarlatina. Au fost cazuri de decese survenite în urma împuşcării sau chiar
accidente de maşină. Au fost totodată şi cazuri de decese provenite de pe urma consumului exagerat de alcool. Între anii
1918-1919 a fost o epidemie de gripă spaniolă, în urma căreia au murit mulţi oameni. Au fost foarte multe victime ale
primului razboi mondial. Cei care se sinucideau şi femeile
uşoare erau îngropaţi în afara cimitirului, fiind foarte stricţi în
această privinţă. Au fost cazuri de decese de la vârste fragede,
nou născuţi până la vârste înaintate de 106-107 ani.
În acest semestru fiecare elev îşi va alcătui arborele
genealogic aflându-ne rădăcinile, fiind foarte norocoşi că avem
această posibilitate. Este important să ne cunoaştem trecutul,
iar strămoşii noştri sunt trecutul nostru, trecutul nostru este
baza pe care ne construim viitorul.
Cosma Diana, XI E
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Trecerea de la vechi la nou
Ne dorim o schimbare, ne dorim evoluţie, tindem spre tot ceea ce este nou….dar câţi dintre noi
realizăm că astfel pierdem esenţa din lucruri?! Dar care este acea esenţă? Detaliile fac lucrurile mai
importante, ele sunt baza realizărilor, pentru că ele sunt de fapt esenţa. Dacă vrei să vezi în profunzime o
situaţie priveşte la detalii.
Nu mai avem timp să ieșim pe stradă sau în parc să ne plimbăm cu rolele, suntem mult prea ocupaţi ca
să navigăm pe internet, sentimentele mai nou sunt virtuale; nu avem răbdarea, dorinţa să mergem la
bibliotecă să ne documentăm despre o anumită temă, avem internetul care ne ușurează munca. Oare noi vom
mai avea ce să le povestim copiilor sau nepoţilor nostri, vor mai fi poveștile noastre de viaţă, asemănătoare cu
cele ale bunicilor noștri?
Trăim într-o lume a informa&iilor, în care o veste se transmite în doar câteva secunde, pe când strămoșii
noştri reuşeau să transmită o veste într-o săptămână prin intermediul unei scrisori. Auzim în toate părţile că nu
avem timp, că nu ne mai ajunge timpul şi parcă zboară pe lângă noi, dar câţi dintre noi nu îşi ocupă timpul cu
lucruri neimportante ex: Facebook, Hi5, Twiter, Messenger? Simţim cu toţi o puternică dorinţă de afirmare,
dar câţi dintre noi aleg opţiunea bună? Se ajunge faimos dacă promovezi prostia sau pornografia, criteriile de
bază pentru a ajunge Cineva.
Secunda nu mai este secundă, iar minutul minut. Iar noi… Noi nu mai suntem cum eram, suntem niște
copii perfecte ale celor din jurul nostru, nişte actori în propia viaţă dezminţind trecutul și visând la un viitor
măreţ. Se promovează artificialitatea însă uităm de originalitate, se promovează perfecţiunea însă nu și
naturaleţea.
Suntem mereu presaţi de timp, atleţi în propia noastra viaţă, însă sfârșitul drumului ne face să realizăm
câte lucruri trebuiau schimbate.
Poate…cu toţii gândim aceste lucruri, însă, nu mulţi dintre noi indrăznim să facem ceva în privinţa
aceasta. Vedem persoana din dreapta noastră că greşeşte, dar nu îndrăznim să o atenţionăm, în fond, bârfa
este sportul preferat al oamenilor. Nu dezaprobăm ideea că noul nu este bun, din contră, ne face bine, ne
ajută, dar dacă știm cum să-l folosim. Greşala noastră, este că dobândind ceva nou, ce ne-am dorit, ceva mult
râvnit ne face să uităm drumul până la îndeplinirea acelui lucru. Trecutul ne marchează prezentul, el ne-a făcut
ceea ce suntem azi. Uităm de unde am plecat,
uităm cine am fost. Sufletul nostru este ca și un
cufăr a cărui cheie s-a pierdut, dar noi, putem
căuta cheia fără ajutorul nimănui și putem să
schimbăm ceva până nu a ajunge la capăt de
drum.
Noul nu trebuie să ne afecteze într-un
mod negativ, în orice moment și în orice clipă
trebuie să fim aceeași, naturali și originali,
neinfluenţabili și stabili. Doar aşa putem să
îmbinăm Vechiul cu Noul şi să existe un
echilibru.
Vârciu Gabriela, XI E
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Primăvara
Sufletelor
Ca în fiecare an, în preajma Zilelor Colegiului
“H.C.C.”, trupa de teatru “Batista cu Eter”, coordonată de doamna profesoară Ileana Corodeanu, pregăteşte şi de data
aceasta un spectacol antrenant, complex, pentru elevi şi profesori, care va putea fi urmărit în Sala Profesorală, în data de
9 Martie 2011, ora 14.00.
Dacă până acum membrii trupei ne-au amuzat cu comedii savuroase, anul acesta ne propun o tragedie. Piesa se
numeşte “Deşteptarea Primăverii” şi este scrisă de Frank Wedekind (1864-1918), dramaturg german. Opera sa critică
mentalitatea burgheză din Germania sfârşitului de secol XIX. Creaţiile sale, considerate până în zilele noastre
îndrăzneţe şi chiar imorale, surprind conflictul dintre stricteţea societăţii şi pornirile naturale ale oamenilor, care trec
barierele educaţiei şi eticii. Cele mai importante piese ale sale sunt “Deşteptarea Primăverii”, “Spiritul Pământului”,
“Cutia Pandorei”.
Subintitulată “O tragedie a copiilor”, “Deşteptarea primăverii” (1891) a fost deseori interzisă, fiind catalogată
drept pornografică. Autorul critică sistemul cultural opresiv, ce refuza tinerilor exprimarea sexualităţii, subiect tabu,
care, deşi stăruia în gândurile tuturor adolescenţilor, era cu desăvârşire interzis, atât în şcoală, cât şi în familie.
Acţiunea îi are în centru pe Melchior Gabor şi Moritz Stiefel, doi prieteni, a căror copilărie este tulburată de
primele semne ale “deşteptării primăverii” lor. Moritz se luptă cu corigenţa şi este profund tulburat de schimbările fizice
şi psihologice pe care le suferă. Negăsind un sens vieţii sale, neînţelegându-şi corpul şi mintea, care par să nu-i mai
aparţină şi obsedat fiind de povestea “Reginei fără Cap”, caută cu disperare o scăpare. Prietenul său, Melchior, bine
informat despre subiectul reproducerii, se luptă şi el cu instinctele biologice pe care pretinde că le stăpâneşte pe deplin,
negând atracţia pe care o simte pentru prietena sa, Wendla Bergmann. Wendla, o tânără de 16 ani, îşi doreşte să rămână
un copil, inocenţa sa contrastând cu dorinţa nestrămutată de a afla cum vin copiii pe lume. Fără să ştie ce i se întâmplă,
experimentând masochismul şi sexualitatea ca pe un joc, se simte la rândul ei atrasă de Melchior.
Pe lângă conflictele principale, în piesă se oglindesc şi alte situaţii caracteristice societăţii vremii: părinţii
hiperprotectivi, care vor să-şi păstreze copiii puri şi inocenţi, în paralel cu cei severi, cu o morală strictă, îngustă, care-i
maltratează, opaci în fata rebeliunii tinereţii. Sunt, de asemenea, caricaturizaţi profesorii de liceu, spirite plate, produse
ale unor reguli şi doctrine rigide, incapabili să-şi înţeleagă şi respecte elevii.
“Deşteptarea Primăverii” are un conţinut freudian, plasând drama personajelor în jurul instinctelor biologice şi
dezvăluind efectul negativ pe care îl are cenzura asupra tinerilor aflaţi într-o perioadă critică a vieţii lor. Scindaţi între
educaţia primită şi propriile experienţe, adolescenţii încearcă să facă diferenţa între bine şi rău, noţiuni atât de relative la
această vârstă. Ceea ce era considerat corect şi dezirabil contravine noilor lor idei şi concepţii. De aici izvorăsc
nesiguranţa, curiozitatea, teama, uimirea, furia, extazul lor. Trăind
într-o lume în care totul e alb sau negru, tinerii descoperă nuanţele,
culorile care le înfrumuseţează sufletul torturat,care îi face să se
revolte, prin apelul la biologie, care îi înalţă desupra non-valorilor
promovate de societate.
Aşa cum primăvara este revolta vieţii împotriva morţii, tinereţea
este revolta sufletului împotriva minţii.
Presecan Raluca, XI D
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«Tout encourage la jeune fille à attendre le “prince charmant”
plutôt qu'à ententer seule la difficile et incertaine conquête»
Simone de Beauvoir

Quel est d'après vous le moyen le plus efficace
pour qu'une femme réussisse sa vie? Le mariage
ou le travail?
Depuis des siècles un conflict existe concernant le rôle de la femme dans le monde. Tandis que certains
affirment que sa place est auprès de l'homme de sa vie, d'autres pensent qu'elle peut très bien se débrouiller au
bureau.
Jadis, le rôle de la femme se limitait juste à ne pas finir sa vie en étant “vieille fille". Afin d'éviter cela, les
parents étaient chargés de trouver un époux pour leur petite chérie. Seulement, dans la majorité des cas, l'élu
n'était pas “le prince charmant” rêvé. En effet, l'intérêt matériel dominait face au bonheur. Une demoiselle
devait se considérer chanceuse d'avoir été mariée à un homme riche, appartenant à la haute société, meme s'il se
montrait froid envers elle et ne la rendait pas heureuse. La littérature du dix-huitième et du dix-neuvième siècle
est renomée pour avoir illustré ce genre de situation. Jane Austen, une célèbre romanciere anglaise, est devenue
connue dans le monde entier grâce à ses oeuvres consacrés à la condition des femmes.
Par la suite, au fure et à mesure que les années se sont écoulées, le sexe féminin a commencé à
s'impliquer dans de plus en plus de domaines, tels que le politique. Les femmes se sont imposées réellement
dans le monde durant la première guerre mondiale, en pratiquant des “métiers d'hommes” pendant que ces
dérniers étaient partis sur les champs de bataille. Après
l'an 1918, elles ont finalement obtenu le droit de voter,
chose qui les a déterminée à lutter encore plus. De nos
jours, de nombreuses femmes réussissent de se construire
une belle carière, que ce soit dans le domaine de la
médicine, de la politique ou de l'éducation. Bien souvent,
elles font un meilleur travail que les hommes! Angela
Merkel est connue à travers le monde pour ses réussites en
tant que chancelier de l'Allemagne et Françoise Dolto est
réputée pour l' efficacité de son travail de clinicienne,
mais aussi reconnue pour son travail théorique poussé
notamment sur l' image du corps. Lorraine Fouchet, qui
en plus d'etre scénariste et docteur en médecine française,
a écrit de nombreux ouvrages littéraires.
En conlusion, il est important pour une femme de
se marier et de fonder une famille, mais il est tout aussi
important qu'elle apprenne à gagner son indépendence
afin qu'elle puisse pratiquer le travail qui lui plaît et qui la
rend heureuse. C'est la seule option qui la mènera vers
l'épanouissement spirituel et professionnel.
Fleşeriu Denisa, XI E
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'THERE IS REASON FOR LOOKING UP WHEN
YOU'RE FEELING DOWN”
Everyone has problems. In fact some say life is about problems. The more I think about it, the more I
realize that it is about learning how to dance in the rain, and not about waiting for the storm to pass. It is about
having the power to stay strong when everything around you goes down.
Life is not complicated. Neither are things. It is us who complicate them without realizing what we are
doing. Sometimes when we do realize, it may seem that it is too late, but it is not. It's like the saying 'Better late
than never'. There is a time for everything. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start
today and make a new ending. It is all about having the courage to do it. Looking up when you feel sad is the key
you need to get over problems and start everything from zero.
What's the point of feeling blue when things go wrong? Worrying doesn't change a thing and problems
won't disappear over night if all you do is complain. What you have to do is stay strong and try to make things
better. They say everything in life has a solution but death. As long as you have the chance to change something
don't hesitate and do it. It may be hard and it may take a long time but it is worth it.
When you feel like nothing makes sense anymore just think that around the world there are millions of
people that may have even more serious problems than yours. It won't make the grief go away, but the pain may
lessen. People die every day and lose the most important gift God has given to us: life. Others are starving
because of malnutrition, others are being maltreated. There are so many people that are homeless or have no
family. So many suffer from incurable diseases or are sentenced to death. Still these people manage to go
through everything with a smile on their face. They feel grateful for what they have even if it is not much. They
enjoy the little things that make life great and look forward to the next day.
If they can do it, than we can too. Be happy that you are alive and can feel the rain on your skin when
others cannot. Be thankful that you have what to eat when others don't. Be grateful for having a home and a
loving family. Be
happy for being
healthy. Be thankful
for having friends
and people that care
about you. Be
grateful for every
single thing that life
and God gives you
every day.
Never forget
that there is always a
reason for looking
up when you're
feeling down.
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Bodea
Alexandra, XIE

Da, sunt adolescent!
Adolescenţa(conform DEX-ului) este perioadă a vieţii în care are loc maturizarea treptată a funcţiunilor
fizice şi psihice ale organismului; vârsta de trecere de la copilărie la tinereţe. Unii spun că este cea mai frumoasă
perioadă a vieţii după copilărie. După părerea mea, adolescenţa este perioada care ramâne veşnic întipărită în
memoria şi sufletul oamenilor.
Este perioada în care pas cu pas lumea îşi deschide braţele mult mai larg pentru a-ţi permite să-ţi clădeşti un
loc, un viitor, să te aventurezi în peripeţii ce până acum le ştiai doar din cărţi sau din auzite.
Este perioada în care cunoşti oameni, interacţionezi, îţi formezi în mare parte caracterul şi îţi faci prieteni pe
viaţă.
Adolescenţa! O perioadă aşa minunată, frumoasă, dar şi scumpă. De ce scumpă? Ca orice lucru,
adolescenţa are de asemenea şi părţi rele. De-a lungul acestui timp al maturizării apar şi problemele inevitabile
vârstei: neînţelegeri cu părinţii, cu profesorii, cu prietenii, este vârsta la care eşti tentat să încerci, să faci lucrui rele,
periculoase.
Adolescentul este în permanentă căutare a personalităţii sale, este nerăbdător să-şi găsească locul în lume.
De asemenea, emotivitatea apare cu putere în adolescenţă. Toate sentimentele, momentele sunt trăite cu intensitate
şi sincer cred că e singurul interval de timp în care poti face acest lucru fără să te gândeşti la consecinţe.
Pentru adolescent sunt foarte importanţi şi cei din jurul lui, dar în special este interesat de propria persoană.
Este atent la felul cum se îmbracă, cum vorbeşte, acordă o mare importanţă felului în care îl văd ceilalţi.
Adolescenţa este acea etapă în care lucrurile frumoase şi cele care te încearcă se combină, lăsând în suflet
focuri de artificii ce nu se vor stinge vreodată. Nu trebuie să regretăm nimic din ceea ce facem, dar totuşi trebuie să
acţionăm inteligent. Amintirile din adolescenţă sunt cele pe care le vom păstra întotdeauna şi la care ne vom gândi
tot timpul cu zâmbetul pe buze( primii prieteni, prima dragoste, prima petrecere, primul bal-unele dintre cele mai
frumoase momente trăite).
Amintirile din adolescenţă vor fi peste câţiva ani acel refugiu pe care toată lumea îl caută la un moment dat,
vor fi acea dulce fugă din lumea haotică în care trăim... Prin urmare, haideţi să fim mândri că suntem adolescenţi şi
să zicem cu zâmbetul pe buze: ” Da, sunt adolescent!”.
Paşca Alexandra Maria, XI E

Declaraţie
Dacă aş avea dicţionarul cu cele mai frumoase cuvinte din lume, cred că l-aş învăţa într-o zi…şi nu
mi-ar ajunge o viaţă să i le repet. Dacă aş putea să îmi descriu fiecare sentiment ce îmi mistuie inima, cred
că aş fi cel mai romantic poet din toate timpurile! Dar pentru că nu am fost înzestrată cu acest dar, nu
ştiu să mă exprim altfel, decât spunând că îl plac…şi mi-aş dori ca atunci când simt că toate mă copleşesc,
să fie acolo…ochii lui negrii, scăldaţi în nişte raze stinse de soare să-mi liniştească privirea pierdută, sămi spună că totul o să fie bine, iar bătaia inimii îngerului meu să fie una cu bătaia inimii mele, fiindcă asta
reprezintă el in viziunea mea…un înger! Acestea sunt doar nişte cuvinte puţine care deţin cele mai
sublime subînţelesuri!
Aş vrea să îi pot spune cele mai frumoase cuvinte din lume pentru că asta e ceea ce merită el cu
adevărat. Poate că într-o zi voi găsi acel dicţionar şi atunci voi şti că el e doar al meu, pe veci! Şi nimeni nu
va avea puterea să schimbe asta vreodată! Trăiesc cu speranţa în suflet că într-o zi îl voi găsi …şi nu îmi
rămâne altceva de făcut decât să sper…
Acesta e codul speranţei pe care l-am scris din toată inima mea pentru el!.. Nu vreau ca rândurile
mele să se piardă vreodată, căci în aceste momente, inima mea a găsit prilejul să vorbească... Din cele mai
profunde colţişoare...doar pentru el, cel in care mă regăsesc, visul meu sublim!

Selegean Diana, IX E
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T E S T
«CE STRATEGII FOLOSEŞTI PENTRU A REZISTA
EVENIMENTELOR NEGATIVE CARE ŢI SE ÎNTÂMPLĂ ÎN VIAŢĂ?»
Fiecare persoană are propriul stil de a înfrunta problemele care se ivesc în viaţă. Totuşi, s-a constatat existenţa
unor strategii comune, folosite de mai multe persoane. Răspundeţi la întrebările din tabel încercuind numărul
corespunzător răspunsului care vi se potriveşte, apoi adunati numerele de la toate intrebările conţinute de o strategie şi
treceţi numărul total în dreptunghiul galben aferent fiecărei strategii.Acela este scorul vostru de la strategia respectivă, pe
care il veti interpreta astfel:
4, 5, 6, 7,………………………………………., 17, 18, 19, 20
Scor scăzut
Scor mediu
Scor crescut
- Apoi citiţi descrierea fiecărei strategii, de la finalul testului.
Testul vă precizează dacă folosiţi sau nu acea strategie, în mare sau mică măsură.

STRATEGII
…DE OBICEI, EU…
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EU SUNT DE VINĂ !
1. Simt că eu sunt de vină pentru ce
s-a întâmplat.
2 Simt că eu sunt cel/cea
responsabil(ă) pentru ceea ce s-a
întâmplat.
3. Ma gândesc la greşelile pe care
le-am facut în această situaţie.
4. Ma gândesc că de fapt eu sunt de
vină pentru ceea ce s-a întâmplat.
AŞA A FOST SĂ FIE !
5. Ma gândesc că trebuie să accept
ce s-a întâmplat.
6. Ma gândesc că trebuie să accept
situaţia.
7. Simt că nu pot schimba nimic
legat de ceea ce s-a întâmplat.
8. Simt că trebuie să învăţ să trăiesc
cu asta.
NU E CHIAR AŞA GRAV !
9. Ma gândesc că totul putea fi mult
mai rău.
10. Ma gândesc că alţi oameni trec
prin experienţe mult mai rele.
11. Simt că nu a fost chiar atât de
rău, în comparaţie cu alte lucruri.
12. Îmi spun că sunt şi lucruri mai
rele în viaţă.
ÎN TOT RĂUL ESTE ŞI UN BINE !
13. Mă gândesc că pot învăţa ceva
din situaţia respectivă.
14. Simt că pot deveni un om mai
puternic, ca urmare a ceea ce s-a
întâmplat.
15. Mă gândesc că situaţia are şi
părţi bune.
16. Caut părţile bune ale situaţiei
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TOTAL

STRATEGII
…DE OBICEI, EU…
E DEZASTRU !
17. Mă gândesc că ceea ce mi s-a
întâmplat este mult mai rău decât
ceea ce li s-a întâmplat altora.
18. Mă tot gândesc la cât de
groaznic este ceea ce mi s-a
întâmplat.
19. Mă gândesc că ceea ce mi s-a
întâmplat este cel mai rău lucru care
i se poate întâmpla cuiva.
20. Mă tot gândesc la cât de
groaznică a fost situaţia.
E VINA VOASTRĂ!
21. Cred că alţii sunt de vină pentru
ceea ce s-a întâmplat.
22. Consider că alţii sunt
responsabili pentru ceea ce s-a
întâmplat.
23. Mă gândesc la greşelile făcute
de ceilalţi în situaţia respectivă.
24. Consider că, de fapt, alţii sunt
de vină pentru ceea ce s-a întâmplat

FOARTE
RAR

RAR

UNEORI

DESEORI

FOARTE
DES

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TOTAL

EU SUNT DE VINĂ !
Autoculpabilizarea este o strategie care presupune apariţia unor gânduri potrivit cărora întreaga responsabilitate
pentru situaţia trăită aparţine propriei persoane, vina este atribuită sieşi şi apar preocupări legate de gânduri care se referă
la greşelile pe care o persoana le face. Atunci când o persoană obţine un scor ridicat la Autoculpabilizare, acest lucru indică
faptul că acea persoană este intens preocupată de propriul sentiment de vinovăţie. Un scor scăzut la Autoculpabilizare
înseamnă că preocuparea faţă de propriul sentiment de vinovăţie apare în mai mică măsură. Ideal este ca scorul să fie
mediu, nici prea mic (se estompează responsabilitatea), nici prea mare (împovărarea cum prea multă vină).
AŞA A FOST SA FIE!
Acceptarea se referă la acele gânduri datorită cărora ne resemnăm faţă de ceea ce s-a întâmplat şi acceptăm situaţia,
gândindu-ne că aceasta nu mai poate fi schimbată şi că viaţa continuă. Un scor ridicat se referă la utilizarea frecventă a
Acceptării drept strategie de a depăsi evenimentele negative Un scor scăzut se referă la o utilizare mai puţin frecventă a
acestei strategii. Deşi, în sine, Acceptarea este un proces benefic pentru majoritatea evenimentelor, utilizarea în mod
excesiv a acestei strategii poate duce la resemnare în sensul incapacităţii de a mai putea influenţa evenimentele, un
sentiment negativ de „a nu mai fi în stare să schimbăm lucrurile în vreun fel”. Astfel, un nivel ridicat de Acceptare poate
indica o formă negativă de resemnare în faţa situaţiei. Interpretarea unui scor ridicat la scala de Acceptare trebuie făcută
judecând în ce măsură această strategie este funcţională sau disfuncţională. De exemplu, în cazul unor situaţii în care nu
avem prea mult control, acceptarea poate să fie funcţională, dar sunt situaţii în care acceptarea poate să ne imobilizeze în
faţa unor situaţii în care de fapt nu trebuie să renunţăm.
NU E CHIARASAGRAV!
Punerea în perspectivă se referă la acele gânduri prin care se reduce nivelul de gravitate al evenimentului, prin
comparaţia cu alte evenimente şi se pune accentul pe faptul că există şi lucruri mai grave în lume. Un scor ridicat indică
utilizarea frecventă a Punerii în perspectivă. Un scor scăzut indică utilizarea în mai mică măsură a acestei strategii.
ÎN TOT RĂUL ESTE ŞI UN BINE!
Reevaluarea pozitivă apare atunci când asociem mental o semnificaţie pozitivă unui eveniment negativ în termenii
dezvoltării personale, gândindu-ne că evenimentul ne va face mai puternici, căutând aspectele pozitive ale acestuia. Un
scor ridicat indică utilizarea frecventă a re-evaluării pozitive. Un scor scăzut indică utilizarea mai puţin frecventă a acestei
strategii.
E DEZASTRU!
Catastrofarea apare atunci când ne gândim în mod recurent la cât de teribil a fost evenimentul trăit şi la faptul că
este cel mai crunt/groaznic lucru care se putea întampla, că este mult mai grav decât ceea ce li s-a întâmplat altora. Un scor
ridicat indică utilizarea frecventă a Catastrofării ca strategie, iar un scor scăzut indică utilizarea acestei strategii într-o mai
mică măsură. La modul general, se presupune că un scor ridicat pentru Catastrofare este asociat unei emotivităţi crescute.
E VINA VOASTRĂ!
Culpabilizarea celorlalţi apare atunci când îi învinovăţim pe ceilalţi pentru ceea ce ni s-a întâmplat, atunci când îi
facem pe ceilalţi responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat şi/sau atunci când ne gândim la greşelile pe care le-au facut
ceilalţi în această privinţă. Un scor ridicat indică utilizarea frecventă a acestei strategii. Un scor scăzut indică o utilizare
mai puţin frecventă a acestei strategii. Un scor mediu reprezintă situaţia ideală, dar se analizează în funcţie de specificul
fiecărei dificultăţi apărute şi de celelalte strategii folosite.
Prof. psiholog Adelina Morar
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Aţi avut vreodată senzaţia că nu vă puteţi lipsi de o persoană mai mult
sau mai puţin apropiată vouă? V-aţi gândit măcar pentru o secundă dacă aţi
putea trăi fără ea? Ei bine eu NU. Şi când spun nu, mă refer la cea mai
importantă persoană din viaţa mea, la mama. Niciodată nu mi-am imaginat
viaţa fără prezenţa ei în diversele momente ale zilei, fără căldura ei atunci când
sunt supărată sau bolnavă sau fără bucuria ei atunci când eu plutesc de fericire.
Dacă pentru unii este simpla persoană care se îngrijeşte de ei, care le dă
să mănânce, care le spală şi le calcă rufele, care le face curat în cameră sau
care pur şi simplu îi trezeşte dimineaţa, pentru mine este mult mai mult. Deşi ştiu
că un simplu mulţumesc este prea puţin pentru tot ceea ce a făcut pentru mine totuşi….
Mulţumesc mamă pentru că mă trezeşti în fiecare dimineaţă şi pentru că ai
răbdarea să mă vezi lenevind încă 10 minute...
Mulţumesc pentru că îmi pregăteşti micul dejun şi pachetul pentru şcoală deşi ştiu că lucrul acesta l-aş
putea face şi eu...
Mulţumesc pentru că înainte să plec îmi spui “Baftă!” şi când ajung mă întrebi “Cum a fost?”…
Mulţumesc pentru că de fiecare dată când îţi cer bani pentru haine, accesorii şi toate prostiile de care nu
aş avea neapărat nevoie îmi dai fără să clipeşti...
Mulţumesc pentru că atunci când am un conflict cu cineva ai puterea şi răbdarea să mă asculţi şi abia
apoi să tragi concluziile şi eventual viitoarea pedeapsă...
Mulţumesc pentru că atunci când greşesc îmi atragi atenţia...
Mulţumesc pentru că mă susţii în dorinţele şi visele pe care le am...
Mulţumesc pentru că munceşti ca să am o viaţă cât se poate de bună...
Mulţumesc pentru tăticul şi frăţiorul pe care mi i-ai dat...
Mulţumesc pentru că eşti MAMĂ, SOŢIE, SORĂ şi PRIETENĂ în acelaşi timp...
Îţi mulţumesc ţie mamă pentru că mi-ai dat viaţă….iar lui Dumnezeu îi mulţumesc pentru că mi te-a dat în
Pop Andreea, X A
viaţă!

Povestea mea
O lacrimă de copil ce curge lin pe faţa lui
O nouă rugăciune pentru revenirea binelui.
Alături de părinţii lui ce l-au adus pe lume.
Băiatul plânge,inima-i tresare la fiecare chemare
El crede că va sosi şi ziua'n care părinţii-l vor chema
Să-i spună blând:”el e tatăl, iar eu sunt mama”
Dar el aşteapta şi fiecare clipă trece tot mai greu
Se roagă să-l ajute bunul Dumnezeu.
Să vadă că şi el are părinţii lui care-l iubesc.
Nu se poate. Fiecare are viaţa lui
O duc greu şi nu pot fi alături de el, să-i arate care-i rolul
drumului
Pe care el îl are de făcut de-acum înainte.
Plânge, îşi doreşte să nu se fi născut pe-această lume
În care nu a trăit clipe bune
Din cauză că singurătatea i-a luat şi această picătură de
minune.
Băiatul scrie şi iar scrie. Speră ca povestea lui să fie
cunoscută
Să fie lungă,interesantă şi plăcută
Părinţii lui să o citeasca amândoi, văzând numele cei
leagă,
Să-şi amintească de-acel suflet trist şi blând
Care-i aşteaptă să vină curând.
El suspină, aşteaptă încă o zi
Poate mai bună ca celelalte
Poate vor sosi.
Au trecut ani şi ani de zile.
Fără măcar o ştire.
Totuşi nu mai plânge acum
A înţeles un lucru despre această soartă crudă a sa
Se uită la stele şi stie că două din ele
Aparţin părinţilor săi, iar celelalte aparţin mamei mele.
O mamă care cu trup şi suflet s-ar fi vândut
Doar pentru acel suflet pierdut.
Care plângea dupa părinţii lui…ce l-au lăsat
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Dar mama mea cea bună, cea care m-a crescut …de lângă mine
nu se depărtează
Cât pe-această lume sufletu-i veghează.
Să nu uiţi mamă dragă,
C-ai crescut o fată în această lume.
Care te iubeşte cât vei trăi, după ce vei muri…
Pentru că tu nu poţi fi comparată
Eşti ca o lună, dar mult prea curată
Luna nu e clară, soarele nu e clar
Tu eşti tot ce am, Dumnezeu mi-a dat un dar.

Ivan Florina, IX A

Iubeşte-mă!
Astăzi te-am întâlnit.
Erai pierdut în nori.
Astăzi te-am căutat
Şi te-am găsit in codri- îngerul meu.
Mi-ai spus că iubeşti câmpul cu flori,
Că iubeşti codrii,
Că iubeşti izvorul,
Iar eu am plâns.
Atunci tu mi-ai sărutat fruntea
Iar ea a înflorit.
Mi-ai sărutat mâinile
Iar ele au devenit ramuri de tei.
Şi eu am prins rădăcini.
Mi-ai sărutat buzele
Iar gura mea a devenit izvor.
Acum mă iubeai pe mine.

Fluturi
Buzele tale îmi ating umărul
Precum un fluture parfumat atinge o floare.
Privirea ta mă încălzeşte
Precum Soarele încălzeşte Pământul.
Mâinile tale le întâlnesc pe ale mele
Aşa cum oceanul întâlneşte o insulă solitară...
Iar noi, devenim unul...
Trif Ioana, XII A

Poezii
COŞMAR ÎN LUNA LUI MARTE
Stau la geam
Privind în zare
Stau şi aştept
Cu nerăbdare
Ploaia uşor să cadă
Liniştea s-o spargă.
Stropii să şteargă
Amintirea mea toată.
Îmi amintesc cum ne plimbam
Pe-alei de soare pline
Îngeri parcă ne-nsoţeau
Cu cântări divine.
Îmi revin în minte
Ale tale cuvinte.
Spuneai că totul va fi bine,
Că nu ne va despărţi nimeni.
Privirea ta mă arde
Şi-ţi tremur în braţe.
Timpul cred că s-a oprit
Când tu m-ai sărutat
Totul a fost unic,
Fluturi,stomacul mi l-au mâncat.
Ploaia începe să cadă
Liniştea s-o spargă
Şi tu îmi cazi în braţe
Cu priviri întoarse
Pieptu-ţi sângerează
Corpul ţi se îngreunează.
În spate privesc,
Moartea o găsesc.
Într-o baltă de sânge te văd
Şi simt cum controlul mi-l pierd.
Strig,alerg şi nu-nţeleg
De ce viaţa mi-a luat
Tot ce-am avut mai drag.
Când în braţe mă strângeai
Problemele mi le luai.
Ploaia se opreşte
Liniştea o şterge.
Şi mă trezesc...
E dimineaţă !
Şiroaie-mi curg pe faţă!
Eliberată parcă sunt
De coşmarul avut
Afară soarele-i pe cer
Şi ghioceii înfloresc.
Miresme de flori plutesc în aer
Şi copacii-nmuguresc.
De primăvara care-a-nceput
Stau afară şi mă bucur
Sufletu-mi saltă de veselie
Că viaţa nu mi-a luat
Tot ce am mai drag.

SA NU UIŢI !
Şi azi aş vrea să-ţi spun...
Să-ţi spun aceleaşi lucruri
Să-ţi spun lucruri ce-mi străpung
Străfundele-mi adâncuri.
Să-ţi spun că sunt un simplu om
Un om care odată
Cădeava-n adâncul somn
Cu griji, cu boli, deodată.
Şi după ce noi vom fi pierit
Alţii-şi vor face apariţia.
De moarte nimeni nu-i scutit
Nici împăraţi, nici sclavi, nici chiar justiţia.
În viaţa ta vei strânge bani
Bani ce nu-şi au rostul
Uita-vei să simţi, pierzând noţiunea la ani
Şi-aşa vei pierde totul.
Dar tu nu ştii???
Cheia raiului nu-s banii.
Fă fapte bune să te poţi mântui
Şi nu-ţi mai pierde timpul cu golănii.
AZI NU MAI EŞTI LA FEL
Ai lumea la picioare şi poţi face orice
Ai mulţi prieteni, dăruieşti zâmbete.
Dacă vrei alergi, ţipi, poţi fi şi nebun
Nu mai eşti copil, anii au trecut.
Timpul nu stă-n loc
Şi te va face mare.
Timpul nu te-aşteaptă
Şi nu-ţi dă îndurare.
Liceu, probleme, întâlniri, alcool,
Note mici, pedepse, vrei să îţi dai foc.
Vrei să fii faimos şi vei pierde multe
Prieteni, timp, momente magice, clipe.
Azi doar roz e culoarea ce-o vezi
Şi centrul universului te crezi.
Ursuleţul cu care ieri te jucai
Acum te lăsa rece, vai !
Eşti adolescent şi poţi face bine
Lumea se va schimba cu tine !
Fii altruist, înţelege orfanii, dă-le
mâncare
Ajută-i să aibă zile pline cu soare.

Aldea Adriana Gabriela, IX D
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Îmi spun că îngerii au murit.
Şi zâmbesc.
Îmi spun că îngerii nu leagă
de-a lor încheieturi, lanţuri de metal,
grele lanţuri de metal,
să tragă Marea Infinită Cruce
peste oceane, peste râuri, peste uscat,
ci împărţind suferinţa ancestrală,
culegând vaiete vechi, ei le adună
laolaltă, într-un loc,
ei râd.
Ei râd la stele, ei râd la răni,
metalul încins indentează a lor carne,
râsul lor nu ameninţă, nici nu face
rău,
ei râd fiindcă ştiu,
şi ştiu de ce eu nu mai cred în
îngeri,
de la o vreme încoace.

Noi numărăm pietricele
Nemărginirea
Am văzut pământul
scăpându-mi printre degete...
şi ezitând un timp, nu mult
pe antebraţe.
Am văzut mormintele
a o mie de strămoşi
şoptind, cânturile
pe care nu le mai ştim.
Am închis ciclul
cu toate cele patru sezoane:
Primăvara naşte Vara
şi Toamna moare Iarna.
Şi deşi suntem conectaţi,
cu fiecare os
şi fiecare craniu,
le-am uitat poveştile,
limba lor.
Iar noi vom fi uitaţi,
o chestiune de timp,
căci nu poţi mărgini infinitul
la nesfârşit.

Noi numărăm pietricele.
Eu scap trei pietricele în
mâna ta întinsă, degetele
de abia se ating, ochii
de abia se deschid
să vadă că noi
nu avem nevoie de pietre să
numărăm şi degete
să se atingă şi lumină
în ochii noştri să
ştim de ce suntem
sau de ce
simţim
aşa.
Moldovan Ioana, XII A

Oare?..

Răsărit cu nori
Acelaşi cer, imagine sumbră
Aceeaşi lună, ascunsă în umbră.
Aceleaşi stele, oglindind speranţele,
Acelaşi suflet, marcând doleanţele.

Bătut de gânduri nu mai găsesc
Cuvintele cum să le potrivesc.
Am greşit şi aş vrea să mă cerţi,
Doar spune-mi că o să mă ierţi.

Un foşnet sparge liniştea... în sfârşit,
Pentru un moment te-am regăsit.
Dar...eşti doar tu în umbră.
Încă n-ai plecat amintire sumbră?

Afost o zi când mi-ai raspuns,
Era înainte de ultimul apus.
Mi-ai spus, că sunt important pentru tine.
Şi s-a aprins o scânteie în mine.

Atinge orizontul o sclipire îndepărtată,
Noaptea se retrage speriată.
Lumina caldă atinge trupul împietrit.
Încă o dată speranţa mi-a pierit.
Acelaşi aer, rece al dimineţii.
Aceeaşi apă, curată a vieţii.
Acelaşi soare, de neînvins.
Aceeaşi imagine, de neatins.

Prăpastie
Viaţă, viaţă...
Eşti singură fără speranţă.
Cândva, va fi mai bine!
Ha! Nu mai cred că asta ţine.
Speranţa moare ultima zici?
Eu zic să te uiţi mai bine la ce-i
aici.
O lume plină de păcat...
Unde tot despre iubire s-a uitat.

Peisaj scăldat în parfumuri de flori,
Dintre toate doar al tău îmi dă fiori.
Cu fluturii dansând apari, mă îmbrăţişezi.
Mă încălzeşti, mă săruţi şi iar te îndepărtezi.
Nu vreau un sărut ca amintire
În suflet nu-mi mai intră înc-o dezamăgire.
Împreună ştiu că o să facem faţă,
Vreau un sărut pentru o viaţă.
Aceeaşi lacrimă, pe piatră scrijeleşte.
Acelaşi vis, în suflet dăinuieşte.
Acelaşi rămas bun, lăsat de tine.
Aceeaşi lume, te desparte de mine.
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Sunt sentimente sădite adânc,
Şi-ncerc, acum, din răsputeri să le arunc...
Auzul vocii tale mă doboară,
Indiferenţa ta în chinuri mă omoară.
Eu am greşit, dar oare tu,
Când mă priveai ca pe oricare altu'?
Zi de zi te-ai jucat cu mine,
Oare contam mai mult decât un câine?
Îngheţ când îţi întâlnesc privirea,
Mă mai încălzeşte doar amintirea.
Îmbrăţişarea, căldura şi sărutul tău,
M-au ademenit lângă trupul tău mereu.
Îţi urmăresc zâmbetul şiret,
Despicându-mi inima fără vreun regret.
Priveşte în mine ce ai provocat!
Regreţi acum ce ai creat?

Novăcean Alexandru, XII C

Acum că răbdarea mi-a ajuns la sfârşit,
Pierdut în vechi vremuri, mi-am amintit.
Mi-am pus speranţa-n tine şi m-am înşelat.
Nu credeam că vreodată vei fi plecat.

Încearcă! Vei reuşi!
Observăm că odată cu trecerea timpului şi cu maturizarea noastră ca indivizi ai unei societăţi
moderne uităm o mulţime de lucruri importante. Bun, de acord, suntem la liceu…o perioadă plină de
evenimente şi una de tranziţie, de asemenea. Această perioadă poartă numele de adolescenţă, o
perioadă în care nu mai eşti copil, dar încă nu ai devenit adult. Încep să te preocupe o mulţime de alte
probleme de care poate nu erai conştient în trecut. Parcă toată viaţa ţi se rezumă la: înfăţişare, (pentru
unii) şcoală, probleme de socializare - descoperirea compatibilităţii cu celelalte persoane, grupul de
prieteni, posibile relaţii, impunerea personalităţii, la care se adaugă: neînţelegeri (puţin spus) cu
părinţii din diverse motive: prieteni, şcoală, ore de ieşit, îmbrăcăminte, limbaj …şi această listă poate
continua. Oricât de mult mi-ar plăcea să dezvolt acest subiect, preocuparea mea este alta.
Aş vrea să descoperim împreună care sunt modalităţile care ne-ar putea ajuta să trecem mai
uşor peste toate acestea, căci, să recunoaştem, o singură, mică, minusculă greşeală în orice activitate pe
care am descris-o mai sus şi deja lumea se prăbuşeşte. Suferim aproape din orice-nu se uită la mine !
(de ce ?ce nu-i în regulă?), de ce nu pot fi ca ei/ele/ea/el ? E important de spus că toată lumea a trecut,
trece şi va trece prin acestea. Întrebarea mea este: Dacă tot trecem prin problemele acestea, nu putem
să le facem să treacă mai uşor? Eu cred că putem, trebuie doar să găsim acel ceva care ne poate face
întotdeauna să fim noi înşine, acel lucru care ne dă puterea să mergem mai departe, sursa care ne
poate oferi o oază de linişte în cele mai tensionate momente. Aţi putea spune : «Dacă citesc
cartea…..instantaneu uit de griji şi lectura mă cuprinde. » sau « Filmul…..îmi dă întotdeauna o stare
de linişte. », « Îi povestesc prietenei/prietenului ….», « Ies în oraş/intru pe net/ascult
muzică/desenez/scriu/fac probleme la matematică (doar glumeam) ». Toate acestea îţi pot reda liniştea
pe moment, dar ce se întâmplă dacă această stare de nelinişte/nemulţumire/tristeţe/ se prelungeşte?
Cartea nu o vei putea reciti de 1000 de ori, nici filmul ; prietenul/prietena se va plictisi şi te vei plictisi şi
tu de aceeaşi conversaţie, nu îţi poţi petrece toata ziua şi noaptea în oraş (cel puţin aşa ar fi normal).
Asta înseamnă că soluţiile găsite de tine sunt provizorii.
Eu aş vrea să abordăm o altfel de soluţie: Credinţa. Poate sună interesant, sau pompos, poate
chiar înfricoşător, dar de foarte multe ori ea este singura care ne oferi răspunsul dorit. De multe ori
observ că orice discuţie de acest gen este privită ori ca un subiect tabu, ori cu indiferenţă. Trebuie să
trecem peste reacţia altora şi să facem un exerciţiu de voinţă pentru a vedea că în fiecare dintre noi
există Divinitatea şi poate dacă am încerca să vorbim cu Dumnezeu despre ce ne frământă, am primi
un răspuns. Sursele acestui răspuns pot fi pe atât de neaşteptate pe cât sunt de numeroase. Eu vă
propun să încercaţi, şi poate pe parcurs veţi aprofunda această problemă, iar atunci multe lucruri se
vor clarifica.
Nu aş vrea să vă las nedumeriţi, de aceea aceea aş vrea să vă dau o pistă de plecare: din când în
când opriţi-vă să ajutaţi un om sărman, daţi ceva unui copil al străzii, ajutaţi un bătrân, ascultaţi
necazul unui om părăsit, sprijiniţi persoana aflată în dificultate, deveniţi voi mai buni! Aceştia sunt
paşi mărunţi pe un drum greu, dar încearcă! Vei reuşi!
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Eminescu - dragoste şi ură
Romantic în gândire şi în simţire, romantic în toată fiinţa sa, Mihai Eminescu a fost un erou postum al timpului
său, un suflet mereu torturat de aceste două sentimente antagonice şi totuşi atât de apropiate- iubirea şi ura. Iubirea pentru
frumos, pentru filosofie, pentru natură, pentru patria sa, pentru viaţă, pentru Veronica; ura pentru formele golite de sens,
pentru pseudo-arta contemporanilor sai, pentru defăimătorii săi, pentru sine şi pentru aceeaşi “scumpa Veronicuţa”.
Caracterul său dificil, contradictoriu, imprevizibil, l-a împiedicat pe Eminescu să găsească recunoaşterea artistică
în timpul vieţii. După moartea sa, a fost considerat un geniu şi ridicat la rangul de poet naţional, mai mult sau mai puţin
îndreptăţit. E cu atât mai uimitoare armonia operelor sale cu cât se cunoaşte haosul din viaţa sa. Poate tocmai de aceea
scria, ca o forma de exorcizare, de purificare. Poeziile sale sunt cu adevărat valoroase deoarece reprezintă catharsisul
autorului lor, care din delirul vietii sale a reuşit să găsească acea picătură de frumos pe care a transformat-o în versurile
sale. Eminescu a găsit frumosul atât în fericire, cât şi în tristeţe şi disperare.
Dintre toate temele creaţiei sale, dragostea este cea mai controversată, sufletul poetului dorind-o, respingând-o,
urând-o, implorând-o, dar niciodată acceptând-o. Iubita este un simbol al purităţii şi întruchiparea tuturor virtuţilor,
icoana gândurilor sale, pentru ca mai apoi să fie denigrată, dispreţuită, pentru insensibilitatea sa faţă de poet, pentru natura
sa schimbătoare şi pentru suferinţa pe care o provoacă. Eminescu a fost îndrăgostit de multe femei- Cleopatra Poenaru,
fiica pictorului Lecca; publicista germană Mite Kremnitz, actriţa Eufrosina Popescu şi, evident, de poeta Veronica Micle,
pseudonimulAnei Câmpeanu. Oricâtă dragoste ar primi, nicicând nu este îndrăgostitul mulţumit cu iubirea sa.
“Ce e amorul? E un lung
Prilej pentru durere,
Căci mii de lacrimi nu-I ajung
Şi tot mai multe cere” (Ce e amorul?)
Iubirea lui Eminescu pentru Veronica Micle este printre cele mai celebre poveşti de dragoste din lumea artiştilor.
S-a scris mult despre ei, s-a vorbit şi mai mult, însă a rămas mai mult un mister, o poveste tristă şi frumoasă. Totuşi,
misterul relaţiei celor doi nu este atât de mare, dacă este privită din altă perspectivă. Psihologic vorbind, Eminescu suferea
de o nevroză severă de caracter, ceea ce i-a afectat toată viaţa. Nevroza de caracter se defineşte prin conflictul puternic
dintre dorinţa subiectului de a fi plăcut, de a se adapta, de a fi fericit şi căutarea inconştientă a situaţiilor care îl fac
nefericit. Nevroticul ajunge să eşueze cu cât işi doreste mai mult să reuşească. Aceasta se întâmplă din cauză că el se simte
vinovat pentru ceva nedefint din trecutul său, un eveniment traumatizant care îl afectează inconştient şi caută în
permanenţă să se pedepsească pe el însuşi.
El se considera incapabil de a fi iubit şi plăcut, căutând însă cu disperare aprecierea şi dragostea. Trebuinţa de
afecţiune este definitorie pentru nevroze. Se simte neputincios în faţa unei lumi ostile şi ameninţătoare, iar căutarea
afecţiunii este cel mai sigur mod de a obţine bunăvoinţa şi ajutor. Anxietatea şi ostilitatea refulate generează la rândul lor
ostilitate, nevroticul respingând aşadar orice formă de amabilitate care i se arată. Acesta se afla aşadar în dilema de a fi
incapabil de a iubi şi de a avea o mare trebuinţă de a fi iubit.
“ Dacă iubeşti fără să speri
Şi-ţi lasă-n suflet un amar
De-a fi iubit vreodată
Şi în gândiri asemeni
Se-ntuneca de lungi păreri
Căci o iubire în zadar
De rău viaţa toată.
Cu moartea-i sor' de gemeni
Zâmbeşte trist cu raze reci
Speranţelor deşarte
În veci iubi-o-vei, în veci
Va rămânea departe”
(“Dacă iubeşti fără să speri”)
Nevroticul cere, în gândirea sa, atât de puţin de la cei din jur, încât
dacă lucrurile ar fi aşa cum şi le imaginează el, ar trebui să primească uşor
afecţiunea. El îşi doreşte doar ca oamenii să fie drăguţi cu el, să nu-l
rănească, să fie alături de el, un suflet părăsit, să aibă grija de el. El nu-şi dă
seama de ostilitatea sa latentă, de cerinţele sale obositoare şi nici de impresia
pe care o lasă asupra altora, astfel încât e incapabil să-şi dea seama de ce
relaţiile sale eşuează întotdeauna.
“De câte ori am aşteptat
O oră să fi fost amici
O şoaptă de răspuns
Să ne iubim cu dor
O zi din viaţă să-mi fi dat
S-ascult de glasul gurii mici
O zi mi-era de-ajuns.
O oră şi să mor.”(”Pe lângă plopii fără soţ”)
Chiar dacă reuşeşte, cel puţin temporar să obţină afecţiune, nevroticul este incapabil să o accepte, el fiind ferm
convins că nimeni nu-l poate iubi. Astfel este dominat de sentimente de anxietate, neîncredere, suspiciune, faţă de
persoana iubită, gândindu-se că aceasta are gânduri ascunse. Un nevrotic poate fi cuprins de groază dacă află că cineva
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este îndragostit de el. Dovada afecţiunii poate genera frica de dependenţă, un real pericol pentru cineva care nu poate trăi fără
afecţiunea cuiva şi poate stârni o luptă disperată împotriva ei. De asemenea, nevroticul urăşte slăbiciunea, iar dragostea
presupune admiterea vulnerabilităţii în faţa celuilalt. Astfel el poate ajunge să dispreţuiască pe cineva dacă înţelege că este
iubit.
“Ce iluzii! Nu-nţelegi tu din a ei căutătură
Ca deprindere, grimasa este zâmbetul pe gură
Că întreaga-i frumuseţe e în lume de prisos
Şi că sufletul ţi-l pierde fără de niciun folos?
Ea nici poate să-nţeleagă că nu tu o vrei…
Că-n tine e un demon ce-nsetează după dulcile-i lumine
C-acel demon râde, plânge, neputând să-auză plânsu-şi
Că o vrea… spre-a se-nţelege în sfârşit pe sine însuşi” (“Scrisoarea V”)
„Nu că nu eşti frumoasă, Cezara. Să vorbim încet... te voi numi tu, căci îmi
eşti scumpă, deşi nu te iubesc în felul în care aş dori eu însumi. Ascultă. Eu
n-am iubit niciodată şi poate că nici nu sunt în stare. Dar un lucru crede. Nu
iubesc pe nimeni, dar dacă aş iubi, sigur că tu ai trebui să fii amanta mea.
Simt o adorare în inima mea pentru tine care poate ar deveni amor... dacă...
ei bine, dacă nu m-ai iubi tu pe mine. Eu singur nu ştiu cum să-ţi descriu
simţirea ciudată care-mi răceşte inima, adică nu mi-o răceşte atâta cât mi-o
face somnolentă. Nu am dorinţe şi tu m-ai învăţat de-a le avea... Îţi pare
ciudat asta... dar şi mie. Pare că te-aş săruta... dacă nu m-aş teme că mi-ai da
sărutarea înapoi; parcă te-aş iubi... atunci când ai fi supărată pe mine.”
(„Cezara”)
Dacă trebuinţa nevrotică de afecţiune este focalizată asupra unei singure persoane, atunci fidelitatea, bunăvoinţa,
atenţia acelei persoane vor fi investite cu o deosebită importanţă. Cu toate acestea, nevroticul îşi doreşte cu disperare iubirea
acelei persoane, dar poate fi iritat de prezenţa ei, chiar nefericit. Conştiinţa dependenţei emoţionale activează mecanismele
represive ale nevroticului, care va ajunge să urască inconştient persoana pe care crede că o iubeşte, acuzând-o că l-a înrobit.
Totuşi, pentru că nu se poate lipsi de iubire, continuă să se complacă în situaţia de dependenţă, dezvoltând ostilitate faţă de
partener. Nevroticul va ajunge să ceară exclusivitatea afecţiunii persoanei iubite, având pretenţia de a fi iubit necondiţionat şi
pretenţia ca celălalt să facă sacrificii pentru el. De aici se naşte gelozia nevrotică, ca o reacţie cu totul disproporţionată faţă de
evenimente şi se datorează fricii de a pierde posesiunea unei persoane sau a iubirii acesteia. Numai dacă celălalt sacrifică
totul ,nevroticul poate fi sigur de a fi iubit.
“ Puteam numiri defăimătoare
În gândul meu să-ţi iscodesc
Şi te uram cu-nverşunare
Te blestemam, căci te iubesc. “ (Te duci)
„ Îngerul meu blond,
Te-aş acoperi toatã cu sãrutãri, cum argintarii îmbracã cu pietre scumpe icoana Maicii Domnului, dacã ai fi de faţã; aş faceo în gând, dacã n-aş fi atât de gelos precum sunt. Tu îmi faci imputarea cã nu-ţi vorbesc de loc de amor - dar tu nu ştii cã
amorul meu e un pahar în adevãr dulce, dar în fundul lui e plin de amãrãciune.Şi acea amãrãciune, care-mi tulburã pururea
amintirea ta, e acea gelozie nebunã, care mã face distras, care mã amãrãşte şi când eşti de faţã, şi când nu eşti. Veronicuţa
mea, dacã acest sentiment care tâmpeşte mintea şi stinge-n om orice curaj de viaţã, n-ar învenina pururea zilele şi nopţile
mele, dacã n-ar fi ingredienţa fatalã a oricãrei gândiri la tine, aş fi poate în scrisorile mele mai expresiv şi mai vorbãreţ. Tu
trebuie sã ştii, Veronicã, cã pe cât te iubesc, tot aşa - uneori - te urãsc; te urãsc fãrã cauzã, fãrã cuvânt, numai pentru cã-mi
închipuiesc cã râzi cu altul, pentru care râsul tãu nu are preţul ce i-l dau eu şi nebunesc la ideea cã te-ar putea atinge altul,
când trupul tãu e al meu exclusiv şi fãrã împãrtãşire. Te urãsc uneori pentru cã te ştiu stãpânã pe toate farmecele cu care mai nebunit, te urãsc presupunând cã ai putea dãrui din ceea ce e averea mea, singura mea avere. Fericit pe deplin nu aş fi cu
tine, decât departe de lume, unde sã n-am nici a te arãta nimãnui şi liniştit nu aş fi decât închizându-te într-o colivie, unde
numai eu sã am intrarea. Şi aceastã amãrãciune e uneori atât de mare, încât pare c-aş fi vrut sã nu te fi vãzut niciodatã. E
drept cã viaţa mea ar fi fost sãracã, ar fi fost lipsitã de tot ce-i dã cuprins şi înþeles, e drept cã nu te-aş fi strâns în braţe, dulce
şi albã amicã, dar nici n-aş fi suferit atât, nici n-aş fi trãit pururea ca un om care duce un tezaur printr-un codru de tâlhari.
Oare acel om, pururea în pericol de a-şi arunca viaţa pentru acel tezaur şi pururea în pericol de a-l pierde, nu-şi zice în sine
uneori cã, cu toate cã iubeşte tezaurul, ar fi fost - nu mai fericit, dar mai puţin nefericit sã nu-l fi avut? Aşa zice poate, dar cu
toate acestea nu-l lasã în pãdure, cu toate acestea-l iubeºte mai mult decât viaþa. Aşa te iubesc şi eu - mai mult decât viaţa,
mai mult decât orice în lume şi pururea cu frica-n sân, aş vrea sã mor or sã murim împreunã, ca sã nu mai am frica de-a te
pierde. Ţi-am spus, Nicuţã, cã pentru mine viaţa s-a încheiat. Ce-mi mai spui tu, cã sper sã aflu alt amor cu uşurinţã şi cã nu
apreciez îndestul dragostea ta? Nu mai sunt în stare şi nu voi mai fi de-a iubi nimic în lume, afarã de tine.” (Scrisoare cãtre
Veronica Micle, iunie 1882)
Aşadar, nu mai poate fi vreo îndoialã în ceea ce priveşte iubirea nevroticã a lui Eminescu, atât versurile, proza, cât şi
corespondenţa sa stau mãrturie sentimentelor sale contradictorii, luptei sale permanente pentru o iubire de care nu se credea
demn. Ceea ce a însemnat distrugerea omului, a fost însã desãvârşirea artistului.
Presecan Raluca, XI D

21

Interviu cu ANCA DINICĂ, redactor şef adjunct la ziarul
“Unirea”
Discuţie pe tema libertăţii de exprimare prin mass-media

Lucaciu Eliza: Ce putere are imaginea asupra minţii umane? Ne influenţează?
Anca Dinică: DA, ne influenţează! Imaginea are o putere foarte mare asupra minţii umane. Cu
ajutorul imaginilor, lucrurile sunt mult mai uşor de receptat şi, cu siguranţă, imaginea ajută cuvântul
scris.
Lucaciu Eliza: Presa scrisă ca sursă de informare este concurată de Internet?
Anca Dinică: DA, presa scrisă este concurată de Internet. Din acest motiv ziarele şi-au creat site-uri
proprii. Există avantaje şi dezavantaje pentru un ziar în a avea un site pe Internet. Unul din avantajele
faptului că ziarul se poate citi şi pe Internet este că, prin intermediul Internetului, ziarul poate fi comentat pe forum-ul
ziarului. Sunt persoane care fac diferite comentarii, unele maliţioase pe marginea articolelor care apar în ziar. Un alt mare
dezavantaj care apare ca urmare a apariţiei ziarelor pe Internet este reducerea numărului de copii vândute la chioşc, prin
urmare, pierderi financiare. Pe lângă aceste două mari dezavantaje, un mare avantaj al apariţiei ziarului pe Internet este
acela că ziariştii îşi pot da seama de impactul pe care îl are ziarul asupra cititorului.
Lucaciu Eliza: Media reprezintă o sursă de manipulare?
Anca Dinică: DA, media a fost, este şi va fi mereu un mijloc de manipulare. Dar, discutând la modul general, orice mesaj
primit poate fi o sursă de manipulare. Manipularea o întâlnim în viaţa de zi cu zi. Un singur cuvânt, o opinie, faptul de a
convinge pe cineva să facă un anumit lucru poate fi considerat un mod de a manipula. Suntem manipulaţi de când ne-am
născut, prin educaţia morală, religioasă, etică şi estetică pe care am primit-o, am fost “manipulaţi” şi suntem în continuare.
În presa scrisă, manipularea se face mai ales prin articolele de comentariu, unde persoana care se exprimă cu privire la o
situaţie încearcă să convingă cititorii. A convinge cu privire la opinia personală înseamnă “a manipula”. Subiectivitatea
persoanei intervine şi în comentariu. Dar, pentru a nu te lăsa manipulat trebuie să citeşti şi alte articole de comentariu
referitoare la acelaşi subiect pentru a discerne. De fapt, a avea cât mai multă informaţie, din cât mai multe surse, acest
bagaj te pune la adăpost de pericolul manipulării. Apoi, desigur, trebuie să gândeşti, să reflectezi, să analizezi singur
informaţiile primite şi să-ţi formezi propria ta opinie cu privire la un subiect sau altul. Nu trebuie să te laşi manipulat. În
televiziune, în special nu sunt comentarii obiective, în presa scrisă, un ziarist trebuie să spună adevarul, să se
documenteze, să nu dezinformeze opinia publică. În caz contrar, el intră sub incidenţa codului penal. Poate fi închis, riscă
închisoarea. La televizor, însa, într-un talk show, nu se ajunge niciodată la o imagine completă asupra subiectului. Riscul
de manipulare este mai mare decât prin lecturare presei scrise, căci în emisie nu este timp de analiză, de exprimarea tuturor
opiniilor invitaţilor. Nu este timp, discuţia este mereu întreruptă, de publicitate, de unul din invitaţi, unul care nu-l lasă pe
celălalt să se exprime până la capăt. Moderatorul trebuie să creeze contextul în care să fie plasat mesajul, apoi să intervină
invitaţii, specialiştii care să şi reuşească să transmită o informaţie complexă şi completă, obiectivă. Pauzele publicitare
împiedică transmiterea mesajului. Publicitatea este importantă şi ea, căci media trăieşte din publicitate.
Muntean Ramona: Presa scrisă din perioada comunistă era supusă puterii? Cenzura era dură? Existau subiecte interzise?
Anca Dinică: Odată cu instaurarea regimului communist, presa scrisă a fost supusă puterii partidului. Regimul comunist a
impus cenzura în presa scrisă şi în audiovizual. Erau suprimate chiar înainte de publicarea ziarului orice cuvânt, orice
expresie sau sintagme care erau în contradicţie cu ideologia comunistă. Pentru acest lucru era angajat un cenzor, şi pentru a
putea fi tipărit un ziar, cenzorul trebuia să îşi dea acordul după ce citea “bunul de tipar”. O altă trăsătură pe care o regăsim
în discursul din presa scrisă din perioada comunistă este “limbajul de lemn”. Limba de lemn este acel limbaj cu expresii
fixe şi clişee ce oferea cititorului o minimă transparenţă a faptului real prezentat în presă. Limba de lemn reflectă ideologia
comunistă şi un fapt real. Existau şi subiecte interzise şi se scria cel mai mult despre viaţa politică, faptele patriotice, în
mare parte nu era altceva decât propagandă comunistă.
Muntean Ramona: Meseria de ziarist este una placută? Există riscuri pe care trebuie să vi le asumaţi?
Anca Dinică: Această meserie este foarte interesantă. Poţi să o faci numai din pasiune. De fapt, poţi să încerci să o faci şi
din ambiţie, dar fără talent şi desigur fără rezultat! Eu o fac din pasiune, părinţii mei au fost şi ei ziarişti şi mi-au transmis
această curiozitate, pasiune pentru meserie. Ea poate fi realizată doar din plăcere, iar în ceea ce priveşte riscurile pe care ni
le asumăm noi, ziariştii, unul dintre ele este distanţarea faţă de familie. Viaţa personală are de suferit din cauza faptului că
eşti tot timpul plecat, implicat în meserie. Timpul petrecut cu cei dragi este foarte scurt, căci ziaristul este mereu pe teren,
acolo unde se întâmplă evenimentele, iar apoi merge în redacţie pentru a scrie articolele. Această meserie presupune un
program foarte încărcat şi strict. Eu sunt responsabilă de fiecare număr din ziarul “Unirea” care apare. Eu decid ce articol
intră într-un număr şi trebuie să stau până este tipărit ziarul, bunul de tipar. Îl citesc, apoi decid dacă este formula pe care o
dorim, fac eventuale corectări, ajustări. Apoi se trece la scoaterea tirajului.
Muntean Ramona: Ce articole citesc tinerii?
Anca Dinică: Tinerii sunt interesaţi mai mult de mondenităţi şi cred că citesc mai mult numărul de sâmbătă, în care apare
un articol despre modă, frumuseţe. Ei citesc mai puţin articolele referitoare la politică. Cele mai citite articole ale ziarului
“Unirea” de către cititorii ziarului sunt cele referitoare la politica actuală.
Muntean Ramona: Vă mulţumim pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne acorda acest interviu.
Realizat de: Muntean Ramona şi Lucaciu Eliza, XIF
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“Your culture is the mirror of mine”
Franţa … Cherbourg … Oraşul în care s-a
desfăşurat schimbul cultural de experienţă “Your culture is
the mirror of mine”, un proiect realizat de Mickaël Rabay.
Anul trecut, în luna octombrie, două dintre elevele
liceului “Horea, Cloşca şi Crişan”, Fleşeriu Denisa şi
Alexandra Bodea din clasa XI E, au participat la un schimb
de experienţă în Franţa, alături de alte patru eleve din
judeţul Alba. Scopul proiectului a fost descoperirea unor
culturi diferite, Franţa, România, Turcia şi Bulgaria în
cazul de faţă. Câte şase copii, cu vârste cuprinse între 14 şi
18 ani, alături de un însoţitor, au fost selectaţi din fiecare
ţară pentru a participa la diferite activităţi culturale.
Pe parcusul celor 10 zile petrecute la Cherbourg,
participanţii şi-au prezentat ţara, au participat la o seară
interculturală, au pregătit pe rând o cină specifică ţării lor,
au vizitat împrejurimile oraşului Cherbourg şi, în cele din
urmă, au realizat un spectacol şi au participat la o dezbatere
pe tema diversităţii culturale. Pentru că nu toţi vorbeau
limba franceză, s-a hotărât de comun acord ca limba
engleză să fie cea folosită de toţi în timpul activităţilor.
În cadrul serii interculturale, fiecare ţară a purtat
costumele sale tradiţionale şi a decorat câte o masă cu
obiecte tipice ţării lor dar şi cu diferite aperitive. În serile
care au urmat elevii din România, Turcia şi Bulgaria au
gătit câte o cină pentru a le permite celorlalţi să descopere
câte puţin din mâncărurile lor tradiţionale. În timpul
şederii lor la Cherbourg, participanţii au trebuit să
pregătească, fiind împărţiţi în grupe, un spectacol cultural
sau o dezbatere. La spectacol au asistat locuitori ai
oraşului, care au intervenit în timpul dezbaterii şi au

adăugat comentarii frumoase la sfârşitul acestuia.
La sfârşitul schimbului, fetele din România au profitat de
ocazie şi au vizitat şi Parisul la întoarcerea în ţară. Astfel ele
au avut norocul sa vadă muzeul Louvre, turnul Eiffel,
Champs-Elysees şi multe altele.
Toţi participanţii au fost foarte încântaţi de experienţa trăită
şi cu siguranţă au învăţat multe lecţii de viaţă care le vor fi de
ajutor pe viitor.
Fleşeriu Denisa, Bodea Alexandra, XI E
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Reportaj sportiv

Voleiul un stil de viaţă
Într-o lume în care medicii ne avertizează din ce în ce mai des despre pericolele obezităţii infantile şi a consumului de acool,
tutun şi droguri, sporturile opţionale de la şcoală sunt ca o gură de aer proaspăt.
În zilele noastre doctorii spun că 1 din 6 copii cu vârsta între 12 şi 18 ani suferă de obezitate infantilă, iar 2 din 3 adolescenţi fumează sau
consumă alcool.Ponderea celor care consumă narcotice este mult mai mică, dar demnă de luat în considerare. O alternativă la aceste probleme o
reprezintă sportul, asa că mi-am propus să descopăr cele mai bune sporturi practicate de elevii noştri şi felul cum acest lucru le influenţează viaţa.
Voleiul poate fi soluţia!
În ultimele săptămâni am stat pe lângă echipa de volei fete a HCC-ului încercând să aflu mai multe despre ele şi despre stilul lor de
viaţă.Mă întrebam cum pot fetele acestea să arate atât de bine şi să fie atât de invidiate de toţi cei din jur pentru condiţia lor fizică şi pentru
seriozitatea şi disciplina pe care o manifestă atât pe teren cât şi în viaţa de elev.
Voleiul este un sport (al doilea în lume ca popularitate) în care două echipe, separate de un fileu înalt, trebuie să treacă mingea deasupra
acestuia, folosind orice parte a corpului, cu scopul de a face ca mingea să atingă terenul advers. Frumuseţea acestui joc nu stă doar în eleganţa şi
dinamismul pe îl exprimă, ci şi în felul cum poate schimba şi modela un om. Ca orice activitate sportivă accentul cade pe partea fizică, dezvoltând
musculatura întregului corp şi stimulând creşterea în înălţime, dar nici partea psihică nu este neglijată, voleiul permiţând jucătorului să îşi
imbunătăţească coordonarea, să îşi dezvolte atenţia, capacitatea de lucru în echipă, viteza de reacţie precum şi seriozitatea. Regulamentul fiind
destul de simplu, poate fi jucat de oricine după un scurt instructaj privitor la regulament şi la modul corect de lovire.Totuşi, pentru cei care vor să îl
practice nu doar ca un hobby, e bine de ştiut că ar trebuii să posede unele calităţi pentru a putea visa la o carieră de profesionist.
Tu ai ce îţi trebuie ca să devii jucătoare?
Voleiul este înainte de toate un sport greu, ce nu se adresează oricărei persoane care se hotărăşte să practice un sport. Cele care decid să se
apuce de acest sport trebuie să cunoască regulile jocului, să nu aibă probleme medicale, să fie apte din punct de vedere fizic şi să posede multă
răbdare şi mai ales voinţă, iar rezultatele vor veni de la sine.
Începuturile sunt mereu cele mai grele?!
Ca în orice sport cea mai grea perioadă este începutul. Pentru noii ,,recruţi”, viaţa este foarte grea. Majoritatea fetelor au văzut probabil la
televizor jocuri de volei, poate chiar au jucat la mare sau cu prietenii, dar nimic nu le poate pregăti pentru ceea ce urmează. Nu am întâlnit nici o
fată care să nu spună despre începuturi că au fost cele mai grele momente din viaţa sa de sportivă. Poate cele mai rele părţi au fost oboseala, febra
musculară, aparenta dificultate de adaptare, accidentările şi vânătăile suferite în urma antrenamentului, cât şi adaptarea la un program strict. Dar
peste toate aceste probleme au trecut graţie voinţei şi dorinţei de afirmare, elemente esenţiale la orice jucătoare. Unele fete posedă aceste
caracteristici altele nu. Cele mai multe cedează în primele 2 săptămâni şi încep să nu se mai prezinte regulat la antrenamente, apoi rămâne doar o
chestiune de timp până ce vor abandona echipa şi se vor apuca de alte activităţi. Pentru cele ce au supravieţuit iniţierii urmează perioada de
acomodare cu jocul, cu regulile lui şi bineînţeles câştigarea unui loc în echipa oficială a şcolii.
Un antrenor bun face diferenţa
În această fază un antrenor bun este deosebit de important. El trebuie să recunoască talentul şi potenţialul fiecărei jucătoare şi să ştie să îl
dezvolte la maxim. Din acest punct de vedere domnul Pletea Ioan este un antrenor model, fapt susţinut atât de noile venite, cât şi de veterane. De
când a devenit antrenorul echipei, acesta a încercat diverse modalităţi de a perfecţiona jocul echipei, spiritul de echipă şi mai ales de a mări
eficienţa antrenamentelor şi a scădea absenteismul. Veteranele mai ales îşi amintesc că le chema mereu la antrenamente, le explica unde greşesc şi
la nevoie stătea să le arate individual cum se loveşte bine. Aceste mărturii sunt dovezi grăitoare a talentului antrenorului şi a implicări de care dă
dovadă pentru echipă.
Activitatea competiţională
Din cauza dificultăţi jocului, o începătoare are nevoie de aproximativ 2-3 ani pentru a ajunge la un nivel competiţional. Legarea jocului
în echipă poate dura şi mai mult, aşa că nu e de mirare ca într-un an obişnuit echipa are doar 5-10 meciuri. Totuşi, acum câţiva ani, antrenorul a
reuşit să lege o echipă care avea teoretic şanse la câştigarea unui turneu. Astfel, antrenamentele grele, implicarea antrenorului şi munca fetelor
avea să dea roade în 2008 când au luat locul 4 la un turneu la Blaj, după ce au fost eliminate de echipa liceului militar şi apoi un an mai târziu au luat
un loc 2 la turneul de la Ocna Mureş, unde au pierdut în faţa gazdelor. În 2010 fetele noastre se mândresc cu mai multe meciuri amicale câştigate la
scor în faţa echipelor din Deva, Blaj şi Alba Iulia, precum şi cu un loc 3 câştigat la ,,Olimpiada sportului şcolar″. Anul acesta antrenorul a fixat ca
ţintă locul 1 în campionatul judeţean de volei, obiectiv realizabil, având in vedere victoria obţinută în primul tur în faţa echipei din Blaj.
Experienţe interesante
Activitatea competiţională presupune siguranţă, tărie de caracter şi cunoştinţe de joc. Ei bine la primul turneu situaţia nu a fost deloc
roză. Fetele noastre se aflau la primul turneu şi se luptau cu echipe de la cluburi sportive consacrate, echipe a căror jucătoare practicau acest sport
din clasele primare. Emoţiile le-au copleşit şi greşelile nu au întârziat să apară. În unele meciuri au făcut chiar şi 8 greşeli consecutive. Doar
sângele rece şi tăria de caracter a antrenorului au făcut ca echipa să nu fie eliminată din primul meci şi în ciuda acestor evenimente neprevăzute,
fetele au luat un onorabil loc 4. Un an mai târziu, lecţiile primului turneu au fost învăţate, iar fetele au reuşit să ia locul 2, fapt ce ne-a bucurat pe
toţi, dar mai ales pe ele.
Tendinţe actuale
Aceştia au fost anii de glorie a echipei, acum majoritatea jucătoarelor experimentate de clasa a 12-a au promovat, iar locul lor a fost luat
de novicele de clasa a 9-a şi a 10-a. Au mai rămas doar 2 jucătoare cu experienţă, una fiind pe clasa a 11-a, iar cealaltă pe clasa a 12-a.Echipa este în
formare, locurile nu sunt definitivate, aşa că dacă ai visat să joci în echipa şcolii acum e momentul perfect să îţi încerci norocul. Anul acesta
prioritar este câştigarea campionatului judeţean de volei, iar de la anul, după ce echipa se va suda, jucătoarele vor căpăta experienţă şi vor atinge
maturitatea în joc, sperăm că vor ataca şi campionatul naţional.
Oare merită?
Sunt sigur că, poate , după ce aţi citit tot ce am scris mai sus aveţi îndoieli cu privire la avantajele de a fi în echipă şi probabil vă puneţi
întrebarea firească: Merită să renunţ la timpul meu preţios ca să mă alătur echipei?. DA! Pentru că oricât de greu vi se pare că este acest sport nimic
nu se compară cu sentimentul de apartenenţă la un grup, cu responsabilitatea jocului, cu emoţia meciurilor, cu plăcerea jocului, cu mustrarea
antrenorului şi cu bucuria victoriei. Desigur, condiţia fizică o poţi obţine şi prin alte moduri, cum ar fi mersul la sală sau atletismul, bucuria
victoriei şi prietenia o poţi simţi şi la un meci amical în curtea scolii, dar apartenenţa la o echipă şi seriozitatea ce derivă de aici nu poţi să o găseşti
în altă parte. Mulţi ne-am întrebat cum e să fi fotbalist, sau voleibalist, sau pilot, mulţi am încercat să îi copiem, dar prea puţini am încercat să îi
depăşim. Nu vom putea face acest lucru decât dacă vom face parte din ceva mai mare şi mai important ca noi, o echipă. Poate că practicarea unui
sport vă va ocupa o parte din timpul şi aşa insuficient, dar vă asigur, la finalul zilei veţi fi mândri, mândri că nu aţi pierdut timpul inutil în baruri şi
cafenele, ori acasă în faţa calculatorului sau dormind şi visând la vremuri mai frumoase, mândri că existaţi, mândri că trăiţi, MÂNDRI CĂ
SUNTEŢI SPORTIVI!
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Nicoară Octavian, XIIC

...Lumea filmului...
Never let me go (2010)
Never let me go este o poveste a trei tineri care în ciuda faptului că viaţa lor are alt scop
decât a altor oameni, încearcă să profite de ea la maxim. Sunt trei prieteni care iubesc şi
se confruntă cu sentimentele lor, în situaţia în care circumstanţele nu fac din asta un lucru
uşor. Nu le este uşor şi totuşi nu regretă nimic. Filmul te face să priveşti în tine şi să îţi dai
seama că viaţa trebuie preţuită, iar clipa trebuie trăită. O dramă de nota 10!

The king's speech (2010)
The king's speech spune povestea bărbatului care a devenit regele George al VI-lea al
Marii Britanii. După ce fratele său abdică, George îşi asumă tronul fără tragere de
inimă. Afectat de o bâlbâială nervoasă ce nu părea să se termine, considerat incapabil
să fie rege, George apelează la serviciile unui logoped pentru a-l ajuta, un logoped pe
nume Lionel Logue. După un set de tehnici neaşteptate şi înflorirea unei prietenii
imprevizibile, va reuşi regele să îşi regăsească adevărata voce, să scape de ticul nervos
şi să găsească curajul pentru a-şi conduce ţara în război? Un film extraordinar având
ca actori nume mari precum Colin Firth şi Helena Bonham Carter.

Water for elephant (2011)
Tânărului Jakob Jankovski îi mor ambii părinţi într-un accident, chiar cu o
săptămână înainte ca el să-şi dea examenul de absolvire a facultăţii de medicină
veterinară. Şocul îl aruncă într-o aventură care îi va schimba viaţa pentru totdeauna.
Pe când încearcă să fugă de noua sa condiţie, el se aruncă din întâmplare într-un tren
aparţinând unui circ care dădea reprezentaţii prin America. Tânărul va descoperi că
lumea circului este plină de primejdii şi rivalitate, iar oamenii îşi au aici locul lor
bine stabilit. Un rol decisiv va juca în poveste elefantul Rosie. Un film care nu a
apărut încă însă este unul dintre cele mai aşteptate filme ale acestui an!

Youth in Revolt (2009)
Youth in Revolt este povestea maturizării lui Nick Twisp, un puşti de 16 ani foarte cinic,
care se foloseşte de adolescentţă pentru a se revolta. Toate acţiunile sale îi sperie teribil
pe părinţii lui, dar el este nepăsător în faţa acestora. El este dispus să facă orice numai
să câştige "inima" lui Sheeni, inclusiv să îşi facă prietenul dispărut, să arunce în aer o
rulotă, să dispară în India, sau să intre sub acoperire ca să scape de FBI. Dar inamicul
lui este de fapt Sheeni, care face tot posibilul ca acesta să dea greş în toate încercările
sale. Un final aproape fericit până la adânci bătrâneţi.
Marină Crina, XI E
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Recomandări de lectură
Titlu: Curcubeul
Autor: D.H. Lawrence
“Curcubeul” este o saga a trei generaţii care surprinde toate aspectele
vieţii de familie şi individuale. Cartea este plină de pasiune, ură şi te determină
să te transpui în acelaşi peisaj cu personajele. Este o analiză a bărbatului şi a
femeii în viaţa de zi cu zi marcată de o dragoste care îi face să se izoleze de
restul lumii. Este o carte atât pentru cei pragmatici, cât şi pentru cei romantici
din fire, cartea reflectă foarte bine avantajele şi dezavantajele iubirii în viaţa de
familie.
Titlu: Autoportret într-o oglindă spartă
Autor: Octavian Paler
O carte care te inspiră şi îţi şterge ochii pentru a percepe mai bine lumea.
Am să dau un citat în loc de o recenzie a cărţii întrucât mi se pare cel mai
potrivit: „Toată opera lui Octavian Paler tinde să se constituie într-o confesiune
directă sau indirectă, fluentă narativ sau alcătuită din secvenţe disparate,
transpusă fictiv-epic sau verosimil-memorialistic. Autoportretul lasă însă taine
nedezlegate. Relevă destinul, fără a dezvălui în totalitate biografia...”

Titlu: Adam şi Eva
Autor: Liviu Rebreanu
Deşi am citit-o pentru prima dată acum câţiva ani, cartea aceasta încă e
preferata mea. Pur şi simplu nu mă pot plictisi de ea. Capitolele au lungimea perfectă
încât să nu te plictiseşti citind-o, iar conţinutul este de-a dreptul captivant. Este o
viziune asupra vieţii, morţii, a dragostei şi a devotamentului reflectată prin prisma
reîncarnării. Sufletul ocupă un rol extrem de important în roman, având parte de
multiple transformări. O recomand cu încredere.

Titlu: Filosofia pentru bufoni
Autor: Pedro Gonzalez Calero
Dacă ai nevoie de ceva cu care să îţi umpli zilele ploioase sau vrei
doar să citeşti ceva relaxant ai nevoie de “Filosofia pentru bufoni”. Un
amestec de ironie, sarcasm şi umor din cele mai vechi timpuri şi până în
zilele noastre care te va binedispune încă de la primele pagini.
Marină Crina, XI E
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O bătrânică intră în cancelarie.
- Cine este diriginta elevului Bulişor? întreabă
gâfâind bătrânica.
- Eu, răspunde o doamnă.
- Vă rog să-l învoiţi la ultima oră. L-am rugat eu să
mă ajute la ceva.
- L-am învoit deja pe toată ziua. Zicea că azi e
înmormântarea dumneavoastră

Examenul începea la ora 8 dimineaţa. La
3 dimineaţa, sună telefonul şi-l trezeşte
din somn pe profesor.
- Alo? zice profesorul nervos şi
somnoros.
- Dormeai? întreabă vocea.
- Bineînţeles că dormeam.
- Şi noi stăm treji să învăţăm, din cauza
ta.

Zi de teză la o şcoală profesională.
- Întrebare de nota 10, zice profesorul. La ce
obiect aveţi teză?
Toţi tac.
- Întrebare de nota 8. Cum mă numesc?
Tăcere deplină.
- Întrebare de nota 6. Ce culoare are manualul?
Bulişor, din ultima bancă:
- Al dracu', vrea să ne pice!
Într-un teatru, Bulă stă întins pe trei scaune. Plasatoarea
vine la el şi îi explică:
- Domnule, nu aveţi voie să ocupaţi decât un singur loc.
Bulă nici nu se mişcă.
- Domnule, insistă plasatoarea, nu puteţi ocupa decât un
loc, vă rog să le eliberaţi pe celelalte două.
Din nou, nicio mişcare. Plasatoarea îl cheamă pe
directorul teatrului şi-i explică situaţia. I se adresează şi
directorul:
- Domnule, vă rog frumos, eliberaţi celelalte două
locuri.
Văzând că nu obţine niciun răspuns, directorul cheamă
un poliţist.
- Cum te numeşti, cetăţene? îl ia tare poliţistul pe Bulă.
- Bulă, răspunde el cu vocea stinsă.
- Aha, şi de unde eşti?
Bulă, cu ultimele puteri, zice:
- De la balcon.

Un oarecare dintr-un sat îndepărtat soseşte la
Bucureşti, se suie într-un taxi şi comandă şoferului:
- Du-mă în principiu!
Şoferul:
- Unde?
- În principiu, ţi-am zis!
În fine, după mai multe încercări de a-l lămuri
pe şofer unde voia să meargă, bădia spune:
Păi mi-a spus şi mie cineva că la Bucureşti, în
principiu, se găsesc de toate!

Doi cerşetori stăteau langă o biserică.
- Punem pariu, zice unul, ca eu câştig mai
mult decât tine?
- Punem, zice celălalt.
A doua zi, primul cerşetor vine cu o sută de
milioane. Al doilea reuşise să strângă doar
5 milioane.
- Cum ai făcut? întreabă al doilea cerşetor.
- Simplu. Mi-am scris pe plăcuţă “Îmi mai
lipsesc doar 5 mii ca să pot pleca acasă.
Fie-vă milă!”

Un inspector vizitează un spital de nebuni. Cum toată
ziua a fost ocupat cu alte treburi, ajunge la spital mai
spre seară. Intră în spital şi urcă spre biroul
directorului, care era la etajul trei. Ca în toate
spitalele româneşti, şi în acesta pe casa scării nu era
nici un bec, deci era pe acolo întuneric. Şi cum urca
el, ajunge la etajul întâi, acolo pac! se trezeşte cu un
şut în fund, dar nu vede pe nimeni. La etajul următor,
la fel... cînd ajunge la trei primeşte trei şuturi. Pînă la
urmă, ajunge inspectorul la director în birou şi-l
întreabă furios care-i treaba cu şuturile.
- Aaa, zice directorul, ăsta e modul nebunilor de a
spune "bună ziua".
- Dar la etajul trei am primit trei şuturi!
- Da, aveţi dreptate, dar v-aţi întâlnit cu bâlbâitul...
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