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ACTUALITATE

Sub semnul logosului. Mihai
Mănuţiu - personalitate plurală
Cu ocazia Zilelor Învăţământului Sălăjean,
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în
colaborare cu Colegiul Naţional „Silvania”şi Liceul
Pedagogic, a organizat, miercuri, 25 noiembrie, 2015,
în Sala festivă a Colegiului, o lectură publică susţinută
de Directorul Teatrului Naţional din Cluj, Mihai
Mănuţiu. În deschiderea evenimentului, domnul Daniel
Săuca, Directorul Centrului de Cultură, a conturat
dimensiunea profesională a lui Mihai Mănuţiu, iar
asupra dimensiunii artistice a omului de cultură au făcut
aprecieri scriitorii Viorel Mureşan şi Ion Mureşan.
„Regizor de teatru, scriitor şi eseist, Mihai
Măniuţiu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L.Caragiale” din Bucureşti în 1978.
A montat în teatre importante din România şi din
străinătate (Belgia, Marea Britanie, Turcia, SUA),
creaţiile sale, primind numeroase premii pentru Cea
Mai Bună Regie, Originalitate şi Cel Mai Bun
Spectacol al Anului. A realizat peste o sută de
spectacole. În prezent, este director general al Teatrului
Național din Cluj, profesor la Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj și Distinguished Professor la
University of California, Irvine.

Ca scriitor, a publicat trei volume de poeme: În
Balkanya, eu și ceilalți demoni (bybliotek, 2011), Până
una-alta (bybliotek, 2012), Vertij (Charmides, 2014) și
mai multe volume de povestiri cu tentă onirică şi
fantastică: Un zeu aproape muritor (Dacia, 1982),
Istorii pe care n-am să le scriu (Allfa, Bucureşti, 1998),
Omphalos (Idea Design & Print, Cluj, 2001). În anul
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2011 a publicat, la Editura bybliotek, volumul de
povestiri Opiniile unui călător nedemn de încredere, iar
în 2015 i-a apărut, la Editura Humanitas, romanul
Aventurile hingherului în Balkanya. Dintre eseurile sale
teatrale amintim: Redescoperirea actorului (Meridiane,
Bucureşti, 1985), Cercul de aur (Meridiane, Bucureşti,
1989) şi Despre mască şi iluzie (Humanitas, Bucureşti,
2007).
Creaţiei sale literare și teatrale i-au fost
dedicate volumul Dansând pe ruine, de Dan C.
Mihăilescu (2006), cartea de comentarii critice semnată
de Mircea Morariu – Mihai Măniuţiu. Ipostaze esenţiale
( 2008) – şi trei albume monografice: Trilogia Dublului
(1997), MĂNIUŢIU. Imagini de spectacol de Cipriana
Petre-Mateescu (2002), Mihai Măniuţiu. Spaţiul
cameleonic
de
Cristina
Modreanu
(2010)”concluzionează Daniel Săuca.
Viorel Mureşan remarcă „personalitatea
plurală” a lui Mihai Mănuţiu, care se distinge în
peisajul contemporan deopotrivă ca prozator, eseist şi
poet, dublat de un formidabil regizor.
Poetul Ion Mureşan mărturiseşte că are o
admiraţie şi o stimă pentru regizori, în special pentru
Mihai Mănuţiu, care a făcut un spectacol din versurile
poetului. În pledoaria domniei sale insistă asupra
volumului Vestigii, gândit pe trei paliere: capitolul I a
fost pus în scenă şi este de o candoare extraordinară; a
doua coordonată vizează poetica lui Mihai Mănuţiu,
care devine un optzecist ironic în conturarea din
exterior a unei patrii contorsionate, iar a treia secţiune,
cea mai savuroasă, este dedicată unui securist din
perioada proletcultistă, care raportează că a citit multă
poezie la ordin. Acest individ venal vrea să-i prindă pe
duşmanii poporului prin poezie, vrea să le dea de urmă
şi să-i înfunde la Canal pe „mulţi din aceştia”. Ion
Mureşan remarcă diversiatea opului, dar şi varietatea
registrelor abordate de Mihai Mănuţiu în opera domniei
sale.
Mihai Mănuţiu se declară un „om al
dialogului”, de asemenea al teatrului. Afirmă că poezia
„vine la fiecare atunci când trebuie”, că adevăratul
lirism este „ca un remediu, ca un tranchilizant, ca un
halucinogen ca să vezi mai mult, vine ca să vindece”.
Este, în esenţă, „un concentrat de injecţie”.

Material realizat de prof.dr. Imelda Chinţa

ACTUALITATE

Bucuria lecturii
“O carte este un dar pe care îl poţi
deschide iar şi iar.” (Garrison Keillor)
Literatura contemporană românească este
privită de către cititorii noştri, în marea majoritate
elevi, o literatură modernă, în care mulţi dintre ei se
regăsesc tocmai pentru că abordează teme actuale,
afirm aceasta deoarece, adeseori trec pragul
Centrului de documentare şi informare şi cer cărţile
semnate de scriitori contemporani. Dintre aceştia,
frecvent solicitaţi sunt: M. Cărtărescu, O. Paler, A.
Pleşu, P. Coruţ etc. Cum numărul scriitorilor
contemporani este impresionant, selecţia acestora
este greu de realizat. În acest sens încercăm să
conturăm peisajul literar actual prin prezenţa
scriitorului în mijlocul elevilor. Scriitorul nu mai
este legat doar de ficţiune, el este activ, o persoană
cu biografie proprie, care coboară din „Turnul de
Fildeş” şi se destăinuie, se confesează, dialoghează.
În ultimii ani, Centrul de Cultura şi Artă al
judetului Sălaj a adus în atenţia elevilor de la
Colegiul Naţional “Silvania”, prin intermediul
lecturilor publice, scriitori de azi. Aceste lecturi

~2~

publice îmbogăţesc cultura literară a elevilor, aceştia
au ocazia să dialogheze cu scriitorul şi să citească
volumele prezentate care, din gratitudinea
scriitorilor, rămân în fondul bibliotecii. Astfel, acest
sector al bibliotecii a fost îmbogăţit cu lucrările unor
scriitori actuali precum: Rodica Marian –
Luceafărul – text poetic integral, Radu Ţuculescu –
Românul erectile, Ina şi inima de stejar, Olimpiu
Nuşfelean – Să furi raiul cu ajutorul cuvîntului,
Poeme pentru cei care citesc în linişte, George
Vulturescu – Aur şi iederă, Negură şi caligrafie,
Sebastian Reichmann – Podul Charles al
Apocalipsei, Alexandru Jurcan – Jojolica şi
jurnalul ascuns în cămară, Mihai Mănuţiu – Până
una-alta, Opiniile unui călător nedemn de încredere,
Un zeu aproape muritor. Nici literatura autorilor
sălăjeni nu a fost neglijată, ci a fost prezentată în
lecturi publice în Sala festivă a Colegiului Naţional
“Silvania”: Ileana Petrean Păuşan – Maci pe
rotativă, Gânduri pe rotativă, Croitoru V. Maria –
Petrecerea vampirilor, Ion Piţoiu-Dragomir –
Fracul de lut, Tur-nul de viespi, Daniel Hoblea –
Poemus, Viorel Tăutan – Elegia Civis
Transilvaniae, Poezii, Mirela Elena Chiş – Piscul
din adâncuri, Imelda Chinţa – Destine şi cărţi.

Material realizat de bibliotecar Maria Suciu

___________________________________________________________________________
INTERVIU
Denisa Ligia Matei - Una dintre valorile
după care mă ghidez în viaţă este echilibrul
Pentru Denisa Ligia-Matei, elevă în clasa a
XII-a G, anul școlar 2014-2015 a fost o perioadă pe
care a valorificat-o, implicându-se în comunitatea
tinerilor sălăjeni, și nu numai. Denisa Matei a
devenit președinte al Consiliului Județean al
Elevilor(CJE) Sălaj, redactor în Biroul de Presă al
Consiliului
Naţional
al
Elevilor(CNE),
vicepreşedinte CNE în perioada interimară şi
preşedinte-fondator al Clubului Interact Zalău. De
asemenea, ea a participat şi la proiectul Ministru
pentru o zi.

Ce te-a motivat să ajungi preşedinte CJE şi
redactor în biroul de presă al CNE?
Nu pot spune că aceste funcţii au reprezentat
scopul intrării mele în tot ceea ce înseamnă Consiliu.
Toată povestea a început încă din 2010-2011 când
structura se afla la primii "paşi" de activitate. Îmi
plăcea încă din şcoala generală să încerc să generez
diverse acţiuni, să mă implic în cât de multe
activităţi. În ciuda faptului că eram în clasa a VI-a
am decis să candidez pentru postul de reprezentant
al elevilor. Pot afirma că totul a început din acel
moment, lucrurile parcă aflându-se apoi într-o
inerţie. După ce am ajuns la liceu, fără a mai sta pe
gânduri am ales să mă implic în continuare.

INTERVIU

Deşi, la început, la nivelul judeţului am fost
activă ca voluntar, am simţit ulterior că trebuie să
fac ceva mai mult.
Cu o serie de "planuri măreţe", dorinţe, idei,
dar şi câţiva "omuleţi" extraordinari am plecat la
drum, drumul către marea schimbare a lumii pe care
ne-o dorim să o realizăm cu toţii.
Pe de altă parte, între timp aflasem de tot
ceea ce înseamnă munca de reprezentare a elevilor,
lupta pentru menţinerea drepturilor acestora. Iniţial
am candidat pentru postul de redactor în Biroul de
Presă al Consiliului Naţional. Acesta a reprezentat
una dintre bazele care m-au ajutat mai departe în tot
ceea ce înseamnă Consiliu.
Cred că aş putea să vorbesc ore întregi
despre această aventură, dar limitându-mă la
întrebarea ta: m-a motivat extrem de mult dorinţa de
a genera schimbare.
Cum a fost experienta ta în aceste funcţii?
Această experienţă a ajuns să mă definească,
atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional. Cum
a fost? A fost extraordinar. De la zeci la sute de
proiecte, mii de ore de voluntariat, o listă
neîncăpătoare de
rezultate, obiective
îndeplinite, dar şi
oameni noi care au
ajuns să fie prieteni
minunați.
Privind
acum în urmă tot
ceea ce mă bucură
și mă mulțumește
sunt lucrurile care
au rămas, sunt,
sau, de ce nu, micile schimbări pe care am reușit să
le realizăm împreună, întreaga echipă. Și ceea ce mă
încântă și mai mult este faptul că văd în fiecare zi că
lucrurile continuă să ia amploare, sustenabilitatea
fiind extrem de importantă în acest sector.
Cum te-ai descurcat atât cu organizarea
activităților Consiliului, cât și cu școala?
Una dintre valorile după care mă ghidez în
viață este echilibrul. Am considerat mereu că este
important să știm să ne gestionăm extrem de bine
ceea ce avem de făcut.
În general, când îți dorești să duci la
îndeplinire cu succes un obiectiv, ajungi să mai faci
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mici "compromisuri" personale, dacă le pot numi
așa. Dar dacă ne-am definit de la început foarte bine
prioritățile, cu siguranță la final o să fim extrem de
mândri de rezultate, fie că vorbim de unele
școlare/extrașcolare sau în plan personal.
Ce impresii poți împărtăși despre participarea ta
la proiectul "Ministru pentru o zi"?
"Ministru pentru o zi" a fost unul dintre
proiectele organizate de Consiliul Național, în
parteneriat cu 4 ministere. Dintre sutele de aplicații
din întreaga țară am reușit să fiu printre cei care au
petrecut o zi în locul unui factor decident. Am avut
norocul de a sta chiar două zile la Ministerul
Tineretului și Sportului. Pot spune că acest proiect
m-a ajutat să îmi clarific anumite nelămuriri despre
hotărârile care se pun în aplicare, și nu numai.
Desigur, din fiecare experiență, proiect, inplicare,
organizare sau participare am învățat cel puțin acel
ceva de noutate. Cert este faptul că după postura de
"ministru" m-am întors acasă un cetățean mai
interesat, activ, mai responsabil.
Vreau să te mai întreb dacă și cum te-au
schimbat aceste experiențe?
Cred că fiecare
întâmplare
din
viața
noastră, fiecare persoană
nou întâlnită sau oricare
informație descoperită ne
ajută să fim zi de zi un "eu"
mai bun. Toate acestea își
pun mai mult sau mai puțin
amprenta asupra noastră,
dar personal îmi place
mereu să mă întreb: dar
oare noi cum reușim să ne
punem amprenta asupra lumii?
Ai vreun gând de final pe care să îl adresezi
colegilor tăi?
Un gând de final, de fapt, două întrebări
meditative mai bine:
Ce am făcut astăzi pentru visul meu? Cu ce am
contribuit la schimbarea unui mâine(sau eu) mai
bun?
Sigur 2-3 pagini nu îmi ajung să vă povestesc
despre această experiență, dar îți mulțumesc frumos
pentru interviu!
Interviu realizat de Ciurean Manuela, elevă în
clasa a XII-a G

CNS-RELOADED

Alin Panc – un destin remarcabil
aflat sub zodia succesului
Nu putem decât să fim cel puţin mândri cu un
fost absolvent al Colegiului nostru, actorul Alin Panc,
care s-a remarcat pe scenele naţionale şi internaţionale,
fiind o personalitate recunoscută deopotrivă în lumea
teatrului şi a cinematografiei. Pentru început dorim să îi
mulţumim pentru disponibilitatea şi amabilitatea cu care
a răspuns invitaţiei noastre de a-l prezenta în paginile
revistei C.N.S. – Ecou şi a-i contura destinul remarcabil
în faţa actualei generaţii de elevi.

Panc Luchian Alin s-a născut pe 14 iunie 1973,
în Hunedoara şi, după 9 ani petrecuţi, din a două
săptamână de viaţa în Târgu Mureş, a ajuns în Zalău unde
a crescut şi s-a format ca om. Urmează şcoala gimnazială
din cartierul Porolissum, iar apoi liceul de MatematicăFizică, actualul Colegiul Naţional “Silvania”, Zalău, unde
a petrecut 4 ani frumoşi, care l-au determinat să îşi
dorească mai mult şi să încerce un domeniu pe care
nimeni nu avusese curajul până atunci a-l aborda, şi
anume actoria, o meserie îndrăzneaţă pentru oraşul
nostru. Mirajul acestei lumi, a actoriei, i-a ocupat toate
gândurile începând din clasa a XI-a. A fost susţinut atât
de profesorii care l-au format cât şi de colegii foarte
apropiaţi, care l-au încurajat să-şi urmeze visul şi să se
autodepăşească. În anul 1991, Alin Panc pleacă din
Zalău, ajunge în Bucureşti şi devine student al Academiei
de Teatru şi Film, la clasa profesorului Alexandru Repan.
Din acest moment pentru Alin Panc începe o minunată
carieră teatrală şi cinematografică, iar debutul îl va marca
în filmul Kira Kiralina (1993), rol din care nu înţelege
mai nimic, tânăr fiind, cum însuşi declară. Debutul teatral
este înregistrat odată cu spectacolul Thomas Beket, de la
Teatrul Nottara din Bucureşti. Odată depăşită etapa
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incipientă, astrele s-au aliniat şi a urmat o perioadă
prolifică pentru actorul cu originile la frontiera nordvestului, propunându-i-se spectacole la importantele
teatre bucureştene precum, Tetrul Naţional, Teatrul Mic
şi Teatrul Bulandra. A mai jucat în filme precum: Caesar
(Germania), Batavia’s Sinking (Germania), The Last
Railway Station (Italia- România), You Never Walk Alone
(Franţa), Ellite (SUA), Callas Forever (Italia), The 40
Years War (Germania), Vlad (SUA), Bufallo‘s Head, Sex
Traffic, Azucena, Cave, 7 Seconds, Natasha, Un acoperiş
deasupra capului, Tinereţe fără tinereţe, Legenda
nibelungilor, etc.
Cum prima dragoste rămâne filmul pentru Alin
Panc, era firesc să se întoarcă, după o perioadă de
ucenicie petrecută pe scenele bucureştene, în platourile
de filmare, care i-au oferit cele mai mari satisfacţii
profesionale, cum însuşi mărturiseşte. A jucat în 38 de
filme, interpretând diferite roluri şi personaje, majoritatea
fiind producţii străine. A avut ocazia să lucreze cu mari
regizori de film printre care îi nominalizează pe Costa
Gravas, Franco Zefirelli, Francisc Ford Copola, de
asemenea cu regizorul filmului Harry Poter, David
Yates, în filmul Sex Traffic.
Actorul Alin Panc s-a bucurat, pe platourile de
filmare, de prezenţa marilor actori de la Hollywood cu
care a avut prilejul a lucra, printre aceştia fiind amintiţi
Demi More, Monica Belluci, Harvery Keitel, Nicholas
Cage, Chevy Chase, Woody Harrelsontc.
Traseul profesional continuă şi în spaţiul
autohton, unde are prilejul de a juca în câteva filme,
producţii româneşti. Atenţia se mută apoi înspre
televiziune unde prezintă emisiuni şi concursuri TV.
Începând cu anul 2007, este implicat în proiecte de
televiziune la posturile ProTv şi AcasăTv unde va juca în
seriale precum Inimă de ţigan, Îngeraşii, Moştenirea.

CNS-RELOADED
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Preocupările lui Alin se extind şi spre alte
A realizat deopotrivă o campanie de teatru în
domenii, în acest sens amintim faptul că este fondatorul
şcoli, proiect în cadrul căruia a promovat valorile
Asociaţiei pentru promovarea Istoriei României, în
basmelor româneşti. Momentan este producător şi actor
cadrul căreia realizează proiecte de promovare a
şi se ocupă în continuare de perpetuarea valorilor
tradiţiilor româneşti, lansând campania naţională Avem şi
româneşti şi o va face până va putea, cum mărturiseşte cu
noi super eroi. A contribuit de asemenea şi la
modestie.
promovarea locurilor istorice importante din ţara noastră,
ajutând la creşterea substanţială a turismului: “Iubesc
Material realizat de prof. dr. Imelda Chinţa
turismul şi puterea acestei naţii”, declară Alin Panc
pentru revista Colegiului nostru.
________________________________________________________________________________________________

Din sfera preocupărilor ştiinţifice

Marţi, 24 noiembrie, 2015, în cadrul
Zilelor Învăţământului Sălăjean, s-a desfăşurat
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice susţinută de
cadrele didactice ale Colegiului, eveniment aflat la
prima ediţie şi iniţiat de prof. Laszlo Laszlo. Au
prezentat lucrări profesorii: Ioana Tuduce, Maria

Ţicală, Imelda Chinţa, Mirela Chiş, Ioan Jecan şi
Laszlo Laszlo, pe care le vom reproduce în
continuare. L-a finalul activităţii, domnul director
al Colegiului Naţional „Silvania”, prof.dr.Vasile
Bulgărean, a felicitat participanţii, a subliniat
importanţa realizării unor asemenea evenimente,
deopotrivă actualitatea cercetărilor ştiinţifice şi a
înmânat diplome profesorilor care au susţinut
referate.

Mitul eminescian şi contemporanii noştri
Prof. dr. Ioana Tuduce

Mitul / simbolul / schema de gândire arhetipală surprind identitatea unei comunităţi şi raportarea acesteia la
valorile de necontestat. Mitul cultural devine „proiecţie de sine a unei comunităţi”1, iar raportarea acestuia la contextul
temporal şi spaţial devine obiect de studiu pentru ştiinţa al cărei reprezentant este Mircea Eliade – mitanaliza.
Gândirea mitică implică o căutare de ordine: mitul organizează realitatea trăită de către fiinţele umane, făcând
apel la un timp şi la un spaţiu care îi sunt proprii; el ierarhizează fiinţele şi valorile, cu referire la sacru şi profan; el
face semnificativ ceea ce, iniţial, poate părea absurd, anume naşterea, moartea, sexualitatea. În mitul tradiţional, fiinţe
supranaturale acţionează în lumea noastră, creând lucruri, creaţia desfăşurându-se într-un trecut care este acela al
Originilor. El nu relatează decât ceea ce interesează în cel mai înalt grad fiinţa umană, ceea ce îl bântuie, ceea ce îi
pune probleme: moartea, sexualitatea, viaţa în societate.
Mitul face apel, aşadar, la o logică anume, aceea a imaginarului, fapt care îi asigură, de altfel, puterea de
evocare. În acest sens, mitul este extrem de puternic şi plin de semnificaţii, posedând deci o forţă explicativă. În
schimb, această forţă este limitată, căci acesta nu poate demonstra, raţional, absolut nimic şi nu poate face obiectul unei
discuţii bazate pe concepte logice, realiste. Mitul explică misterul, spunându-l. Aderăm la acesta, ascultându-l şi
repetându-l. În contrast cu acesta, explicaţia raţională înlocuieşte „imaginea evocatoare” a mitului, cu „conceptul”; de
aceea, mitul devine o matrice care influenţează conduita, atât în planul ideilor, cât şi în cel al moralei, eticii, conduitei,
în general. Jung vorbeşte despre arhetip (la început numit „imagine primordială”) ca despre acele patterns of behaviour
(trăsături comportamentale înnăscute) ale biologilor, deci, tendinţe înnăscute care modelează conduita umană.

1

Doru Pop, Eminescu, Arheologia unui mit cultural în Ioana Bot, Mihai Eminescu, poet naţional român-Istoria şi anatomia unui

mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 111
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1. Antieminescianismul de la Dilema 1998
Numărul 265 al Dilemei (27 februarie – 5 martie 1998) avea pe prima pagină scrisă tema Eminescu, iar
dedesubt reprodusă o bancnotă de o mie de lei, pe partea cu chipul poetului. Scopul declarat al redactorilor de la
Dilema-265 nu a fost contestarea lui Eminescu, ci demitologizarea lui, într-o încercare de domesticire a unui „mit
confiscat de autoritarismul politic”.
Aceste încercări de scoatere a personalităţii poetice de sub umbra mitului, anticipate de scrierile mai puţin
răsunătoare, chiar dacă aparţin unor embleme culturale, fac din demersul de la Dilema un adevărat moment în
receptarea lui Eminescu în contemporaneitate: „al treilea moment important al receptării lui Eminescu (nr. 265/1998 al
Dilemei), în care s-a încercat, pentru prima şi singura dată cu un asemenea impact, deconstrucţia cultului personalităţii
poetului şi a prejudecăţilor din imaginarul colectiv, rediscutarea mitului literar, reevaluarea şi revitalizarea spiritului
critic, precum şi o indirectă invitaţie la relectură”2.
Acest moment este pus în descendenţa nobilă care surprinde alte momente, de aceasta dată în construcţia
mitului : „Primul, articolul lui Maiorescu din 1898, ce urmează primei ediţii de poezii, în care criticul impune imaginea
unui spirit schopenhauerian, a geniului pur abstras cotidianului.
Al doilea moment corespunde publicării poeziilor postume în ediţia Perpessicius şi studiilor lui Călinescu şi
Vianu din anii `30, urmate de interpretarea lui Ion Negoiţescu, tipărită în 1968, prin care se stabileşte valoarea
postumelor şi imaginea romanticului vizionar. Deşi, între timp, prima ediţie academică s-a încheiat, materialul
biografic s-a completat nesperat (cele 93 de scrisori inedite adresate Veronicăi Micle au fost publicate în 2000), iar
mitul s-a consolidat prin emfază critică, festivism politic şi, după 1989, prin comercialul aniversărilor, critica operei
eminesciene a rămas, substanţial, la nivelul contribuţiilor interbelice.” 3
Orice creaţie literară majoră, deci şi creaţia eminesciană intră într-un raport complex cu contextele timpului
său, precum şi cu cele ale posterităţii. De aceea, potrivit lui Constantin Cubleşan „Alexandru Dobrescu are perfectă
dreptate când solicită şi impune relecturarea azi a textelor socotite de-a lungul vremii ca fiind detractoare la adresa lui
Eminescu. Nu însă pentru a le motiva, nu pentru a le justifica critica abuzivă, ci pentru a se vedea cum a evoluat în
timp procesul de receptare şi impunere a operei lui Eminescu în conştiinţa publică, în conştiinţa critică şi istorică a
naţiunii noastre. E cu atât mai util acest demers cu cât , într-adevăr, astăzi multă lume citează aceste articole fără să le
citească”4.
Pentru că postmodernitatea vrea un Eminescu „scos la pensie”5, Gh. Grigurcu evidenţiază concluziile criticului
şi istoricului literar Nicolae Manolescu, din Dilema nr. 296, care sunt o invitaţie la recitirea lui Eminescu, dar fără
excese.
Interogaţia lui Manolescu: „Eminescu, astăzi? E o întrebare! Actualitatea ori contemporaneitatea unui poet (în
sensul de la Jan Kott, Shakespeare, contemporanul nostru, care a avut vogă cu trei decenii în urmă) se pot măsura,
dacă nu dorim să plutim în vag, folosindu-ne de câţiva „parametri" aproape obiectivi” are drept răspuns numeroase
articole care refac o „imagine” a poetului, grupate într-o antologie organizată de Cezar Paul Bădescu6, apreciată, de
unii, repudiată, de alţii.
Articolul care a produs breşa în mit aparţinând lui Mircea Cărtărescu, reface, pe baza unor surse, Matei
Eminovici, N. Densusianu, Th. Ştefanelli, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, traseul biografic eminescian, şi îşi asumă o
schimbare de imagine. Astfel, de la tânărul geniu, dominat de frumuseţe, de o forţă în consens cu imaginarul romantic,
Eminescu este caracterizat prin maladiv: „În copilărie era „mic şi îndesat”, foarte negricios, ca toţi fraţii săi. La

2

Marius Chivu, Mitul lui Eminescu, contemporanul nostru, dosar apărut în revista Dilemateca nr. 9 / 2006

3

Marius Chivu, Mitul lui Eminescu, contemporanul nostru, dosar apărut în revista Dilemateca nr. 9 / 2006

4

C. Cubleşan, Eminescu, Subiectul unor dispute literare, în Pro-Saeculum, nr 4/2006

5

Gheorghe Grigurcu, Contestarea mitului, în Discobolul, nr. 133-140, ian.-feb.-mart. 2009

6

Cezar Paul Bădescu, Cazul Eminescu, Editura Paralela 45, Piteşti,1999
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Cernăuţi avea o frică patologică de stafii. Adolescent, „era un tânăr sănătos ca piatra”, care la scaldă „punea în mirare
pe toţi cu manevrele ce făcea înot(…) La maturitate devenise un bărbat mai degrabă scund (1,64–1,65 m), cu
„musculatură herculitană” şi deosebit de păros”7
De la trăsăturile fizice, se analizează preocupările poetului: „Abuza de excitante: cafea şi tutun. Până în 1883
nu a băut exagerat. Viaţa îi era complet dezordonată: Uneori era atât de adâncit în lucru, că scria până foarte târziu
noaptea şi atuncea nici nu mergea seara la cină, ci trimetea pe cineva să-i cumpere pâine, brânză, o sticlă de bere şi
lucra mai departe. Când veneau apoi colegii săi acasă, aflau în cameră un aer infect, produs de fumul de tutun, de
mirosul de spirt şi de lampă, de nu erau în stare să respire, iar pe Eminescu nu îl puteau zări prin norii de fum (Th.
Stefanelli)”.
Modelul uman anulează, în viziunea lui Cărtărescu, modelul poetic, lui Eminescu nerecunoscându-i-se statutul
de poet, şi, mai mult, creându-se chiar prejudicii de imagine: „Alcoolismul şi supradozele de mercur au fost cauzele
principale. Creierul, în greutate de 1490 g, avea aderenţe meningeale şi encefalită difuză. Emisfera stângă era mai
dezvoltată decât cea dreaptă. Lobii frontali erau hipertrofiaţi. Uitat la soare, pe fereastră, creierul s-a alterat şi “a trebuit
să fie aruncat în lada cu rămăşiţe, frunze şi ingrediente...”8. Este creată aici o dramatică punere în pagină a vieţii
scriitorului, alături de creaţia sa.
Reacţiile la articolele din Dilema şi mai ales la cel al lui Mircea Cărtărescu surprind şi modalităţile de
receptare asumate de către publicul larg, mai mult decât receptarea critică.
De la Eugen Simion, până la autorii de studii critice şi de publicaţii, reacţia de repudiere a fost generalizată, mai mulţi
critici constituindu-se în Frontul Salvării lui Eminescu. Editorul şi criticul Simion aduce argumentele necesare şi
suficiente pentru imaginea degradată şi, implicit, pentru salvarea poetului: „Două lucruri trebuie precizate în legătură
cu această reacţie de respingere masivă, necondiţionată, şi anume: a nega clişeele, festivismul, triumfalismul,
vehemenţa laudelor, lipsa de spirit critic cu care este sugrumat Eminescu este una şi a-i contesta orice merit literar este
alta. Asupra primei nuanţe nu am de spus decât că omul de spirit şi, în genere, omul, care ştie să citească şi ştie să
judece ca lumea, le ignoră sau le contestă fără a reduce problema Eminescu la acest fenomen periferic. Orice mare
creator cade victimă acestei iubiri necritice”9.
Apelând la acelaşi ton ironic precum cei de la Dilema, Eugen Simion realizează o definiţie a geniului prin
raportare la Eminescu: „Nu zic geniu pentru a nu fi înjurat în numărul viitor al Dilemei de noii contestatari ai lui
Eminescu, decişi, remarc, să dărâme nu numai cultul monstruos al poetului, dar şi opera lui în totalitate. Despre această
chestiune în cronica viitoare. Până atunci, rog pe cititorii mei să nu intre în panică. Nu tot ceea ce declară în privinţa lui
Eminescu domnii scriitori şi eseişti Pavel Gheo Radu, T.O. Bobe, Răzvan Rădulescu se adevereşte. Nici chiar profeţiile
şi judecăţile ideologice ale domnului Zigu Ornea nu sunt, cum mă voi sili să dovedesc, infailibile.”10
Ceea ce dovedeşte încă o dată Eugen Simion este că, în cazul lui Eminescu, nu poţi abandona sintagmele
definitorii, deoarece poetul defineşte o spiritualitate: „Dar să revin la “Dilema” şi la opinia celor care, contemplând azi
monumentul dorit de istoricul Nicolae Iorga, descoperă că el este gol pe dinăuntru şi că evlavia cu care este înconjurat
este semnul unei mari alienări intelectuale.... Repetate la infinit, unele fraze norocoase devin odioase. Nu este vina
celor care le-au scris prima oară, după cum nu este vina lui Eminescu că, de mai bine de o sută de ani, este recitat la
serbările şcolare sau că, în manualele şcolare, se spun, de-a valma, cuvinte aiuritoare despre poemele sale... “Poetul
fără pereche”, sintagmă care enervează, observ, pe toţi colaboratorii Dilemei, a fost pronunţată de George Călinescu
într-o conferinţă publică, într-un moment în care marii poeţi ai momentului erau A. Toma şi Dan Deşliu... Eram tânăr
student în sală şi, când am auzit-o, am înţeles numaidecât sensul ei polemic... Mi-a plăcut. Azi, formula s-a banalizat,
cum s-a banalizat şi formula pusă în circulaţie de Constantin Noica ceva mai târziu: „Eminescu, omul total al culturii
noastre” sau ceva asemănător şi atâtea alte născociri ale spiritului care devin cu timpul bunuri de manual şi, uneori,
7

Mircea Cărtărescu, Fapte, în Dilema, nr 265/1998

8

Mircea Cărtărescu, op.cit

9

Eugen Simion, Despărţirea de Eminescu, în Curentul, nr. 58, 12 martie 1998
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Eugen Simion, Despărţirea de Eminescu, în Curentul, nr. 58, 12 martie 1998
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chiar bunuri de larg consum... A respinge asemenea stereotipii este o igienă a spiritului. Criticul adevărat nu le
foloseşte niciodată. El încearcă să-şi exprime altfel admiraţia sau tăgăduinţa sa, dar, găsind formele norocoase, riscă şi
el să cadă pradă admiratorilor zeloşi... Nici un critic important n-a scăpat de această capcană”11. Nu se poate ignora
tonul nostalgic al criticului, care demonstrează încă o dată faptul că prin distrugerea unei imagini, se declasifică o
civilizaţie.
Încercările repetate făcute în sensul demitizării poetului, mai ales cele recente, în spiritul unei asumate libertăţi
de exprimare, au creat şi un veritabil curent de susţinere acută a imaginii lui Eminescu, pe care denigratorii o consideră
Antibibliografie selectivă (1996-2006). Inventarul de opere critice degradante pentru imaginea lui Eminescu cuprinde,
în viziunea antieminescienilor, pe: Valeriu Anania, Imn Eminescului; Noemi Bomher, Magie luminoasă în opera lui
Mihai Eminescu şi Mit şi mitologie eminesciană; Lucian Boz, Masca lui Eminescu; Tudor Cătineanu, Echilibru şi
dezagregare; Călin L. Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului; Pompiliu Crăciunescu, Eminescu –
paradisul infernal şi transcosmologia; Răzvan Codrescu, orice; Aurel Constantinescu-Severin, Revelaţii din lumea de
dincolo; Constantin Crişan, Eminescu versus Dumnezeu sau Blestemul în genunchi; Mihai Dorin, Civilizaţia românilor
în viziunea lui Eminescu; Ion Pogorilovschi, Miracolul Eminescu; Adrian Voica, orice; Ovidiu Vuia, Misterul morţii
lui Eminescu şi alţii.
În privinţa acestor titluri, doar proba timpului le va confirma sau infirma valoarea.
2.Eminescu supus doctrinei comuniste
Între personalitatea devenită mit cultural şi socialul pe care-l reprezintă, există relaţii de determinare, dar nu în
reciprocitate, ci, prin unilateralitate. Opera e valorificată ideologic, imaginea devine emblematică pentru social. De
aceea, pericolul major este cel al falsei mitizări şi, mai mult, al mitizării forţate, în slujba şi pentru avantajarea
regimului social sau politic. Tocmai din această perspectivă, „scriitorul Eminescu a avut neşansa ca orizonturile
receptoare succesive ale posterităţii sale să-i supraliciteze literatura, erijând-o într-un Discurs fondator. Consecinţa
palpabilă a unei asemenea stări de fapt a fost quasi-instituţionalizarea scriitorului drept omonimie generică, de la care
până astăzi se revendică, în politică, ideologie, morală etc. aproape oricine. Abstras din mediul său amniotic, scrisul
eminescian a alimentat opţiuni culturale, ideologice, politice de toate culorile, când nu de-a dreptul incompatibile”12.
Asocierile de imagine cu cea a mitului sunt, de aceea, fireşti: „Graţie unor persistente iluzii retroactive, care au
repercutat asupra discursului său standardele valorice şi reperele semantice ale contemporaneităţii, Eminescu a devenit
succesiv sau simultan protocronist şi protolegionar, prototracolog, protomarxist, l'intoceauşist, proto-etc13.
Se întâmplă ca felurite tendenţionisme (culturale ori politice) să se suprapună peste figura operei, să încerce a o utiliza
drept un aliat. Efectiv, opera poate conţine un evantai axiologic, însă factorul care-i califică imanenţa este valoarea
estetică. Numele lui Eminescu a fost şi el înscris pe steagurile diverselor militantisme.
Un Eminescu orientat ideologic prin situarea sa în planul ritualic, al mitului convenţional, consacrat prin
festivism, era idealul propus de CC al PMR şi acceptat prin decret. Această situaţie a poetului stă şi sub semnul
acceptării în plan ritualic a trei dimensiuni (propuse de Ioana Bot) prin preluarea de la la Claude Riviere.
a.dimensiunea exegetică (corpus de explicaţii furnizate pentru simbolul central al ritului), combinând explicaţiile
substanţiale, identitare, familiare marelui public, prin consacrarea istorică a mitului, cu explicaţiile artificiale ale noii
ideologii („corespunzând tratamentului şi şlefuirii impuse obiectului”); b. dimensiunea operatorie, care face din
ritualizare un act ce asigură o coerenţă a socialului, intermediată de identificare in actu a componentelor dorite ale
construcţiei identitare („ritualurile mitice ne leagă de trecutul istoric şi de mediul psihic. Ele stabilesc ordinea şi
definesc rolurile. Ele restructurează timpul şi spaţiul pentru era noastră. Ele celebrează tendinţele şi valorile centrale
ale unei culturi”); c. dimensiunea poziţională, punând în relaţie simbolul poetului naţional cu simbolurile tradiţiei (pe
11
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Monica Spiridon, Eminescu sau despre convergenţă, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2009, p.189
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Monica Spiridon, op.cit, p.190
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de o parte) şi ale noii ideologii (revoluţie proletară, figuri de conducători politici asociate – cu ajutorul ritului – figurii
identitare etc.).14
Prezenţa efectivă a tuturor acestor trei dimensiuni constituie, de asemenea, potrivit aceluiaşi Riviere, o dovadă
că simbolica socială investită înainte în religios s-a văzut reorganizată în mitul / ritul „secularizat”. Din această
perspectivă, exegeta surprinde un traseu de asumare a mitului şi a ritului ca artefact pentru „vidul religios”, care
conduce şi la „prelungirea dominaţiei figurii sale identitare în mentalul colectiv românesc”.
Pentru profesoara de la Cluj, momentele în crearea ritului, care cuprind o perioadă amplă, incumbă diverse
acţiuni bine organizate „la nivel central”: „Dacă parcurgem sumarul numărului dedicat de „România literară”
centenarului morţii poetului, din iunie 1989 (an XXII), nr. 24 /15 iunie 1989), vom observa că el ne oferă, destul de
fidel, spectacolul ritului comemorativ, încremenit de relatarea lui textuală”15
Autoarea distinge, nu fără sarcasm, câteva etape ale spectacolului comemorativ care au avut manifestări explicite,
evidente, la care unii dintre contemporani au participat16.
Toate aceste acţiuni concertate devin, prin asumare, proprii întregii societăţi româneşti: „apropierea – Eminescu e al
nostru!” se spune - (colorarea naţionalistă e inevitabilă17), corectare – de „erori ale lui Eminescu” puse sub influenţa
nefastă a epocii; victimizarea-iniţial Eminescu era o victimă a burgheziei, ulterior victimă a cenzurii comuniste18,
deificarea – Eminescu devine „divinitatea instaurată a culturii române”; imolarea zeului –„necesară în orice
comportament ritualic”19.
Pentru mitizarea în sens naţionalist, Eminescu a fost inclus în două paliere distincte: „Mitul Eminescu există pe
două paliere distincte; unul sedimentar şi profund, de cele mai multe ori obturat şi malformat cultural, dar nu mai puţin
prezent şi activ; şi unul exaltant şi superficial, folosit de festivişti, de naţionalişti şi de toate formele de propagandă
politică.”20
De la etapele corespunzătoare analizelor critice tradiţionale: Titu Maiorescu, George Călinescu, Constantin
Noica, Ion Negoiţescu, Edgar Papu, până la naşterea unei ştiinţe care să aibă în centrul preocupărilor acest mit cultural,
nu mai e decât un pas, deoarece „a doua direcţie vede în Eminescu o personalitate literară complexă şi transformă

14

Ioana Bot-Mihai Eminescu, poet naţional român-istoria şi anatomia unui mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 69

15

Ioana Bot- op.cit, p. 70

16

Ioana Bot-Mihai Eminescu, poet naţional român-istoria şi anatomia unui mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 70:

„a.Participanţii la rit reprezintă categorii bine definite ale structurilor politice şi sociale; prezenţa lor sugera unanimitatea,
colectivitatea, dar într-o organizare ale cărei ierarhii stricte sunt evidente în ordinea dispunerii semnăturilor. b. Orice ritual se
întemeiază pe un act de instituire mitologică; textele „României Literare” se construiesc pornind de la topoi precum: tânărul zeu
sau poetul beatificat (Radu Boureanu, Fiu al veşniciei), modelul exemplar (Petre Sălcudeanu, Poetul meu, Leopoldina Bălănuţă,
Pecete de aur, Paul Anghel, Modelul Eminescu etc.) caracterul original şi etern al figurii (Vasile Băran, Izvorul lui Eminescu; Toth
Istvan, Un imn al universului etc.), reprezentativitatea naţională (Adrian Păunescu, Poetul naţional, Eugen Simion, Al cincilea mit)
c. Iconografia vine să susţină aceşti topoi, prezentând, alăturate, portretele lui Eminescu şi al lui Ceauşescu şi preferând, în paginile
din interiorul revistei, figura poetului tânăr (cu trăsături angelice); reproducerile unor peisaje (altă categorie de ilustraţii) trimit la
spaţiile traversate de către poet şi ele sunt, de asemenea, purtătoare ale semnelor „primitivului”, ale „naturii sălbatice”, o natură (se
presupune) sanctificată de trecerea îngerului – Eminescu.
17

Ioana Bot, Mihai Eminescu, poet naţional român-Istoria şi anatomia unui mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 73:

„Pe măsură ce ne apropiem de 1989, în timpul dictaturii ceauşiste, “al nostrum” se colorează naţional(ist): Eminescu este elogiat ca
exponent al unei naţiuni (fără clase); interpretările culturii oficiale deformează subtil – şi esenţial – sugestii mai vechi ale
eminescologiei, privind caracterul reprezentativ al poetului naţional pentru spiritualitatea românească”
18

Ioana Bot, Mihai Eminescu, poet naţional român-Istoria şi anatomia unui mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 76:

„Eliberându-l” de sub cenzură, fiecare epocă exaltă, de fapt, textele eminesciane care, cât mai desprinse de ansamblul operei, pot
susţine tezele dorite de noii „mithmakers”.
19

Ioana Bot, Mihai Eminescu, poet naţional român-Istoria şi anatomia unui mit cultural, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 77
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Ioana Bot, op.cit, p. 112
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analizarea producţiilor poetului într-o ştiinţă – eminescologia21. Eminescianismul şi mitizarea sunt convergente cu
etapele mari ale criticii literare şi ale receptării specializate.
3. Primatul textului şi al autorului
Dintre desideratele critice ale perioadei contemporane cel care asigură primatul textului şi al autorului este
regăsirea imanenţei textului literar, prin ceea ce numea Adrian Marino prin „structură”, detaşată de substructuri sau
suprastructuri, constituente ale valorilor extraestetice ale operei.
Scopul criticului - acela ca prin critică să se recunoască „primatul fundamental al operei, să considere opera
la acceptarea, în viziunea lui Alex Goldiş, a unei
literară în primul rând în ea însăşi şi pentru ea însăşi”22, conduce
„utopii a teoriei literare”23, deoarece opera, aşa cum ar trebui analizată, ideal, de către criticul contemporan, ar trebui
extrasă din contextual existenţei sale istorice şi al receptării sale multiforme.
Totuşi, opera literară a cărei validitate în timp se conturează prin polisemia de semnificaţii, rezistă atât
subtextelor, dar şi supratextelor, considerate, de către Adrian Marino „redundante”, „prin câte semnificaţii atâtea
suprastructuri”24 .
Fiind o „formă de viaţă”25, opera literară se supune unor destine, al autorului său, al lectorului inocent, al
lectorului avizat cultural şi al criticului, care însă nu distrug, ci completează ,,valoarea şi tranzacţia fondului primordial
al vieţii".
Însă întrebarea pe care şi-o pun şi astăzi criticii literari este „Cum se poate construi o viziune unitară asupra
unui scriitor sau curent înlăturând perspectiva deterministă şi respectând totodată unicitatea fenomenului literar ?”
Dacă nevoile noastre culturale şi mitice presupun şi se organizează pentru respectarea capodoperelor, atunci, cu
siguranţă căutarea lui Mihai Eminescu, în ipostaza de creator de text, este o opţiune individuală şi a colectivităţii de
lectori.
Reîntoarcerea la un univers al imaginarului poetic în forma sa arhetipală, produce, voluntar sau nu, regăsirea
unor coordonate ale genialităţii, aplaudate sau contestate în decursul receptării critice. Sunt de aceea valide şi azi
afirmaţiile critice ale lui Mihail Dragomirescu prin care, pornind de la enunţarea unor principia critice se defineşte
exemplar opera artistică, punctual iniţial, dar şi terminus al traseului critic: ,,Opera de artă nu este un anume individ, ci
o adevărată specie... În adevăr, opera genială nu este, precum se crede de obicei, un individ, cum ar fi... o anume
vertebrată, un anume om. Ea este prototipul unei specii - prototip tot atât de existent şi tot atât de insesizabil ca şi
prototipul unei specii naturale - iar imaginile pe care şi le fac miile şi milioanele de cititori, spectatori sau auditori,
despre acest prototip, sunt tot atâţia indivizi care nasc printr-o generare sufletească din această operă şi fac să trăiască
şi să se perpetueze în conştiinţa de azi şi de mâine, de aici şi de pretutindeni, a omenirii, conştiinţă care reprezintă
atmosfera firească ce dă condiţiile vieţii tuturor acestor indivizi”26. Distanţa creator –operă, surprinsă, în cazul lui
Mihai Eminescu, începând de la studiul critic al lui Maiorescu, este definită ca „imagine a biografiei condiţionată de
operă”27, şi poate fi transpusă în planul ficţional, cu uşurinţă, dovada, în cazul lui Eminescu, fiind dată de Mite şi
Bălăuca ale lui Eugen Lovinescu şi de Romanul lui Eminescu al lui Cezar Petrescu.
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Fiind acte de reprezentare şi cogniţie, „orice critică este iniţial şi fundamental o critică a conştiinţei”28 şi
studiile critice îşi îndeplinesc, cu consecvenţă, peste timp obiectivele.
Dintre acestea, cu rol în păstrarea imanenţei textului literar, ar fi de remarcat descoperirea structurii, respectiv a
modului în care este alcătuită opera: „A descoperi şi reda operei coeziunea sa internă, a-i surprinde «logica», a-i
demonstra «organicitatea», reprezintă însăşi raţiunea şi frumuseţea criticii”29; surprinderea sensului prin identificarea
înţelesului operei, nu doar ca „mesaj”, ci ca principiul însuşi de organizare a acesteia; „Dacă literatura ar avea numai
sensuri limpezi, transparente, critica nu şi-ar găsi nicio îndreptăţire reală. Tocmai fiindcă operele închid adesea
dificultăţi secrete, adâncimi nebănuite, zone de penumbră, chiar de opacitate, critica literară devine o explorare nu
numai posibilă, dar şi strict necesară.”30
Celelalte obiective ale criticii formulate de Adrian Marino conduc la accentuarea valenţelor suprastructurii
textuale (explorarea semnificaţiilor , valorificarea, demonstraţia, reconstituirea universului operei), dar care pot
conduce la definirea esenţei originale, prin surprinderea individualităţii proprii, distincte: „Creaţia reprezintă în orice
împrejurare opera de personalitate şi critica identifică şi proclamă tocmai această personalitate în esenţa şi
specificitatea sa caracteristică.”31. Chiar dacă induce necesitatea critică, Eugen Simion analizează relaţia dintre autor şi
operă, printr-o intercondiţionare necesară, dar şi responsabilă „Cât de liber este autorul faţă de opera pe care a adus-o
pe lume şi căreia i-a dat drumul în lume? Dar cât de autonomă, independentă este opera faţă de creatorul ei în această
primejdioasă cursă spre eternitate?” 32
Trecând peste toate discriminările făcute uneori de critică – „Prin însăşi definiţia ei, critica este însă
discriminatoare, nu acceptă egalizările, nivelările, pentru ea valorile există în concurs şi într-o anumită ierarhie.”33opera lui Eminescu rămâne un univers autonom, a cărui sondare se realizează prin cunoaştere, dar, mai ales, recunoaştere a unui tipar al unei arheologii româneşti latente, care descrie atât spaţiul, cât, mai ales, spiritualitatea
românească.
Creaţia lui Eminescu, la care se întorc, voluntar sau prin influenţa eminescianismului, numeroase generaţii de
poeţi, devine, astfel, un etalon al poeticităţii, atât prin muzicalitate, cum remarcau criticii începutului de secol al XXlea, dar şi prin valorificarea exemplară a unor elemente de imaginar romantic, prin surprinderea unei atitudini de poet
care îşi devansează prin originalitatea limbajului atât epoca, dar şi curentul. Prin aceste valori, Eminescu se sustrage
unor sfere de influenţă ideologică, politică sau culturală, definitorii pentru epoca în care s-a născut, de aici validitatea
formulării maioresciene „om al timpului modern...”.Singura întoarcere se realizează, în cazul lui Eminescu, spre
poporul cu ajutorul căruia se defineşte, mai ales prin starea exemplară a românilor, definită prin „dor”.
Recunoscând în opera eminesciană aceste sfere arhetipale, putem extrapola pentru toate creaţiile literare,
definite prin libertatea absolută a limbajului: „Caracteristica literaturii, adică a limbajului în libertate, a limbajului
dedându-se neînfrânat exercitării depline a puterii sale,este de a nu respecta nicio realitate obiectivă, niciun lucru
tangibil, niciun fapt dovedit”34.
Supuse unor analize estetice, operele literare îşi creează imunitatea, unele acceptând, prin exerciţiul critic,
statutul de capodoperă, entitate etern valabilă, dar care defineşte umanul în forma sa supremă, chiar dacă artistul este
doar o voce a umanităţii: „Opera de artă este un răspuns la întrebările chinuitoare care-l agită pe artist, ea fiind,
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totodată, şi rezultatul unei atitudini fundamentale în faţa lumii. Ea, opera, revelează esenţa primordială a existenţei
omeneşti şi exprimă o viziune despre lume, una cu valoare simbolică.”35

Nicolae Steinhardt – afinităţi dostoevskiene
Prof. dr. Maria Țicală
Nicolae Steinhardt (1912-1963) s-a născut la Bucureşti, într-o familie de evrei. A urmat Facultatea de Drept şi
Litere, studiind apoi în străinătate (Franţa, Anglia). În perioada 1959-1964 se află în detenţie, din motive politice. În
1960 are loc convertirea la creştinism, fiind botezat în închisoare. În 1980 s-a călugărit la mănăstirea Rohia, unde va
rămâne până la sfârşitul vieţii. Opera sa cuprinde studii de literatură comparată, eseuri erudite, note de călătorie,
traduceri, memorii de o deosebită ţinută morală şi culturală, Principiile clasice şi noile tendinţe ale dreptului
constituţional. Critica operei lui Léon Duguit (teză de doctorat la Universitatea Bucureşti, 1934); Essai sur la
conception catholique du Judaisme, 1935 (în colaborare cu Emanuel Neuman); Illusion et réalités juives, 1937 (în
colaborare cu Emanuel Neuman); Incertitudini literare, 1980; Geo Bogza, un poet al Efectelor, Exaltării,
Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi Patetismului, 1982; Critică la persoana întîi, 1983; Escale în timp şi spaţiu,
sau Dincolo şi dincolo de texte, 1987; Prin alţii spre sine. Eseuri vechi şi noi, 1988; Jurnalul fericirii, 1991; Dăruind
vei dobîndi. Cuvinte de credinţă, 1992; Antisthius, În genul...tinerilor, 1934; Cartea împărtăşirii, 1995; Călătoria unui
fiu risipitor, 1995; În genul lui Cioran, Noica, Eliade..., 1996 (reeditare a: Antisthius, În genul...tinerilor, 1934);
Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia - Nicolae Steinhardt răspunde la 365 de întrebări; Ispita lecturii, 2000;
Primejdia mărturisirii (N. Steinhardt în dialog cu Ioan Pintea),1993; Drumul către isihie, 1999; Dumnezeu în care spui
că nu crezi... (Scrisori către Virgil Ierunca: 1967-1983), 2000; Eu însumi şi alţi câţiva (eseuri noi şi vechi), 2001;
Monologul polifonic – 1991; Eseu romanţat asupra neizbînzii, 2003; Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Băciuţ, 1994.
Nicolae Steinhardt este o personalitate fascinantă atât prin cultura sa, cât mai ales prin spiritul său adânc,
pătruns de morala creştină.
Despre Dostoevski şi literatura creştină, despre tema afinităţilor elective dintre gândirea creştină a lui
Dostoevski şi literatura teologică românească încă nu s-a mai scris. Asemeni lui Dostoevski, Steinhardt a cunoscut
transformări spirituale radicale, ca de exemplu convertirea la creştinism. Pentru cei doi metamorfoza se leagă de
experienţa închisorii, deci a unui spaţiu al pierderii libertăţii. Pentru ei libertatea şi credinţa sunt consubstanţiale.
Suferinţa este o provocare spre o cunoaştere mereu superioară.
Eseist şi memorialist român, la 48 de ani, Nicolae Steinhardt se căsătoreşte cu închisoarea şi apoi se
călugăreşte. În ultimii ani de viaţă, după călugărire, se retrage la Mănăstirea Rohia, în judeţul Maramureş.
„La Rohia caut şi eu, şi nădăjduiesc să găsesc, «retragerea lăuntrică» şi «pustiul care adevereşte»”.
(N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui că nu crezi... Scrisori către Virgil Ierunca)
La fel, este cunoscută şi afinitatea lui Dostoevski pentru mănăstire şi viaţa monahală.
,,Cu totul osebit este drumul duhovniciei. Lumea îşi bate joc de ascultare, de post şi de rugăciune, şi totuşi ele
sunt cărările ce duc spre adevărata libertate: prin ele izgonesc de la mine toate nevoile prisoselnice şi fără niciun
folos, pun zăbală voinţei celei spre deşertăciune şi trufie aplecate şi o biciuiesc prin ascultare, şi aşa cu ajutorul lui
Dumnezeu voi dobândi libertatea duhului meu şi veselirea sufletului!”.36
Romanul marelui scriitor rus, Fraţii Karamazov, este o capodoperă a literaturii universale. El surprinde cele
mai diferite profiluri psihologice, analizându-le din perspectiva creştină. Unul dintre personaje este stareţul Zosima,
inspirat din persoana reală a stareţului Ambrozie, de la Mănăstirea Optina. Cartea a şasea a romanului se opreşte asupra
imaginii acestui stareţ, descriindu-l ca un mare duhovnic şi un adevărat sfânt. Această parte poate fi citită cu folos în
afara contextului romanului.
Autor de studii de literatură comparată, eseuri erudite, comentarii literare (Critică la persoana întâi, Prin alţii
spre sine), predici şi eseuri de religie creştină ortodoxă, are şi scrieri cu caracter memorialistic cu puternice implicaţii
etice şi spirituale, Jurnalul fericirii fiind o capodoperă a genului, un adevarat curs de înţelepciune. „Creştinismul e
bucurie şi reţeta fericirii. E şi asumare a durerii”. (Nicolae Steinhardt) În treacăt fie spus, cel mai adevărat tratat
asupra fericirii este Cartea lui Iov. Tema fericirii prin suferinţă reprezintă chintesenţa consemnărilor sale. Suferinţa ne
35
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apropie de Dumnezeu, ştiind că „El participă împreună cu noi, îngropându-se într-o chenoză, într-o noapte pe care o
repetă în viaţa fiecăruia dintre noi” (Dumitru Stăniloae). Ori, cum spunea Simone Weil, evreica rourată de harul
credinţei lui Hristos, creştinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scapa de suferinţă, ci ne pune la îndemână
miraculosul mijloc de a o îndura. „Prin suferinţă se poate ajunge la adevăr şi la lepădare de sine (...) Ţinta rămâne
fericirea pe care se cuvine să ne-o însuşim dincolo de nenorociri, necazuri şi încercări. Esenţa învăţăturii creştine e
această deprindere, această descoperire a fericirii.”37
Având încă din tinereţe o predilecţie pentru lectură şi cuvântul scris, Steinhardt mărturiseşte că a citit cu mare
plăcere Fraţii Karamazov, „...a fost o vreme când mai toate cărţile îi erau omului prieteneşti şi de folos, apropiate,
calde, intime.” Ne recomandă să citim cu multă atenţie Biblia din 1688 şi o serie de lucrări teologice - Ortodoxie şi
Românism, Iisus Răscumpărătorul a lui Dumitru Stăniloae, cărţile lui Antonie Plămădeală, Nichifor Crainic, Vasile
Pârvan‚ articolele lui Valeriu Anania. Monahul de la Rohia consideră că lectura capodoperelor îţi creează un sentiment
de bucurie şi exaltare: „sunt pentru mine căi de comunicare cu absolutul”. Le vede pe toate teologal.38
Nicolae Steinhardt, unul dintre cei mai de seamă scriitori şi teologi români, se raportează la Dostoevski prin
suferinţa cu rol purificator şi întoarcerea prin credinţă. Despre întoarcerea la credință prin suferință ne amintește mereu
Petre Țuțea:
„Convingerea mea este că suferinţa rămâne totuşi cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu”. (Petre
Ţuţea)
Pe bună dreptate afirma Ioan Pintea: ,,Era ceva din Petre Ţuţea în Părintele Nicolae (sau ceva din N.
Steinhardt în Petre Ţuţea)”.39 Acel ceva este, pentru Dostoevski, Steinhardt şi Ţuţea „chipul chipului” lui Hristos,
desăvârşit prin suferinţă.
Astfel, adevăraţii creatori convertesc suferinţa în produs cultural şi, de multe ori, s-a dovedit că opera de artă sa născut din suferinţă şi cu suferinţă. Steinhardt le vede pe toate teologic, el însuşi mărturiseşte: „condiţia umană este o
condiţie teologală (…) însuşirea specifică omului e gândirea teologică”.40 Există în volumul Incertitudini literare (I),
un fragment în care Nicolae Steinhardt corectează erorile de interpretare ale logicii lui „doi ori doi” din Însemnări din
subterană a lui F. M. Dostoevski. Personajul de acolo spunea că „doi ori doi egal cu patru” este un principiu de moarte
şi că n-ar strica uneori ca doi ori doi să facă cinci. „S-avem iertare, vă vor apostrofa dumnealor, aici nu se admit
niciun fel de obiecţii: asta-i exact ca în cazul lui doi ori doi fac patru! Natura nu te-ntreabă; puţin îi pasă de dorinţele
dumitale, sau dacă-ţi plac ori ba legile ei. Eşti obligat s-o accepţi aşa cum este; ca atare să accepţi şi consecinţele.
Zidul e zid...etc.”
Şi continuă:
„Dumnezeule, dar mie ce-mi pasă de legile naturii şi de aritmetică, dacă, mai ştiu eu pentru ce, legile astea şi
acest doi ori doi fac patru îmi displac? Fireşte, n-o să sparg zidul cu ţeasta dacă într-adevăr n-am putere să-l sparg;
dar nici n-o să mă resemnez numai pentru că am înainte un zid şi nu mă ţin baierele să-l dau grămadă. Ca şi cum
zidul ar deveni de-adevăratelea o consolare sau ar conţine măcar vreun cuvânt liniştitor datorită faptului că aparţine
familiei doi ori doi fac patru. O, prostia prostiilor!”. 41
Cel pentru care supremele probe ale creştinismului sunt libertatea şi starea de fericire, Nicolae Steinhard a
trecut, după cum se ştie, prin infernul închisorilor comuniste cu seninătate şi cu un autentic simţ al deriziunii. Este o
problemă pe care şi-o pune şi monahul de la Rohia. Revenind la formula „doi ori doi fac patru”, constatăm că sub
semnul acesteia stau, în opinia memorialistului, şi Tudor Vianu, George Călinescu ori Mihai Ralea, care s-au încadrat
în canoanele conformismului, în timp ce alături de ei, „oamenii erau tăiaţi cu fierăstrăul”. În perioada când intelectuali
de marcă, precum Mircea Eliade, Constantin Noica şi Emil Cioran erau culpabilzaţi, însemnările lui Steinhardt au
valoare documentară:
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„În legătură cu aceasta apare şi teribila problemă a lui 2+2=4. Exemplul lui Tudor Vianu şi al altora ca el,
care ţineau cursuri serioase şi conferinţe instructive ori rosteau fraze armonios şi temeinic înjghebate, ne era mereu
dat – dat, de nu chiar zvârlit în faţă. Dar nu vorbesc oare în deşert? întrebam noi. Nu, ni se răspundea, deoarece
afirmarea adevărurilor veşnice este oricând bine venită, e întotdeauna sănătos şi util să arăţi că doi şi cu doi fac
patru. (Doi şi cu doi fac patru reprezintă formula bunului-simţ, a dreptului natural, a nestricăcioaselor axiome.).
Povestea aceasta cu doi şi cu doi fac patru eu o ştiam încă mai demult. Ştiam bunăoară de la Camus că «vine mereu în
istorie o clipă când cei care afirmă că doi plus doi fac patru sunt pedepsiţi cu moartea». Iar de la Dostoevski, în alt
fel, că doi ori doi fac patru nu mai e viaţă, ci obârşie a morţii. Omului, zice Dostoevski, i-a fost neîncetat frică de
această regulă; o tot caută, de dragul ei străbate oceanele, îşi jertfeşte viaţa în căutarea aceasta, dar se înspăimântă
la gândul că va da de ea. E un principiu de moarte, şi bun lucru este că uneori doi şi cu doi mai fac şi cinci. Orwell,
însã, crede cã libertatea înseamnã libertatea de a spune cã doi plus doi fac patru şi că, de îndată ce lucrul acesta e
recunoscut, restul tot urmeazã de la sine.” 42
Mobilitatea semanticã a formulei citate, ca şi plurisemantismul acesteia justifică în același timp și
conformismul unor intelectuali ca: Tudor Vianu, George Călinescu ori Mihai Ralea.
„Mi-a trebuit însă timp îndelungat până să-mi pot descărca inima în scrisoarea trimisă coanei Lenuţa; eram
amăgit şi impresionat de cifrele 2 şi 4, cu înfăţişarea lor atât de concretă şi de aritmetică, de serioasă şi (vorba lui
Manole) de onorabilă; până ce, în sfârşit, să pricep şi eu că formula aceasta aparent numerică este de fapt abstractã
şi algebrică, ea cerându-se mereu tradusă, exemplificată, surprinsă în timp; şi anume de fiecare dată în conformitate
cu adevărul atunci interzis. A! bieţii de noi, tot robi ai istoriei suntem şi tot sub vremi!”. 43
Spre deosebire de alţi intelectuali ai generaţiei sale, Steinhardt își exprimă clar opiniile, fară a recurge la un
limbaj dublu, ambiguu, specific pactului cu cenzura.
În opinia lui Nicolae Steinhardt eticul şi esteticul sunt consubstanţiale. Aducând în discuţie „pactul cu
diavolul” săvârşit de unii scriitori, el reuşeşte să-i păstreze în coştiinţa contemporană.
Referitor la 2+2 =4, în înalta sferă a existenţei umane calculele, matematica se destramă cu totul. E dificil de
imaginat. Viaţa a dovedit că există situaţii în care calculele sunt în parte adevărate. În marile situaţii ale vieţii, credinţa
şi cifrele se contopesc. Există o sferă, a caietelor în care aceste propoziţii sunt în parte adevarate. Lipsa de aplicaţie a
calculelor matematice în sferele cele mai înalte ale existenţei este evidenţiată atât la cei doi Dostoevski şi Steinhardt.
Un om care a iubit vreodată nu se uită la 1+1=2, fac un milion. Este ştiut că Nicolae Steinhardt l-a aflat pe Iisus în
puşcărie:
„N-am ştiut! Trăisem ca un dobitoc, ca o vită, ca un orb. La închisoare, înspre amurg, am aflat ce e aia
bunătate, bună cuviinţă, eroism, demnitate.“
Steinhardt, „colportor intelectual de elite” valorizează în Jurnalul fericirii tema despre fericire şi libertatea
omului din Marele Inchizitor (Fraţii Karamazov) a doua ispitire a lui Iisus, când Marele Inchizitor îi spune că în lume
nu există decât trei forţe să câştige voinţa omului: miracolul, taina şi autoritatea. Pentru Steinhardt, motivele: miracol,
autoritate, constrângere, evidenţă sunt resemantizate. Celebra imagine a lui Iisus din Legendă este actualizată şi
conturată în jurnal, într-o perspectivă originală ca un adevărat gentleman înzestrat cu însuşiri minunate, aristocrat,
discret, iertător, încrezător în oameni.
În Jurnalul fericirii, Steinhardt ne dezvăluie tulburătoarea poveste a unui botez clandestin:
„La repezeală - dar cu acea iscusinţă preoţească unde iuţeala nu stânjeneşte dicţia desluşită - părintele Mina
rosteşte cuvintele trebuincioase, mă înseamnă cu semnul crucii, îmi toarnă pe cap şi pe umeri tot conţinutul ibricului şi
mă botează în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Mă nasc din nou, din apa viermănoasă şi duh rapid.”
Botezul lui Nicolae Steinhardt reprezintă, după aprecierea arhimandritului Mina Dobzeu, o comunicare
cerească, o mână întinsă către intelectuali şi tineret, spunând:
,,Iată, eu l-am cunoscut pe Hristos prin taina Sfântului botez, ca Pavel pe drumul Damascului, căci altfel cum
se poate explica starea de fericire pe care am trăit-o eu, imediat dupa săvârşirea botezului, de către călugărul meu,
(pr. Mina), decât că botezul este adevărat, că Sfintele Taine sunt adevatate”. 44
Prin forţa evocatoare a celulei Jurnalul poate fi considerat drept roman de detenţie, Bildungsroman.
Afinităţi dostoievskiene se întâlnesc şi în predicile adunate în volumul Dăruind vei dobândi. În predica despre
încredere, De la „credere Deum esse” la „credere in Deum”, inserează mărturia lui Dostoevski pe patul de moarte:
”Eu voi rămâne cu Hristos şi mă voi despărţi de adevăr”. Este răspunsul dat celui care vine să-i demonstreze cu
argumente irezistibile că nu Hristos e adevărul.45
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Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 20-21.
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Ibidem, p. 23.
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Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 85.
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Idem, Dăruind vei dobândi, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 104.

EVENIMENT

~ 15 ~

Îi răspunde în scris lui Eugen Ionescu la varianta frazei după textul de la Marcu 9,24: „Poate că doar cred că
eu cred.”, alăturându-l unor mari artişti şi gâditori „biruiţi de Hristos”: Dostoevski, Clodel, Bergson şi alţii.46
Steinhardt defineşte mila drept contopire de „însuşiri diferite şi opuse ale omului: curajul şi blândeţea, avântul
şi răbdarea, indignata revoltă şi duioşia”.47 Dintre toate, smerenia şi suferinţa au fost preferate oricăror alte virtuţi.
Tipul milostivului este exemplificat cu prinţul Mâşkin, poreclit Idiotul, din romanul dostoevskian cu acelaşi nume.
Dostoevski surprinde cele mai diferite profiluri psihologice, analizându-le din perspectiva creştină. Stareţul Zosima,
personaj literar al lui Dostoevski în Fraţii Karamazov, întruchipează adevăratele virtuţi creştine: libertatea, bucuria,
iubirea, discreţia, smerenia. El este mereu amintit în predici ca exemplu de „sinceritate absolută, simplicitate,
smerenie, soluţia asumării (întotdeauna) a vinovăţiei”.48 Dintre cele două modele monahale oferite de Dostoevski în
Fraţii Karamazov, modelul Zosima (luminos, comunicativ, practicând un mod de a fi în lume şi sfătuindu-l pe ucenicul
său Alioşa să părăsească pentru o perioadă mănăstirea pentru a nu fi pândit de pericolul angelismului) şi modelul
Ferapont (tenebros, riguros dogmatic, izolat şi purtând lanţuri pe sub sutană), calugărul Steinhardt a optat explicit, nu
numai implicit, pentru modelul Zosima. Nu numai că operele sale sunt de o diversitate tematică aiuritoare (politologie,
drept, filosofie, literatură, teologie, arte plastice, critică muzicală, cinematografie etc.), dar chiar şi predicile ţinute în
mănăstirea Rohia se transformau în veritabile cursuri de literatură, filosofie, ştiinţe şi chiar cibernetică. Precum
Thomas Pynchon, Ion Manolescu spune că părintele Steinhardt vedea în Dumnezeu un Mare Programator. De pildă,
pentru a vorbi la praznicul Sfântului Antonie cel Mare, el îi cheamă în ajutor pe Fellini, Salvador Dali, Racine, Goethe,
Freud, Schnitzler, Wedekind, Baudelaire ori Proust. La oricare dintre paginile volumului de predici se poate constata
acest lucru. Nu de puţine ori Steinhardt îşi permitea mici inserţii politice în textul omiletic.
Alioşa Karamazov, Sonia, Mâşkin ori Zosima îi absolvă pe oameni de ceea ce-i însingurează, reînvăţându-i
iubirea. Totodată, definind nivelul de spiritualitate al unui popor, îşi aminteşte cuvintele pline de har şi de adevăr ale
lui Dostoevski:
„Spre a judeca forţa morală a unui norod (n.n. a unui om, a unor oameni) şi ceea ce este el în stare a face în
viitor, nu se cuvine a lua în consideraţie gradul de josnicie la care se poate a fi căzut la un moment dat; se cuvine a
lua în consideraţie numai gradul de spiritualitate pe care-l poate atinge când va veni momentul”. 49
Şi mai apoi: „Pentru mine creştinarea se confundă cu o poveste de dragoste: o dublă îndrăgostire de Biserica
creştină şi de neamul românesc”.
Romanele Demonii şi Fraţii Karamazov, considerate adevărate cărţi de învăţătură creştină, sunt aşezate
imediat după Sfintele Evanghelii, întrucât „a descris cu putere şi cum nu se poate mai convingător (şi în mod profetic)
trei tipuri de demonizaţi: Nikolai Vsevolodovici Stavroghin, Piotr Stepanovici Verhovenski şi Ivan Fiodorovici
Karamazov”. 50 Sadismul rece şi răutatea gratuită fac din ei personaje demonice. Dostoievskiană este ideea cuplului
indisolubil opresor - oprimat, reamintit de N. Steinhardt. Oprimatul care a cedat o dată opresorului rămâne legat pe
viaţă de el. Tragismului din clipa cedării îi urmează laşitatea de o clipă transformată în eternitate, în opinia Monicăi
Lovinescu.51 Având convingerea că Hristos restauratorul desfiinţează întregul nostru trecut, întunecat şi murdar, şi
poate face un supraom, restabileşte omul în fericita condiţie adamică în haina lui dintâi.52 Teoria supraomului „măsura
justă a adevărului uman” este original tratată, pornind, la fel ca Dostoevski, de la parabola fiului risipitor. N. Steinhardt
a devenit un autor clasic, citit, studiat, iubit de un public foarte numeros.
Se poate afirma că influenţa lui Dostoevski asupra lui Steinhardt se manifestă în sensul general al
ortodoxismului, primul depăşind cu mult graniţele ortodoxismului răsăritean, chiar şi sub aspectul receptării şi al
influenţei.
Nicolae Steinhardt, adânc pătruns de morala creştină citează deseori din Dostoevski. Crezul său artistic slavofil
ne îndreptăţeşte să credem că Steinhardt deţine o foarte bună cunoaştere a operei lui Dostoevski. Amândoi pun
libertatea, suferinţa, fericirea în centrul proiectului lor existenţial.
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Ibidem, p. 118.
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Ibidem, p.202.
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Ibidem, p. 195.
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Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mănăstirii Rohia, 2006, p. 120.
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Ibidem, p. 385.
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Ibidem, p. 85.
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Ibidem, p. 280.
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Pentru cei doi, Dostoevski şi Steinhardt, spectacolul suferinţei e sfânt. Suferinţa în mod creştin ne-a fost dată
ca aport fundamental pentru desăvârşire, spre deosebire de gândirea postmodernă, unde suferinţa degradează.
Arhetipul, prototipul Hristos s-a desăvârşit în suferinţă.53
La fel ca şi Dostoevski, Steinhardt a fost adânc ancorat în realitate şi a trăit epoca cu toate bucuriile şi
aspiraţiile ei, motiv pentru care rămâne veşnic actual. La fel de actuală rămâne şi amintirea: “excepţională fiinţă şi om
de cultură”. 54
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Literatura ca destin. O panoramare a
peisajului contemporan
Literatura reprezintă un destin, o experienţă, o
confrunare de idei, o întâlnire între oameni şi sinteza
gândirii lor, devine libertatea asumată şi exteriorizată a
unor minţi flexibile, eliberate de constrângeri este, în
esenţă, expresia fiinţei. În cărţi, albul şi negrul
cooexistă, coabitează într-o dialectică a stărilor, a
trăirilor şi redau, în maniere distincte, poveşti, filosofii
de viaţă, profesiuni de credinţă.
Peisajul literar contemporan se bucură de o
binemeritată revigorare după o lungă şi dureroasă
tăcere şi se concentrează în jurul unor nume
importante, ale căror opere s-au validat printr-o viziune
originală, printr-o efervescenţă ideatică. Am ales să
abordez doar câţiva dintre autorii valoroşi ai peisajului
contemporan printre aceştia înscriindu-se: Filip
Florian, Nora Iuga, Ruxandra Cesereanu şi
D.R.Popescu – la împlinirea celor opt decenii sub
semnul logosului.
Filip Florian este un scriitor născut sub zodia
celebrităţii, publicat în ţară, dar şi în străinătate, unde
mărturiseşte că este mai bine receptat şi mai apreciat. A
debutat în 2005 cu romanul Degete mici pentru care a
fost premiat de Uniunea Scriitorilor din România, dar
şi de România literară la secţiunea debut. Acest roman
s-a bucurat de numeroase traduceri în ţări precum:
Ungaria, Polonia, Germania, Slovacia, U.S.A,
Bulgaria, Italia, Spania, iar în 2013, vede lumina
tiparului, din amabilitatea Editurii Polirom, romanul
Toate bufniţele.
Romanul debutează sub semnul memoriei, cu
un motto din Bohumil Hrabal: „Ţine minte ce-ţi spun,
Milton, cea mai frumoasă însuşire a omului e
memoria”. Memoria este cea care aduce în prim-plan
poveşti, experienţe, trăiri, cărora autorul le dă viaţă,
făcându-le nu numai posibile, ci şi plauzibile, căci, aşa
cum pertinent mărturiseşte pe coperta a patra a cărţii:
„Dacă oamenii, toţi oamenii, s-ar sătura într-o bună zi
de poveşti, cred că sufletele s-ar usca, s-ar topi şi lumea
ar arăta ca un pustiu”, iar „La sfârşitul sfârşitului, zic
eu, o să existe un singur mare regret, că nu-l vom mai
putea povesti”. În proza lui Filip Florian nimic nu este
forţat, predomină normalitatea, firescul expresiei,
personajele sunt desprinse din realitate, evidenţiindu-se
prin naturalul lor, prin latura umană.
Discursul narativ se concentrează în jurul a
două planuri subiective care alternează, două spaţii
care contrastează: primul plan ne introduce într-un
univers calm, jovial, paradiziac, un spaţiu al copilăriei
petrecute într-un oraş de munte, imediat după
Revoluţie, iar cel de-al doilea plan glisează spre
destinul unei familii de intelectuali, o rememorare a
perioadei sub comunism.
Naraţiuni fluide, construite contrapunctic, cele
două poveşti par a se derula asemenea unei pelicule
cinematografice, dezvoltându-se în jurul unor teme şi
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valori precum prietenia, dragostea, onestitatea. Primul
plan narativ cu care debutează romanul, este liniar,
cuminte şi surprinde copilăria puştiului Lucian, zis
Luci, o perioadă liniştită, cu întâmplări inocente
petrecute în libertatea postdecembristă, secondată de
povestea tristă a unor intelectuali din Bucureşti,
constrânşi şi condamnaţi de sistemul comunist.
Tehnica este a romanului modern în care planurile
alternează când în spaţiul unei Capitale asediate, când
în spaţiul calm, al copilăriei lui Lucian, un băiat de 11
ani. Întâlnirea dintre ornitologul amator şi
meteorologul în devenire, Lucian stă sub semnul
prieteniei şi al iniţierii. Emil îl apropie discret pe Luci
de lumea bufniţelor, îl ia pe băiat în peregrinările lui
prin pădure şi urmăresc împreună comportamentul
păsărilor. Discursul ia aspecte reflexive şi iniţiatice,
Luci străduindu-se să devină copil-pasăre, să vadă
dincolo de aparenta lumină, încearcă a desluşi
contururi şi a pătrunde esenţe. Aceste căutări devin, în
fond, încercări de a intui un reper spiritual, de a
descoperi un echilibru şi adevărata trăire interioară:
„Poate a contat că îmi doream să văd ca bufniţele, în
beznă, dincolo de forme şi contururi”; „visam să fiu un
copil-pasăre”.
Într-un registru când ludic, când sobru şi grav,
prozatorul surprinde clipe, episoade din curgerea
timpului, din cotidian şi le transfigurează într-un
discurs ficţional .
Sexagenara şi tânărul este volumul semnat
Nora Iuga, reeditat de Editura Polirom în 2012, op ce sa bucurat de succes atât în ţară cât şi în străinătate,
distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România,
tradus în ţări precum Bulgaria, Slovenia, Germania,
Spania, Italia şi Franţa.
Confesiune la persoana I, cartea aduce în primplan două personaje feminine, Anna, un alter-ego al
autoarei şi Terry, prietena ei, cu aspiraţii mari, dispusă
oricărui compromis pentru a se realiza profesional: „Tu
crezi că Lencke îi sprijină pe tineri absolut
dezinteresat? Nici vorbă. El nu dă nimic pe gratis. I-am
plătit cu vârf şi îndesat ca să-mi apară articolele la
Neue Literatur”. Titlul anticipează, într-o oarecare
măsură, conţinutul narativ, dezvăluind vârsta înaintată
a protagonistei, trecută de şaizeci de ani şi un tânăr
misterios a cărui identitate rămâne necunoscută, bun
ascultător, cu douăzeci şi cinci de ani mai tânăr decât
Anna.
Aflăm despre Anna că nu i-a plăcut politica
niciodată, că s-a născut într-o familie de artişti, mama
ei a fost balerină, de aici atracţia pentru spectacol.
Practic, protagonista îşi regizează abil propria
reprezentaţie, îşi rescrie, din amintiri, scenariul unei
existenţe cu împliniri, dar şi notabile dezamăgiri, o
existenţă dubitativă, aflată sub zodia lui Cronos: „N-am
să ştiu niciodată cine sunt eu, pastorul sau rebelul?”.
Anna ajunge scriitoare, nu lipsesc din corpusul
reflecţiilor cugerări despre poezie şi proză: „poezia are
nevoie de instinct”, „poezia e un fel de ancestralitate
care continuă să existe în noi. E eterna reîntoarcere”,
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este simţire, pe când proza are nevoie de un plan, de o
schemă, reprezintă o inginerie. Protagonista sesizează
şi pericolul în care se află poezia, ea se amestecă
indistinct cu proza, acest fapt putând să o îndepărteze
de la misiunea ei: „poezia începe tot mai mult să
semene cu proza”. Stilul impecabil, spontan, dezinvolt
se ţese în jurul universului sufletesc al protagonistei,
ipostază a feminităţii şi fragilităţii în ciuda robusteţii
afirmate: „Toată viaţa mea se derulează în trecut,
amintirile mă reactualizează ca şi visul care e singurul
meu prezent”. Extraordinarul constă în simplitatea
discursului, în firescul mărturisirii, a meditaţiei atent
orchestrate în încercarea de a se defini pe sine în raport
cu ceilalţi: „Ba îţi vorbesc ca la piaţă, ba mă exprim ca
în articolele din România literară. De fapt toată viaţa
mea pendulează între două ipostaze diametral opuse.
Femeia cu sacoşă care cumpără varză şi cartofi şi
doamna de la Uniunea Scriitorilor. Sunt ca Madona cu
două feţe”.
Anna are o acuitate a gândirii, un dezvoltat
spirit critic, analitic, o fineţe psihologică, o
disponibilitate feminină pentru a accepta şi a-şi asuma
suferinţa, iar în prelunga confesiune se autoanalizează,
meditaţiile îi sunt acute, convulsive, efervescente,
vitalismul devenind dimensiunea rezistentă a talentului
său: „Decepţionaţi de noi înşine, ajungem să ne urâm.
Poate că suntem în stare să facem rău pentru a ne
dobândi altă identitate. Insul cel mai periculos este cel
ce se urăşte pe sine, pentru că ceilalţi pot deveni
victimele furiei sale”.
Ruxandra Cesereanu este binecunoscuta
scriitoare clujeană, deopotrivă profesor universitar,
care ne surprinde cu o nouă apariţie editorială,
California (pe Someş), volum susţinut de Editura
Charmides, Bistriţa, 2014.
Din punct de vedere structural şi tematic,
volumul este construit sincretic, glisând pe trei paliere,
marcate la nivel formal: poem-reportaj, poem-concept,
poem-biografie, disociind astfel între radiografia atentă
a cotidianului anost, între metatextualitate, poezie
despre poezie, secondate de o privire retrospectivă
asupra spaţiului paradiziac al copilăriei, adolescenţei.
California (pe Someş) devine un volum, axă a timpului,
ce aglutinează diferite etape ale existenţei: „Astfel mam întors la începuturi”.
Cele 38 de micropoeme alcătuiesc un
macropoem cu aspect narativ; gradul zero al scriiturii
se manifestă proustian, memoria involuntară
declanşându-se în momentul plimbării pe malul
Someşului, când autoarea aude sunete răzleţe de chitară
ce recompuneau melodia Hotel California, hit al anului
1976, aparţinând trupei Eagles. Autoarea este
conştientă că timpul cere noi formule şi forme de
manifestare în creaţie, astfel poemul abordează o nouă
structură, o dimensiune cinetică a discursului prin care
ideea este surprinsă de „o cameră de filmat care se
rostogoleşte”. Liantul celor 38 de micropoeme devine
Someşul, conotat ambivalent; râul pulsează sub esenţa
altor vremi, impregnate de nostalgie şi lirism:
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„Someşul mirosea a vremuri hipiote”, dar şi marcă a
cotidianului, un Someş al vremurilor noastre, antrenat
de exuberanţa unor tineri, conturbaţi de maşinile de
tuns iarba sau de tramvaiele, care creează o muzică
disonantă, în dezacord cu orfismul trecutului: „La
marginea râului maşinile de tuns zguduiau iarba”,
„Tramvaiele din centru au ajuns pe mal,/ aici
hibernează o vreme, apoi cântă în cor”.
Adevărat manifest avangardist, pe linia
frondistă a modernismului exacerbat, discursul poetic
este unul dinamic, emanând o energie şi o vitalitate,
care probează implicarea în actualitatea cetăţii: „iată,
dăm foc rafinăriilor şi binecuvântăm floarea-soarelui/
Baie de iod e poezia”.
Poemul e născut din ape, deopotrivă din ţipătul
nou-născutului inocent, dintr-o stare de graţie, de
solitudine: „Păpuşile mele erau făcute din mantre şi
versete”, „Într-o zi, părinţii mei au fugit amândoi pe
Someş,/ ca să scape de ţipetele fetiţei nou-născute./
După vreo câteva ceasuri de singurătate am învăţat ce e
poezia./ A fost cea dintâi lecţie”. Poezia plonjează
dincolo de timp şi spaţiu, creaţia e sacră, liturgică,
istovitoare, sinonimă cu lăcaşul zeilor în care şi din
care se naşte poezia: „Şi am pătruns astfel în cutia
toracică a lumii, / şi am urcat bucata de carne crudă a
inimii, / apoi am intrat invicţi în Akropolis, / unde nu
mai era diferenţă între oameni, animale, zei, // Poezia
era singură”.
California (pe Someş) este, în esenţă, o
reconstituire a mitului lui Osiris, o realcătuire mirabilă
a unui destin legat fiinţial de matricea sa, din care
poeta adună fragmente de viaţă, surprinde fotografic
aspecte ale existenţei, aşază mozaical imagini, trăiri,
stări distincte, într-un amplu poem sincretic.
A scrie despre Dumitru Radu Popescu este o
mare provocare, iar dificultatea rezidă din
complexitatea omului de cultura şi vastitatea operei
sale.
Opera lui D.R.Popescu reflectă „ideologia şi
sensibilitatea particulară a unei epoci”. Ceea ce este
durabil în literatura oricărui scriitor, nu este neapărat
scriitura, ci structurile care o transcend, adică formele.
Aceste forme literare sunt proteice, modificându-se dea lungul timpului, luând o dimensiune originală la
D.R.Popescu. Proza scurtă aglutinată în volumul Mări
sub pustiuri, apărută la Editura Polirom, 2010, cu o
prefaţă acribioasă realizată de Cornel Ungureanu, se
înscrie traiectoriei tradiţionale marcată de scriitori
interbelici şi postbelici, mai aproape de verism prin
abordarea tematică deopotrivă realistă şi naturalistă,
legată de viaţa oamenilor simpli. Toată ţesătura epică
este exprimată într-o manieră simplă, dar originală.
Opera scriitorului urmează într-o oarecare măsură
modelul numit de Todorov „ziua şi noaptea”, adică,
„schimbările sunt percepute ca mişcări de opoziţie între
literatura de ieri şi cea de astăzi”. Prezentul op este
subordonat tradiţiei din punct de vedere tematic, însă
aduce o contribuţie novatoare atât la nivelul structurii,
cât şi al registrului ideatic. Prin discursul său narativ,
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scriitorul realizează un acord cu perioada în care
trăieşte, creând impresia de realism.
D.R.Popescu recompune „mitologia” satului
arhaic ce fuzionează cu marile teme ale universalităţii:
viaţa şi moartea într-un crescendo articulat. Naraţiunea
heterodiegetică Păpuşa spânzurată, care deschide
discursul epic, valorifică obiceiuri străvechi, drame ale
oamenilor simpli care se integrează marii treceri: „De
la o vârstă, bătrânele simt că trebuie să conducă la
groapă pe fiecare mort din sat, indiferent dacă le e
neam sau nu”. Scenariul nu comportă dificultăţi: satul
se pregătea de înmormântarea lui Toma. Naraţiunea
plonjează în trecut, în urmă cu 20 de ani, când avea loc
nunta Ioanei cu Toma, ea de 12 ani, aflată la vârsta
păpuşilor, el împlinise 20 de ani „şi-i venise de mult
rândul să se căpătuiască”: „Ioana, în mijlocul patului,
desculţă şi îmbrăcată sumar, se juca cu păpuşile şi nici
nu se gândea să tragă cu urechea la şuşotelile părinţilor
cu oaspeţii”. Nunta avea loc după două săptămâni,
moment al îndepărtării fetei de copilărie. Toma nu o
mai lasă la şcoală, o duce la muncile câmpului, iar
„după un an a început s-o bată”. Motivul invocat de soţ
pentru un asemenea tratament era faptul că Ioana nu
ştia să facă mâncare, să ţeasă: „Ioana ştia doar să se
joace cu păpuşile”. Ca o penitenţă la inocenţa ei, Toma
îi aruncă toate păpuşile, iar pe cea mai frumoasă a
spânzurat-o în nucul din fundul grădinii: „Sta Ioana sub
nuc, când nu era văzută de Toma şi plângea cu ochii la
păpuşa spânzurată”. Se prefigurează un destin
implacabil, o îndepărtare brutală de mitul copilăriei, de
spaţiul sacru al inocenţei. Tematica este oarecum
similară romanului Ion, similară scrierii realiste: „Am
luat-o să n-o ia altul, să nu fugă cu ea şi să rămân fără
pământul ei”. Foamea de pământ a ţăranului este
atavică, devine un scop în sine, determinându-i
reacţiile şi alegerile. Violenţa lui Toma lasă răni adânci
în sufletul Ioanei, este de esenţă naturalistă şi frizează
normalitatea: „Chiar înainte de a muri, Toma a aruncat
cu o strachină după Ioana şi i-a spart capul”.
Povestirile lui D.R.Popescu nuanţează o
anumită viziune hideggeriană asupra devenirii, a
existenţei ca limită. Eroii săi sunt în căutarea unui
„eveniment-destin, care constituie pe planul lor
axiologic superlativul vieţii”. În această căutare febrilă
intervine obstacolul, iar întâlnirea cu evenimentuldestin este sortită eşecului. Limitele, boala, ignoranţa,
egoismul, moartea, bătrâneţea sunt tot atâtea bariere
care împiedică finalitatea sau transformarea gestului în
fapt.
Unele dintre personaje sunt obsedate de
anumite ţeluri în funcţie de care şi-au programat
întreaga existenţă, căutând valori degradante într-un
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univers compromis. Avrămică, personajul din Cireşul
cu clopoţei, parcurge un traseu, care se dilată mereu
într-un timp care se comprimă, iar în final, eroul se
simte înfrânt, cu sentimentul inutilităţii gestului său şi
al sacrificiului făcut. Dorinţa de a avea un balcon ca la
oraş îi îngustează existenţa, devine rob al ideii de
înfăptuire, acţionează conform principiilor şi ajunge în
scurt timp de la a fi respectat la a fi dispreţuit: „Acum
Avrămică era fericit. Îşi văzuse visul împlinit”.
Fericirea este însă temporară, iar eroul sfârşeşte solitar
şi cu sentimentul eşecului: „Aproape toţi din sat îşi
vedeau de treburile lor – şi el rămăsese şi mai singur ca
înainte”, „Nu putea să creadă că tot ce făcuse el nu
valora nimic, că balconul fusese ceva, mai demult...”.
Motivul lumii răsturnate, prezent la Swift, este
evident în universul epic creat de D.R.Popescu.
personajele sunt anti-eroi condamnaţi la o existenţă
periferică, într-o expectativă sterilă, care face
imposibilă confruntarea cu eul originar. Blocat într-o
existenţă rău alcătuită, personajul lui D.R.Popescu este
simbolul unei societăţi descompuse, degradante şi
compromise la toate palierele ei, o lume agonică, o
utopie a satului românesc în crepuscul.
Volumul reperezintă o eterogenitate a două
dimensiuni ale umanului, este o articulare a conştiinţei
individuale – fiinţa subordonată iubirii, libertăţii,
adevărului, este o proză cu rol moralizator, dar şi cu
puternice inflexiuni lirice pe fundalul unei societăţi în
care individul este homo viator în căutare a propriului
destin şi a propriei înfăptuiri. D.R.Popescu este, în
esenţă, un prozator valoros al condiţiei umane, care se
distinge în contextul actual printr-un epic concentarat,
prin tehnica dialogului viu, prin lirismul prozelor, prin
proza de atmosferă, de analiză psihologică direcţionată
spre dimeniunea morală.
Imelda Chinţa
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BERTRAND RUSSELL
UN SCEPTIC ÎN CĂUTAREA FERICIRII
PROF.ȘTIINȚE SOCIALE CHIȘ MIRELA
MOTTO:<<VIZIUNEA MEA ESTE ACEASTA:VIAȚA DEMNĂ DE TRĂIT ESTE
CEA INSPIRATĂ DE IUBIRE ȘI CĂLĂUZITĂ DE CUNOAȘTERE>>
(B. RUSSELL,CREDINȚELE MELE,PG.37)
Bertrand Arthur William Russell născut la Trellech, în luna mai ( lună care este extrem de
productivă filosofic, pentru că și Immanuel Kant, Karl Marx și Lucian Blaga al nostru sunt născuți în mai) a
anului 1872, a trăit 97 de ani până la moartea lui la 2 februarie în Penrhyndeudraeth din Regatul Unit.
Russell s-a refugiat în matematică de timpuriu, astfel își trata golul din suflet pricinuit de moartea părinților
și depresia. Este unul dintre cei mai cunoscuți filosofi, dar a excelat și ca matematician alături de profesorul
său Whitehead.A fost deasemenea un istoric și critic social britanic de o anvergură analitică mare, considerat
a fi cel mai cunoscut filosof occidental alături de Jean Paul-Sartre. Un sceptic într-o continuă căutare a
fericirii spune în cartea lui de etică atomară că :,,Omul care a priceput odată, fie și în chip trecător și pentru
scurtă vreme, în ce constă măreția sufletului nu mai poate fi fericit dacă își îngăduie să fie meschin, egoist,
tulburat de mici necazuri, temător de ceea ce i-ar putea rezerva soarta. Omul capabil de magnanimitate va
deschide larg fereastra minții sale, lăsând să pătrundă în ea vînturile venite din toate părțile universului. El își
va făuri despre sine, despre viață și despre lume o imagine cît mai adevărată în limitele puterilor noastre
omenești; înțelegând scurtimea și precaritatatea vieții omenești, el va înțelege totdeodată că în mințile
individuale este concentrat tot ce reprezintă valoare în universal cunoscut”.(B. RUSSELL-În căutarea
fericirii-pg.201). În timpul vieții s-a declarat ca fiind liberal, socialist și pacifist, dar în același timp a admis
că nu a fost cu adevărat niciunul dintre aceste lucruri. În această scurtă intervenție vreau să demonstrez în
spiritul marelui filosof, cu metoda lui analitico-atomară, că intr-adevăr el n-a fost ceea ce a declarat a fi și că
de-a lungul timpului s-a dovedit a fi atât de plin de viată, încât a celebrat-o de fiecare dată cum a știut el mai
bine. Cu toate că a locuit preponderent în Anglia, Russell s-a născut într-o famile care aparținea aristocrației
Whig din Țara Galilor, țară în care a și murit. Longeviv și îndrăgostit iremediabil de viață , a știut cum să
răspundă DA la toate provocarile acesteia, și-a depășit spaima de a nu fi iubit prin patru încercări succesive
de a trăi alături de soțiile sale, cu prima trăind 27 de ani, cu cea de-a doua soție- Dora Black- a avut 2 copii
pentru care au înființat o școală care a funcționat până în apropierea celui de-al doilea razboi, cu a treia,
căsnicia a durat o ,,viață de tânar” și cu ultima la fel de mult ca și cu celelalte. O perseverență demnă de un
patriarh, de felul lui Solomon sau David . Orfan de părinți destul de devreme el a fost educat de profesori
particulari, guvernante sub stricta supraveghere a bunicii sale ,,severe și religioase”(1-Despre Bertrand
Russell ). Deși s-a revoltat împotriva opiniilor religioase ale bunicii, el i-a moștenit radicalitatea poziționării,
tăria morală și curajul. A rămas devotat vorbei scrise de aceasta pe o Biblie pe care i-o dăruise -,,Nu trebuie
să te conduci după faptele rele ale mulțimii”. A criticat mereu dorința omului de a avea putere asupra altora
și a propus investirea energiilor în mărirea puterii fiecăruia asupra dorințelor proprii. Iată adevărata putere
care merită să fie dorită și obținută.
La începutul anilor 1900 Russel a condus revolta britanică împotriva absolutismelor, în speță
împotriva idealismului, de aici și numele de sceptic care-l consacră așa pe planul cunoșterii, de aici îndoiala
metodică pe care o aplică cu asiduitate oricărui fenomen de studiat . Este considerat ca fondatorul filosofiei
analitice, alături de predecesorul său Gottlob Frege și protejatul său Ludvig Wittgenstein, și este văzut ca
unul dintre cei mai mari și mai importanți mari logicieni ai secolului XX. A fost co-autor (împreună cu
profesorul său A. N. Whitehead) la Principia Mathematica, o încercare monumentală extinsă pe trei volume
de a găsi bazele matematicii în logică. Eseul său filosofic ,,On Denoting “”este considerat o,, paradigmă a
filosofiei”’. Lucrările sale au avut o influență considerabilă asupra logicii, matematicii, teoriei mulțimilor,
lingvisticii și filosofiei, în special filosofia limbii, epistemologie și metafizică. După succesul răsunător cu
lucrarea Istoria filosofiei europene (1945), începe relaxarea lui financiară și recunoașterea lui pe plan
internațional. Ultima sa mare carte este considerată Cunoașterea umană-scopurile și limitele ei (1948)-o
cercetare amplă de epistemologie.
Russel a fost un proeminent activist anti-război; a militat pentru comerțul liber și anti-imperialism. În
timpul primului razboi mondial a fost arestat pentru acțiunile sale pacifiste, iar apoi a făcut campanie
împotriva lui Hitler, a criticat totalitarismul stalinist, a atacat S.U.A. pentru implicarea în conflictul din
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Vietnam și a fost un susținător declarat al dezarmării nucleare. O veritabilă personalitate activă, morală și
destul de intransigentă cu ,,relele acestei lumi”.
După război vocea lui se aude din ce în ce mai mult, scrie mult și bine, iar în
anul de grație 1950 i-a fost acordat Premiul Nobel pentru literatură, în recunoașterea
lucrărilor sale semnificative, în care promovează umanitarismul și libertatea de
conștiință. A scris 71 de lucrări , din care cele mai importante cărți cu tematică
politică sunt Principiile reconstrucției sociale(1916), Drumul către libertate(1918),
Libertate și organizație 1814 -1914(1934), și Putere (1938). În filosofia minții cele
mai importante sunt Analiza minții (1923), Analiza materiei (1927), Cunoșterea
umană,scopurile și limitele ei (1948).
Tradiția aristoteliană este continuată de Russell prin cei doi piloni de
diferențiere ai naturii umane față de toate celelalte existențe care-i fac concurență, prin
cele doua instincte cu care suntem înzestrați: setea nestăvilită de cunoaștere și nevoia de a iubi și de a fi
iubit, într-un cuvânt nevoia de a fi fericit.
A fi fericit înseamnă pentru Russell să nu fii sclav, să existe îndeosebi libertatea de a opina, orice,
despre orice și să acționezi în direcția convingerilor tale. Puiul de găină să poată să ajungă o găină adultă
splendidă iar puiul de vultur să-și întindă aripile la maturitate și să creeze din prea plinul cu care este
înzestrat. Libertatea de expresie cu privire la ceea ce consideri ca fiind adevarul ar echivala cu posibilitatea
ca tu să ai o piață de desfacere pentru ideile tale la orice vârstă , indiferent în fata cui dorești să ți le
promovezi. În ,,Eseuri sceptice “(4), Russell se îndoiește de ,,democrațiile bătrâne” că ar asigura o autentică
libertate de expresie și aduce exemple concludente din experiența proprie în care oameni merituoși-de tip
vultur (doar pentru că și-au exprimat credințele cu sinceritate) nu au putut accede la funcții de înaltă
expertiză, ceea ce este indezirabil și extrem de dezolant. Tristețea e și mai completă când Russell
demonstrează cum oamenii curajoși și autentici ajung să fie marginalizați și condamnați la restriște.Am găsit
aceiași deprimare și la hegelianul D.D. Roșca în lucrarea de sinteză filosofică intitulată ,,Existența tragică
“scrisă în 1934-Roșca fiind considerat un reprezentant al raționalismului, ca și Russell dar și unul dintre cei
mai buni interpreți hegelieni. O lume tragică și opresivă pentru cei care merită altceva. Iată cum meritocrația
aristoteliană se stinge repede, rămâne ,,încremenită în proiect”(Gabriel Liiceanu Despre limită) în cel mai
bun caz , și cum încă și astăzi libertatea este o poveste frumoasă, iar Adevărul este deopotrivă vândut
obsedant pe 30 de arginți.
Sunt sute de accepțiuni pentru conceptul de libertate, spune Isaiah Berlin în Patru eseuri despre
libertate. Libertatea ar fi în accepțiunea comună ,,absența constrângerilor”. Omul se revoltă întotdeauna
împotriva lanțurilor. Vorbim despre constrângerile exterioare, acestea sunt cele care afecteaza ,,animalul
politic”(zoon politikon-la Aristotel) sau omul cetății de tip urban (un pic mai complicat decât omul legat de
natură din, cetatea rurală). Când este cuprins de revoltă omul simte frustrare și alienare. Când se simte în
lanțuri omul este un dezechilibrat, puțini sunt cei care ating înțelepciunea după gratii și în condiții torturante
(vezi sfinții mai noi și mai vechi), iar din literatura bogată a închisorilor comuniste amintesc cartea lui
Richard Wurmbrandt Cu Dumnezeu în închisoare. Fericirea devine o stare pe care de multe ori nu și-o mai
amintește sclavul , dacă mai ales a experimentat-o cândva. Iar în deznădejde se pierde oricine. Chiar despre
asta vorbea Bartolomeu Anania într-un interviu când, întrebat dacă a simțit deznădejde, a spus că da, mai
ales atunci cînd i s-a citit dosarul și i s-a spus cine este turnătorul-era cel mai bun prieten. În noaptea
patimilor a vrut să se sinucidă, dar n-a făcut-o și a rămas pentru toată viața cu durerea de a-și fi pierdut fie și
pentru un moment speranța în iubirea lui Dumnezeu. Acela a fost și pentru el momentul trădării, căderea sub
dictatul timpului-Momentul Iuda (Și nici sărutare nu-ți voi da ca Iuda). Nu putem judeca niciodată
momentul nimănui de derapaj, mai cu osebire că fiecare om de spirit, cu deschidere culturală trăiește după
acesta cu frica de recidivă. Într-o lume secularizată și consumeristă, individualistă și indiferentistă, curajul
de a a-ți urma visul de iubire pentru întreaga stripe umană poate fi interpretat ca idioțenie (vezi Idiotul de
Dostoievski), tocmai din cauza diferenței ce se remarcă între cei capabili de iubire și cei goi sufletește.
În căutarea fericirii, este o lucrare destinată după părerea mea mai ales tinerilor la început de drum,
dar trebuie citită cu multă atenție. Este scrisă într-un limbaj extrem de accesibil oricui, dar propune niște
metode de a opera cu viața (modus operandi) care pot fi interpretate greșit de către un neinițiat. Fericirea,
spune Russell, e o stare care se cucerește(2). Adevarata comunicare dintre oameni se realizează atunci când
te simți respectat de către preopinenții tăi, chiar dacă te situezi pe o poziție care contrazice , se pare că avem
nevoie de o reforma autentică în educație-spune el , una care să aducă după sine o reconciliere a celor care s-
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au situat pe poziția depozitarilor de adevăr (instituțiile reponsabile cu controlul social-printre care cea mai
avizată este școala). Vom constata că un gânditor englez rămâne unul englez tocmai pentru că nu ne face nici
o clipă să-i avem în minte, de pildă, pe moraliștii francezi atunci când demonstrează unde se greșește. Putem
comunica elegant adevăruri în care credem, fără să-i ostracizăm pe cei care nu sunt de acord cu noi, poate că
talentul nostru argumentativ va fi îndestulator într-o bună zi pentru a dezamorsa conflicte religioase, sociopolitice…. Cât de actual este Russell în zilele noastre, când oameni crescuți în alte zone geo-politice și
religioase se ,,integreaza” în democrațiile mai bătrâne prin acte de terorism , condamnând o lume întreagă la
stupoare și neputință. Dacă vocea ,,întelepților” și nu vocea ,, isteților” ar fi fost auzită la timp (este o
distincție pe care o face în lucrarea ,,ESEURI SCEPTICE”), și nu ar fi fost închiși în închisoare la fiecare
luare de poziție împotriva ,,relelor acestei lumi”, dacă ar fi fost ascultați atunci când dădeau soluții în loc de a
fi dați afară de la universitate (cazul lui Russell-când a fost înlăturat de la Trinity Colege ), astăzi poate neam bucura de mult mai multă siguranță și confort ca simpli cetățeni ai lumii și am lăsa la rândul nostru o
moștenire sănătoasă propriilor noștri copii și nepoți . Efectele actelor de distrugere a libertății individuale și
colective nu pot fi ușor de estimat.
Din întâlnirea cu ceilalți, Bertrand Russell nu trage concluzia că trebuie să ne refugiem,
compensativ, în singurătate, pentru a ne rumina, cu o voluptate perversă, nefericirea și spaimele. Să
încercăm, dimpotrivă, să rămânem orientați către locurile marilor întâlniri cu semenii noștri. Există muncă
făcută cu pasiune-dar nu în pofida sănatății tale fizice și mentale -, există instituția numită familie în care
RECIPROCITATEA- bucuria de a interacționa atât de puternic cu membrii acesteia devine sursă de nesecată
fericire, există încă și sentimentul de simpatie -prietenia, sigur că aici este vorba de încrederea pe care o poți
dobândi pe parcursul vieții într-un semen de-al tău, vorbim aici și de relațiile de muncă care pot fi de
colaborare autentică . Cu înțelepciunea trezită de iubire și cunoaștere trebuie realizat un echilibru între
libertatea fizica și cea socială.
Nu e ușor să ajungi în aceste locuri care pot și sunt pe ici –pe colo reale, în care oamenii se comportă
predictibil- la muncă colegii colaborează mai degrabă decât să manifeste rezervă , invidie, în familie
domnește o atmosferă de înțelegere și răbdare, decât să experimentezi gelozia și îndoiala , iar în relația de
prietenie chiar poți avea un loc în care să-ți poți arăta generozitatea și înțelepciunea cucerite de-a lungul
vieții, nu să te întâlnești cu trădarea, ca Bartolomeu Anania . Pentru a le descoperi, trebuie mai întâi să știm
ce avem de lăsat în urmă: ,,competiția prostească”- care e destinată celor inconștienți de valoarea acesteia
pentru propria lor viață-adică tocmai de faptul că în goana după putere economică, politică și socială (fără
discuție și individuală-personală) se pierde umanul și sensul umanului; mai lăsăm deasemenea în urmă
,,aroganța plictisului”- și totodata Russell amendează aici societățile moderne cu antrenul lor vid, ,,oboseala
vinovată, grija sterilă , obsesia culpei și mania persecuției “.
In Eseuri sceptice Russell analizează cu umor erorile pe care oamenii, națiunile și
culturile le fac în numele unui beau ideal, un ideal care ne conduce către visare și o formă naivă de
optimism, optimism care este la fel de primitiv și dăunator ca și pesimismul și care lasă fântâna dorurilor
secătuită foarte devreme de deznădejde și plictiseală.
„Exista în lumea gândirii «mări primejdioase» pe care nu pot naviga decât cei dispuși să-și înfrunte
propria neputință fizică. Și mai presus de orice, există eliberarea de tirania Fricii, tiranie care le ascunde
oamenilor lumina zilei și-i face în continuare nevolnici și cruzi. Nu s-a eliberat de frică cel ce nu cutează săși contemple lucid locul în lume; și nimeni nu poate atinge mareția de care este capabil înainte de a se fi
încumetat să-și înțeleagă propria micime.“ – spune Bertrand Russell și trebuie să înțelegem cât de valoros
este curajul de-a spune ce gândești mai ales dacă izvorăște dintr-o cercetare a sufletului și îndeplinită cu
rigoare și autenticitate.
Russell este confirmat ca fondatorul filosofiei analitice. Influențat de Gottfried Leibniz (1646–
1716), scrie despre orice cu excepția esteticii. Este extrem de prolific în domenii ca metafizica, logica și
filosofia matematicii, filosofia limbajului, etica și epistemologia. Când Brand Blanshard l-a întrebat pe
Russell de ce nu e interesat să scrie despre estetică, Russell a replicat că nu știe nimic despre aceasta. Firește
că nu poate fi adevărat, dovadă opera lui vastă și expertiza de cel mai înalt rang. John Gray îl descrie pe
maestru ca pe un ,,cruciat raționalist care se îndoia de puterea rațiunii” și are dreptate atunci când
spune că toată opera acestuia este un legat lăsat moștenire cu bucurie viitorului, căci pentru cine sădește omul
livada sa , dacă nu pentru copiii ce vor crește dimpreună cu ea și se vor bucura de roadele ei la maturitate.
Russell se descrie ca agnostic pentru specialist, dar ca ateist pentru nespecialist, spunând că nu putem
accepta Dumnezeul creștin dacă nu acceptăm și zeii din Olimp, în lucrarea Credințele mele. În De ce nu
sunt creștin explică felul în care gândește atunci când critică ceea ce și este de criticat-faptele clerului- și

EVENIMENT

~ 23 ~

ceea ce înseamnă pentru el a fi ateu-adică a nu fi de acord atunci când leadeship-ul religios nu acționează
corect. Există în viziunea lui Russell o vină pe care ar avea-o Dumnezeu și zeii olimpieni și aceasta constă în
cruzimea față de oameni. Orice om poate judeca cu cap propriu și poate cere socoteală liderilor ei , de ieri și
de azi și ca și Iov putem avea fiecare un tete-a –tete cu Tatăl Nostru. El consideră că religia, ca și
superstiția, mai mult dăunează , decăt să creeze cadrul pentru o lume mai bună. De asemenea crede că religia
ne face mai fricoși și mai dependenți și că e responsabilă de război, opresiune și sărăcie. Ce vreau să surprind
este că îl admiră nespus pe Dumnezeul Christos pentru că a propovăduit iubirea (și evident relaxarea pe care
trebuie s-o resimțim în relația cu DUMNEZEU-o relație de prietenie, o relație de iubire) și prin aceasta
scopul omului este îndeplinit-iubirea îl face fericit . Și e clar că este un creștin interesant –nu un foarte bun
creștin , pentru că nu poți admira ceea ce nu există. Iubirea și cunoașterea sunt cele două fericiri , dar
iubirea este fundamentala–zice Russell. Indirect observăm că este de acord și cu Tatăl, dacă îi admiră fiul.
De altfel este și foarte greu pentru un bărbat să înțeleagă autoritatea Dumnezeului Tată mai ales că a fost
orfan de la o vârstă fragedă, dar pe fiul care se face om și experimentează tenebrele existenței umane îl
înțelege și încă foarte bine (pentru că simte că este vorba și de le în toată povestea). Doar că fiind un om de
spirit, cu un umor engezesc de cea mai fină nuanță îi plăcea să-I înfurie pe credincioși prin argument, iată de
ce omul trebuie încurajat să gândească cu capul lui și să vadă adevărul la timpul cuvenit , ca să poată
schimba macazul înspre ceruri înalte,nu spre noroiul de pe drum. Faptul că se descrie ateu este doar un joc
de cuvinte, un subsidiar care nu este folosit cu proprietatea lui. Activitatea politică și socială îi ocupă prea
mult timp, se risipește. Russell rămâne activ politic până la sfârșitul vieții si înaintează deseori ideea unei
,,scientific society”, unde războiul este abolit, populația crește controlat și prosperitatea este o stare de fapt.
Este de partea ideii unui "single supreme world government" capabil să mențină pacea, spunând că "the only
thing that will redeem mankind is co-operation".
,,Cu excepţia astronomiei, omenirea nu a dobândit priceperea de a previziona viitorul; în sfera lucrurilor
omeneşti putem vedea că există forţe ce contribuie la fericire şi altele ce favorizează nefericirea. Nu ştim care
din cele două va precumpăni, dar, pentru a acţiona chibzuit, trebuie să fim conştienţi de amândouă.
Nu am cum să dovedesc că viziunea mea despre valorile vieţii este corectă; pot doar să enunţ această viziune
şi să sper că ea va fi îmbrăţişată de cât mai multă lume. Viziunea mea este aceasta: Viaţa demnă de trăit este
cea inspirată de iubire şi călăuzită de cunoaştere.“ (Bertrand Russell ,Credințele mele,pg.37-despre Valorile
vieții ).
Noi putem fi profeți în măsura în care contribuim la construcția viitorului, nu la destrucția lui din cauza urii
care ne macină sistematic sufletul și mintea. Profeții răului nu pot avea anvergura pe care o are un om plin
de iubire pentru oameni, deschis la minte nevoie mare, așa cum a fost și maestrul Russell.
Bertrand Russell nu este un ateu , este un om avid de cunoaștere și evident iubitor de Adevăr și extrem de
nemulțumit că adevărurile pe care le-a descoperit sunt doar cele stiințifice, îndoindu-se de Artă, Religie,
Filosofia Morală, ca fiind în stare să-l fericească pe om . Dar…Russell a lăsat în seama noastră munca de a
descoperi fiecare adevărul.Nu ne-a obstrucționat cu nimic, ba –dimpotrivă ne îndeamnă fără perdea să
gândim, să medităm cu seriozitate, să muncim cu pasiune, să iubim autentic-nu prostește, și să simțim
emoția puternică de a fi în viață sic et nunc , fără prăbușirea în deznădejde și plictis.
„Prin exerciţiul îndoielii metodice, dacă este autentic şi îndelungat, se induce o anumită smerenie în
privinţa cunoaşterii noastre: devenim bucuroşi să cunoaştem indiferent ce - şi în aparenţă oricât de banal - în
domeniul filozofiei. Filozofia a suferit până acum de lipsa acestui gen de modestie. Ea făcea greşeala de a
ataca problemele interesante frontal şi imediat, în loc să procedeze încet şi cu răbdare, acumulând cunoştinţe
solide, atâtea câte se puteau obţine, şi lăsând marile probleme în seama viitorului. Deseori este dezirabil să
investim timp şi muncă în chestiuni care, judecate izolat, pot să pară frivole, pentru că de multe ori doar prin
examinarea unor astfel de chestiuni pot fi abordate problemele de mai mare anvergură”.(Bertrand RussellEseuri sceptice (4)
BIBLIOGRAFIE :
(1)Hugli ,Anton,Lubcke ,Poul-Filosofia în secolul XX,VOL.2Teoria științei,Filosofia analitică,Editura
ALL,2003,cap .Bertrand Russell –Angajament politic și analiză logică (pagina 84-103)
(2)Russell,Bertrand--,,În căutarea fericirii”, septembrie 2011,ed. Humanitas, București,
(3)Russell,Bertrand--,,Problemele filosofiei”, ed. All,București,
(4)Russell,Bertrand-,,Eseuri sceptice” ,octombrie 2015,ed. Humanitas,București,
(5)Russell,Bertrand-,,Credințele mele”,2014 ed. Humanitas,București
(6)Russell,Bertrand--,,Cunoasterea lumii exterioare”, 2013,ed. Humanitas,București,
(7)Isaiah ,Berlin-,,Patru eseuri despre libertate”
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EDUCAȚIE PRIN MATEMATICĂ
Prof.IOAN JECAN
Lucrarea de față își propune să prezinte câteva
reflecții,adunate de-a lungul anilor, asupra învățării
matematicii în legătura sa intimă cu educația.
Acestea conduc la convingerea că resursele
educaționale, formative și morale ale învățării
matematicii sunt numai aparent reduse în comparație
cu disciplinele umaniste, că un dascăl adevărat nu
poate fi o persoană cu ,,răspundere limitată”strict la
obligațiile didactice și că menirea lui este aceea de a
descoperi și valorifica resursele educaționale ale
învățării matematicii.
1.Matematica,una dintre cele mai vechi
științe,cu cele mai adânci implicații în civilizația
zilei de mâine,face parte din istoria și viitorul
omenirii.Numărul
cercetătorilor,mereu
în
creștere,constituie o dovadă că creația matematică a
încetat să mai fie apanajul câtorva privilegiați,că ea
poate fi o activitate plăcută pentru oricine manifestă
suficientă preocupare și curiozitate științifică.
Problema descoperirii și valorificării dimensiunilor
educative ale studiului matematicii se pune cu o
sporită acuitate. Experimentele pedagogice au
dovedit că acei elevi în care profesorul a investit
speranțe favorabile s-au remarcat printr-o dezvoltare
intelectuală mai semnificativă decât ceilalți
elevi,deși diferența dintre primul grup de elevi și cel
de
al doilea n-a constat decât în atitudinea
dascălului față de unii sau alții.
Am credința că elevii trebuie învățați ca și
cum n-ai vrea să-i înveți, iar lucrurile necunoscute ar
trebui prezentate ca lucruri uitate.,,Nu stăpânești cu
adevărat într-un om decât ceea ce ai schimbat în
el,,,spunea Andre’ Malraux.Mai cred apoi că elevul
trebuie să simtă că profesorul își iubește
specialitatea,dar mai ales profesiunea.Profesorilor de
azi și de maine le oferă un prilej de meditație și
îndemnul proverbului chinezesc,,Pentru anul viitor
seamănă grâu,pentru următorii zece plantează
pomi,iar pentru următorii douăzeci de ani crește
oameni !”
Referindu-se la complexitatea activității de
educație,gânditorul român Vasile Conta observa că,,
a educa este mai greu decât a instrui; de aceea
sunt puțini educatori adevărați în mulțimea de
învățați”..A nu se deduce de aici că dascălul poate
lăsa pe plan secund pregătirea lui de specialitate.
Întrebat o dată care este calitatea cea mai de seamă a
unui om care instruiește pe alții , unui cadru didactic

în particular,cunoscutul pedagog american Harry
Overstreet răspundea:,,Trebuie să fie el însuși o
persoană care învață; dacă și-a pierdut capacitatea
de a învăța,nu mai are ce căuta în compania celor
care și-au păstrat-o pe a lor”.
2.Matematica a fost și rămâne o disciplină
abstractă.Dar profesorul are datoria să pună în
lumină originea concretă,bazată pe experiența
perceptuală,a
conceptelor
fundamentale
ale
matematicii: ideile de mulțime, număr, spațiu,
noțiunile de probabilitate, integrală, derivată. Cu cât
o disciplină matematică se îndepărtează de sursa ei
empirică și se întretaie cu alte domenii,cu atât este
mai aproape pericolul degenerării obiectivului ei de
studiu. Reîntinerirea și viabilitatea disciplinei se vor
produce numai prin revenirea la sursă,prin infuzia
mai mult sau mai puțin directă a noi unor idei
empirice.
Prin urmare socotim că primul pas în învățarea
oricărui obiect matematic este dezvoltarea
intuiției,în special a intuiției geometrice .Immanuel
Kant spunea ca ,,orice cunoaștere umană începe cu
intuiția,trece în noțiuni și se desăvârșește în
idei”.Marele avantaj al intuiției geometrice rezidă în
aceea că ea permite percepția simultană,prin
localizarea în spațiu ,a unui imens număr de obiecte
și relații între ele.Este tot atât de adevărat că
geometria zilelor noastre nu mai excelează ca
disciplină matematică independentă; unii spun chiar
că declinul geometriei sintetice a început odată cu
Descartes. Cu toate astea ,geometria rămâne un mod
de a gândi comun tuturor disciplinelor matematice și
nu numai ,fiindcă aforismul latin,,Geometria animi
agitantur,,(Geometria stimulează spiritul) rămâne
mereu
în
actualitate.Din
aceleași
rațiuni
Platon,fondatorul Academiei din Atena ,a pus să se
scrie
desupra
porților
acestei
Academii
cuvintele,,Intrarea este permisă numai inițiaților în
geometrie”.
Profesorul are datoria să explice geneza unor
noțiuni abstracte cum sunt cele de structură
algebrică, limită, continuitate, model geometric, care
nu au apărut la contactul direct cu realitatea empirică
,ci în laboratorul de lucru al matematicianului,din
necesități interne,de ordin teoretic.
,,Exigența față de definiții,spunea academicianul
Solomon Marcus,este foarte scăzută la cei mai
mulți începători în matematică.O mare parte dintre
elevii sârguincioși,care urmăresc cu atenție
desfășurarea unui raționament matematic,căutând
să-i înțeleagă fiecare pas,meditează insuficient
asupra definițiilor care se introduc în
matematică,hrănindu-se cu ideea că definițiile sunt
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arbitrare. În fapt,o definiție matematică
sintetizează o experiență îndelungată,intuitivă și
logică,ea constituie una dintre modalitățile prin
care matematica își trage seva din lumea
înconjurătoare”.
Accentul în instrucția matematică se impune a
fi extins de la componentasa logico-sintactică la cea
semantică.,,Matematicianul bun observă analogii
între teorii,cel foarte bun observă analogii între
analogii,, spunea marele S.Banach.Conceptele
matematice trainice sunt acelea care s-au conturat
treptat ,din problemă în problemă.Un aspect
educativ deloc neglijabil,al lecțiilor constă în a
decanta periodic ierarhia și valoarea cunoștințelor
matematice dobândite de elevi.,,Nu există
cunoștințe rezultate dintr-o simplă înregistrare de
observații fără o structurare datorată intervenției
subiectului” susținea cunoscutul psiholog elvețian
Jean Piaget.Importanța unei cunoștințe științifice nu
trebuie măsurată neapărat prin dificultatea obținerii
ei; o cunoștință poate greu de descoperit fără a fi
importantă și invers. Deci dificultatea nu decide nici
valoarea ,nici importanța unei cunoștințe;acestea
depind de mărimea și profunzimea consecințelor
lor:cu cât o cunoștință are mai multe consecințe și
mai variate aplicații,cu atât este mai valoroasă.
Goethe spunea că,,Teoria în sine este fără rost,că
ea este utilă în măsura în care ne dă încredere în
conexiunea fenomenelor”.Dezvoltând o idee
similară ,matematicianul american John B. Conway
scria,,Pentru multi matematica este o colecție de
teoreme;pentru mine matematica este o colecție de
exemple.Valoarea unei teoreme este proporțională
cu numărul de exemple la care ea se aplică,cu
claritatea și precizia cu care ea le clasifică”,
confirmându-se asfel vechiul adagiu latin,,Verba
docent,exempla trahunt”(Cuvintele te învață , pe
când exemplele te atrag).
3.Care ar fi trăsăturile distinctive ale tinerilor
matematicieni în formare ? Profesorul rus Pavel
Sergheevici Alexandrov evidenția trei componente
ale vocației în știință:intelectuală,volitivă și
emoțională.Dintre acestea prevalează tensiunea
emoțională ce se constituie în condiție decisivă în
creația matematică.Referindu-se la marea aventură a
cunoașterii ,Jules Verne atribuie următoarele
cuvinte unuia dintre eroii romanelor sale,la
întoarcerea dintr-o călătorie imaginară:,,Dacă aș fi
știut dinainte că voi reveni,n-aș mai fi fost tentat să
plec” (Et moi ...si j’avais su comment en revenir,je
n’y serais point alle’).Distingem patru atribute ale
matematicienilor:abilitatea de a demonstra,cultura
matematică,puterea de sinteză și aptitudinea de a
comunica.
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3.1 Abilitatea de a demonstra s-ar putea traduce
prin stimularea imaginației șă resurselor intelectuale
pentru a conduce un raționament pe o cale mai
simplă. Matematica se învață nu numai ascultând și
citind,ci mai ales lucrând,iar o demonstrație
elementară scurtă și corectă o privim ca pe un
aranjament floral.Pe de altă parte ,un eșec propriu ți
se pare uneori mai instructiv decât succesul,fiindcă o
idee nouă apare cel mai frecvent când încerci să-ți
explici eșecul.Totodată trebuie să ne ferim de
generalizări facile ,deoarece când câștigi în extensie
pierzi în intenție.(,,When you gain in extension ,you
lose in intention”).
3.2.În ce privește cultura matematică se constată
dificultăți în descifrarea și analiza unui text
matematic nou.Apoi a te îndoi de orice sau a crede
în orice sunt două atitudini la fel de dăunătoare,dar
convenabilă,fiindcă ambele ne cruță gândirea,după
cum afirmă Henri Poincare’.Unii înțeleg cu
dificultate matematica actuală ca proces,ca fenomen
cultural;puțini au conștiința universalității limbajului
matematic,a măreției și limitelor cunoașterii
matematice.Poetul Charles Baudelaire afirma
că,,Tot ce e frumos este ,mai presus de
orice,rezultatul unui calcul exact.”Pe de altă parte
,matematicianul german Karl Weierstrass susținea
că,,Niciun matematician nu poate fi un
matematician complet dacă nu este ,într-o anumită
măsură ,și poet”
3.3.Puterea
de
sinteză
presupune
o
reconsiderare a faptelor cercetate separat,o sesizare a
cele ce au ele în comun și o formulare concentrată a
legitățile care le guvernează.Exprimarea sintetică a
unei concluzii este primul filtru al veridicității
sale.Dan Barbilian(alias Ion Barbu) se exprima în
termeni apropiați,,Laconismul unei teoreme este
garanția durabilității sale”.
În sprijinul acestui adevăr vin cuvintele filosofului
francez Ettienne Bonnot de Condillac,,Cu cât veți
prescurta mai mult discursul,cu atât ideile voastre
se vor apropia,și cu cât se vor apropia ,cu atât va fi
mai ușor să le sesizați legăturile”.
3.4.În fine este necesar să fim preocupați de
aptitudinile de a comunica,ale elevilor.Adesea sunt
puși în situația de a prezenta ,în scris sau
oral,soluțiile problemelor de concurs sau bacalaureat
sau lucrări scrise,referate și comunicări pentru
sesiuni
științifice,etc.Redactarea
trebuie
să
urmărească
argumentarea
logică,impecabilă,să
elimine sofisme de tipul ,,petitio principii,,(apelul la
principiu-adică utilizarea,logic interzisă,a ceea ce
dorești să demonstrezi),să evite capcanele
judecăților pripite,fiindcă o eroare este cu atât mai
periculoasă
cu
cât
conține
mai
mult
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adevăr.Referindu-se la strădania de a descoperi sprijinindu-se
pe
cele
mai
firești
adevărul,Voltaire spunea,,Pentru a nădăjdui că vei construcții,terminologia și notațiile vor fi cele mai
notație
bună
,spunea
Henri
găsi într-o zi calea spre adevăr ,va trebui să le fi acecvate,,O
parcurs pe toate acelea care duc la eroare.”Să nu Poincare,valorează cât o descoperire”.
uităm că rigoarea în matematică este ca moralitatea
Abia încheind expunerea conferențiarul
pentru om.Tinerii trebuie obișnuiți cu munca îşi va da seama cum ar trebui s-o refacă !
ingrată,dar necesară,de a verifica de mai multe ori Gândurile exprimate mai sus ,alături de munca
raționamentele și calculele,de a confrunta și a didactică concretă,îşi vor fi atins pe deplin scopul
compara propriile concluzii cu cele ale autorilor care educativ propus când viitorii oameni ai şcolii,elevi
s-au aplecat asupra acelorași probleme.Punerea de sau profesori,se vor strădui ca,în limitele
noi probleme și degajarea unor conjecturi plauzibile aptitudinilor lor,să fie eminenţi,să realizeze
vor atesta o înțelegere adâncă a materialului maximum din ceea ce sunt în stare !
cercetat.După cum spunea Henri Lebesgue
,,adevărul nu strălucește decât în ochii celui care Bibliografie
l-a căutat îndelung,destul de îndelung încât să Immanuel Kant,Critica rațiunii pure
merite să-l vadă”.
 Andre Malraux,Antimemorii
Comunicarea verbală se supune unor exigențe Jean Piaget,Matematică,epistemologie și psihologie
specifice:expunerea trebuie să fie liberă,sugestivă și Solomon Marcus,Șocul matematicii
persuasivă prin actualitatea și importanța temei,prin Platon,Republica
sesizarea conexiunilor cu fapte cunoscute Voltaire,Dicționar filozofic
auditoriului;argumentarea va elimina artificiile,
_______________________________________________________________________________________

Omul şi profesorul Kincs Gyula
100 de ani de la dispariţia
profesorului Kincs Gyula
(1859-1915)
Kincs Gyula (1859-1915). Scurtă biografie:
Kincs Gyula s-a născut pe 16 august 1859 la
Zalău.
Tatăl său a fost Kincs Pál, un meseriaş,, iar mama sa o
femeie casnică. Ea mai primea în gazdă elevi din
provincie care studiau la Zalău. Famila Kincs s-a stabilit
la Zalău pe la mijlocul secolului al XIX-lea.
Clasele primare le-a absolvit la Zalău, după
care la îndemnul învăţătorului său, părinţii l-au dat la
Colegiul reformat din Zalău. A studiat în oraşul său
natal între 1866-1878, anul în care a dat bacalaureatul,
cu un rezultat excelent. În ultimul an de colegiu (liceu) a
fost premiat pentru o lucrare ştiinţifică la istorie.
După absolvirea colegiului a studiat istorie şi
geografie la Universitatea din Cluj, obţinând licenţa în
1883. După obţinerea diplomei s-a întors la Zalău şi a
activat ca profesor suplinitor calificat din 1883 la liceul,
pe care l-a absolvit. Pe lângă activitatea de la catedra,
din 1886 a fost şi redactor la săptămânalul local,
intitulat „Szilágy„ (devenit ulterior Szilágyság). Pentru a
deveni profesor titular, între timp a mai obţinut o
diplomă de filologie clasică (greacă şi latină) în 1888.
Din toamna anului 1888, pe baza deciziei
Adunării generale a Eparhiei Reformate, Kincs Gyula a
devenit profesor titular la Colegiul reformat din Zalău. O
perioadă a fost şi profesorul responsabil pentru
biblioteca colegiului, contribuind la inventarierea
cărţilor din bibliotecă. În acest timp a scris articole şi

studii de specialitate despre cele mai valoroase cărţi ale
bibliotecii, precum şi despre evoluţia colecţiei de cărţi
aflate în bibliotecă. Este autorul unor studii lingvistice, şi
a scris despre relaţia familiei Wesselényi cu liceul
reformat din Zalău. (Timp de peste un secol, membrii
familiei – din tată în fiu – au fost curatorii colegiului,
adică sponsorii principali, precum şi patronii spirituali.)
În calitatea sa de profesor şi redactor a fost şi
mentorul poetului Ady Endre, publicând primele poezii
scrise de elevul său. Ulterior, cei doi au devenit prieteni
buni. Kincs Gyula pe lângă cele pomenite, a mai scris şi
prima monografie din istoria presei locale, şi în mai
multe volume colective şi lexicoane a prezentat istoria şi
geografia Sălajului.
De când a devenit profesor titular, a fost şi
responsabilul financiar şi casier al colegiului. El
urmărea cheltuielile şi veniturile colegiului, desfăşurarea
investiţiilor. Datorită activităţii şi priceperii sale s-a
îmbunătăţit mult starea materială a colegiului. Foarte
probabil datorită calităţilor sale manageriale, în 1897 a
fost ales directorul colegiului reformat din Zalău, funcţie
pe care a îndeplinit-o până la sfârşitul vieţii. În acest
timp, în 1902-1903, a fost construită clădirea nouă al
colegiului (actualul Corp A). Perioada de directoratului
lui Kincs Gyula, a fost una dintre etapele cele mai
înfloritoare din istoria colegiului: Colegiul s-a îmbogăţit
cu corpul de clădire principal dinspre stradă (Corpul A),
a fost lărgit şi renovat corpul de clădire din curte
(actualul Corp B, cu sala festivă şi partea de dincolo de
tunel. Sala de sport a fost renovată şi extinsă.)
Tot în timpul mandatul lui Kincs Gyula a avut
loc înfiinţarea primului cinematograf şcolar din această
parte a Europei. Din toamna anului 1911funcţiona
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cinematograful, care avea proiecţii de filme atât pentru
elevi, cât şi pentru publicul din oraş.
În anul 1908. când profesorul Kincs Gyula a
împlinit un sfert de secol la catedră, activitatea sa a fost
elogiată şi sărbătorită nu doar pe plan local, ci şi pe
plan naţional.
După o activitate deosebit de intensă de aproape
două decenii în fruntea colegiului, a murit la vârsta de
doar 56 ani, în ultima zi a anului 1915. La
înmormântarea sa a venit şi poetul Ady Endre. Chiar şi
ora înmormântării a fost decalată, să ajungă poetul de la
Pesta. Poetul a imortalizat memoria mentorului său
spiritual în mai multe poezii, articole şi scrisori.
Dintre realizările lui Kincs Gyula:
1.Construirea clădirii principale
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea se
impunea construirea unui nou sediu mai adecvat şi mai
confortabil la Colegiul reformat din Zalău. Corpul
profesoral, conducerea colegiului şi reprezentanţii
bisericii reformate (atât cei locali, cât şi Consistoriul de
la Cluj) au fost de acord că era necesară construirea unui
nou sediu. Directorul colegiului, Kincs Gyula, a insistat
la toate forurile oficiale (laice şi confesionale) pentru
obţinerea unui sprijin substanţial în vederea noii
construcţii. Au solicitat sprijinul Ministerului Cultelor şi
Învăţământului, care după un timp a arătat anumită
disponibilitate pentru suportarea parţială a costurilor
construcţiei.
În 1899-1900 a fost elaborat un prim proiect,
care de fapt consolida şi extindea doar clădirile existente:
corpul principal dinspre stradă cu două nivele şi corpul
de incintă. Se preconiza ca actualul corp din curte,
(Corpul B, dar având doar jumătatea din partea stânga) să
fie legat cu corpul cu două nivele ce se afla spre stradă.
Consiliul profesoral şi conducerea colegiului a examinat
şi a dezbătut proiectul propus şi au sugerat noi
modificări, practic o construcţie nouă. Deoarece în cazul
acceptării acestei variante, în locul celor 20 de încăperi
existente, şcoala ar fi beneficiat de 24 de încăperi, dar
rămânând sălile de clase la fel de mici. Şi tocmai această
a fost una dintre problemele, că sălile erau de mici
dimensiuni, deci neîncăpătoare pentru populaţia şcolară
în creştere.
Din această cauză s-a hotărât demolarea clădirii
dinspre stradă şi construirea unui corp cu două etaje
(practic cu patru niveluri socotind şi subsolul.) Însă
această construcţie era evident mai costisitoare.
Conducerea colegiului a purtat tratative în mod paralel cu
băncile pentru un împrumut şi cu Ministerul Cultelor şi
Învăţământului, care să garanteze pentru o sumă atât de
mare. Proiectantul noului imobil şcolar a fost arhitectul
Baumgarten Sándor. (A trăit între anii 1864-1928, şi a
proiectat nu mai puţin de 300 de imobile publice, în
special şcoli, sedii de instituţii publice.)
În primăvara anului 1902 au fost îndeplinite
formele cerute de Minister, proiectul a fost acceptat, au
găsit şi un finanţator: Banca Comercială Maghiară din
Pesta. Această bancă s-a angajat să acorde un credit în
valoare de 183 000 de coroane. Termenul de restituire era
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stabilit la 50 de ani, dobânzile anuale erau plătibile în
două rate de câte aproape 10 000 de coroane. La licitaţia
organizată pentru construirea clădirii au participat patru
firme de constructori, dintre care cea mai convenabilă
ofertă au fost a fost şi acceptată, oferta a doi constructori
din Oradea, Rimanóczy-Rendes.
Pentru urmărirea derulării construcţiei s-a
constituit a comisie, care a desfăşurat o activitate cât se
poate de utilă, pentru a duce la un bun sfârşit planul
măreţ. La sfârşitul anului şcolar 1901-1902, pe 10 iunie
au început să lucreze meşterii la demolarea clădirii vechi
şi pe 19 septembrie 1902 a fost pusă în cadru festiv piatra
de temelie la noua clădire. (În ziua precedentă a fost
inaugurată grupul statuar Wesselényi din centrul
Zalăului.)
Lucrările au fost atât de bine organizate, încât în
octombrie 1903, deci practic la un an de la punerea
pietrei de temelie a fost posibilă începerea cursurilor în
noua clădire. Noul an şcolar 1903-1904 a debutat în noul
şi impunătorul corp de clădire cu trei nivele şi cu săli
spaţioase. Toate sălile de clasă au putut fi strânse aici,
precum şi laboratoarele, cabinetele, cancelaria şi
biblioteca colegiului. Pe acoperişul noului corp de clădire
a fost construit şi un turnuleţ pentru cele două clopote ale
şcolii.
După construirea clădirii principale, actualul
Corp B, până atunci clădirea din curte, a fost transformat
integral în internat. Tot atunci internatul a fost renovat şi
modernizat din alte fonduri strânse, din donaţii.
Odată inaugurată, clădirea dinspre stradă actualmente copul A - a devenit un simbol al Zalăului şi
timp îndelungat cea mai impunătoare clădire din tot
oraşul Zalău. De mai bine de un secol imaginea
colegiului aşa a rămas întipărită în memoria elevilor,
absolvenţilor care în decursul timpului au învăţat, s-au
format în această şcoală.
În planul corpului de clădire, publicat în anuarul
colegiului pentru anul şcolar 1903-1904, sunt prezentate
planurile fiecărui nivel al clădirii, cu toate încăperile pe
toate cele patru nivele: la subsol: bucătărie, cantină şi
cămară, respectiv în aripa cealaltă, sala de muzică şi
două locuinţe fiecare alcătuită din bucătărie şi o cameră.
La parter se aflau trei săli de clasă, biroul directorului,
sala de consiliu (sala profesorală), biblioteca în două săli
şi o sală de lectură, casierie şi biroul internatului. Mai
erau şi două săli (practic birouri) pentru profesori una
lângă bibliotecă, şi una lângă cele trei săli de clasă. La
etajul I. alte opt săli de clase şi biblioteca elevilor,
precum şi alte două birouri pentru profesori. La etajul II.
se aflau alte patru săli de clasă, din care două pentru
ştiinţele naturii (una pentru fizică-chimie şi una pentru
biologie), cu anexe şi laboratoare şi birouri pentru
profesori. Sala cea mai mare era sală de desen. Mai era şi
un muzeu şi încă un birou pentru profesori.
Din această prezentare reiese că acum mai bine
de o sută de ani, clădirea a fost proiectată în aşa fel încât
să corespundă cerinţelor celor mai moderne ale vremii şi
în acelaşi timp să poate fi utilizat cu eficienţă maximă
orice spaţiu, orice încăpere.
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2.Modernizarea şi funcţionarea internatului
Colegiul avea aproape tot timpul internat,
deoarece un număr însemnat de elevi erau din provincie
şi nu toţi puteau sta în gazdă. Rolul internatului era ca
elevii să fie sub supraveghere şi control şi în afara
programului. Numărul elevilor de la internat era în jurul
cifrei de peste o sută, cam o treime dintre elevi stăteau la
internat. În dormitoare erau paturi suprapuse şi taxa de
internat era mai ieftină pentru patul de sus, decât pentru
cel de jos. Elevii nevoiaşi puteau să fie scutiţi de plata
taxelor de internat.
În internat au fost organizate opt dormitoare mai
mici şi unul mai mare. La parter era sala profesorului
responsabil de internat, care veghea asupra faptului ca
elevi să fie disciplinaţi şi să se încadreze în program.
(Sala unde se află cabinetul psihologic.) În fiecare
dormitor era câte un elev mai mare de clasa a VII-a sau a
VIII-a ca şef de dormitor şi el veghea asupra faptului ca
ceilalţi elevi să păstreze liniştea şi curăţenia din salon.
Programul de la internat se desfăşura pe baza
unui program strict: deşteptarea la ora 6. Program de
igienă personală şi aranjarea dormitoarelor timp de
jumătate de ora. Între 6 30'- 7 30' era silenţiu (adică
program de învăţare şi recapitulare sub supravegherea
profesorului responsabil al internatului şi a unui elev
responsabil pentru fiecare sală de clasă). La şapte şi
jumătate era micul dejun, iar de la orele opt începeau
cursurile. După orele de curs masa de prânz şi repaustimp liber până la orele 17. Seara între 17-19 se ţinea
silenţiu, apoi între 19-20 program de masă şi liber.
Programul mai conţinea încă o oră de silenţiu (între 2021), iar de la 21 toţi elevii se retrăgeau în dormitoare şi
după un program de igienă la ora 22 era stingerea, ca să
aibă toţi elevii un program de somn de 8 ore. În timpul
liber, elevii puteau ieşi în oraş doar cu acordul scris al
profesorului responsabil de internat. Diferenţa între
programul de duminică era că deşteptarea a fost la ora 7,
nu se ţinea silenţiul de dimineaţă şi în locul orelor de
curs, elevii mergeau la slujbă religioasă. La slujbă pe
timp de primăvară şi toamnă se duceau la biserică, iar pe
timp de iarnă, pentru elevi se oficia o slujbă în şcoală.
3.Construirea sălii festive
Ulterior corpul de clădire B a fost extins - în anul
şcolar 1908-1909 - cu sala festivă şi actuala bibliotecă, la
etaj, respectiv laboratoarele de informatică de acum la
parter. Atunci aceste încăperi serveau ca şi infirmerie
pentru elevii bolnavi, şi o încăpere pentru personalul de
îngrijire medicală - la parter, respectiv o locuinţă de
serviciu pentru profesorul responsabil pentru internat sau
pentru director.
În sala festivă a funcţionat începând din anul
1911 primul cinematograf pentru uz şcolar din ţară, din
iniţiativa profesorului de fizică Nagy Sándor.
Corpul internatului a fost dotat şi cu baie, care
avea sursă şi instalaţie de apă proprie, din fântâna
arteziană din curtea şcolii, forată în anul 1909. Pe timp de
iarnă, în curtea şcolii se amenaja un patinoar. Elevii
puteau utiliza patinoarul până la orele 17, iar între 17-20
cei din oraş puteau să se folosească de patinoar, dar

~ 28 ~
contra cost. În primii ani ai secolului al XX-lea, colegiul
beneficia de instalaţie electrică, de la reţeaua electrică a
oraşului, care avea centrala electrică proprie.
4.Cantina colegiului
În primele secole de existenţă, pentru elevii
colegiului exista sistemul de coqvia, adică o parte dintre
elevi primeau masă în oraş, iar în ultimele decenii s-a
încercat înfiinţarea unei cantine proprii, care însă avea
capacitate limitată, precum şi internatul, până la
transformarea întregului corp B în internat.
Pentru hrănirea elevilor de la internat, din anul
1903 a funcţionat o cantină modernă pentru acele
vremuri şi cu capacitate îndestulătoare pentru nevoile
colegiului. Cantina a fost amplasată la parterul clădirii
Corpului A. (În timpul executării construcţiei,
conducerea colegiului a intervenit ca subsolul să fie
adecvat pentru cantină şi anexele ei.) Lângă cantină a fost
bucătăria. La cantină puteau mânca şi câţiva elevi
externi. Tot acolo serveau masa şi profesorii care locuiau
în incinta colegiului. Elevii se aşezau la mese a câte 8
locuri, iar la capul mesei era câte un elev din clasele mai
mari. Înaintea mesei era o scurtă rugăciune şi mâncarea
era servită de elevii din clasele mai mici. Mâncarea caldă
era pusa pe masă în castroane, din care elevii se serveau
în fiecare zi în altă ordine. Unii elevi mai săraci şi cu
rezultate bune la învăţătură erau scutiţi de taxa de
cantină, dar ceilalţi plăteau pentru masă. Plata se făcea la
înscriere la începutul anului şcolar integral, sau eşalonat
în câteva rate. Pentru îmbunătăţirea hranei servite în
cantina, se acceptau donaţii-ajutoare în alimente, de la
părinţi, de la enoriaşi şi de la eclesiile reformate. La
prânz şi seara era obligatorie ca fiecare porţie să conţină
o anumită cantitate de carne (130-150 grame) şi zilnic
câte 500-600 grame de pâine.
5.Activitatea de mentor şi de persoană publică
Kincs Gyula în calitate de dascăl şi redactor l-a
sprijinit şi l-a încurajat pe tânărul Ady Endre publicând
primul poem al tânărului talentat în 1896. Cei doi:
Profesorul şi Poetul, au devenit prieteni buni, iar tânărul
recunoscător şi-a explimat mulţumirea în mai multe
rânduri.
Poemul
intitulat „A VISSZAHOZOTT
ZÁSZLÓ” (Drapelul returnat) al Poetului a apărut cu
dedicaţia:
”Prietenului meu Kincs Gyula nu poate să
dăuneze faptul, că fostul său elev Ady Endre, îl iubeşte în
mod deosebit, pentru care i-am adus înapoi acest
drapel.”
Kincs Elek, (un nepot de frate al dascălului),
scrie despre prietenia dintre Mentor şi Poet. Cartea lui
Kincs Elek, dedicat celor doi. (Ady şi Kincs Gyula”)
Kincs Gyula, pe lângă activitatea cotidiană de
dascăl şi mentor, a publicat mult în domeniul filologiei
clasice, dar a scris şi despre istoria bibliotecii colegiului.
(Timp de un deceniu a fost şi bibliotecar.)
Din opera sa ştiinţifică:
-Chestiunea predării limbii greceşti, 1894
-Vechile tipărituri ale Col. Ev. Ref. din Zalău,
1895.
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-Istoria bibliotecii colegiului, 1897.
În scrierile sale a prezentat relaţia familiei
Wesselényi cu colegiul din Zalău:
-Marele Wesselényi şi gimnaziul din Zalău,
1896. (Din 1902 colegiul a purtat numele lui
Wesselényi.)
De asemenea a scris mai multe opere din
domeniul istoriei, geografiei etc. În vasta operă:
„Monarhia Austro-Ungară în scris şi imagini”, este
autorul capitolului despre Sălaj, ca şi în Lexiconul Pallas.
Pe lângă faptul că a fost profesor, a fost un timp
şi responsabilul financiar, şi probabil responsabilitatea sa
în această funcţie a făcut să fie ales director al colegiului
în 1897. În această funcţie a fost reales de mai multe ori.
Fără exagerare, se poate afirma că cele aproape 2
decenii, cât a fost director (1897-1915), au fost deceniile
cele mai prolifice din istoria colegiului.
6.Ultima parte a vieţii
În deceniul după inaugurarea corpului A (190315), Kincs Gyula a continuat activitatea sa de profesor şi
director:
În discursurile de la început de an, schiţa
programul de urmat: Astfel în 1904 vorbea despre
alegerea carierei. Aceste discursuri erau publicate în
presă şi apoi în anuarele şcolii. (Aceste anuare în aceşti
ani, au devenit din caieţele subţire, volume consistente.)
A recomandat elevilor să aleagă pe lângă cariere
obişnuite (tradiţionale) de dascăl, preot sau jurist şi alte
meserii şi cariere practice, precum de inginer, medic,
comerciant, bancher, contabil, etc. (Din care se pot
întreţine mai bine sau pot deveni întreprinzători şi nu
doar salariaţii statului sau a comunităţii.)
Kincs Gyula pe lângă faptul că a fost dascăl şi
director, redactor, scriitor etc. a fost şi o persoană
publică, deosebit de activă:
La inaugurarea Monumentul Tuhutum, executat
de sculptorul Fadrusz, el a rostit discursul oficial (1902).
A fost şi preşedintele Partidului Liberal (Filială
pe Sălaj)
Deşi nu era la modă coeducaţia, Kincs Gyula a
militat ca şi fete să fie primite la liceul de băieţi. (Atât
Ministerul cât şi conducerea Bisericii Reformate aveau
vederi conservatoare în acest sens.)
Kincs Gyula a iniţiat un fond de ajutorare al
elevilor săraci, dar talentaţi. (Fondul încă a funcţionat şi
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în anul 1918, colegii şi prietenii considerând că astfel se
poate păstra cel mai bine memoria unui OM şi
DASCĂL, cum a fost Kincs Gyula.)
Când a decedat în ultima zi a anului 1915, toată
lumea a fost şocată:
„Niciodată nu s-au înşelat cei care au avut
încredere în el şi cei care l-au urmat, însă nu odată au
avut experienţe amare aceia, care nu au avut încredere
în clarviziunea lui...” (Fragment din necrologul lui Kincs
Gyula în „Szilágyság”, primul număr din 1916).
Importanţa rolului jucat de Kincs Gyula, pentru
care merită să nu-l uităm:
Kincs Gyula a fost un om activ, un dascăl şi
manager consacrat, un om modern şi model, care prin
toate faptele şi realizăprile sale a servit binele public şi
interesul şcolii. A lăsat în urmă foarte multe realizări:
Construirea Corpului A, modernizarea şi extinderea
corpului B (internat şi sală festivă) şi a sălii de sport.
Pentru a avea sursă proprie de apă, în curtea şcolii a
fost forată fântână arteziană, de unde a fost legată şi
conductă de apă pentru baia de la internat.
În timpul său a fost introdus curentul electric,
telefonul şi s-au făcut proiecţii de filme.
În grădina şcolii elevii făceau practică de altoire de
pomi fructiferi şi viţă de vie (Sălajul este o zonă viticopomicolă).
A îndemnat ca elevii să aleagă cariere practice şi
tehnice, nu doar teologie, drept şi cariera în învăţământ.
A introdus coeducaţia (fetele au fost acceptate în
colegiu).
A sprijinit înfiinţarea unei asociaţii de protecţia
păsărilor – lucru prea puţin obişnuit acum un secol…
Bibliografie:
A zilahi államilag segélyezett evang. ref.
kollégium értesítője az 1883-dik isk. évtől 1916-ig.
[Anuarele colegiului ref. după evang. din Zalău din anii
şcolar 1883-1916], Zalău, 1883-1916.
Colecţia
săptămânalului
„Szilágy”/”Szilágyság”, 1886-1916.
Kincs Elek, Ady şi Kincs Gyula, 1970.
Fonduri arhivistice
Colecţia Colegiul Reformat Zalău, Arhivele
Statului, Direcţia Judeţeană Cluj.

Elevul Kincs Gyula împreună cu colegii de clasă în
ultimul an de liceu şi disciplinele studiate (Ist.
bisericii, latină şi greacă, istorie şi constituţie, şt.
naturii, filozofie, botanică, ed. fizică.)

CONCURSURI ŞCOLARE

Profesorul Kincs Gyula în tinereţe (1888)
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Tabloul absolvenţilor din anul 1912, în mijloc
sus directorul Kincs Gyula, iar jos prima
domnişoară absolventă de la Zalău.

______________________________________________________________________________________

TOPFIZ 2015
În perioada 13-15 noiembrie 2015,
doisprezece elevi ai Colegiului Național „Silvania
Zalău” au participat la cea de-a 27-a ediție a
Concursului Interliceal de Fizică TOPFIZ, găzduit
anul acesta de Colegiul Național „Gheorghe Șincai”
din Baia-Mare.

La acest concurs participă anual elevi din
șase școli de prestigiu din zona de nord-vest a țării și
anume, pe lângă colegiile mai sus amintite, Colegiul
Național „Emanoil Gojdu” Oradea, Colegiul
Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Colegiul

Național „Mihai Eminescu” Satu-Mare și Colegiul
Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.
În acest an, reprezentanții Colegiului
Național „Silvania” s-au întors acasă cu șase
mențiuni: Olăhuț Alexandra și Pop Diana (clasa a
IX-a) - profesor Faluvegi Ervin și Laszlo Iudit, Vale
Alexandru (clasa a X-a) - profesor Faluvegi Ervin și
Pop Ștefania; Cozma Tudor și Mitrașca Andrei

(clasa a XI-a) - profesor Faluvegi Ervin și Nechita
Ionuț (clasa a XII-a) – profesor Opriș Ioan.
Lotul a fost însoțit de profesorii de fizică Pop
Ștefania și Faluvegi Ervin.
Material realizat de prof. Ștefania Pop

ŞTIINŢE

Chimia în viaţa cotidiană








În trecut, puţini au fost cei care au
conştientizat efectele negative pe care stilul nostru
de viaţă le-ar putea avea asupra mediului, alegând să
vadă doar potenţialul pozitiv al acestuia pentru
crearea de materiale şi produse noi şi utile.
Se cunoaşte dezvoltarea spectaculoasă a
ştiinţelor, începută în urmă cu un secol şi jumătate şi
nu se poate contesta efectele acestora asupra vieţii
de zi cu zi. La început dezvoltarea tehnică nu a creat
repulsie sau sentimente de frică. Dezvoltarea
ştiinţelor naturii şi utilizarea în practică a
rezultatelor în ultimele decenii s-a accelerat dramatic
şi rezultatele acestei dezvoltări atât în socităţile
moderne cât şi în societăţile în curs de dezvoltare au
devenit elemente definitorii ale vieţii de zi cu zi.
De-a lungul anilor, industria de profil şi opinia
publică au devenit conştiente de efectele nocive ale
unor practici din trecut şi de nevoia de a proteja
mediul înconjurător. Din ce în ce mai des ne
întâlnim convingeri, mişcări sau organizaţii antiştiinţifice. Aceste opinii anti-ştiinţifice au devenit
chiar o forţă politică, fenomene sociale larg
răspândite. Se orientaează împotriva fiecărei
domeniu ale ştiinţelor naturii: biologie, chimie şi
fizică dar sunt mai accentuate în ceea ce priveşte
chimia. În ultimii ani, denumirea de substanţă
chimică a devenit o noţiune negativă, care arată
ignoranţa,
nepriceperea,
superficialitatea
utilizatorilor. Încă din anii 80 se (MacKinnon, 1981)
foloseşte expresia “chemofobie” pentru acele
convingeri aproape patologice care sunt legate de
aplicațiile, de rezultatele practice ale chimiei. Iată
câteva constatări chemofobice:
Chimia este responsabilă pentru răspândirea
cancerului şi a altor boli. Majoritatea substanțelor
chimice sunt cauzele unor boli, cele mai periculoase
fiind cele cancerigene.
Chimia este responsabilă pentru răspândirea
drogurilor. Cartea cu titlul The Chemical People
Book (Kaiser, 1983- editat de oranizaţia împotriva
drogurilor şi a alcoolului) tratează detaliat această
idee.
Datorită utilizării îngrășămintelor și pesticidelor, cu
alimentele consummate multe substanţe periculoase,
cauzatoare de boli ajung în organism
Pătrunderea substanţelor chimice în atmosferă este
cauza distrugerii stratului de ozon şi printre altele,
contribuie la apariţia unori boli ca de exemplu
cancerul de piele
Părerile negative despre ştiinţe în general, frica de
chimie în special sunt cauzate de
informații
deficitare, eronate
sau de generalizări
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superficiale. Multă lume percepe chimia şi industria
chimică ca fiind nocive pentru mediul înconjurător.
Şi totuşi, o serie de progrese recente în cercetarea
ştiinţifică din domeniul chimiei facilitează
conceperea unor materiale şi aplicaţii cu impact
scăzut asupra mediului, păstrând în acelaşi timp
calitatea
şi
stilul
de
viaţă
dorit.
Chimia ocupă o poziţie centrală între ştiinţele
naturii. Toate substanţele cu care chimia, biologia şi
fizica se ocupă sunt compuşi chimici alcătuiţi din
atomi, ioni şi molecule. Chimia investighează
conexiunea dintre acestea, reacţiile şi legile
cantitative ale acestora, mecanismul, stările de
echilibru, descrierea lor matematică etc. Are rol
incontestabil în stabilirea structurii compușilor
cunoscuți și în obţinerea de noi compuși. Numărul
substanţelor noi obţinute în laboratoare crește
exponențial cu timpul. Cu câteva decenii în urmă
numărul substanţelor cunoscute a fost sub un milion
iar astăzi sunt peste zece milioane de compuși
cunoscuți, şi cu ajutorul sintezei combinatorice se
obţin rapid şi în continuu mii de compuşi noi.
Evoluţia ştiinţelor naturii are două
caracteristici de bază: diferenţierea şi integrarea. În
ceea ce priveşte diferenţierea: din ştiinţa unitară
iniţială-care realiza mai mult o abordare filosofică a
fenomenelor, a naturii, au apărut fizica, chimia şi
biologia. Cu creşterea volumului de informaţii
diferențierea în domeniul chimiei a condus la
apariția chimiei fizice, chimiei anorganice și
organice, care vîn predarea chimiei șoi azi sunt
discipline separate. La rândul lor aceste domenii se
diferențiază în continuare: biochimie, chimie
biofizică, chimie bioanorganică, chimie medicinală,
farmacologie, cinetică chimică, termodinamică,
chimie coordinativă, supramoleculară, cuantică,
nucleară, sunt doar câteva exemple.
Alte domenii ştiinţifice ca biologia
moleculară, ştiinţa materialelor, ştiinţa mediului
arată rolul determinant al chimiei. Determinarea
stucturii chimice a materialului genetic a condus la
dezvoltarea biologiei moleculare, care combină
biologia, chimia și fizica. Premiul Nobel pentru
chimie în 2015 s-a acordat pentru studiile despre
mecanismele celulare de reparare a ADN-ului,
cercetătorilor suedez Tomas Lindahl, american Paul
Modrich
şi
turco-american
Aziz
Sancar
În ştiinţa materialelor chimia evident are rol
esenţial, atât în studiul cât şi în obţierea diferitelor
compuşi.
Știința mediului se ocupă cu identificarea,
studiul compușilor care au impact negativ asupra
vieții, mediului natural, cercetează cum se pot
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elimina aceste substanţe și cum se pot înlocui cu
altele ecologice.
Cercetările din domeniul chimiei au arătat că
procesele industriale chimice şi petrochimice pot
juca un rol în soluţionarea unor probleme de mediu
precum modificările climatice, managementul
deşeurilor, reciclare, eficienţă energetică, ca să
amintim doar câteva. Fără ajutorul chimiştilor nu sar fi reuşit niciodată înţelegerea acestori probleme.

Ultimele decenii au demonstrat, cât de mult
descoperirile şi inovaţiile din domeniul chimiei tind
să ne condiţioneze viaţa de zi cu zi: aceste realizări
determină calitatea şi cantitatea alimentelor de care
dispunem, diversele modalităţi de transport sau
viteza cu care ne recuperăm după o boală depind şi
ele de realizările obţinute în activităţile de cercetare
şi dezvoltare din domeniul chimiei. Aşadar chimia
se poate corela cu toate aspectele vieţii cotidiene.

Avantajele, dezavantajele chimiei
Înainte de apariţia chimiei ca ştiinţă, adică cu
peste două secole în urmă, au existat numeroase
descoperiri de inportanţă practică, care aveau
influenţă asupra vieţii oamenilor. Au fost obţinute
diferite metale, aliaje, sticla, poţelanul, praful de
puşcă, etc. Au fost descoperite metode de conservare
a alimentelor. Din cele mai vechi timpuri se cunosc
diferite metode de vopsire, colorare, obţinerea
săpunului şi alte procedee. Aceste descoperiri se
bazau nu pe considerente ştiinţifice ci pe observaţii,
unele chiar întâplătoare.
Explorarea
fenomenelor,
explicarea
principiilor chimice ale metodelor utilizate din cele
mai vechi timpuri pentru prepararea alimentelor,
îcep numai cu apariţia şi dezvoltarea chimiei ca
ştiinţă.
Este interesant faptul că acum cîteva mii de
ani în unele societăţi din orient, cunoștințele
tehnologice au depăşit semnificativ nivelul din
Europa de la acea vreme. De exemplu, chinezii au
cunoscut porțelanul, praful de pușcă, tipografia, etc.
Cu toate acestea la ei, nu s-a dezvoltat știința, şi prin
urmare evoluţia tehnologiei s-a blocat. În ultimii
două sute de ani, evoluţia tehnologică este
inimaginabilă fără dezvoltarea cunoștințelor
științifice. Orice descoperire ştiinţifică, direct sau
indirect, are consecințe practice.
Ar fi extrem de lungă chiar şi enumerarea
rezultatelor, a aplicaţiilor practice legate de chimie.
Are un rol central între ştiinţele naturii şi prin
urmare toate rezultatele acesteia
sunt de o
importanță decisivă în toate aspectele vieții
cotidiene. Binenţeles nu pot fi neglijate nici acele
pericole ce pot apărea când aceste rezultate nu sunt
utilizate corespunzător şi cu prudenţă, cum nu pot fi
neglijate nici posibilităţile de evitare sau eliminare a
pericolelor reale.
Nu e de mirare că un profesor de chimie
observă chimia în tot şi în toate şi acesta nu neapărat
pentru că ar fi obsedat de această ştiinţă ci pentru
faptul că indiferent unde ne uităm în jurul nostru, nu
putem face abstracţie de chimie, mai ales dacă avem
şi cunoştinţe mai detaliate în acest domeniu.


Chimia şi industria Chimia este
prezentă în fiecare ramură a industriei pe de o parte,
pe de altă ea însăşi constituie o parte importantă a
industrei. În condiţiile actuale, industria chimică nu
mai poate fi considerată ca un domeniu izolat,
singular. Trebuie să ţinem seama de impactul
produselor acestei industrii asupra altor ramuri
economice, dar şi asupra consumatorului direct
(săntate, îngrijire personală, nutriţional, toxicologic)
şi mai ales asupra mediului înconjurător prin
produsele în sine, prin reziduuri şi deşeuri rezultate
din prelucrare ulterioară sau consum. Industria
chimică se diferenţirază în multe domenii: industria
produselor clorosodice, industria îngrăşămintelor
chimice, petrochimia, industria celulozei şi hârtiei,
industria medicamentelor şi cosmeticelor, sunt doar
câteva exemple.

Chimia şi agricultura Inginerii
cimişti au adus o contribuţie importantă şi în
domeniul agriculturii. Producătorii agricoli folosesc
noile descoperiri din domeniul chimiei pentru a
îmbunătăţii producţia agricolă cu îngrăşăminte şă
pesticide şi pentru a dezvolta surse mai bogate de
hrană. Consumatorii au beneficiat de noile tehnoligii
care intensifică aroma, înbunătăţesc aspectul,
disponibilitatea şi valoarea nutritivă. Azotul necesar
dezvoltării plantelor este asigurat de diferiți compuși
cu azot. (Haber-sinteza amoniacului, premiul Nobel
pentru chimie în 1918).
Importanţă foarte mare au şi pesticide, care nu sunt
deloc substanţe inofensive, dar utilizarea lor corectă
este fără risc. Desigur, şi în producția şi în
conservarea alimentelor se folosesc foarte multe
chimicale.

Chimia şi alimentaţia. Câte
chimicale conţin alimentele noastre, cât de
periculoase sunt acestea sunt întrebări frecvent
întâlnite în ultima vreme. Dacă privim lucrurile din
perspectiva industriei alimentare, producerea
alimentelor este de neinchipuit fără suplimente
alimentare. Astfel folosul acestora nu il avantajează
pe consumator, ci bineinţeles pe producător.
Conservanţii permit o îndelungă depozitare a
produselor alimentare, aromele conferă un gust
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aparent mai bun, coloranţii au grijă ca produsele să
fie colorate, stralucitoare şi foarte atractive pentru
cumparator. Alte componente ale suplimentelor
chimice se adaugă pentru că simplifică şi
optimizează
procesul
de
producţie.
Lista
substantelor artificiale poate continua şi este foarte
lungă.
La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
o bucătărie obişnuită era aprovizionată cu plante
rădăcinoase din grădină sau ferma locală, unt din
putină, ouă de la găinile din curte, legume din
grădină şi carne depozitate în cutii cu gheaţă. Azi,
mai ales în oraşele mari, alimentele sunt procurate
din super-, hiper-market-uri. Ultimul secol a adus
schimbări uriaşe în ceea ce priveşte modul de
obţinere a alimentelor. În fiecare fază a obţinerii şi
prelucrării produselor alimentare au loc procese
chimice, cunoaşterea şi înţelegerea acestora oferă o
oportunitate pentru influențarea și optimalizarea
lor. Faţă de bucătăria tradiţională noul trend de a găti
este gastronomia moleculară, care a făcut foarte
mare vâlvă. Pentru preparatele astfel prgătite gustul
rămâne intact, însă modul în care sunt prezentate
mâncărurile este unul spectaculos.
Cel care a inventat conceptul de bucătărie
moleculară este fizicianul englez de origine
maghiară Kürti Miklós. Practic, bucătăria moleculară
schimbă structura alimentelor, având ca ingredient
principal azotul lichid şi alte substanţe, utilizează
numeroase procedee fizice şi chimice. O astfel de
bucătărie seamănă mai mult cu un laborator de
chimie performant şi bine dotat decât cu o bucătărie
tradiţională. Orice preparat din bucătăria obişnuită
poate să fie transformat în ceva inedit, căpătând o cu
totul altă formă, textură sau temperatură. Îngheţata
poate să fie prezentată sub formă de pudră şi
fierbinte, cartofii sub formă de spumă, carnea sub
formă de jeleu sau diverse deserturi în stare
efervescentă, etc.

Chimia şi industria textilă Folosirea
materialelor textile de origine animală şi vegetală
reprezintă doar o fracţiune în comparaţie cu
multitudinea fibrelor sintetice ale căror proprietăţi
pot fi mai favorabile decât celor de origine
naturală. Se ştie că
descoperirea nylon-ului
(Carothers) a însemnat o adevărată revoluție în
industria textilă. Cu blănurile artificiale s-au împăcat
şi iubitorii de animale. Coloranții cândva au fost
exclusiv de origine naturală. Perkin nu avea nici
douăzeci de ani când a descoperit aproape accidental
primul colorant azoic, descoperire ce punea bazele
industriei chimice de sinteză organică.
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 Chimia si medicina. În prezent,
chimia joacă un rol crucial atât în diagnosticare
medicală, precum și în medicină. În 1907 Ehrlich a
descoperit pentru tratarea sifilisului compusul
organic cu arsen: salvarzan (la al 606-a încercare).
Ca Ehrlich şi Domagk căuta printre compuşii ce
colorau selectiv bacteriile, medicamentul pentru
boala cauzată de bacterii streptococ. Descoperirea
efectului bacteriostatic al sulfonamidelor a fost de
importanţă deosebită. (Ehrlich în 1907, Domagk
1939 a primit Premiul Nobel pentru medicină și
fiziologie.) Introducerea penicilinei și a altor
antibiotice în lupta impotriva bolilor infectioase
deschide o nouă epocă în medicimă. (pentru
descoperirea penicilinei și a efectelor terapeutice
Fleming, Florey și Chain în 1945 au primit Premiul
Nobel pentru medicină). De asemenea este
cunoscută descoperirea și utilizarea DDT-ului pentru
combaterea malariei, considerată iniţial subsanţă
“miraculoasă”- salvatoare de vieţi omeneşti.(Paul
Müller Premiul Nobel 1948). După o perioadă lungă
de utilizare, s-a dovedit că DDT-ul nu se
descompune în natură, şi este foarte periculos atât
pentru animale cât şi penntru om. Utilizarea acesteia
a fost interzisă în 1972. Utilizarea calmantului
Contergan a fost interzisă în 1961. Testarea foarte
strictă a medicamentelor se datează încă din 1956.
Pentru descoperirea unui singur medicament, azi se
efectuează mii de sinteze, se fac testări în
laboratoare şi testări clinice şi cu toate acestea nici
nu se mai pot enumera medicamentele introduse
pentru tratarea eficientă a diferitelor afecţiuni. Însă
nu trebuie neglijate nici “efectele secundare” ale
medicamentelor, care în unele situaţii sunt chiar
drastice şi deloc secundare doar nedorite.. Nimic nu
ilustrează mai bine progresul în medicină, decăt
faptul că, în țările dezvoltate, vârsta medie de viaţă
în ultimul secol a crescut cu treizeci de ani.
 Chimia şi industria energetică
Aportul semnificativ adus de inginerii
chimişti în domeniul energiei ne permite astăzi să
controlăm modul în care ne derulăm viaţa. Deoarece
necesarul de energie a crescut semnificativ în
ultimul secol, chimiştii au căutat să dezvolte noi
surse de energie cum ar fi: combustibili lichizi,
baterii şi tehnologii inedite de conversie a energiei.
Progresele înregistrate în domeniul chimiei au
contribuit cu materiale noi şi îmbunătăţite
Energia
electrică
este
produsă
de
tremocentrale, hidrocentrale, de centrale eoliene, dar
pot rezulta şi din procedee chimice sau reacții
nucleare. Arderea cărbunelui și a hidrocarburilor
produce cantităţi mari de CO2, gazele de eşapament
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produse de motoareale cu ardere internă pe lâgă
faptul că poluează mediul, au efecte nocive şi
contribuie la efectul de seră. Cu toate că pentru
înbunătăţirea calităţii benzinei, în ultima vreme se
folosesc adaosuri mai puţin poluante, şi maşinile
sunt dotate cu catalizatori numărul mare al maşinilor
nu permite reducrere considerabilă a gazelor
poluante.
Faţă de utilizarea centralelor nucleare există
temeri şi justificate şi mai puţin întemeiate, se fac
dezvoltări permanente pentru a mării eficienţa şi
funcţionarea în siguranţă a acestora.
Se cunoaşte că resursele naturale sunt finite,
identificarea unor noi surse de energie devine din ce
în ce mai importantă. Se utilizează surse alternative
de energie, ca energia solară, pilele de combustie şi
în prezent şi cerecetările în această direcţie sunt
permanente (de ex. catalizatori mai eficienţi pentru
pile, noi semiconductori fotosensibili pentru panouri
solare). Energia alternativă este un termen folosit
pentru unele surse de energie si tehnologii de stocare
a energiei, în general cu referire la energii
netradiţionale cu impact scazut asupra mediului
înconjurator.
În general, se consideră energie alternativă acea
energie care este obţinută dintr-o sursă naturală cum
ar fi căderile de apă, mişcările maselor de aer
(vanturile), soarele, biomasa. Unele dintre aceste
surse sunt epuizabile, iar altele regenerabile. Privind
către viitor, sursele de energie regenerabile precum
cele din surse eoliene, solare şi biomase, va avea a
pondere tot mai mare în mixul de surse de energie.
Chimiştii şi petrochimiştii caută noi metode
durabile şi ecologice, menţinând însă ritmul de
dezvoltare a economiei şi industriei de profil. Iată
câteva exemple:
Biocombustibilii: combustibili pentru mijloacele de
transport derivaţi din biomasă. O gamă variată de
materiale precum trestia de zahăr, rapiţa, porumbul,
paiele, lemnul, reziduurile din agricultură şi de
origine animală poate fi folosite la obţinerea
combustibililor pentru mijloacele de transport.
Bioplasticul: obţinerea de materiale plastice din
surse naturale precum plantele, care sunt
biodegradabile.
Materialele termoizolatoare: materiale izolatoare
superioare, care permit construcţia unor clădiri
eficiente din punct de vedere energetic.
Materialele compozite uşoare, care duc la
reducerea masei automobilelor şi a consumului de
combustibil al avioanelor.
Celulele
de
combustie: Automobilele şi
motocicletele puse în mişcare de celule de
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combustie cu hidrogen produc vapori de apă în loc
de gaze de eşapament.
Noi tehnologii de iluminare (precum OLED –
Diode electroluminescente organice), care produc
mai multă lumină cu un consum mai mic de curent
electric.
Turbinele eoliene şi panourile solare: ambele se
bazează pe materiale produse de industria chimică.
Palele de metal ale turbinelor eoliene au fost
înlocuite în cea mai mare parte cu unele din poliester
armat cu fibră de sticlă, capabile să reziste celor mai
puternice intemperii.
De ex. un grup de chimişti din Austin (Kogel)
cercetează modalităţi de a obţine o rată mai bună de
conversie a radiaţiei solare în energie electrică,
gradul de eficienţă al unei celule fotovoltaice
obişnuite este de maxim 30 la sută. Korgel şi echipa
sa au dezvoltat o metodă bazată pe nanotehnologie:
realizează nanocristale dintr-un amestec anorganic
alcătuit din patru elemente chimice: cupru, indiu,
galiu şi seleniură (CIGS). Particulele sunt apoi
dizolvate într-un solvent şi transformate într-un fel
de “cerneală sau vopsea". Această "vopsea" solară
are aceleaşi proprietăţi ca şi panourile fotovoltaice
de pe acoperişurile clădirilor sau din "fermele
solare" care se găsesc pe tot globul. Ea poate fi
pulverizată atât pe suprafeţe de plastic, sticlă, cât şi
pe suprafeţe textile pentru captarea luminii.

Chimia şi transportul Astăzi,
mobilitatea este privită de oameni ca un element
intrinsec şi implicit al existenţei, reprezentând unul
dintre factorii-cheie care determină calitatea vieţii. A
devenit imposibil să ne imaginăm lumea fără
mijloace de transport şi fără călătorii, fie ele de
plăcere sau necesare. Mobilitatea este indispensabilă
şi un element major în construirea standardelor
noastre de viaţă şi stimularea dezvoltării economice.
De aceea, în calitate de consumatori, ne
aşteptăm ca cercetătorii şi industria să furnizeze
soluţii aţintite în direcţia menţinerii şi chiar a
îmbunătăţirii standardelor de viaţă, în vremuri când
populaţia mondială este în plină expansiune şi
resursele sunt limitate. Industria chimică joacă un
rol-cheie şi aici: soluţii sustenabile, eficiente
energetic şi prietenoase cu mediul pentru mobilitatea
de mâine vor fi posibile doar prin inovaţiile aduse de
chimie.
De ex. cercetătorii de la BASF(cel maim area
cpmplex chimic din lume, domenii de cercetare
în:sănătate şi nutriţie, construcţii şi locuinţe, energie
şi resurse, mobilitate şi comunicaţii ) lucrează de ani
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buni în căutarea soluţiilor mobilităţii eficiente
energetic. Prin demersurile lor ştiinţifice, aceşti
specialişti doresc să dezvolte produse şi tehnologii
care ne vor asigura mobilitatea individuală,
protejând, în acelaşi timp, mediul şi clima.
Strategiile lor vizează, în acest sens, materiale
inovatoare pentru construirea unor automobile mai
uşoare, materiale izolatoare pentru împiedicarea
pierderilor energetice, aditivi pentru combustibili şi
mijloace eficiente de stocare a energiei. Experţii au
căzut de acord că, în pofida regulamentelor
guvernamentale stricte, până în anul 2030, cel mult
10% din flota auto mondială se va axa pe
electromobilitate. BASF propune şi folosirea unor
materiale eficiente energetic pentru industria
construcţiilor, alternativă prin care se pot micşora
atât cheltuieli majore, cât şi cantităţi uriaşe de emisii
de CO2.
 Chimia şi industria electronică
Calculatoarele, telefoanele mobile, televizoarele se
regăsesc la fiecare familie. În funcţionarea acestora
un rol important au tranzistoarele care putau fi
obţinute datorită unor procedee chimice care au
permis miniaturizarea lor din ce in ce mai
pronunţată. În acest domeniu evoluţia este atât de
rapidă încât rezultatele cercetărilor fizice şi chimice
nici nu pot fi preconizate. În acest domeniu
nanochimia are rol decisiv. Descoperirea, obţinerea
noilor substanţe caracterizate de semi- sau
supraconductibilitate măresc viteza de prelucrare a
datelor şi reduc cosiderabil consumul de energie.
Această ramură a industriei se diferenţiează prinre
altele în tehnologia iluminării cu semiconductori
LED,
industria
fotovoltaică,
industria
semiconductorilor

Chimia şi protecţia mediului
Acuzaţiile faţă chimie sunt binecunoscute: compuşii
chimici poluează, chiar distrug mediul înconjurător.
Orice activitate umană, producţia agricolă,
industrială, utilizarea bunurilor de consum au ca
rezultat poluarea mediului. Creşterea populaţiei are
ca consecinţă creşterea producţiei agricole şi
industriale. Agricultura fără îngăşăminte şi pesticide
nu mai poate avea productivitatea necesară, şi cu cât
societatea este mai dezvoltată cu atât este mai
ridicată consumul de energie. Cea mai eficientă
protecţie a mediului ar fi prevenirea poluării. Chimia
şi aici are rol esenţial, pe o parte în elaborare
procedeelor care nu produc deşeuri periculoase, pe
de altă parte prin reciclarea deşeurilor şi a
substanţelor uzate. În această direcţie cerecetările
sunt foarte intense. O revoluţie este pe cale să se
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petreacă, pentru că a venit vremea să ne împăcăm cu
Pământul: dacă nu să îi oferim ceva în schimb,
măcar să folosim mai inteligent ceea ce ne oferă el.
Chimia, după cum se vede îtr-adevăr se poate
corela cu orice domeniu al vieţii, cu orice ramură a
industriei: farmaceutică, biotehnologia, cosmetică,
de obţinere a vopselelor, coloranţilor, detergenţilor,
a cauciucului,a maselor plastice, a stclei, oţelului şi
a confecţiilor metalice et. dintre care fiecare în parte
merită un capitol întreg.
Chimia şi educaţia Atitudinea societăţii faţă
de chimie este determinată de acele cunoştinţe pe
care le dobândesc membrii societăţii prin educaţie, şi
de acele informaţii cu care se întâlnesc în presa
scrisă, în multimedia. Răsfoind manualele se poate
observa că nu întotdeauna se ţine cont de acel
principiu pedagogic că se pot pecepe şi învăţa doar
acele noţiuni care sunt în concordanţă cu vârsta
elevilor şi sunt corelate cu cunoştinţele anterior
însuşite. În utimele câteva decenii ştiinţele naturii în
general, mai ales chimia s-au dezvoltat spectaculos,
ceea ce din punct de vedere pedagogic este o altă
provocare. Cunoştinţele noi nu determină piederea
valabilităţii celor anterioare. De ex. principiile
termodinamicii sunt valabile de peste un secol şi
sunt esenţiale si azi în înţelegerea şi aprofundarea
cunoştinţelor. Prin prezentarea îmbogăţirii şi
apofundării în timp a cunoştinţelor se evidenţiează
cât de multe întrebări există încă, întrebări la care
doar cerecetările suplimentare pot da răspunsuri, dar
şi faptul că există şi principi, legi a căror valabilitate
nu se modifică în timp. Cerectările, studiile noi
conduc de regulă la rafinarea acestora, la
descoperitrea limitelor şi nu pun la îndoială
validitaea principiilor fundamentalela şi nu
determină eliminarea lor.
Unele descoperiri ştiinţifice recente pot fi
(sau trebuie) menţionate şi la nivelul învăţământului
liceal.
Trebuie prezentată diversitatea
compușilor,
evidenţiind cele cu care venim în contatct în viața de
zi cu zi. Se poate corela chimia cu prepararea
alimentelor, cu fenomenele din bucătărie. Se pot
evidenţia asemănările și deosebirile dintre compuşii
naturali și artificiali, sau sintetici. Cele naturale nu
neapărat sunt mai bune și utile iar cele artificiale nu
sunt obligatoriu dăunătoare. Nu toţi agenții
terapeutici naturali sunt mai eficienţi decât cei
sintetici cu structrură asemănătoare. În predarea
chimiei se ivesc multe oportunităţi pentru a clarifica
că descoperirile ştiinţifice cu aplicaţii practice sunt
periculoase numai atunci când nu sunt utilizate în
interesul şi în beneficiul societăţii.
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Experimentele sunt importante şi la nivel de
liceu, sunt utile, elevilor le place, contribuie la
creșterea prudenței necesare, și aduc mai aproape
chimia de elevi. Desigur, orice experiment prezintă
şi anumite pericole şi trebuie specificate cum pot fi
evitate.
Ne confruntăm şi cu atitudini nu chiar pozitive ale
elevilor. La întrebări de genul: de ce să învăţăm
chimie? -trebuie să avem răspuns convingător. Omul
întotdeauna a fost şi este interesat de mediul ce îl
înconjoară şi totul, absolut totul are legătură cu
chimia. Ne place sau nu, chimia este prezentă peste
tot în viaţa noastră. Poate nici nu ne gândim dar în
casă şi în jurul casei sunt prezente majoritatea
elementelor din sisitemul periodic sub formă de
compuşi naturali, artificiali sau sintetici.
Societatea tinde să considere orice produs
chimic artificial ca fiind nociv, iar tot ce este natural,
bun. Doar pentru că ceva este natural nu înseamnă
că este şi sănătos pentru mediu şi viceversa, nu orice
produs chimic este periculos. Pare ceva natural
arderea lemnul într-un spaţiu deschis. De fapt, fumul
produs de un foc în spaţiu deschis poate produce
aceleaşi daune sănătăţii şi mediului înconjurător ca
orice proces de combustie.

De asemenea, atunci când evaluăm impactul
unui produs, trebuie să luăm în consideraţie întregul
său ciclu de viaţă (de la crearea sa la momentul când
ne debarasăm de el). Ştiaţi că impactul culturii de
bumbac asupra mediului poate fi mai mare decât
procesul de obţinere al fibrelor sintetice? Explicaţia
acestuia rezidă în faptul că procesul de cultivare a
bumbacului necesită cantităţi enorme de apă,
îngrăşăminte şi pesticide.
Menţinerea echilibrului între un stil de viaţă
confortabil şi un mediu înconjurător sănătos impune
întărirea domeniului chimiei prin intermediul
cercetării şi dezvoltării. Acest lucru ilustrează cea
mai mare provocare a tuturor disciplinelor ştiinţei
moderne, cu precădere a celor legate de mediu, şi
anume integrarea tehnologiei, naturii şi a oamenilor.
Alături de cele menţionate mai sus, chimia
pune bazele vieţii noastre viitoare prin furnizarea de
soluţii alternative pe termen lung privind gestionarea
energiei, protecţia mediului şi protejarea planetei
noastre. Marile descoperiri introduse într-o gamă
largă de domenii de cercetare influenţează atât
prezentul, cât şi viitorul nostru.
Material întocmit de prof. Mátyás Éva
Colegiul Naţional Silvania
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Gânduri...
Reflexie
Trecem prin lume ca un glonte prin vene,

Uită-te la caricatura care îmi rânjește.

Nu încetinim să privim împrejur.

Cine poate avea un rânjet ca acela?

Înaintăm cu viteză, dar încotro, cine știe?

L-am mai văzut undeva... Bugs Bunny, parcă...

Noi știm doar că plutim și zburăm și visăm.

Da, așa arată! Dar nu avea nasul ăsta...

Dansăm exaltați pe străzile pustii,

Lung, cârn, asta-i vrăjitoarea cea rea din vest,

Facem din șosea scenă, din lună reflector.

Doar că-i lipsesc pantofii roșii.

Trăim nebunește în mirajul luminii,

Dar reflexia n-are nici negi,

Uităm să mergem, sa gândim, să trăim.

În schimb are ochi:
Pătrunzători, negri, frumoși,
Cu o sclipire de maliție în spatele măștii
Inexpresive..

Ciurean Manuela XII G
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Ne mor nemuritorii
În vremea noastră mor nemuritorii
Şi cerul se scoboară spre pământ,
Se-aude jalnic plânsetul viorii,
Arcuşul scârţâie pe’o aripă de vânt.

Din scâncetul viorii la o nuntă
Şi goarna care sună la-nhumare...
Vai,omule,aceleaşi note care cântă,
Iar cerul se scoboară de la soare.

Pe mări şi pe oceane,uneori,
Se mai zărea o galbenă sclipire.
Corabie purtată de vâltori,
Nicicând nedoborâtă de simţire.
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Dar marea şi oceanul s-or trezi
Şi-o aţâţa aprinderea vâltorii,
Încât şi peştii-n spaimă vor grăi
,,Păziţi-vă de azi nemuritorii!’’

În vremea noastră-n calde depărtări
Se sting pe ceruri zeci de stele,
Acoperiţi în norii de uitări
Se sting artiştii,mor la braţ cu ele.

Dar moartea care seceră cu teamă
Atâtea zeci şi sute de valori
Ajuns-a sa ne strige mai cu seamă
,,Vedeţi, eu nu ucid nemuritori!’’

Taloş Anamaria, clasa a XII-a G
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pentru a o vedea din nou. Îmi apare şi acum pe
retină zâmbetul ei trist, melancolic, dureros...Mai
tare pentru mine, ea se obişnuise cu durerea ,ba
chiar mi-a spus odata :
,,Adevărate sunt sentimentele, ficţiuni sunt
- Dor, dacă ai şti că fără suferinţă sufletul mi-e
împrejurările.’’ – Marin Preda
gol! Dacă ai şti că îmi număr bătăile
inimii şi când ajung la patruzeci şi patru spun:
Prolog
stop, atât mi-a fost!
- Mia , dacă tu spui stop, eu spun pauză , iar dacă
E a doua oară când vreau să mor sau mă
pe tine te doare, pe mine mă omoară !
rog...când îmi doresc să mor. Nu pot să-mi dau
- Nu Dor, te rog, nu ! Am o durere îngrozitoare de
seama dacă acest fapt se situează la baza dorinţei
cap.
sau a voinţei. De asemenea, nu pot să definesc nici
- Îţi aduc o pastila !
chiar acum, la 44 de ani, ceea ce lumea numeşte
- Nu ! Spune-mi, ce ar fi lumea asta fără noi ? Ar
,,viaţă”. Nu pot sau nu vreau? E intrebarea asupra
fi la fel ?
careia meditez de 22 de ani, pe cand eram student
Şi atât a fost. Ce mult regret că nu am avut
la Conservator. Nu, nu am o fire de artist, am un
curajul
să îi spun că lumea fără noi nu ar mai
suflet care-mi cântă simfonia vieţii, e singura mea
exista,
că
ea e soarele meu, iar eu sunt veşnicul
cale de cunoaştere.
pământ. Îmi tresare întregul corp când îmi
Orele de teorie mă oboseau de-a
amintesc tonul pe care mă striga : ,, Dor?! ’’
dreptul.Visam mereu privind spre geamul vechi ,
Aveam mereu tendinţa de a-i răspune : ,, Da
rănit de prea multe ploi , căci da, locuiesc în cea
iubire, mi-e dor ! “ Nu ştiu cum a dispărut aşa din
mai ploioasă regiune din ţară, sau mai bine zis
viaţa mea. A fost vina mea, sunt sigur ! Dar de ce?
trăiesc sau poate ar fi mai corect daca aş zice că
O iubeam, o iubeam atât de mult ! Puteam să
visez. Nu pot să disting verbul „a trăi” de verbul
citesc pe zâmbetul ei uneori ,,Ce prostuţ esti , Dor
„a visa”, pentru mine sunt nucleele în jurul cărora
! Eu am să plec si tu dormi !” Puteam să o privesc
mă învârt cu ochii închişi : trăiesc visând. Trăiesc

Un început...
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un an lumină şi tot orb eram, puteam să îi spun cât
mi-e de dragă cu ochii închişi şi tot o vedeam în
toată splendoarea ei, puteam să mor, că tot trăiam
alături de ea. Mereu am fugit de mine. [...]
Aveam de interpretat primul meu cântec la
pian. Cu cât drag mi l-a ales domnul Popiu,
Dumnezeu sa-l ierte ! Mama striga din public : ,,
Dor, mama te iubeşte ! “ Ce ironie ! Eu nu mă
iubeam. Când mi-am văzut chipul oglindit în pian
am zis că trebuie să fie o glumă. Aveam părul lins
şi negru ca pianul, fruntea îmi era crestată de trei
riduri. Întotdeauna eram supărat. Nici nu mă mir,
mă aşteptam să am mai mult de trei! Cum râul şia admirat frumuseţea în ochii lui Narcis, aşa şi eu
îmi admiram durerea când îmi vedeam acele sfere
albastre, care ascundeau furtuna într-un nor.
Buzele îmi erau amorţite, dar chiar şi aşa au reuşit
să scoată un zgomot: ,,Stinge lumina ! “. Da, am
fost ascultat.
Întunericul m-a îmbrăţişat şi
degetele dansau cancan pe clapele pianului. Era
multă lume ! Apluda ! Iar eu...eu îi simţeam
respiraţia mamei. Era grea şi udă de la emoţii. Am
pierdut-o şi pe ea ! Tot din vina mea ...
CAPITOLUL 1
- Iordache Tudor ! Absent ?
M-a cuprins un val şi aveam impresia că aterizez
în gol.
- Aici sunt, domnule profesor!
- Am o veste bună pentru tine! Opera de
artă din Viena are nevoie de tine. Te-au
văzut
sâmbătă la festivalul de la Bucureşti. Caută-mă în
birou după ora 15 pentru detalii. Felicitări!
- Aşa am să fac. Vă mulţumesc !
Nu m-am bucurat. Am participat la acel
festival doar pentru a-mi putea plăti chiria. Ştiam
cât de mult şi-a dorit domnul profesor să mă vadă
cineva, să îmi aprecieze munca şi să mă ajute să
răzbesc, dar chiar şi aşa nu am putut. Nu m-a lăsat
sufletul. Era 15 fără un sfert. Aşteptam în faţa uşii
biroului o mişcare, un îndemn. Nimeni nimic. Cât
m-am bucurat! Am traversat holul lung al
universităţii în paşi grăbiţi ca nu cumva să îl
întâlnesc. Ajungând în stradă m-am aşezat pe
prima bordură care mi-a ieşit în cale. Era plină cu
fârmituri pentru porumbei. M-am uitat în jur
asigurându-mă că nu mă vede nimeni şi am
izbucnit. Ochii mi-au erupt, iar lacrimile îmi
ardeau sufletul asemeni lavei vulcanice. Căci asta
eram şi eu, un vulcan. Nu mai simţeam nimic. Mă
prăbuşisem în mine...

Tramvaiul s-a oprit brusc. Era plin ca de
obicei. Fiecare pasager se uita mirat unul la
celălalt analizându-şi atât părul , cât şi
încălţămintea. Eu analizam un porumbel. A
adormit din zbor pe braţul meu stâng. Încă de când
eram mic bunica mă făcuse să cred că partea
stângă aduce ghinion. Mi-a fost frică şi l-am trezit.
De fapt, nici nu ştiu , dormea?Oricum, s-a speriat
şi a zburat nervos lovindu-se de pieptul unei tinere
domnişoare, care tocmai coborâse din tramvai cu o
vioară în spate. Voiam să îmi cer scuze, sa îi spun
că porumbelul s-a lovit de ea din vina mea, dar era
prea grăbită. Şi oricum, cine îşi putea ţine ochii
mai mult de cinci secunde pe mine? Nimeni. Golul
din mine cuprindea pe oricine, îl ameţea şi îl
îngropa de viu. Doamne, atât de trist eram ? Din ce
motive?
Puteam să am o carieră frumoasă, să îmi
găsesc iubirea şi să fim fericiţi. Doar puteam. Mia
e moartă. Aşa cred. Ştiţi cine e Mia? Un suflet! Eu
l-am rănit. Mi-am rănit iubirea şi acum o caut. Ce
ipocrit sunt! Am să rătăcesc în continuare...
Strada era foarte slab luminată. Îmi plăcea.
Oamenii sunt mult mai frumoşi dacă le priveşti
umbrele. Ceea ce îi diferenţiaza e doar forma. O
silueta perfectă şi un mers de cadână m-a vrăjit pe
loc. M-am rugat să nu treacă prin faţa neonului,
îmi era frică să îi văd chipul. Aşa mi-o puteam
imagina pe Mia mea. Ghinion! De după colţul
clădirii s-a ivit o faţă înlăcrimată. Lumina parcă îi
dezmierda privirea, parcă o mângâia. Am stat
nemişcat de uimire şi am privit-o câteva secunde.
Era superbă! Era tristă ca şi mine ! Mi-am făcut
curaj şi am fugit spre ea. [...]
Oare tot ceea ce trăim cândva rămâne
acolo, în inima noastră, sau moare odată cu
trecerea timpului? Oare timpul e doar o unitate de
măsură sau e chiar viaţa noastră? Dar dacă fiecare
secundă ar conţine un sentiment de al nostru, ce
am face dacă am vedea cum fumul le ridică
deasupra noastră şi le face pierdute în vânt? Oare
nu am vrea să zburăm după ele? Ba da...nu ştiu
voi, dar eu am să prind aripi până la ea.

Haidu Norina, clasa a XII-a I
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Războiul
Războiul,
Războiul este neschimbător,
Mii de apusuri răsăritene
și mii de gânduri roșiatice

Îmi reiau strigătul, trag clopotele de funii,
spiritul să intre-n febra speranţei,
cuvintele nu lasă urme nici pe zăpadă
fără să treacă o rază de soare.

Izotopi puși în acțiune
De reacții în lanț
Controlate sau ba
Catalizatori ai destinului
Pe pământ răsfirat

Miracolul inexistent
vreau să-l trezesc,

Ancorați fiind în nisip
Ignoranța dizolvă tot
Un pas înainte și doi înapoi
Și iată...
Omul,
Omul este neschimbător.
În pas cu timpul
În pas cu timpul se cere voinţă şi răbdare,
înfrângerea îndoielii până la sânge,
să se simtă cum rodesc libere gândurile.

Liniște
Dacă toate scările coboară
Și nu le găsești capătul
Deprinde-te să-nalți zmei
Din gândurile tale
Acolo sus, printe zboruri,
Tăcerea se rarefiază
Până când devine liniste.
Fără semen de întrebare,
Curenți de aer doar
și poate jocuri de lumină.

Cupşe Lucian, clasa a XII-a G
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Rediscovering literature:
“Cat in the Rain”
by Earnest Hemingway
“Cat in the Rain” is a short story by Ernest
Hemingway (1899-1961), which was first published
in 1925 as a part of the short story collection “In Our
Time”. He wrote it while living in Paris with his first
wife, Hadley, but the story’s setting in the small
Italian town was clearly influenced by his time in
Italy as a Red Cross worker during World War I.
The story is about an American family on
holiday in Italy. All the action takes place in or
around the hotel where the American couple stays,
which faces the sea as well as the “public garden and
the war monument”. Throughout the entire story it
rains, leaving the couple trapped within the walls of
their hotel room. As the American wife watches the
rain, she sees a cat crouched “under one of the
dripping green tables.” Feeling sorry for the cat
which “was trying to make herself so compact she
would not be dripped on,” the American wife
decides to rescue “that kitty.”
On her way to the courtyard, the American
wife encounters the hotel owner, with whom she has
a short conversation. In this encounter, Hemingway
specifically emphasizes how the wife “likes” the
hotel owner, a word that is repeated often
throughout the stories of “In Our Time”: “The wife
liked him. She liked the deadly serious way he
received any complaints. She liked his dignity. She
liked the way he wanted to serve her. She liked the
way he felt about being a hotel-keeper. She liked his
old, heavy face and big hands”. In fact she liked him
because he was the only person who paid her
attention as her husband was “busy reading”.
When the American wife finally arrives
outside that cat is gone, and, she returns to the room
alone. She feels like talking and tells her husband
about the things she wants with her life, particularly
how she wants to settle down: “I want to eat at a
table with my own silver and I want candles. And I
want it to be spring and I want to brush my hair out
in front of a mirror and I want a kitty and I want
some new clothes.” In fact she does not need all

those things; she only wants her husband to pay her
attention. She does not want to be “my wife”, she
wants to be herself, “a person with a name.”
However, her husband, George, continues to read his
books, acting dismissively of what his wife “wants.”
The story ends when the maid arrives with a “big
tortoise-shell cat pressed tight against her and swung
down against her body,” which she gives to the
American wife. This ending is both abrupt and
ambiguous, and the reader does not know if the cat
in the end of the story is the cat she wanted to rescue
at the beginning of the story. But in fact, I think, it is
not important as the American wife wanted “a cat”
not “the cat”, as she was feeling alone.
The “American wife” is the main character
of the story. Despite being the main character, the
“American wife” remains unnamed during the
course of the story. She seems to be the symbol of
all those women who are ignored or taken for
granted by their husbands. It was implied that,
throughout the story, the American wife acts rather
childish as at the beginning of the story, she is
referred to as the “American wife,” and later on she
becomes the “girl”: “As the American girl passed
the office…Something felt very small and tight
inside the girl.” But she acts as a child only because
she is desperate for her husband’s love and
undivided attention.
The American wife feels lonely as her husband
treats her dismissively. From time to time he only
says “Yeah?” and by the end of the story he
becomes irritated and even rude to her wife “Oh,
shut up and get something to read, George said. He
was reading again.”
In contrast, the hotel owner is very polite and
attentive with the American wife and her needs. He
is not only a good host, but also an educated and
caring man. As he is quite old, he had seen many
things in his life and he knows that we have to
appreciate the people who come into our life. Being
nice and pleasant is not such an effort after seeing all
the cruelties during the War.
Far away from home, among strangers, she
feels better in their presence as the strangers treat
her better than her own husband.
The main theme of this story is searching for
happiness. The American woman is the symbol of so
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many unhappy women trapped in marriages which
do not work. Her marriage takes the form of a little
cat standing alone under the heavy rain with no hope
and no chance of survival. Her trying to rescue the
cat is in fact a metaphor for her fight to rescue her
marriage. In three-and-a-half pages, Hemingway
tells the universal story of husbands who find their
wives tiresome, unimportant and not worth listening
to.

ByAndrea Faur
Bibliography:
Ernest Hemingway’s Best Ten Short Stories, High
School, Advanced, publishing house: All, Bucureşti,
1998
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An idea for making the
most out of high school
years
Do you fancy the idea of being in the limelight,
as well as improving your English and meeting
amazing people? If so, this article is for you. Today, I
am going to tell you about my experience as a member
of the „Prosopeio” team.
First of all, I noticed the people involved in
this activity. From the casting, I could see that they
were all friends, a little community that shared a
hobby. Moreover, they were enthusiastic and full of
energy, although the rehearsals were usually held after
school. The team consisted of 20 students and 2
coordinating teachers. It was impossible to give major
roles to all of us, but everybody had a part to play.
Speaking of the play, we chose an adaptation
of Shakespeare’s most famous work: “Romeo and
Juliet (A story of love, death and other cool stuff)”. As
you can imagine from the title, it was a comedy. Our
primary goal was to take part in a competition called
„Drama Land”. It was held in June, in Cluj-Napoca,
and we competed against troupes from different
counties.

At the beginning, we would meet once a week
to rehearse. As our contest was approaching, the






rehearsals became more frequent. In the weeks before
the contest, we would gather almost every evening.
Adapting to this new schedule was tiring at first, but it
eventually became part of the routine.
We have been working hard and we all wanted
to be the best team. I don’t know about the others, but I
was very nervous before the play. I had never been on
stage for such a long time and, as a new member, I was
anxious that I would disappoint the others.
Anyway, the play went smoothly. I couldn’t
help feeling accomplished as I watched the audience
laughing and waiting to see where the play was headed.
In the end, our effort has been awarded. Here is a list of
our prizes:
2nd Prize for Best Acting Team
The Prize for Best Costumes
A Special Prize for the parodical approach of a
classical play
2 Special Prizes for the characters of Prince Esculus
and Rosalina

All in all, being part of this team was a unique
experience, even if it was exhausting and seemed to
take up too much of my energy. However, I regretted
not joining them earlier. This is probably one of the
memories that I will carry with me after I finish high
school. In case you want to learn English in a fun and
practical way, overcome your stage fright and make
new friends, all at once, you should audition for a
theatre team!
Ciurean Manuela XII G
(Teacher: Lucia Bălănean)

LIMBI STRĂINE

A fail is not a loss

~ 44 ~

immortality, a dream a few yearn to achieve, but
even fewer succeed. Death will be a child's play in
your hands and many will fear your fury hidden
under an angelic face. Writers will compose books
of poems in your honor and you will be proud of
yourself and your work. And Life couldn't have
planned you a better way of events. If you were
only ready to accept your prophecy. But you
weren't. You were so caught in details that you
missed the big picture. You missed the chance to
take the right path and Life couldn't help you. The
Sun could neither. The one that was once your
master looks with pity and shame to you, his
guilty disillusion. You thought you got it while the
truth is you messed things up badly. Now you are
just one more person in the crowd that awaits the
final moment of meeting Death, the one you
could've had control over.
Life isn't hopeless, you know. It always
gives the same task to each and every of us to find
the one. You failed in order to let another one
succeed. So you can say that a fail is not
necessarily a loss.

A fail is not necessarily a loss. It is the
only thing that gives multiple chances to the
world, where everything seems to lose faith. Every
human being has come to this world to fulfill a
prophecy written by the hand of Life.
Life itself is unsure of your path as it
cannot influence your daily choices to its will. The
pathway belongs to you. You are the soon to be
Angel of Light powerful enough to choose the
enlightened way to happiness and spiritual
achievement. You can offer a gift to mankind: a
lesson of kindness and compassion, an empathy
connection between the living beings. To some,
the sky is the limit, but to you, the Sun is your
master and it allows you to travel entire galaxies
whenever you wish. You won’t find a better
guardian than the eye of the universe, an all
knowing, all seeing deity. Everything you stumble
upon will make you stronger, wiser, and better
prepared. It will teach you the divine feeling of not
being scared, insecure, alone. You won’t even
recollect those words, just distant memories that
By Ciotlăuş Ana Andreea a X a I
slowly begin to fade. Then, you will most
probably taste the unmistakable sweetness of
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L’importance de la fraternité
La fraternité ou l’amitié fraternelle est, au
sens populaire du terme, l'expression du lien affectif
et moral qui unit une fratrie. « Fraternité » vient du
latin « frater » qui désignait tout membre de l'espèce
humaine. Pour spécifier un lien de descendance, il
fallait accoler l'adjectif « germain » évoquant le «
germen », la graine.
L’idée, le concept de la fraternité, synonyme
du terme solidarité est très important en France.
Le premier argument se trouve dans le fait
que la notion de la fraternité a apparue dans la
devise de France, dans la constitution. « Liberté,
Égalité, Fraternité » est la devise de la République
française. Elle figure dans l'article 2 de la
Constitution française de 1958. (« Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en

droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité » - Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948). Cette citation m’impressionne
d’une manière profonde et me fait comprendre
l’importance de cette idée qui vient d’une époque
passée. Je me sens triste, inquiète, parce que,
aujourd’hui, les gens choisissent l’individualité,
supprimant le sentiment de fraternité. Aujourd’hui,
rien n’est gratuit.
Un autre argument est lié à la signification
des éléments de la devise. « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a
de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que

LIMBI STRĂINE

~ 45 ~

par la loi. » - article 4 de la Déclaration des Droits la fraternité religieuse en France a été après l’attentat
de l'Homme.
terroriste contre Charlie Hebdo, en janvier 2015
La déclaration des droits de l'homme et du (attaque terroriste islamiste à cause des caricatures
citoyen de 1789, sur laquelle s'appuie la Constitution du journal satirique Charlie Hebdo). Les gens, sans
française, définit ainsi l'égalité : « Les hommes tenir en compte leur religion, sont descendus dans la
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les rue pour protester, pour soutenir la liberté
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur d’expression.
l’utilité commune. » (le premier article).
Les derniers événements qui ont eu lieu en
Le droit d’égalité m’a fait toujours méditer France ont bouleversé la paix et l’esprit des français,
sur mes décisions. C’est grâce au droit de l’égalité on a le sentiment que tout le monde est en danger,
que j’ai développé une profonde passion pour la on ne se sent plus en sécurité, ces choses terrifiantes
justice. Une passion née aussi à cause des injustices pourraient se passer partout dans le monde. Il ne
que j’ai vécues.
nous reste que l’espoir d’une vie tranquille, hors des
La fraternité fut le plus délicat à intégrer du attentats terroristes. Les êtres humains devraient
triptyque ; appartenant à la sphère des obligations méditer à l’idée de fraternité, de paix, d’humanité,
morales plutôt que du droit, des relations plutôt que de solidarité, d’égalité pour tous les gens du monde.
du statut, de l’harmonie plutôt que du contrat, et de
En conclusion, la fraternité est un sentiment
la communauté plutôt que de l’individu. Il en existe profond, un concept qui doit faire partie de notre
d'ailleurs plusieurs interprétations. La première, vision de la vie, une idée qui peut rétablir la
d’après Mona Ozouf, étant la « fraternité de normalité et la confiance entre les gens de notre
rébellion », incarnée, lors du serment du Jeu de planète.
paume, en juin 1789, par l’union des députés qui
décidèrent de braver l’ordre de dispersion du roi
Raluca Lungu Cls. a X-a I
Louis XVI : « Nous faisons serment solennel de ne
Prof : Costea Valeria
jamais nous séparer, et de nous rassembler partout
où les circonstances l’exigeront, jusqu’à ce que la Bibliographie :
Constitution du royaume soit établie et affermie sur 1. Fraternité - https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraternité
des fondements solides. »
2. Liberté, Égalité, Fraternité Le terme de fraternité peut aussi avoir une https://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté,_Égalité,_Frater
signification religieuse. Une preuve significative de nité
_______________________________________________________________________________________

Life is good. Why do we feel so bad?

Indeed life is good but our human nature
engages us from time to time in a game of confusion,
where we are constantly wondering if the fear is just an
illusion of losing something that we don’t have.
As I was bleeding my heart out to discover a
way to heal my open wounds, I found that a cause of
our impossibility of being happy is represented by our
superficial view on life, because we cannot live in a life
where our souls are damaged by our physical pleasures,
but moreover by our mental hollow full of pride. When
we were supposed to find strength in our experience of

pain, we seek only for the craving revenge that is
powered by vain.
I was said to be old-fashioned, because I loved
remembering facts from the past, but sometimes I think
that progress progresses too fast ! When all I want to do
is to sit in front of my inner world and to feel deep
down inside how the time is freezing and our creation
pauses, laying aside… just for a little second I would
enjoy discovering what my soul aimed since time
immemorial but my mind could not understand. And if
I am to find the way of living and truly imposing
myself that second, I know for sure that I will live in
forever, in a paradise beyond our human condition.
Sometimes everything tells me that I am about
to make a wrong decision, but making mistakes is just a
part of life. I feel that my world doesn’t want me to
take any risk, but instead, it commands me to go back
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to where I came from because I didn’t say “Yes” to
life. But the truth is, when I had nothing to lose, I had
everything and when I stopped being who am, I found
myself.
On one hand, human beings feel bad because of
their inner condition of guilt and some forms of
irrational self-blame result from our illusion of power
and more often responsibility. We have to tussle the
duty to protect the people around us, those under our
care , but we can evoke feelings of remorse that spring
from the belief that we should be able to save our
beloved ones. The most powerful weapon on earth, is
the human soul on fire. I myself believe that nowadays
we cannot be happy because we deserve too many
material values, instead of wishing states of existence
such as love or passion. Passion makes a person stop
eating, sleeping, feeling at peace. A lot of people are
frightened because, if it appears, it demolishes all the
old things it finds in its path. No one wants their life
thrown into chaos. That is why a lot of us keep that
threat under control and somehow are capable of
sustaining a structure that is already rotten. They are the
engineers of the superseded.
Other people thing exactly the opposite : they
surrender themselves without a second thought, hoping
to find in passion their solutions to all their problems.
They make the other person responsible for their
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happiness or blame their soul mate for their possible
unhappiness. They are either euphoric because
something marvelous has happened, or depressed
because something unexpected has just ruined
everything.
Keeping passion at bay, or surrender blindly to
it: which of these two attitudes is less destructive ? I
don’t know.
And there are no means of irrational thoughts,
nor any question to mind,
That in a future existence we’ll look upon our
present personality as a dream to hide.
But here we are, trapped in the amber of the moment,
without any “Why?”
As long as in life is more than simply
increasing its speed,
Because the future is uncertain, but the end is
always near.

Loredana Kiraly cls. a X-a I,
Prof. Andrea Faur
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Natura îţi oferă totul, tu ce îi oferi?
Este o tradiţie în şcoala noastră ca la
început de an şcolar Viitor Plus în colaborare cu
Tenaris Silcotub să ne coopteze în proiectele lor.
Începând cu al doilea semestru al anului şcolar
2014-2015, în cadrul Colegiului Naţional
„Silvania” îşi desfăşoară activitatea Clubul
ecOprovocarea,
numit
Brigada Verde. Bineînţeles,
tema principală a activităţilor
o constituie problemele de
mediu, iar elevii din club sunt
activ implicaţi şi preocupaţi
de situaţia oraşului din acest
punct de vedere.
În comparaţie cu ediţia
anterioară
a
proiectului-

concurs ecOprovocarea, în care am fost
câştigători, proiectul de acum este mult mai
complex. În primul rând, desfăşurarea activităţii se
întinde pe o perioadă de trei ani, iar elevii sunt
selectaţi încă din clasa a IX-a pentru a se păstra
continuitatea proiectelor şi pentru a li se forma
competenţe în protecţia mediului. În al doilea
rând, curricula cuprinde mai multe module, toate
bazate pe educaţie non-formală – Educaţie şi
conştientizare,
Managementul
deşeurilor,
Energie
şi
schimbări
climatice, Resurse naturale,
Agricultură
ecologică
şi
alimentaţie, Producţie şi
consum durabil – toate
conţinând
ateliere
care
urmăresc, pe lângă protecţia
mediului, dezvoltarea unor
competenţe de dezvoltare
personală a elevilor precum:
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lucrul în echipă, abilităţi de prezentare, jocuri de
autocunoaştere, atragere de fonduri, abilităţi de
comunicare, dezvoltarea creativităţii, etc.
În primul semestru, activităţile clubului sau finalizat cu realizarea unui proiect complicat,
CNS – Creăm Noi Soluţii, iar cei douăzeci de
membri ai clubului şi profesorii coordonatorii au
fost extrem de precupaţi să implementeze un
proiect care să rămână în istoria şcolii. Scopul
proiectului este să crească gradul de conştientizare
în rândul elevilor, cu privire la importanţa găsirii
unor surse alternative de producere a energiei şi să
implementeze un sistem de generare al acesteia
pentru iluminarea grupurilor sanitare ale liceului,
care să devină un model replicabil şi pentru alte
spaţii, mai exact pentru sala de sport. Astfel, o
bicicletă clasică este adaptată în aşa fel încât să
convertească energia mecanică în energie
electrică. Cu ajutorul unui generator (de o putere
maximă de 500 W) energia acumulată este captată
de acumulator (tensiune de 12 V) capabil să
ilumineze 6 becuri LED de 3 W (12 V) timp de 3
ore. Suportul care susţine roata suspendată este
creat dintr-un aliaj de fier sudat la baza roţii din
spate (pe ax) astfel încât mişcarea circulară a roţii
să se producă fără frecare. Raportul roată-fulie
generator este de aproximativ 1:10, facilitând
astfel obţinerea unei frecvenţe de rotaţie mai mare.
Acest proiect a impresionat juriul şi la sfârşitul
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semestrului, elevii din club au primit Premiul I,
fapt ce îi motivează să continue.

În acest semestru, membrii clubului sunt
preocupaţi de deşeurile ce se acumulează în şcoala
noastră, de problemele legate de colectarea
selectivă a deşeurilor şi de reducerea şi reciclarea
acestora. Urmează să se finalizeze al doilea proiect
al clubului cu care să se prezinte la Gala Premiilor
ecOprovocarea din luna februarie.
Ne bucurăm că avem în şcoala noastră elevi
preocupaţi de mediu, care ştiu ce înseamnă
voluntariatul, care spun “Da” fiecărei provocări şi
care se gândesc că viitorul depinde de acţiunile
noastre, de grija noastră pentru natură.
Coordonatorii clubului
Prof: Ioana Iepure, Camelia Păştean, Emilia Pop
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Sălajul în bucate
Mişcarea de tineri IMPACT este un proiect
de voluntariat care se bazează pe un model de
schimbare socială. Acesta constă într-o reţea de
cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri,
activă atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Modelul a fost dezvoltat în România de către
Fundaţia Noi Orizonturi, acest club fiind de
asemenea prezent şi în Zalău la Colegiul Naţional
“Silvania”.
Clubul Impact LEGO de la CNS şi-a
propus în acest an şcolar un nou proiect intitulat
“Gusturi vechi, cu IMPACT azi”, care are ca scop

principal promovarea reţetelor culinare tradiţionale
din judeţul nostru.
În data de 5 decembrie, clubul a organizat
un eveniment de strângere de fonduri pe Platoul de
marmură din Zalău. Persoanele doritoare au venit
să facă mici donaţii în aşteptarea lui Moş Nicolae,
în schimbul nelipsitelor nuieluşe, un ceai cald, o
prăjiturică sau activităţi precum: curăţarea
ghetuţelor, scrierea de epistole, împletirea părului.
În urma acestei activităţi s-a strâns suma de 900 de
lei, aceşti bani urmând să fie folosiţi pentru
următorii paşi din cadrul acestui proiect.
Voluntarii IMPACT au început de
asemenea să meargă prin satele sălăjene să
descopere reţete culinare autentice. Fără doar şi
poate, voluntarii au ajuns la unele dintre cele mai
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valoroase comori culinare sălăjene - răzălai, călbaz
cu păsat şi pătură pârgălită, fiind doar câteva
dintre ele. Aceste delicatese, preparate ca
odinioară, vor putea fi degustate în luna ianuarie
2016, în cadrul unui eveniment animat de licitaţii,
concursuri şi tombole.
Finalitatea acestui proiect este reprezentată
de realizarea unor broşuri informative cu reţetele
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tradiţionale nevalorificate sau chiar uitate de
generaţia tânără, culese de la persoanele vârstice
din satele sălăjene.
Vă invităm să ne urmăriţi în continuare
activitatea!
Chiş Andreea – a XI-a I
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The CNS Oscars

Vineri, 20 noiembrie,
a avut loc Balul
Bobocilor “The CNS Oscars”. Timp de o lună, cei 21
de organizatori s-au chinuit şi şi-au dedicat timpul pentru
ca împreună cu minunaţii boboci să realizeze un bal de
neuitat. Fiecare dintre cele 10 perechi de boboci a fost
îndrumată de câte doi organizatori în interpretarea
rolurilor primite. Tema balului a fost “Oscars”, balul s-a
desfăşurat ca o decernare de premii, dar a fost una mai
aparte : bobocii au reprezentat cupluri celebre din filme
cunoscute, iar pentru obţinerea titlurilor au avut de trecut
prin 4 probe, dintre care una a fost surpriză.
Bobocii au întâmpinat publicul cu dansul de
grup, iar apoi au fost primiţi pe rând pe covorul roşu
pentru a se prezenta. Ne-au încantat cu talentele lor, neau arătat cât de creativi şi naturali pot fi la proba de dans
spontan, iar în final au fost nevoiţi să facă faţă unei probe
surpriză, pregătită de cei patru prezentatori. Bobocii au
primit câte o secvenţă mută, din filmele pe care le
interpretau, iar membrii juriului au urmărit reconstituirea
unei replici.
Premierea a fost una inedita, toţi
cei 20 de participanţi au primit cîte o
diplomă înainte să se anunţe marii
câştigatori, dar titlurile diplomelor nu au
fost unele obişnuite, ci în tema balului.
Membrii juriului (Morar Florin, Bălănean
Lucia, Forţ Corina şi Iepure Ioana) au

avut o sarcină destul
de grea, pentru că
punctajele au fost
foarte apropiate, dar
în final au reuşit să
aleagă
obiectiv
câştigătorii. Bobocii
cu
cele
mai
răsunatoare galerii
au
fost
Matei
Vladuţu şi Vedinaş
Adelina, care s-au
nimerit să facă parte
din aceeaşi echipă, în timp ce titlurile de Miss şi Mister
boboc 2015 au fost obţinute de Turoczi Iulia şi Fărcaş
Sergiu.
Anul acesta s-a acordat şi un premiu special,
desemnat ca urmare a unui concurs desfăşurat pe pagina
de Facebook a evenimentului. Miss Facebook a fost
Ghilea Ramona, iar Mister Facebook a revenit tot lui
Matei Vlăduţu. Perechea de pe LOCUL I este formată
din Andrei Andreea şi Bălean Flaviu, LOCUL al II-lea a
fost obţinut de Ghilea Ramona şi Şandor Dan, iar
LOCUL al III-lea le-a fost acordat Taniei Săbăciag şi lui
Ciupe Raul.
Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, pe lângă că
este un liceu de prestigiu, se bucură de elevi
multitalentaţi, drept urmare artiştii care ne-au încântat la
bal sunt elevi şi foşti elevi ai liceului. Elevul organizator
Blaj Andrei a cântat un colaj de melodii intercalate cu
trupa fostului elev al colegiului, Ciorocan Adrian. Un alt
cns-ist talentat este şi Deac Alex, care ne-a surpins cu un
dans spectaculos.

Dumitraş Alexandra
a XII a A
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Noul președinte al Consiliului Școlar al Elevilor
Singura structură reprezentativă a elevilor din
România îşi continuă activitatea şi în anul şcolar
2015-2016. Mandatul de preşedinte al Consiliului
Şcolar al Elevilor al Colegiului Naţional “Silvania”
i-a fost înmânat de către fostul preşedinte CŞE,
Cătălin Dârjan din XI D, lui Vlad Bejinariu din XI I.
Vicepreşedinţii actualului mandat sunt Alexandra
Oros, X C, Lorena Lădar, XI G, şi Cristian Vale, X
A, iar postul de secretară este deţinut în acest an de
Lorena Pintea din X A.
Activitatea CŞE a început prin organizarea
unei petreceri dedicate Halloween-ului, eveniment în
cadrul căruia elevii liceului nostru avut ocazia să participe la un concurs de costume, să se amuze încercând
diferite jocuri tematice. În următoarele săptămâni biroul executiv s-a ocupat preponderent de scrierea
planului de activităţi pentru anul următor, încercând să ofere elevilor şansa de a afla din timp activităţile în
care vor să se implice sau doar să participe. Următoarea activitate a fost dedicată Zilei Naţionale a României,
fiind coordonată de CJE Sălaj, în cadrul căreia elevii au avut ocazia să îşi exprime opinia în legătură cu ţara
lor, dar şi să afle curiozităţi despre România şi
personalităţile consacrate ale acesteia. De asemenea, în
ultimele săptămâni ale lunii noiembrie, dar şi la începutul
lui decembrie s-a desfăşurat în şcoală deja cunoscutul
proiect SHOEBOX, prin care elevii au şansa de a ajuta
persoanele dintr-un mediu mai puţin favorizat. O altă
iniţiativă încununată cu succes a fost “Seara de desene
animate de Crăciun”, organizată cu sprijinul elevilor clasei
a IX-a I, în cadrul căreia s-au strâns bani pentru Centrul
Social şi Multifuncţional Cehu-Silvaniei.
În ceea ce priveşte Consiliul Judeţean al Elevilor,
actualul preşedinte este Vlad Bejinariu, candidând în urma
alegerii lui pe Consiliul Şcolar. Acesta îi urmează în funcţie
Denisei Ligia Matei, care a avut un mandat remarcabil prin
prisma activităţilor, proiectelor şi colaborărilor iniţiate de
aceasta. Prima activitate a fost
una prin care CJE Sălaj a dorit sa îşi manifeste
solidaritatea faţă de victimele incendiului din clubul Colectiv şi a familiilor lor. A
urmat training-ul CJE la care au participat doi reprezentanţi ai fiecărui liceu din
judeţul nostru, dar şi biroul executiv. Acesta a avut scopul formării voluntarilor din
cadrul acestei structuri în vederea organizării de activităţi, dar, tot în cadrul acestei
întâlniri, am conceput planul de activităţi pentru anul şcolar următor. A urmat
coordonarea activităţilor de 1 Decembrie din diferite şcoli, dar şi strângerea de cutii
pentru proiectul SHOEBOX. CJE Sălaj încearcă să înceapă anul în forţă pregătind
activităţi inedite cu ocazia Zilei Culturii Naţionale care se apropie.
CŞE CNS şi CJE Sălaj vă invită să urmăriţi activităţile care se derulează în
cadrul şcolii, respectiv judeţului nostru şi vă urează un an şcolar cât mai bun în
continuare!

Bejinariu Vlad
Clasa a XI- a I
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1 Decembrie
Ziua NaTionalA a României

Săptămâna culturii
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Event culinar - IMPACT

~ 51 ~

PROIECTE ŞI ACTVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

~ 52 ~

CLUBUL ECOPROVOCAREA
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