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Eu şi şcoala mea
Este din nou dimineaţă şi ca de
fiec are dată mă ȋndrept grăbită
spre şcoală. Dar stai
puţin...niciodată nu mi s-a părut
atât de frumoasă ca azi. Să fie
de vină oare soarele strălucitor
de dimineaţă? Sau falnicii
castani biruitori de-alungul
anilor?
Nu ştiu, dar ia să arunc o privire
mai ȋndeaproape. Părăsesc
ȋncet dar sigur spre intrare unde
mă izbesc de măreţia porţilor
deschise, din lemn şi fier forjat,
simblouri ale vieţii şi puterii,
trăiniciei... şi totodată ale
siguranţei. Tot aici găsesc
statuia impunătoare a bătrânului
Ady cum ȋl numim noi elevii.

Curtea... o altă poveste
minunată. Oamenii coloraţi
fiecare cu portul lui, zâmbete
diferite, zumzete ca cel al unui
roi de albine şi isteţime ȋn priviri.
Nici profesorii nu se lasă mai
prejos... Bine pregătiţi, antrenaţi
ȋn fiecare an, ca pentru cea mai
mare cursă din viaţa lor, cu
isteţime şi pricepere ȋn vorbă,
gata să ȋndrepte orice izvodire a
minţii unui copil.

Merg mai departe şi găsesc
clădirile graţioase fiecare parcă
cu personalitatea ei şi urmele
lăsate de cei care s-au adăpostit
de-a lungul anilor ȋn ele.
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Închei aici, sperând că v-am
convins de frumuseţea şcolii
mele şi că v-am stârnit

curiozitatea pentru a-i trece
pragul.

BEATRICE MOCAN
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Cine sunt eu?...
orice dorința. Prin ochii mei poți
vedea paradisul.
Sunt o fire timidă ca un
ghiocel, și totuși îndrăzneaţă; de
fiecare dată originală ca jocul
abstract de culori al unei
primăveri călduroase și plină de
frumusețe.
Cine sunt eu...? Grea
întrebare. Caut zi de zi să mă
cunosc mai bine și de fiecare
dată sunt uimită de descoperirile
făcute. Sunt eu oare un om la
fel ca toți ceilalți? Sau sunt o
ființă unică și specială?
Uneori mă aseamăn cu o
pasăre care-și deschide larg
aripile spre soare și își ia zborul
spre cerul senin și înalt. Înalt și
curat ca și idealurile spre care
mă îndrept și eu, punându-mi
încrezătoare aripile cunoașterii.
Alteori mă simt ca o floare
îngrijită și protejată în grădina
casei.
Apoi, ca o revelație, imi
dau seama că sunt o ființă plină
de viață, sensibilă și totuși
puternică.

Într-o lume atât de mare
trebuie să te cunoști înainte de
toate pe tine însuţi, și cu toate
acestea e foarte greu să ne
descoperim pe noi înșine.
Deci... eu cine sunt?
Aș putea spune că sunt o
picătură de apă din nemărginitul
ocean care-ţi stâmpără setea și
dorul, o mică rază luminoasă din
întregul soare care străbate
universul pentru ca ziua ta să fie
mai însorită, mai bună. Sunt...
un mic motiv al surâsului de pe
buzele cuiva.
Aș tinde să spun că sunt
un lucru foarte mărunt și totuși
atât de însemnat în această
lume mare. Sunt o ființă cu un
suflet frumos și atât de fragil ca
petalele gingașe ale unui
trandafir în floare, care rezistă
sub bătaia picăturilor mari și
nemiloase ale unei ploi reci.
Poate că sunt complet
neînsemnată
pentru
acest
univers, dar sunt ferm convinsă
că sunt centrul universului
pentru cineva, ca o mică stea
care-ți va îndeplinii orice vis,
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singură diferită. Bineînțeles, cu
toții tindem să o alegem pe cea
diferită, pe aceea care e unică,
specială.
Așa se întâmplă cu toți
oamenii, fiecare suntem unici și
speciali în felul nostru. Pe
fiecare ne definesc lucruri,
sentimente, trăiri diferite. Unul
dintre aceștia sunt eu.
Așadar..., cine sunt eu?...

Sunt o fire ambițioasă, sociabilă,
serioasă, dornică să învețe în
fiecare zi câte ceva, o fire
luptătoare, care nu renunță,
chiar dacă întâlnește piedici,
care caută soluții, și dacă nu le
găsește, le inventează.
Îmi place să îndrăznesc... chiar
foarte mult. Și nu mi-e frică să
fac asta, să fiu diferită, să am o
percepție diferită decât ceilalți,
să-mi susțin opiniile. Îmi place
să ies din anonimat. E ca și cum
găsim o câmpie plină de
aceleași flori minunate, dar
printre acestea se află doar una

ALEXANDRA BOLDEA
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Cine sunt eu?
Eu sunt un adolescent ce zboară spre infinit
O pasăre ce zboară spre un drum, fără sfârşit
Sunt un nor care aduce ploaia
Un pescăruş ce atinge marea
Nimeni nu mă poate atinge
Nimeni nu mă poate stinge.
Un Phoenix ce renaşte din cenuşă
O pasăre legendară
O minte imaginară
Caut dorinţa şi viaţa de a trăi
Pe acest Pământ al pustirii
Iubirii şi gândirii veşnice.

Acesta sunt eu şi nimeni nu mă poate schimba
Nu ȋncerca, nu te ȋntrista
Viaţa e frumoasă nu o rata
Gândurile şi viaţa mea
Nimeni nu le va mai avea
Pentru că eu sunt unicul şi nu mă voi schimba!
BOGDAN ARDELEAN
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Alegerile pentru Consiliul Şcolar al
Elevilor
Odată cu începerea unui nou an
şcolar, la Colegiul Naţional
Silvania
s-au
desfăşurat
alegerile pentru Biroul Executiv
al Consiliului Şcolar al Elevilor.

funcţia la care candidează. Cea
mai mare concurenţă a fost la
postul de preşedinte, unde
Iacob Paul şi Iulia Bican s-au
“luptat” pentru a obţine această
funcţie. Au cerut sugestii de la
elevi cu privire la ce activităţi
doresc să se desfăşoare în
şcoală,
i-au
întrebat
ce
nemulţumiri au, ce ar dori să
schimbe,promiţându-le că vor
încerca să facă tot ceea ce îşi
doresc. În urma campaniei,
majoritatea elevilor, au remarcat
pasiunea pe care o pun
candidatele în tot ceea ce fac.
La postul de Secretar a candidat
doar Daria Țîrlea. Chiar dacă a
fost doar un candidat, asta nu
înseamnă că este o funcţie
uşoară.

Consiliul Şcolar al Elevilor
este format din şefii claselor şi
Biroul Executiv ( Bex). Din Bex
fac parte : Secretarul, cei trei
Vicepreşedinţi şi bineînţeles
Preşedintele. Pe lângă aceste
mari funcţii, mai există nişte mici
departamente, a căror alegeri sau desfăşurat după punerea în
funcţie a preşedintelui.
În acest an şcolar,
alegerile au avut loc în data de
5 Octombrie 2017, în sala
festivă. Astfel, în fiecare pauză,
elevii puteau să vină să îşi
voteze favoriţii.

Fiecare candidat şi-a pregătit o
campanie de promovare prin
care a dorit să dovedească
elevilor de ce este potrivit pentru

Din contră, ca toate celelalte
funcţii, este una care cere
responsabilitate şi seriozitate.
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Câştigători au fost toţi cei care
au
candidat.
Funcţia
de
Preşedinte aparţine lui Iacob
Paul, care are o echipă
minunată de elevi cu care
lucrează, formată din : Bican
Iulia, Oana Negrean, Brândușan
Tara și Țîrlea Daria. Aceştia
sunt doar o parte din ei, ceilalţi
fiind cei de pe departamente,
care au fost aleşi puţin mai
târziu.
Departamentele,
precum : Presă şi Comunicare,
reprezentat de Iulia Nicorici ;
Avocatul Elevului reprezentat de
Florin Lucaci ; Cultură şi
Programe Şcolare reprezentat
de Paul Chiș şi nu în ultimul

rând, Învăţământ Gimnazial şi
Teoretic
reprezentat
de
Sencovici
Marius.
Ultimul
departament este dedicat mai
ales elevilor de gimnaziu care
studiază la acest Colegiu, iar
aşa tot ce se desfăşoară în
şcoală le este transmis şi lor,
comunicarea cu ei pentru
diferite activităţi fiind mai
eficientă.
Toţi aceşti elevi menţionaţi mai
sus,
formează
o
echipă
minunată, care face tot posibilul
pentru ca elevii Colegiului să
aiba parte de cât mai multe
activităţi
interactive
şi
distractive.

ANDREEA BODA şi TARA BRÂNDUŞAN
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Căința iubirii

În taină privește-mi sufletul
Ca pe-o văpaie-ntunecată
Ce cu furia a stins focul
Dragostei ce-a fost odată
Iubire slabă, pătimașă
Te-am aprins cu atâta dor
Dispari acum precum o lașă
Și în pustiu mă lași să mor
Cuvinte goale... de vânt împrăștiate
Sunt tot ce au mai rămas
Din șoapte dulci de mult uitate
Spuse cu cel mai rece glas.
BIANCA SABO
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Ce este adolescenţa?
Ce e adolescenţa?
Un lung şir de ȋntrebări
La care aşteptăm răspunsuri
Din partea altcuiva.
Ce e adolescenţa?
Un lanţ de vise, idealuri
Care se spulberă ȋn faţa
Stâncii duri ai realităţii.
Ce e adolescenţa?
Expresia nedumeririlor din noi
Modul propriu de a ne exprima
Pe neȋnţelesul altora...
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Fluture de gând
Fiecare oră își are ființa
scrisă în veșnicie…

iar pe umeri îi curgeau șiroaie
de lumină. Chipul îi răspândea,
pe lângă subiecte de pictură,
acel cer deschis al iubirii, acea
strălucire de aur topit. Nu știu
dacă visam… Trăiam totuși
întreg și cu putere.

O dimineață cu generoase
dezmierdări
și
păienjeniș
diamantat în ochi de geam mă
pofti solemn la o dulce
leneveală, la un refuz total de a
părăsi culcușul meu cald.
Soneria suna însă insistent…
Cine putea fi? Nu așteptam
niciun musafir…

-Ai ceva ce mi se pare atât
de familiar, am spus scurt. Nu
prea aveam chef de trăncăneli,
dar
corpul
nu-mi
dădea
ascultare. Pentru prima dată, eu
nu mai eram eu. Cine-mi
conducea oare pașii… ? În
livadă, merii, pătrunși de o
aburire
trandafirie,
dansau
pocnind din palme, înfloreau…
Stoluri de gâște sălbatice
treceau prin înălțimi, chemânduse cu găgăiri muzicale. În aburi
de vânt, pe aleea netedă și lucie
ca o curea, pluteau la trap ușor,
albe clape de pian. Le urmării
cu
privirea
prin
spiralele
ecourilor, până se se stinseră la
poarta marelui vis. Pășeam
sfioasă pe-un cer de-albaștri
clopoței. Văzduhul se prăvălise
în curtea mea, sau oare curtea

Îmbrac fără chef halatul și,
cu acceași dorință, cobor
scările. Deschid. O mireasă! O
mireasă în carne și oase
aștepta zâmbind, tropăind ușor
pe preșul cu căței din fața ușii.
Îmi venea să îmi trag palme, să
mă trezesc… eram mai mult
decât gură-cască.
-Bună, îmi pare rău că am
dat buzna așa! Sunt primăvara,
noua ta vecină! Mă gândeam să
ne cunoaștem. Te invit la o
ceașcă de ceai. Ne desparte
doar linia de liliac. Era prea de
tot. Nu puteam să cred.
Primăvara purta pe cap soarele,
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se înălțase dincolo de nori ?
…Dar parcă nici nori nu mai
erau, erau doar glasuri de
cocori. În dorul dintre două bătăi
de aripi, un ținut necunoscut și
nestrăbătut, asemeni codrilor
cei mari de la munte, se revarsă
înainte-mi.

-Da, ce e atât de ciudat ?
Masca e doar fum, și-un vis
amar de nebun.
-Acum știu ! Ești Moș
Crăciun ; un fluture de gând al
dorurilor mele… Îți mulțumesc !
Fii binevenită în casa mea.
Revista „Excelsior”, căzută
neglijent
din
brațele-mi
adormite, privea răvășită din
umbra șezlongului, pe când, o
poveste cu nori tocmai topea
puțin cerul viselor mele…

-Mi-e teamă să nu fac
vreun pas greșit !
-Îndrăznește ! Azi, stelele
îți zâmbesc toate ție. Ia un
creion și noteză o dorință. Unde,
pe cer ?

XONIA PURCĂRAŞ
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Cel mai uscat loc de pe pământ
Deşertul Chilian ATACAMA
Întins de-a lungul a aproape
1000 km ȋntre graniţa peruană
de sud şi nordul Republicii
Chile, deşertul Atacama se
ridică dintr-o câmpie litorală
ȋngustă până ȋn pampas-zone
practic lipsite de viaţă,ce
coboară ȋn deflieurile râurilor,
umplute cu sedimente minerale
aduse din Anzi.
Pampasul se ȋnalţă până la
altiplano, platoul de la poalele
Anzilor, acolo unde lacurile de
sare lasă loc vulcanilor semeţi,
vârfuri
ȋnzăpezite
atingând
6100m ȋnălţime,care ȋnlănţuie ȋn
lungul cumpănii de ape de pe
continent.

tulpină de cactus, nici o şopârlă,
nici un ţânţar. Deşertul poate fi
un ucigaş nemilos, ȋnsă, ȋn
acelaşi timp, poate conserva
perfect. Fără umiditate, nimic nu
putrezeşte. Totul se transformă
ȋn vestigii.
Este şocant să afli că ȋn prezent
trăiesc ȋn Atacama peste un
milion de oameni. Ei se
ȋnghesuie prin oraşele de
coastă, ȋn aşezările miniere, ȋn
satele de pescari şi ȋn oraşeleoază. Din observatoarele situate
pe ȋnălţimile lanţului muntos de
coastă al Atacamei, echipe

În centru, ȋntr-un loc pe care
climatologii ȋl numesc "deşertul
absolut",
este
Atacama,
cunoscut drept cel mai arid loc
de pe Terra. Există vaste zone
sterile, ȋnspăimântătoare,ȋn care
nu a plouat niciodată. Nu există
acolo niciun fir de iarbă sau vreo
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internaţionale de astronomi
cercetează cosmosul, profitând
de cerul perfect senin. În nordul
ȋndepărtat, fermierii ȋncăpăţânaţi
cultivă
măsline,
roşii
şi
castraveţi, folosind aspersoare
care exploatează modestele
resurse ale straturilor acvifere.
În zona altiplană urmaşii
indigenilor precolumbieni cresc
turme de lame şi alpaca şi-şi
irigă culturile cu apa provenită
din topirea zăpezilor.

Astăzi, economia se bazează pe
exploatarea resurselor de cupru,
argint, aur şi fier.
În ultimul timp, Atacama a
devenit o productivă atracţie
ecoturistică pentru europeni şi
pentru elita dornică de aventura
din Santiago. În cele trei mari
oraşe din Atacama, Arica,
Iquique şi Antofagasta, există
centre comerciale moderne, cu
piste
de
bowling
şi
cinematografie.
Conductele
transportă apa potabilă din Anzi
până pe coastă. O nouă
autostradă, Paso de Jama,
trece acum peste munţi, legând
Bolivia, Paraguayul, Argentina şi
Uruguayul de
porturile din
deşert prin care cuprul şi alte
minerale sunt exportate pe o
piaţă
asiatică ȋn plină
dezvoltare. Nu există sate aici,
nici ranch-uri, nici garduri: doar
câteva popasuri mizere, numite
"posadas", nişte adunături de
cocioabe cu acoperişuri plate.
Oamenii au ȋnceput să polueze
această regiune cu mai bine de
10000 de ani ȋn urmă, atunci
când climatul Atacamei era mai
temperat. Astăzi, ȋn aceste

În sudul ȋndepărtat, ȋn capitala
chiliană, Santiago, populaţia
urbană consideră ȋncă deşertul
o imensă pustietate insensibilă
la poluare: "Oamenii văd
Atacama ca pe o pată alba pe
hartă."
Această vastă pată albă,
acoperind, ȋn mare, regiunile
chiliene El Notre Chico, El Notre
Grande sau Micul Nord şi
Marele Nord,ȋn ultimul secol s-a
dovedit a fi, ȋn mod surprinzător,
o sursă a bogăţiei naţionale,
azotaţii din Atacama. Din anii
1930, s-a dezvoltat fabricarea
azotaţiilor artificiali, iar industria
chiliană de profil s-a prăbuşit.
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locuri viaţa nu ar fi posibilă: o
imensă
celulă
permanentă
depresiune ridicată de deasupra
Oceanului
Pacific
ţine
la
distanţă fronturile atmosferice
dinspre vest; spre est culmea
andină reprezintă un bagaj
pentru norii formaţi deasupra
bazinului Amazonului. D e-a
lungul coastei, curentul rece cu
Humboldt
vine
dinspre
Antarctica şi răceşte atmosfera
deşertului, dând naştere unei
inversiuni a deşertului. Pe la
1830, prospectorii au găsit
depozite de suprafaţă, de
caliche, un azotat primar(
salpetru de chile), format de-a
lungul a milioane de ani. În
absenţa vegetaţiei care să ȋl
asimileze sau a precipitaţiilor
care sa ȋl spele, "aurul alb" a
format o crustă pe o mare parte
din suprafaţa deşertului. Azotaţii
au fost intens solicitaţi, pe
pieţele
europene,
pentru
fabricarea explozibililor şi a
ȋngrăşămintelor. Pe la 1930,
această ramură a dat faliment.

Atacamei a ȋnceput la 20 de ani
după ce exploatarea azotaţilor
falimentase.
"Iquique a fost cel mai mare port
de prelucrare a peştelui din
Chile".
Schimbările climatice au afectat
şi pescuitul. Acum 6 ani,
uraganul El Nino a produs
ȋncălzirea apelor, ȋndepărtând
de coastă peştii pelagici. S-au
răcit apele şi s-au produs atât
de multă hrană, ȋncăt peştii s-au
dispersat, ȋn loc să mai ȋnoate ȋn
bancuri. Toate uzinele de
procesare a peştelui au fost
ȋnchise, ȋnsă Iquique rămâne un
important
oraş-port
pentru
comerţ. Zăcământul de cupru
din Chile se ȋntinde de-a lungul
liniei tectonice care a ridicat
Anzii. Minereul este exploatat ȋn
cariere imense.
Aspectul
extratesrestru
al
Atacamei atrage un număr din
ce ȋn ce mai mare de turişti,
europeni, ȋn timpul verii chiliene,
orăşenii din Santiago, ȋn timpul
iernii.

Pescuitul, care a asigurat cea
de-a doua ȋnflorire economică a

ANDREEA BODA
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Un experiment simplu de verde
Ce este verdele ? Verdele este
cea mai liniştitoare culoare
pentru ochi. Verdele reprezintă
noi începuturi, viaţă, mister,
linişte, pace – exact tot ce are
nevoie un om normal pentru a
se dezvolta armonios din toate
punctele de vedere. Totodată,
ne oferă oxigenul, fără de care
nu ar exista viaţă. Suntem
norocoşi că putem avea această
culoare. Verdele poate fi al meu,
al tău, dar din păcate nu facem
nimic pentru a avea acest
prieten. El rămâne ca idee,
aşteptând să intre în mintea
cuiva
şi
prin
intermediul
persoanei aceleia să devină un
verde viu, mic la început, ca un
copil lipsit de cunoştinţe, de
protecţie. Are nevoie de noi să-i
fim prieteni, să fie un verde
puternic pentru noi. Dar aproape
toţi evităm acest prieten, pentru
că suntem leneşi, egoişti şi ne
este frică să ne asumăm o cât
de mică responsabilitate.

Experimentul pe care ar trebui
să îl facem este foarte simplu –
să începem să luăm iniţiativa şi
să plantăm cât mai mulţi copaci
şi cat mai multe flori şi să fim
responsabili faţă de aceşti
prieteni. Imaginaţi-vă cum s-ar
transforma zilele noastre. Oricât
de supăraţi am fi şi oricât de
multe probleme am avea, de
cum am ieşi afară şi am vedea
atâta viaţă lângă noi, am uita de
toate supărările. Sănătatea
noastră ar fi radical îmbunătăţită
datorită aerului proaspăt. Griul
blocurilor ar fi eclipsat de
verdele copacilor, arbuştilor,
pomilor noştri.
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Nu se gândeşte nimeni cât de
mulţi arbori falnici sunt sacrificaţi
zilnic pentru ca familiile noastre
să fie fericite – gândiţi-vă cum ar
fi mesele de Crăciun fără o
masă... sau cum ar fi iarna fără
un foc care să te încălzească.
Aceşti arbori se sacrifică fără să
spună nimic, iar noi rămânem
indiferenţi.

Haideţi să conştientizăm că aşa
nu se mai poate şi să punem
piciorul în prag, începând să ne
plantăm copacii de care avem
atâta nevoie, nu contează unde,
fie chiar şi în mijlocul străzii!

NICOLETA CHINDE
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Gând pentru Basarabia
Pământ de jale şi de doruri
Tăpşan valah bătut de vânt
Te joci cu gândurile mele
Şi plâng când păsările-ţi cânt.
Apleacă steaua ta stingheră
Spre un crâmpei de timp divin
Şi de la Prut până la Nistru
Îndeamnă-mă să nu suspin.

Te-au vămuit prin secoli furii
Şi te-au schimbat ca la mezat
Privirea spre Carpaţi-ţi ȋndreaptă
Şi uită vechiul tău păcat.
Tu Basarabie frumoasă,
Cu versul tău cel românesc
Trezeşte-ţi moşii din morminte
Spre un destin Dumnezeiesc.

GEORGE AVRAM
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Omul de ianuarie – David Mitchell
Capitolul I – Omul de ianuarie
Tema jocului este prezentă încă
din primul capitol al romanului,
prin jocul „Țară, țară, vrem
ostași”. Joaca este o activitate
specifică vârstei personajului
principal,
aceasta reflectând
stratificarea băieților în funcție
de
statutul
lor
social.
Conducătorii sunt reprezentați
de cei mai influenți băieți, în
timp ce ultimii aleși sunt cei
umiliți: ,,Nu, luați-i pe amândoi,
că noi vrem să câștigăm!”. De
asemenea, distribuirea perechi
reprezintă relația lui Jason,
protagonistul cărții, cu ceilalți
băieți,
fiind
evidențiată
rivalitatea dintre acesta și Ross
Wilcox: ,,a venit glonț către
mine”. Jocul devine un pretext
pentru
soluționarea
relației
dintre cei doi: ,,scopul adevărat
al jocurilor și sporturilor este săți umilești adversarii”.

Capitolul II – Călăul și
ștreangul
Acest capitol înglobează
defectul
de
vorbire
al
protagonistului
–
bâlbâiala.
Aceasta este umanizată, prin
atribuirea unei porecle, Călăul,
care face aluzie la jocul
spânzurătoarea,
joc
ce
presupune alegerea unor litere
potrivite pentru a ghici un
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cuvânt. Așa si Jason este nevoit
să își aleagă atent cuvintele,
deoarece acesta nu poate
pronunța cuvintele care încep
cu animate litere(,,N”, ,,S”, etc.),
această categorie de cuvinte
fiind numită de el ,,bâlbocuvinte”. Bâlbâiala, boalalui
Jason, este definită de mătușa
Alice
ca
fiind,,sinucidere
socială”. La nivel simbolic,
această
boală
evidențiază
incapacitatea protagonistului de
a se face înțeles de cei din jur.
Acest blocaj este generat de
obsesia menținerii unei impresii
pozitive asupra societății, ceea
ce-l determină pe băiat să-și
clădească o personalitate duală.
Un asemenea defect de vorbire
este considerat umilitor, Jason
încercând să-l estompeze, și nu
să-l accepte: ,,Problema este și poate c-o să ți se pară aiurea
– să-l înțelegi, să cazi la o
înțelegere de lucru cu el, să-l
respecți, să nu te mai temi de
el”. Teama
pentru
Călău
desemnează teama de a greși,
de
a
avea
defecte,
vulnerabilități.
Acestea
reprezintă pentru personaj niște

ancore, el neavând competența
de a le depăși. Întâlnirea dintre
doamna De Roo, logopeda
băiatului, și Jason este esențială
în drumul parcurs de personaj în
învingerea
defectelor
sale,
aceasta sfătuindu-l să își
accepte boala: ,,Ăsta e șiscopul
meu. Să-i ajut pe oameni să se
transforme din bâlbâiți care se
bâlbâie în bâlbâiți care nu se
bâlbâie”. Pe de altă parte, în
acest capitol se conturează și
relația dintre Jason și tatăl său.
Spre deosebire de Julia, ideile,
gândurile
băiatului
sunt
reprimate
de
autoritatea
părintelui .Respectul care i se
impune este rezultatul reticenței,
reținerii adolescentului, fapt ce
duce la alterarea sufletească.
Acesta
nu-și
găsește
un
confident în familia sa, astfel că
gândurile care îl tulbură pot fi
manifestate numai prin poezie:
,,Nu pot să-i spun la tati
niciodată-n felul ăsta ce cred eu
cu adevărat. Parcă simt cum
putrezesc în mine chestiile pe
care nu i le spun, ca niște cartofi
atinși de mucegai într-un sac.
Scrisul este singura eliberare a
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protagonistului, prin intermediul
acestuia
reușind
să
exteriorizeze ceea ce ascunde
de familie, de colectivul din care
face parte. Mașina de scris
reprezintă
un
instrument
indispensabil
pentru
băiat,
valoarea acestuia fiind sugerată

de salvarea acesteia în cazul
unui incendiu: ,,Probabil că atât
aș salva din casa noastră , dacă
s-ar întâmpla vreodată să ia foc,
mașina de scris”.

BIANCA MUREŞAN
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“Binele şi răul-noţiuni abstracte şi
relative”
Cuprins:
1.Binele şi răul transpus prin viziunea minţii omeneşti
2. Clasicismul şi realismul – curente literare ce valorifică ideea de
relativitate ale celor două noţiuni iniţiale
3.Moara cu noroc

Binele şi răul- noţiuni abstracte şi relative
“Nu există noţiunea de rău sau bine, ci doar un mod de percepţie
al lucrurilor caracteristic fiecărui individ”

de

cealaltă

ȋn

1.Binele şi răul transpus
prin viziunea minţii omeneşti

totalitate,deoarece ne raportăm

Binele şi răul reprezintă anumite

sau mai bine spus cu ceea ce

la bine ȋn comparaţie cu răul,
percepem fiecare a fi bine, ȋn

concepţii relative, pe care le

raport cu ceea ce percepem

precepem ȋn funcţie de valorile

fiecare a fi rău.

după care ne ghidăm fiecare,

Utilizăm aceşti termeni
ȋn diverse contexte pentru a

aceste noţiuni neputȃnd exista
independente, depinzȃnd una
22

exprima aprecieri sau evaluări
ȋn conformitate cu un obiect,
persoană
sau
acţiune.
Cu certitudine ,au fost
elaborate diferite noţiuni despre
bine și rău care sunt cât se
poate de relative, simple
consecinţe ale unor norme
sociale acceptate. Astfel de
noțiuni nu sunt valabile decât
pentru o anumită perioadă sau
pentru o anumită cultură, putând
fi privite dintr-o cu totul altă
perspectivă de către alte
persoane,
cu
idei
ale
caracterului şi moralităţii, deja
bine
stabilite.
În vederea susţinerii ideii
anterioare, voi aborda ca
exemplu, cultura samuraiului în
Japonia feudală, privită bine, ca
orice
tradiție,
pe
acele
meleaguri.
Samuraiul japonez , format pe
baza valorilor morale şi culturale
caracteristice acelui cult ,va privi
mila creștină drept o slăbiciune
și o insultă, un rău pentru
societatea sa, iar creștinul va
privi lipsa de respect pentru
viața omenească a samuraiului
drept un rău inuman, inadmisibil

în

spațiul creștin-european.
Astfel, avem două noțiuni
diferite și deja opuse despre ce
e
ȋnseamnă bine și ce
constituie răul, noțiuni relative
care sunt factorul unei dezvoltări
culturale, istorice. A unor valori
imprimate în timp asupra unui
popor în evoluție, imprimate atât
de gânditori, cât și de contextul
în care a evoluat.
2.
Clasicismul
şi
realismul – curente literare ce
valorifică ideea de relativitate
ale celor două noţiuni iniţiale
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Clasicismul este un curent
literar-artistic - având centrul
de iradiere în Franţa, ale
cărui principii au orientat
creaţia artistică europeană
între secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea. Pornind de la
modelele
artistice
(arhitectură,
sculptură,
literatură) ale Antichităţii,
considerate ca întruchipări
perfecte ale idealului de
frumuseţe
şi
armonie,
clasicismul aspiră să reflecte
realitatea în opere de artă
desăvârşite
ca
realizare
artistică, opere care să-l ajute
pe om să atingă idealul

frumuseţii morale, ȋntr-un
cuvȃnt, titlul de „forţe ale
binelui”.
Urmărind crearea unor opere
ale căror personaje să fie
animate de înalte idealuri
eroice şi principii morale
ferme, scriitorii clasici s-au
preocupat în mod special de
crearea unor eroi ideali,
înzestraţi cu cele mai înalte
virtuţi morale şi capabili de
fapte
eroice.
Modul de viaţă al burgheziei,
aflată în plină ascensiune în
epoca respectivă, era lăsat
pe planul doi, de aceasta
ocupându-se speciile literare
socotite inferioare (comedia,
satira, fabula). Aceste specii
erau considerate modele
negative, ele ocupându-se în
special
de
înfierarea
anumitor vicii (comedia era
văzută
de Aristotel ca
"înfierare” a viciilor), de
prezentarea unor aspecte
negative
care
trebuie
îndreptate.
Eroii clasici sunt oameni tari,
propriii lor stăpâni, care îşi
fac
întodeauna
datoria,
învingându-şi sentimentele
potrivnice;
Spre
deosebire
de romantism, care pune accent
pe sentimente, în operele

literare
clasice
este
regăsită raţiunea,ca element
definitoriu
al
modului
de
percepţie al unui om asupra
unui lucru ,fapt, ȋntȃmplare.
Un exemplu puternic ce
valorifică ideea de relativitate
ȋntre bine şi rău ȋl reprezintă
opera
„Avarul”
aparţinȃnd
scriitorului Molière. Subiectul
acestei opere este conceput
pornind
de
la
povestea
unui zgârcit care îşi ascunde
comoara,dominat
de
ideea
pierderii acesteia.
~Scurt

rezumat~

Acţiunea se desfăşoară la
Paris.Valere şi Elise erau
îndrăgostiţi însă erau nevoiţi
să se întâlnească în secret
din pricinalui
Harpagon.Cleant îi mărturisi
surorii sale că şi el este
îndrăgostit de o fată oarecare
dar din pricinafaptului că era
săracă, tatăl său nu ar fi
acceptat-o.Harpagon
plănuieşte să-şi căsătorească
fiica cu Anselme, pentru a-şi
spori averea.Anunţă şi că
24

doreşte să se însoare din nou
cu o fată tânără, care se
dovedi a fi exact iubita lui
Cleante.La cină, Mariane
apăru însoţită de Frosine, cu
toate acestea cel care îi face
o
impresiebună
şi
îi
cucereşte inima este Cleante,
admiratorul său, ce îşi
declară
subtil
dragostea.Frosine le oferă
ajutorul, încercând
să-l
ispitească
pe
Harpagon
printr-o văduvă bogată,astfel
să
renunţe
la
Mariane.Jupânul Jacques se
joacă cu amândoi, spunândule că celălalt a renunţatla
Mariane, izbucnind o ceartă
mai intensă între ei.Banii îi
sunt furaţi, Harpagon având o
criză de nebunie. Cheamă
comisarul şi secretarul.Din
cauza lui Jacques, Harpagon
îl interoghează pe Valere,
aflând într-un final că era
îndrăgostit de Elise. Cleante
îi mărturiseşte că i-a furat
banii, şi îi v-a înapoia doar
dacă i-o dă înapoi pe
Mariane. Apare Anselme
când Valere dezvăluie faptul

că este fiul lui Thomas d'
Alburcy. Mariane se dovedi a
fi fiica aceluia, iar Anselne
însuşi tatăl lor, toţi având o
reuniune de familie fericită.
Anselme îl convinge pe
Harpagon să-i lase pe copii
să-şi urmeze inimile, plătind
toate cheltuielile.În toată
această
atmosferă
grandioasă,
veselă,
Harpagon tot continua să
ceară
banii
furaţi.
Aici, regăsim ȋn contrarietate
viziunea copiilor lui Harpagon
asupra vieţii, unde dragostea
se afla pe primul plan, cu
viziunea proprie a acestuia ,
care e bine fixată pe puterea
averii, şi ȋncercarea obsesivă
de păstrare a acesteia,
indiferent de consecinţe.
Autorul reuşeşte să ofere
o viziune amplă asupra unor
idei aflate ȋn relaţie de
opoziţie , conturȃnd portretul
moral al fiecărui personaj
participant la acţiunea operei,
prin mijloace deja bine
cunoscute, dar aplicate la un
nivel superior al profunzimii,
25

oferind astfel diverse lecţii de
viaţă
esenţiale
pentru
formarea unui caracter uman,
a
unei
opinii
asupra
semnificaţiilor acestei vieţi şi
capacitatea de distincţie după
anumite criterii proprii a
termenului de „bine” şi acela
de
„rău”.
În concluzie, binele perceput
de aceste personaje diferă,
raportȃndu-ne la aceeaşi
temă,
fapt
ce
susţine
prezenta relativităţii ȋntre
ceea ce este identificat ca
fiind
bine
sau
rău.

realismului au ca principiu de
bază
obiectivitatea
şi
luciditatea, individul fiind
ȋnfăţişat ȋn dimensiunea lui
socială.
Prin intermediul realismului,
se remarcă autorul Fiodor
Dostoevski
prin
scrierea
romanului
„Crimă
şi
pedeapsă” ce a reprezentat
un puternic impact asupra
literaturii universale, prin
amplitudirea şi complexitatea
utilizată ȋn scrierea acestei
opere.
Crimă şi pedeapsă este un
roman
scris
de
autorul
rus Fiodor Dostoevski, fiind
publicat pentru prima dată în
ziarul intitulat „Mesagerul rus”,
apărând în 12 numere lunare ca
mai târziu să fie publicat ca
roman, fiind considerat una
dintre cele mai cunoscute opere
literare a tuturor timpurilor, cu
influenţe asupra romancierilor
ce
i-au
urmat.

Realismul este un curent
literar care se manifestă în
secolul XIX şi are drept
centru de iradiere Franţa.
Mişcare, curent, atitudine în
creaţia sau teoria literară şi
artistică având ca principiu de
bază reflectarea realităţii în
datele ei esenţiale, obiective,
caracteristice,
concepţie
opusă idealismului, potrivit
căruia,
lucrurile
există
independent de faptul că sunt
percepute
sau
nu.
Trăsăturile
estetice
ale

~Scurt

rezumat~

Romanul prezintă în prim plan
drama
lui Raskolnikov,
un
student care pune la cale
uciderea şi jefuirea unei bătrâne
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cămătare, pentru a-şi rezolva
problemele financiare, dar şi din
dorinţa de a-şi demonstra lui
însuşi că este îndreptăţit să o
facă.

Pe de alta parte, tânărul
încercă să îşi protejeze sora, pe
Dunia, de admiratorii acesteia,
dar şi dragostea lui neaşteptată
pentru o tânără prostituată,
Sonia
Marmeladova,
în
incercarea obsesiva de a scăpa
de remuşcări şi a se mântui prin
ispăşire, totusi, ramanand cu
vina, datorita faptului ca nici in
ultimul ceas, mama acestuia nu
i-a
putut
oferi
iertarea.

Etalând unele simptome
de grandomanie, Raskolnikov
se considera o persoană
înzestrată cu calităţi deosebite,
asemenea lui Napoleon, un
caracter in care personajul
principal regaseste inspiratie.
Ca om extraordinar, îşi simte
justificată decizia de a ucide,
încât nu se mai include în
barierele morale ale oamenilor
de rând. Cu toate acestea însă,
imediat după săvârşirea crimei,
protagonistul se îmbolnăveşte şi
are remuşcări cu privire la
acţiunile
lui.
Romanul
portretizează realizarea treptată
a infracţiunii lui Raskolnikov şi
dorinţa lui puternica de a se
confesa.

Acest roman, satirizează
povestea unui caracter pierdut
printre ramurile mȃndriei, ale
megalomaniei absolute, cuprins
de o dorinţă nestăpȃnită de
independenţă, de dorinţa de a
ȋşi crea propriul bine, indiferent
de răul pe care ȋl cauzează
celorlalţi ȋncercȃnd să ȋşi
demonstreze ideea citită ȋntr-o
carte „oamenii puternici pot face
orice”.
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Acesta poartă o luptă puternică
a conştiinţei, a cărei triumf este
ȋmpiedicat
de
dorinţa
necuviincioasă ce ȋi străpungea
mintea,ducȃnd la destramarea
relaţiilor interfamiliale şi sociale.

Personajul
principal
ajunge la decizia de ucidere a
unor persoane nevinovate, pe
baza unor motive nefondate ȋn
plan social şi moral, totuşi,
considerate drept un bine pe
care ȋl merita cu desăvȃrşire.

3.Moara cu noroc
”Pentru ca ceva sa fie frumos trebuie inainte de toate sa fie bun si
adevarat”
(Ioan Slavici)
~Scurt rezumat~
Ghiţă, un cizmar, cu viaţă
modestă,
hotărăşte
să-şi
îmbunătăţească existenţa şi ia în
arendă cârciuma de la Moara cu
noroc.
Aceasta
este
aşezată
la
răscruce de drumuri, în loc
pustiu, lângă o moară părăsită,
astfel încât principalii clienţi
sunt drumeţi şi mai ales
porcarii ce îşi pasc turmele în
luncile şi pădurile din preajmă.
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conflictului, concentrȃndu-se
asupra celui interior, pe baza
schimbărilor ce intrevin ȋn
caracterul personajului pe
parcursul evoluţiei ȋn operă,
indusă de către un mediu
nefavorabil, şi expunerea ȋn
mod
vulnerabil
prin
parcurgerea
conflictelor.
Opera este
consistentă,
organizată ȋn 17 capitole,
circulară, deoarece ȋncepe şi
se sfȃrşeşte prin intervenţia
bătrȃnei.
Datorită faptului că avem
de-a face cu o nuvelă, nu
acţiunea,
ci
personajele
conferă valoarea artistică
scrierii.
Este observată ȋndeaproape
convertirea individului ȋntr-o
societate pentru care nu este
pregătit, pe care doreşte să o
ȋnţeleagă şi să se integreze,
acte ȋn care eşuează,
totodată dezumanizȃndu-se
treptat, datorită ȋntȃmplărilor
şi situaţiilor la care este
supus
acesta.
Tema nuvelei poartă, deci,
valori etice şi psihologice,
dorind să demostreze că
dorinţele
de
ȋmbogăţire
/parvenire duc,ȋn cele din
urmă,la declinul moral şi
spiritual
al
individului.
Subiectul este
construit

Pentru a sta la Moara cu noroc,
Ghiţă trebuie să devină omul
lui Lică, sămădăul.
Nehotărât între a accepta
compromisul şi a-l trăda pe
Lică, Ghiţă îşi prăpădeşte
agoniseala, îşi ucide nevasta
şi, în cele din urmă, îşi pierde
viaţa. In final, „Moara cu
noroc” arde, iar sămădăul se
sinucide.
Moara
cu
noroc este
o nuvelă
psihologica scrisă
de Ioan
Slavici, tratând consecinţele
pe care dorinţa de îmbogăţire
le are asupra destinului
uman. A apărut ȋn anul
1881, fiind inclusă ȋn “Novele
din popor”, volum care a
constituit ȋn literatura romȃnă
un exemplu de scriere
tradiţionalistă
şi
totodată,realistă.Poate
fi
privită,de asemenea,precum
o ilustrare a noţiunilor
teoretice susţinute de Titu
Maiorescu şi Junimea(“are
specific
naţional,
este
autentică”).Majoritatea
criticilor consideră această
operă ca fiind creaţia cea mai
importantă a autorului, alături
de Pădureanca şi
romanul Mara.
Nuvela psihologică şi
realistă „Moara cu noroc” se
individualizează prin tipul
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,Lică, iar Ghiţă nu e decȃt
muiere ȋmbrăcată ȋn haine
bărbăteşti, ba chiar mai rău
decȃt
aşa.” .
Hanul devine simbol al
ȋmbogăţirii şi va exercita
influenţe negative asupra lui
Ghiţă ȋn acelaşi mod ȋn care
o va face Lică Sămădăul,
devenind mediul propice
pentru un ȋmpărţit al banilor.
Modalităţile
de
expunere sunt folosite variat,
pentru a sugera gama variată
de stări şi pentru a focaliza
asupra
aspectelor
care
captivează.
Naraţiunea este dinamizată şi
dramatizată
prin
dialog(partea de ȋnceput a
nuvelei), apoi ritmul este
ȋncetinit
prin
prezenţa
secvenţelor descriptive cu rol
ȋn
descrierea
cadrului
naraţiuni,
a
conturării
diferitelor
portrete.
Opera este concentrată ȋn
jurul dorinţei de îmbogaţire,
degradarea morală, impactul
dezumanizant al banului
asupra omului tradiţional.
Astfel,
putem
concluziona, prin intermediul
celor spuse anterior, faptul că
tema binelui şi a răului,
respectiv conflictul dintre
acestea,
va
rămȃne

clasic,organizat
pe
momentele subiectului ,ȋnsă
evitȃnd liniaritatea, acţiunea
dezvoltȃndu-se pe mai multe
planuri
ȋn
manieră
romȃnescă,ȋn prim-plan fiind
plasat un personaj a cărui
evoluţie va fi urmărită pe
parcursul operei. Interesant
de urmărit este jocul de
alternanţă
a
conflictelor
interior şi exterior, acestea
potentȃndu-se reciproc pe tot
parcursul
operei.
Personajele create de către
Slavici sunt bine conturate,
veridice, fiind rezultate ale
propriilor fapte, acţiuni şi
gȃnduri,hotărȃnd
liber,
neconstrȃnse decȃt de forţa
destinului.
Acţiunea este focalizată ȋn
jurul personajului central,
Ghiţă,
care,ȋmpreună
cu
soţia
sa, Ana şi Lică
Sămădăul formează
“triunghiul
nefericirii”.
În
conturarea
protagonistului se reunesc
două perspective esenţiale:
realismul psihologic (evoluţia
personajului) şi clasicismul
(viziunea de ansamblu care
priveşte
destinele
personajelor), rezultatul fiind
un personaj unic, ”Tu eşti om
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pretutindeni o tema abordată
cu
lejeritate
de
către
majoritatea scriitorilor, ȋnsă,
modul
de
percepţie
a
acestora depinde ȋntrutotul
de caracterul şi concepţiile
dobȃndite/insuflate de fiecare
individ ȋn parte, fapt care
dovedeşte cu tărie , faptul că

binele şi răul, sunt două
noţiuni abstracte şi de
asemenea,
relative.

ex:
Ioan Slavici- Moara cu noroceditura .... Bucureşti 190
Titu Maiorescu- Critici George
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