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CUARȚUL ROZ – Piatra iubirii
necondiționate
În mitologia greacă, cuarțul roz
a devenit cunoscut ca piatră a
iubirii și împăcării din momentul
în care Afrodita, în efortul de a-l
salva pe Adonis-rănit de Ares,
zeul Soarelui, îndrăgostit și el
de Afrodita s-a înțepat în spinii
unui tufiș. Sângele celor doi
îndrăgostiți, căzut pe un cuarț
alb l-au transformat în cuarț roz.
Se pare că romanii foloseau
cuarțul
roz
atât
pentru
confecționarea sigiliilor, cât și
pentru tratarea problemelor de
respirație, durerilor de cap și
eliminarea
toxinelor
din
organism. Mai târziu, romanii
ofereau cuarțul roz în dar, ca
dovadă de iubire.

Se spune că acest cristal atrage
persoane bune în preajma
noastră și nu e de mirare. În
momentul în care suntem
echilibrați din punct de vedere
emoțional și plini de iubire
necondiționată, atragem acelaşi
tip de energie.
Cuarțul Roz este piatra de
chintesență a iubirii – a iubirii de
sine, a iubirii față de partenerul
de viaţă, de copii, de familie, de
prieteni, de comunitate, de
Pamânt,
de
Univers,
de
Divinitate.

Egiptenii considerau că acest
cuarț
previne îmbătrânirea.
Bijuteriile din cuarț roz au fost
folosite încă din anul 7000
înainte de Hristos în zona
Mesopotamiei.
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Meditând cu o astfel de piatră
se creează o energie iubitoare
ȋn jurul nostru, activându-se
chakra inimii pentru a împărtăși
cu toți cei care ne înconjoară,
dar și cu tot ce ne înconjoară
iubirea interioară înnăscută.
Atunci când experimentăm cu
adevarat iubirea nu ne gândim
deloc la cât de mult oferim și la
cât primim ȋn schimb, deoarece
cel care iubește și cel care este
iubit devin unul singur. Cuarțul
Roz ne învață să înlăturăm
limitele izolării de sine şi a
neîncrederii și ne ajută să
împărtășim
toată
energia
iubitoare care vine din „miezul”
inimii.

Cuarțul Roz este piatra iubirii
necondiționate și a păcii infinite.
Ne predă lecţii adevărate şi
esenţe ale iubirii. Calmează,
conferă siguranţa şi este ideal ȋn
situaţiile de criză sau ȋn cele
traumatice. Dacă dorim să
atragem iubirea ȋn viaţa noastră,
este suficient să folosim acest
Cuarţ romantic. Plasat lângă pat
sau ȋn colţul relaţiilor din casă,
acesta este atât de eficient ȋn
atragerea iubirii ȋncât unii au
uneori nevoie de un Ametist
pentru a calma puţin lucrurile. În
cazul relaţiilor deja existente,
Cuarţul
Roz
restabileşte
ȋncrederea şi
armonia şi
ȋncurajează
iubirea
necondiţionată.
IULIA MATIŞ
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Despre BALUL BOBOCILOR
În
acest
an,Colegiul
Naţional
“Silvania” a organizat Balul bobocilor
,pentru prima dată ,la Prestige Events
.Această decizie s-a dovedit a fi una
inspirată , ȋntrucât ȋntregul bal s-a
desfăşurat impecabil , iar publicul a
avut parte de cele mai bune condiţii .
Organizatorii au facut o treabă
excelentă , ȋntrucât concurenţii au
fost foarte bine pregătiţi ,au avut
nişte prezentări ingenioase şi probe
de talent inedite . Acest lucru s-a
datorat şi implicării concurenţilor ,
desigur, care au pus suflet ȋn tot ceea
ce au facut şi au dat tot ceea ce au
avut mai bun . Prestaţiile fără cusur
ale acestora au făcut competiţia mult
mai interesantă ,ȋntrucât concurenţa
a fost foarte ridicată . Fiecare
concurent a avut parte de susţinerea
celor apropiaţi ,de susţinerea
colegilor sau a familiei , deoarece
numărul persoanelor care au avut
acces la eveniment a fost destul de
restrâns .

devenind un personaj din lumea
fictivă
a
seriei
.Costumaţia
concurenţilor , prezentarea generală
a acestora , realizată printr-un mic
filmuleţ , precum şi prezentările
individuale au introdus publicul ȋn
lumea de basm a poveştii specificate.
Chiar la ȋnceputul evenimentului a
avut loc şi un moment destul de
emoţionant ,prin care s-a prezentat
,pe scurt,viaţa autoarei seriei Harry
Potter,J.K.Rowling.
Juriul s-a ridicat , de asemenea , la
nivelul aşteptărilor , notându-i cu
mare grijă pe concurenţi . În jurizarea
concurenţilor a fost implicat şi
publicul , care a putut să-şi voteze
favoriţii .În final , cei mai buni au
câştigat şi au fost premiaţi .
După părerea mea , Balul bobocilor
din acest an a fost un real succes şi sa ridicat la nivelul aşteptărilor .

Tema principală a balului a fost
“Harry Potter”,fiecare concurent

MELANIA MOLNAR
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depăşească limitele şi să işi
folosească talentele ȋn scopul
de a ne impresiona. Pentru
câteva ore am ieşit din rutina
mea zilnică şi mi-am delectat
simţurile cu noile experienţe şi
momente
acumulate
pe
parcursul balului. Acest bal a
oferit concurenţilor oportunitatea
deschiderii unor noi orizonturi
spre
cunoaştere,
spre
descoperirea de sine, dar şi un
imbold de a-şi ȋntrece limitele."

"Balul a reprezentat pentru mine
o experienă nouă, cu senzaţii şi
trăiri noi. Am reuşit să fiu alături
de colegi şi de foşti colegi ȋn
cele mai delicate şi minunate
momente ale acestora. Atât
localul cât şi reprezentaţiile
paticipanţilor
au
oferit
o
atmosferă nemaipomenită care
să inducă publicul cu adevarat
ȋn tema Harry Potter.
Acest bal a avut la bază oameni
dedicaţi care au reuşit să ȋşi

ANDREEA ILIEŞ
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Balul Balurilor 2018
Balul
Balurilor
este
un
eveniment
anual,
caritabil,
organizat de Consiliul Local al
Tinerilor Zalău. Pe lângă faptul
că noi, CLT Zalău, reușim să
strângem o sumă considerabilă
pe care o donăm la finalul
evenimentului unui caz specific
ce are nevoie de ajutor, reușim
și să organizăm un show pentru
a anima tineretul.

imaginația și am reușit să
echilibrăm trecutul și viitorul în
prezent. Echipele participante
au fost 12 la număr, iar
reprezentanții
liceelor
au
provenit de la: Colegiul Național
„Silvania”, Liceul Pedagogic
„Gh. Șincai”, Colegiul Tehnic
„Al. Papiu Ilarian”, Liceul de Artă
„Ioan Sima”, Liceul Tehnologic
Mihai Viteazul.

Acest an a adus mici modificări
acestui mare eveniment, unele
bune, iar altele mai puțin bune.
Nu am reușit să aducem pe
scenă un artist național, ci doar
artiști locali, ceea ce a făcut ca
balul să nu fie așa memorabil în
viitor, probabil. Însă, punctul
nostru forte a fost, de data asta,
distribuția
mult
mai
bine
organizată a biletelor, care a
sporit aprecierea oamenilor față
de CLT.

De data asta,
am fost
organizatoare și pot să spun că
am dat ce a fost mai bun din
mine ca să mă remarc prin
implicare.
Am
fost
mulți
organizatori, aproximativ 40 de
persoane, dar fără câteva
persoane ce și-au dat cu
adevărat interesul, balul nu ar
mai fi fost atât de calitativ. Am
pregătit echipele de boboci cinci
săptămâni la rând. Acele
săptămâni au fost cu adevărat
dificile pentru fiecare în parte,
deoarece aveam de constituit o
prezentare și un moment artistic
(de circa 5 minute) cu care
bobocii pe care i-am organizat
să apară pe scenă. Stresul a

Tema
balului,
„Days
of
futurepast”, prezintă în analogie
anii 1950 și 2150. Ne-a solicitat
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dominat în săptămâna balului,
fiindcă nu realizam rapiditatea
cu care a trecut timpul.
Ca organizator și șef al
departamentului artistic, m-am
ocupat în principal de decorul
balului, dansurile de grup ale
bobocilor și alte detalii precum:
sponsori, vinderea biletelor,
machiaj pentru filmulețul de
început. Seara balului a fost
minunată. Bobocii erau agitați,
dar entuziasmați și nostalgici.
Toate cele 5 săptămâni se
sfârșeau în acea seară. În
schimb, eu eram mulțumită de
ce am reușit să realizez și mă
bucuram pentru că mi-am
satisfăcut dorințele proprii prin
implicarea
mea
atât
de
evidentă. Îmi doream ca bobocii
să-și prezinte momentele cu
succes și să fie și ei mulțumiți,
la rândul lor, de munca pe care
au depus-o și de rezultate
(aplauze din plin). Pentru
început, cei 4 prezentatori au
informat publicul care este
scopul balului, cel de a dona
bănuții unei persoane care are
nevoie de ei, urmând dansul de
grup al bobocilor. Filmulețul de
introducere ce a urmat a avut un
impact plăcut în sală și a
prezentat mai bine referința
temei balului. Prima probă a
bobocilor a fost prezentarea,

unde fiecare pereche a avut la
dispoziție două minute să își
prezinte personajul, numele și
intențiile cu care a venit la bal.
Cea de-a doua probă a constat
în prezentarea momentelor de
talent, fie individual, fie în
perechi. Au fost momente
impresionante precum dansuri
dificile, demonstrație de karate,
scenete, pictură, artiști muzicali.
Ultima probă a fost proba
surpriză în care fiecare pereche
a venit pe scenă pe rând. Cei
doi aflați pe scenă au extras un
bilețel pe care scria un grup de
cuvinte și au fost supuși unui
dialog ce trebuia să cuprindă
cuvintele marcate pe bilețel.
Părerea mea este că această
probă a scos la iveală bobocii
mai dezinvolți. Cât timp juriul,
format din 5 persoane cu
meserii ce au legătură cu
publicul și scena, a deliberat,
am fost încântați de prezența
fostului elev al CNS-ului, Andrei
Blaj, solist vocal. Ceilalți artiști
locali au fost Miruna Muste și
Mario Morar care au reușit să
întrețină o atmosferă plăcută.
Juriul a deliberat, iar câștigătorii
au fost Țoc Adelina, miss boboc
2018 și Prodan Tudor, mister
boboc 2018, amândoi elevi ai
Liceului Pedagogic Gh. Șincai.
Miss popularitate și mister
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popularitate au fost obținute de
Vancea Rădița, respectiv Terec
Alex, elevi ai CNS-ului.

A fost un bal reușit, plin de
emoții constructive, cu greșeli
minime, la care vom fi mai atenți
pe viitor.
MARIA MOGOŞ
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8 MartieZiua Femeii

Data de 8 Martie marchează
ziua internaţională a femeii, zi în
care
celebrăm
importanţa
femeilor în lume. Femeia este
una dintre cele mai puternice
fiinţe, una care ştie să obţină
ceea ce doreşte şi care are
puterea necesară de a depăşi
obstacolele ce i se ivesc în cale
zi de zi.

şi puternice femei dintre toate, şi
anume mamele noastre.

Ele sunt cele care ne cunosc cel
mai bine, cele care ne sunt
alături la bine şi la greu şi cele
care nu vor judeca niciodată,
orice ar fi. Ele sunt singurele
care şi-ar da până şi viaţa doar
ca să ne vadă fericiţi.

Sărbătorim data de 8 Martie
pentru a ne arăta solidaritatea şi
respectul pe care le avem faţă
de femeile din viaţa noastră,
faţă de cele care au luptat
pentru noi chiar dacă nu am
avut ocazia de a le cunoaşte în
persoană, faţă de cele care încă
luptă alături de noi pentru a crea
o lume mai frumoasă şi mai
puternică zi de zi. Totodată
celebrăm şi cele mai curajoase

Data de 8 Martie nu este doar o
dată oarecare, doar o zi ca
oricare alta, ci o zi în care până
şi cel mai simplu ˝La mulţi ani!˝
sau ˝Mulţumesc pentru tot ce ai
făcut pentru mine!˝ ar trebui
9

rostit de către noi mamelor şi
femeilor din viaţa noastră, fie ea
prietenă, vecină sau profesoară.
Este ziua în care ar trebui să
lăsăm cuvintele să-şi ia zborul şi

să-i facă ziua mai frumoasă unei
femei speciale din vieţile
noastre.
Fiecare femeie merită să audă
un ˝La mulţi ani!˝ de ziua lor.

DANA MUREŞAN
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Excursie în munți
Se
vestea
o
măreață zi de iulie.
Aerul îmbălsămat de
parfumul florilor şi
răcoarea
dimineții
dădea întregii naturi o
nespusă
frăgezime.
Minunea verii fugea
pretutindeni la vale,
scânteind în lumină.
La răsărit se ivi geana de aur
a unui soare tânăr. Într-o
clipă, el șterse umbra cenușie
de pe fruntea munților
neguroși
și
preschimbă
bobițele
de
rouă
în
strălucitoare diamante.

ca albastrul cerului adânc,
mesteceni cu a lor trunchiuri
de
argint
și
frunze
tremurânde sau brazi ce ating
infinitul... Sărutarea dulce a
naturii ne mângaie privirea cu
un farmec nespus. Apucarăm
pe o cărăruie strâmta, atât de
strâmta, încat de-abia puteai
străbate cu sufletul prin
desișul întunecos. Măreția
singurătății era tulburată doar

Gustam împreună cu familia
mea clipe de negrăită fericire,
într-un loc pierdut, în creierii
munților. Coline cu dulci
povârnișuri, pârâuri limpezi
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de glasul vântului. După ce,
vreme de un ceas colindarăm
prin umbra tăinuită a pădurii,
o despicătură verticală în
peretele zidului de stâncă ne
atrase atenția. Intrarea - o
ȋnvălmășeală de mărăciniș
spinos, des ca pânza de
păianjen, ferită de ochii
călătorului,
purta
totuși
semnele unor pași ce
înfruntaseră sălbăticia încă
dinaintea noastră.

în fața unei priveliști cu totul
neașteptate.
O rază de soare,
desprinsă din seninul cerului
de vară își răsfrângea lumina
pe
crestele unor ursuleți
jucăuși și zglobii, asemeni
unor copii neastâmpărați. Iam admirat îndelung și chiar
i-am mângâiat... cu privirea,
bineînțeles.
Conștiința
reîntoarcerii însă la cuib a
celei ce natura le-a hărăzit-o
drept mamă ne-a făcut să ne
continuăm drumul și să lăsăm
în urma noastră imagini pe
care mintea le va păstra
veșnic spre amintire.

Urmele unei civilizații
de altădată sau un pustnic
bătrân, retras de lume şi
hotărât a întâmpina viscolul
vieții doar pentru a păși pe
tărâmul făgăduinței,
era
pentru noi, taina ascunsă
înlăuntrul peșterii ce ne capta
privirea.
Îndrăzneala
și
dorința de a savura bucuria
unei descoperiri închipuite,
ne conduse în cele din urmă,

Căldura miezului de
iulie își intrase ȋn drepturi, iar
noi, întinși pe o pajişte
scăldată în lumină și culoare
ne hrăneam cu parfumul
florilor
ce
înveșmânta
întinderile ondulate.
XONIA PURCĂRAŞ
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Dragobetele vs Valentine’s
Day
generală şi
un prilej de bucurie. Mai demult,
ziua de 14 februarie era numită
Ziua Nunţii Păsărilor, oamenii
crezând că în această zi
păsările îşi aleg perechea. Este,
aşadar, o zi închinată dragostei.
La noi ea este legată de
Dragobete, Vrăjitorul Iubirii, care
era serbat pe 24 februarie.

În ultimul timp, aniversarea
Sfântului Valentin a câştigat o
mare popularitate în rândul
tinerilor, iar Dragobetele, zeul
dragostei sau “Cap de
primăvară”, a pierdut teren.
Venirea primăverii înseamnă
redeşteptarea la viaţă şi
începerea unui nou ciclu al
naturii. Este o renaştere

Valentine’s Day

Valentine`s Day, sărbătoarea
importată de peste ocean, a
intrat în rutina anuală a
românilor, în 14 februarie, prilej
pentru îndrăgostiţi de a mărturisi
persoanelor iubite sentimentele
şi de a le face daruri. Marcarea
aceastei zile a adus un val de

critici, inclusiv din partea
reprezentanţilor bisericilor, în
condiţiile în care cultura
autohtonă include o sărbătoare
dedicată iubirii. Dilema
dezbătută a fost dacă e mai
bine să importăm obiceiuri sau
să (re)inventăm tradiţii locale.
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Dragobetele

Dragobetele, sărbătoarea
dragostei la români, îşi are
rădăcinile în tradiţiile dace şi în
credinţa într-un fel de zeu al
iubirii. Dragobete, fiul Dochiei,
era zeul dragostei şi al bunei
dispoziţii. I se mai spunea Cap
de Primăvară sau Cap de Vară
şi era identificat cu Cupidon,
zeul iubirii în mitologia romană,
şi cu Eros, corespondentul
acestuia în mitologia greacă.Un
alt nume al său era Năvalnicul,
fiind perceput ca un fecior

frumos şi iubăreţ nevoie mare,
care le face pe tinerele fete săşi piardă minţile.
Aşadar ce serbăm? Dragobetele
sau Valentine’s Day? Avem
nevoia de a ne demonstra
iubirea față de perechea noastră
într-o zi specială? Bineînțeles că
nu, însă este plăcut să ai un mic
imbold care să te transpună întro ambianță mai romantică față
de alte zile.

DENISA NICORICIU
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Rugăminte
Simte-mi îndârjit inima-mi cum bate,
Ascultă-mi glasul rece printre tremuratele șoapte,
Încălzește-mi trupul firav în miez de noapte,
Păzește-mi calda respirație plină de aviditate,
Umple-mi sufletul cu preadorita deplinătate,
Înțelege-mi mintea îndelung chinuită de anxietate.

Iartă-mi cuvintele grele,lipsite de afectivitate,
Scutește-mă de anosta anemie adusă de tenacitate,
Ocrotește-mă de priviri dure, pline de aciditate,
Oferă-mi clipe dulci, stăpânite de sublimitate,
Promite-mi că mă vei lipsi de vanitate,
Iubește-mi aprins, în amănunt întreaga entitate...
Iar eu voi fi a ta în deplinătate.

BIANCA SABĂU
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POSTMODERNISMUL
Poem despre noi
Voci scrâșnind, degete arătând
O lume crudă făcută pentru străini.
Vina este zdrobitoare, vina este bântuitoare
O închisoare pe care nimeni nu o scapă.
Nicăieri nu e în siguranță
Pentru un refugiat
Ca si tine
Ca mine.
Singuratatea este un monstru
De care nu poți alerga.
Unde mergi,
Te așteaptă deja.
Unde te ascunzi,
Totul este gata. Ascultă!
Tu esti speranta mea
In intuneric.
Eu cred în dragoste
Din cauza ta.
Impreuna suntem
Liberi de tristețe.
Pentru că "tu și cu mine"
Are doar loc
Pentru doi.
OANA NEGREAN
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SĂRBĂTOAREA PASCALĂ
răstignit, a murit pe cruce şi a
fost pus în mormânt, iar după

Paştele este cea mai veche şi
importantă
sărbătoare
a
creştinătăţii, care a adus
omenirii speranţa mântuirii şi a
vieţii veşnice, prin sacrificiul lui
Iisus Hristos, Învierea fiind,
după cum spunea părintele
Arsenie Boca, singura minune
care se arată tuturor, credincioşi
şi necredincioşi.

trei zile a înviat din morţi.
Duminică
dis-de-dimineaţă,
Iisus Hristos a înviat ca un
biruitor, cu puterea dumnezeirii
Sale,
ca
să
împlinească
Scriptura şi cele hotărâte de
iconomia
divină
pentru
mântuirea neamului omenesc,
explică părintele Constantin
Stoica, purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române.

Scopul
acestei
sărbători
creştine este amintirea vie a
patimii, a morţii şi a Învierii lui
Iisus Hristos. Sfânta Scriptură a
Noului Testament spune că
Iisus Hristos, înainte de a
pătimi, a prezis de mai multe ori
că va fi răstignit, dar a treia zi va
învia. De teama aceasta, iudeii
au pus soldaţi de pază la
mormântul lui Iisus Hristos.
Totuşi,
minunea
s-a
întâmplat.După
intrarea
solemnă
în
Ierusalim,
Mântuitorul a fost judecat şi

Sărbătoarea Învierii Domnului
este
cea
mai
mărită,
îmbucurătoare şi solemnă dintre
sărbătorile anului. Duminica
Învierii guvernează întocmirea
întregului
ciclu
mobil
de
sărbători al anului bisericesc,
amintindu-ne
de
trecerea
noastră de la întuneric la lumină
şi de la moarte la viaţă.
Paştele a fost sărbătorit încă de
la început în toată lumea
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creştină, însă nu peste tot la fel.
Izvoarele amintesc că în
Biserica primară au existat mari
diferenţe regionale în ceea ce
priveşte
data
şi
modul
sărbătoririi Paştelui. Creştinii din
părţile Asiei Mici şi ale Siriei,
care aveau ca temei practica
veche moştenită de la Sfinţii
Apostoli Ioan şi Filip, luau în
calcul ziua anuală sau lunară şi
sărbătoreau mai întâi moartea
Domnului ("Paştile Crucii") la 14
Nisan, apoi Învierea ("Paştile
Învierii") la 16 Nisan, indiferent
de ziua din săptămână în care
cădea această dată.Partizanii
acestei practici iudaizante mai
erau numiţi şi "quartodecimani",
fiindcă sărbătoreau Paştile la 14
Nisan, adică în aceeaşi zi cu
iudeii.Cea mai mare parte a
creştinătăţii
însă
(Apusul,
Egiptul, Grecia şi Palestina) lua
drept normă ziua săptămânală.
Ei sărbătoreau, aşadar, moartea
Domnului
întotdeauna
în
Vinerea cea mai apropiată de
14 Nisan, iar Învierea - în
duminica următoare, care cădea
totdeauna după 14 Nisan sau
după prima lună plină, după

echinocţiul
de
primăvară.O
parte dintre creştinii din Galia
sărbătorea Paştile la o dată fixă:
25 martie sau chiar 27 martie.
Ouăle roşii: Cel mai răspândit
obicei creştin de Paşte este
vopsirea de ouă roşii. Acestea
sunt nelipsite de pe masa
copioasă din prima zi a acestei
sărbători şi face deliciul celor
mici, care abia aşteaptă să le
ciocnească. Deşi ȋnainte nu se
accepta ca ouăle să aibă altă
culoare ȋn afară de cea roşie,
acum
lucrurile
s-au
mai
schimbat, iar mamele şi copiii le
colorează cu verde, galben sau
albastru. Există mai multe
legende legate de obiceiul
vopsirii
ouălor
ȋn
cultura
românească. Cea mai populară
dintre ele spune că Maica
Domnului, care venise să-şi
plângă fiul răstignit, a aşezat
coşul cu ouă lângă cruce şi
acestea au fost ȋnroşite de
sângele care picura din rănile lui
Iisus.
Lumina sfântă: În noaptea de
Înviere,
credincioşii
sunt
ȋncurajaţi să meargă la biserică
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şi să ia lumină. Ei trebuie să
aducă de acasă o lumânare, pe
care o vor aprinde cu cea pe
care o scoate părintele din altar.
Lumina
este
simbolul
Învierii.Cele mai multe familii
păstrează restul de lumânare
rămasă nearsă după slujbă şi o
aprind ȋn cursul anului ȋn cazul
ȋn care au un mare necaz. La
sfârşitul slujbei de Înviere,
preotul ȋmparte tuturor Sfintele
Paşti şi ȋi ȋmpărtăşeşte pe cei
mici.

prepară o data pe an de mame
şi bunici.

Indiferent cum este serbată sau
câte tentative de denigrare a
celei mai importante sărbători a
creştinilor au existat, Hristos a
izbutit cea mai strălucită biruinţă
ce nu i-a putut fi luată.Învierea
din morţi a lui Iisus Hristos este
semnul biruinţei sale, iar
comemorarea acestei Învieri
rămâne de milenii una dintre
cele mai importante sărbători
ale creştinătăţii.

Mielul: În România, toate
familiile servesc la masa de
Paşte carne de miel preparată
sub diverse forme. Fie că este
vorba despre friptură sau drob,
cei mici şi cei mari se bucură de
carnea gustoasă.Mielul este
simbolul Mântuitorului Iisus,
care a fost sacrificat pentru a
salva omenirea.
Pasca: Acest preparat dulce
obţinut din aluat, brânză şi
stafide este printre felurile
preferate ale celor mici. El se

ANTONIA CUC
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ION AGÂRBICEANU

Ion Agârbiceanu (n. 12
septembrie 1882, Cenade, AustroUngaria – d. 28
mai 1963, Cluj, Republica Populară
Română) a fost
un scriitor, ziarist și prozator româ
n, adept al sămănătorismului,
parlamentar, academician,
canonic și
protopop unit al Clujului. A fost
tatăl fizicianului Ion I.
Agârbiceanu.

preot greco-catolic în Munţii
Apuseni la Bucium-Şasa, la
Orlat lângă Sibiu şi apoi la Cluj,
ca preot, protopop şi canonic al
episcopiei de Cluj-Gherla.
A desfăşurat o bogată şi
îndelungată activitate la ASTRA
şi AGRU, ca membru al
Societăţii Scriitorilor şi membru
de
onoare
al
Academiei
Române. Format în şcolile
Blajului, era firesc ca Ion
Agârbiceanu să se numere
printre susţinătorii fervenţi ai
Unirii de la 1918, să fie membru
în Marele Sfat Naţional, să se
înroleze ca preot militar în
armata română, să adere la

Figură distinctă a literaturii
române din secolul al XX-lea,
creatorul
unei
opere
de
dimensiuni impunătoare, Ion
Agârbiceanu, „sfânt părinte al
literaturii
noastre”
(Lucian
Blaga),
a
urmat
clasele
gimnaziale şi liceale la Blaj,
cetate a latinismului, cu vechi
tradiţii culturale, îndrumat de
profesori erudiţi, subjugaţi de
crezurile lor ştiinţifice, dar şi
naţionale, care i-au marcat
personalitatea. După studii de
teologie la Budapesta va sluji ca
20

Partidul Naţional Român şi să
facă parte,ca deputat, din primul
Parlament al României şi apoi
senator şi vicepreşedinte al
Senatului.

subiectele se îmbulzesc sub
condei”. Dovada, descrierea
vieţii elevilor de la liceu, din
prima parte a romanului „Legea
trupului”,
prezentarea
unor
detalii despre seminariştii blăjeni
în paginile romanului „Legea
minţii”
şi
„Arhanghelii”,
completate cu schiţe, amintiri şi
mărturisiri
despre
perioada
blăjeană. La acestea se adaugă
romanul autobiografic „Licean…
odinioară”, unde pătrundem în
atmosfera Şcolilor de la Blaj, la
început de secol XX. Regizorul
Nicolae Mărgineanu a realizat
filmul „Flăcări pe comori” (1987),
după un scenariu semnat de Ion
Brad, inspirat după romanele
„Licean
…odinioară”
şi
„Arhanghelii”.

Activitatea literară
Ion Agârbiceanu, cel mai prolific
scriitor format în Şcolile Blajului,
a debutat cu poezie în paginile
ziarului „Unirea” de la Blaj, dar
la scurt timp i-a apărut volumul
de debut în proză „De la ţară”
(1905). Pe lângă romane,
povestiri,
amintiri,
Ion
Agârbiceanu a desfăşurat şi o
activitate publicistică foarte
bogată la Sibiu şi Cluj. În 1925,
mărturisea că pentru cei care au
petrecut mai mult de zece ani în
Şcolile Blajului, „amintirile şi

NICOLETA CHINDE
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ARHANGHELII
Roman din viaţa românilor ardeleni

Ion Agârbiceanu, născut ȋn anul
1882 , este considerat a fi unul
dintre
scriitorii
veridici
ai
literaturii române, având un rol
major ȋn crearea temeliilor
culturii
naţionale,
prin
intermediul
unor
scrieri
remarcabile precum romanul
''Arhanghelii'', operă ȋn care
acesta reuşeşte să readucă
cititorul pe plaiurile vieţii sociale
specific ardelene a vremurilor
ȋndepărtate.
Tema romanului este clasică,
abordată cu preponderenţă ȋn
operele marilor autori de
pretutindeni,
şi
anume
descrierea unei societăţi a
timpurilor vechi, ȋn acest caz
fiind vorba chiar despre traiul
oamenilor
din
ţinuturile
Ardealului de la ȋnceputul
secolului al XX-lea, când relaţiile
de
producţie
capitaliste
reprezentate prin bănci, aur,
afectează relaţiile de familie:
căsătorii din interes, zestre, trai

parazitar, chefuri. Scrierea are
la bază citatul aparţinând lui
Vasile Mureşan de pe o pagină
de carte trimisă Elenei Rodean :
''Adevărata fericire e ȋn noi
ȋnşine.'' prin intermediul căruia
este accentuată ideea potrivit
căreia valoriile şi principiile
morale ale unei fiinţe se
situează deasupra nevoilor şi
bunurilor
materiale.
Acţiunea
romanului
se
concentrează ȋn jurul unei mine
de aur ,denumită "Arhanghelii",
din Munţii Apuseni, mină aflată
ȋn proprietatea lui Iosif Rodean.
Acesta are un temperament
impulsiv, brutal, lacom, este
orgolios, voluntar, este un arivist
care a venit ca notar ȋn satul
Văleni şi se ȋnsoară cu o fată
săracă, fără carte din sat dar
care este moştenitoarea acelei
mine. Utilizându-se de resursele
acesteia,devine bogat. ȋşi dă
demisia din slujba de notar,
ceea ce o sperie pe soţia lui,
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de insistenţa soţiei sale Marina.
Vasile Mureşan este tipul
preotului tânăr, care crede că
prin predică se sădeşte credinţa
ȋn suflet ȋnsă tatăl său reuşeşte
să ȋi dea o lecţie când ȋi
spune:"Singur Dumnezeu e
acela care schimbă inima
omului." "Noi nu putem face
nimic
cu vorba noastră."
El o ia ȋn căsătorie pe
Elenuţa, fiica lui Iosif Rodean,
iar
avocaţii
Albescu
şi
Târnăveanu pe cele două surori
mai mari, Eugenia şi Octavia.
De aceea ,văzându-i ,Elenuţa ȋşi
zice ȋn gând: "Iată cum poate un
părinte să-şi nenorocească
copiii".
Ea
dovedeşte
o
maturitate deosebită pe tot
parcursul desfăşurării acţiunii.
Ea ȋnţelege că ei au interese
materiale,
că
trăiesc
ca
ȋnchinători la viţelul de aur, că
au sufletul pustiit şi respinge
viaţa aceasta ȋnchegată pe
lăcomie, care vrea să-i frângă
"aripile albe pe care sufletul său
le avea deschise, deşi nu ştia
unde va zbura". Elenuţa se va
căsători cu Vasile Mureşan şi
prăbuşirea minei lui Iosif

care-l vedea "un domn". Din
slujbaşul umil se conturează
tipul avarului,dominat de ideea
de putere:"Voi fi tot mai temut,
tot mai puternic. Ce-mi pasă mie
de-o zdreanţă de slujbă." fiind
momentul ȋn care acesta
conştientizează faptul că aurul
reprezintă
sursa
puterii
nemăsurate ȋntr-o societate care
ȋşi desfăşoară traiul ȋn funcţie de
bani.
Munca este un mod de a
exprima fiinţa şi este surprinsă
viaţa minerilor sub aspectul
realităţii muncii, mai ales prin
prisma efectului moral:"Nu e
muncă, e o vânătoare. Caută
toţi cu aprindere, izbesc cu
ciocanele, sfărâmă stânca şi
dacă după multă trudă, ȋn
ȋntuneric şi miros de groapă află
aurul, nu-l culeg ci-l răpesc cu
lăcomie. Îl privesc mai mult ca
pe un duşman după care au
alergat de-atâta vreme, decât ca
pe
un
prieten."
Acest proces al transformării
trăit de către losif Rodean
devine evident, ȋn momentul ȋn
care acesta se ȋmbracă cu furie,
ca să meargă la ȋnviere presat
23

Rodean, sărăcia ce se abate
asupra familiei n-o va afecta.
Înfiinţarea băncii Arhanghelii are

un caracter realist şi atestă
victoria relaţiilor
capitaliste.

ALEXANDRA CHIŞ
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Omul de ianuarie-David Mitchell
Capitolul III – Rudele
Capitolul ,,Rudele” ne
introduce în cadru o nouă
familie, Lamb, rudă cu familia
Taylor, din nucleul romanului.
Tot aici se prezintă discrepanța
dintre esență și aparență, dintre
conflictele și unitatea familiei
Taylor, aceasta dorind să le
expună oamenilor din exterior
imaginea unei familii ideale.
Această impresie este format
atât prin eforturile depuse
pregătirii mesei, cât și prin
dialogul dintre mama lui Jason
și mătușa Alice, în care fiecare
se etalează cu meritele copiilor:
,,Toate bune și frumoase în
semestrul ăsta la școală, nu-i
așa, băieți? Nigel e căpitanul
clubului de șah.”, ,,Jason a
câștigat Premiul de Poezie al
Bibliotecilor
comunale
din
Hereford și Worcester, a zis
mami. Nu-i așa, Jason?”
Descrierea mesei este una
luxuriantă, având rolul de a
potența
snobismul mamei:
,,Prânzul consta în cocteiluri de

creveți servite-n pahare de vin,
pe post de antreuri, cotlete de
miel cu vârfurile-n manșoane de
hârtie, cuibulețe de cartofi și
țelină-năbușită, ca fel principal
și
o
Alaskă-la-cuptor
ca
«desert»”, ,,Fuseseră scoase
inelele de sidef pentru șervete
(aduse de tata lui tati din
Birmania)”, ,,Bufetul cu băuturi e
deschis numai atunci când vin
musafiri sau neamuri”.
Totodată, în acest capitol
este prezentată situația tatălui la
locul
de
muncă,
Jason
comparându-și situația cu cea a
lui Gavin Coley: ,,tatăl i-a fost
dat afară de la Metalboxul din
Tewkesbury (…) iar părinții lui,
după un an, au divorțat” situație
ce
anticipează
destinul
protagonistului.
Un rol important în
acest capitol îl are Hugo,
verișorul lui Jason Taylor, pe
care protagonistul îl ia drept
model,
aceasta
oferindu-i
exemplul unui adolescent ideal,
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care își păstrează identitatea
prin caracterul puternic conturat.
Hugo nu se lasă influențat de
băieții din cercul lui Jason, dar
le
câștigă
aprecierea,
impresionându-i prin recordurile
pe care le obține la jocurile
electronice.
Siguranța
și
degajarea cu care verișorul său
privește viața este în contrast cu
personalitatea
tulburată
de
șovăieli a “Omului de ianuarie”,
de existența Viermelui Nevricos
ce îi macină sufletul. Un alt
contrast existent între cele două
rude îl constituie talentul
actoricesc al lui Hugo, în
antiteză
cu
defectele
de
exprimare ale lui Jason. Acesta
recurge la tehnica disimulării, în
momentul în care este pârât de
Nigel mamei sale, reușind să
influențeze prin cuvânt părerea
mamei. Astfel, defectele lui
Jason își găsesc soluție în
comportamentul
lui
Hugo,
discrepanța dintre cei doi
dezvăluind un ideal de evoluție
al protagonistului.

Prezența lui Hugo
determină schimbarea atitudinii
lui Jason, acesta dorind să-i
reflecte comportamentul vărului
mai mare. De aceea, el acordă
atenție
limbajului
său:,,Am
încercat să-mi aduc aminte
dacă eu spusesem «epic» de
când venise familia Lamb”,
opiniilor sale: ,,Nu, a mințit
Vierme Nevricos, ca să nu mă
considere Hugo prea familiar”,
dar și amenajării camerei sale:
,,îmi ascunsesem globul și
orice-ar mai fi putut Hugo să
considere copilăros”.
Hugo îi oferă exemplul
personal, sfătuindu-l să renunțe
la ezitările sale, considerate ,,un
cancer al caracterului”: ,,și eu
am fost ca tine, Jace, odată.
Mereu temător”. Acesta îi
prezintă
și
consecințele
nerespectării
recomandărilor
sale: ,,într-o bună zi o să te
trezești, o să te uiți în oglindă și
o să-i vezi pe unchiu-tău Brian
și unchiu-meu Michael”.
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Capitolul IV – Drumul de cai
Plecarea părinților îi oferă
oportunitatea protagonistului de
a avea libertatea pe care o
dorește. Dacă în prezența
celorlalți membri ai familiei este
îngrădit de anumite reguli, acum
face tot ceea ce nu îi este
permis, ceea ce ar putea stârni
reacții neplăcute: ,,Julia m-ar
jupui”, ,,tati s-ar țicni și i-ar
exploda capul”. Bilețelul pe care
îl găsește însoțit de cheia de la
casă reprezintă reticența cu
care mama îl lasă pe băiat
singur.
Totuși,
această
încredere este o valoare
important în orice relație dintre
fiu și părinte, deoarece Jason
nu mai este considerat un copil,
desemmându-i-se
anumite
responsabilități.
Călătoria înspre capătul
misterios al drumului de cai
poate fi asociată cu o călătorie
spirituală , înspre tainicele
nuclee ale sufletului, călătorie
ce prevede pericole (întâlnirea
cu dobermanii), întâlnirea cu
anumite personaje ce au rolul
să-i
orienteze
deciziile
personajului.

Este surprins universal
băieților,
în
care domină
conflictele,
existând
două
tabere:,,Ross Wilcox își face un
fel de bandă la școală și și-a
exprimat destul de clar că vrea
să mă aibă în ea”. Importanța
alegerii taberei învingătoare
este aceea de a crea și a
menține un anumit statut, fără a
fi ironizat.
Invitația la țigară adresată
de Grand Burch poate fi văzută
ca un ritual de inițiere, de
identificare a lui Jason cu ceilalți
băieți. Protagonistului îi sunt
atent analizate acțiunile, Ant
Little așteptând momentul prielni
pentru a-l umili. Lipsa plăcerii de
a fuma o țigară (,,De ce-o fi
având un gust atât de prost un
lucru atât de interzis, cum e
fumatul?”)
subliniază
identificarea
superficială
a
adolescentului cu ceilalți băieți.
Acesta este o fire sihastră,
preferând
solitudinea,
însă
impresia pe care acesta doreste
să le-o imprime acestui colectiv
determină acceptarea țigării,
fiind
mai
degrabă
o
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obligație:,,Un băiat ca mine, de
rang mediu, nu se cuvenea să
refuse invitația unui băiat mai
mare” , în acest univers
guvernând legi nescrise.
Bătaia este, de asemenea,
un
ritual,
deoarece
învingătorului îi este atribuită o
anumită reputație, fiind o
influență asupra celorlalți băieți:
,,Scalpul pe care i l-a luat lui
Grant Burch îl face acum cel
mai tare băiat dintr-a șasea”.
Universul adolescentin prezintă
o răsturnare a dogmelor, un
haos. Aici, conflictele se rezolvă
prin violență, iar sensibilitatea e
privită ca un lucru specific
fetelor. Nerespectarea acestor
legi nescrise duce la ironizare,
umilire: ,,Nu poți să spui pur și
simplu «am ieșit să mă plimb»,
fiindcă plimbările sunt homo”.
Totodată,
aceste
principia
eronate insuflate în cercul
băieților duc la subjugarea,
negarea personalității, deoarece
Jason nu se poate manifesta
datorită faptului că îi este indusă
teama de a fi privit drept cineva
care nu aparține grupului.

Jason este întrebat de
prietenul său, Dean Moran: ,,la
tine
taică-tu
se
pilește
vreodată?”. Răspunsul negative
al acestuia relevă idea unei
armoni care există în cadrul
familiei Taylor. Spre deosebire
de tatăl protagonistului, cel al
prietenului său are un efect
negativ asupra familiei Moran.
Totodată,
Dean
percepe
această diferență ca o lipsă de
empatie a personajului, acesta
neavând capacitatea de a-i
întelege situația: ,,Acel nu a
transformat lungimea de un braț
dinte noi într-un braț mai mare”.
Astfel, se evidențiază contrastul
dintre esență și aparență, dar și
idea
lipsei
prejudecăților,
deoarece Jason nu a anticipat
atitudinea tatălui prietenului său:
,,Verdele-i făcut din galben și
albastru, atât și nimic altceva,
dar, când te uiți la verde, unde
au
dispărut
galbenul
sialbastrul?”
Acest capitol prezintă de
asemenea întâlnirea cu Dawn
Madden, marea iubire a lui
Jason, o fată atipică, singura
care este acceptată în grupul
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băieților. Situația familială cu
care aceasta se confurntă ar
putea
fi
o
cauză
a
comportamentului
dur.
Înfățișarea
sa
contribuie
totodată la menținerea acestei
reputații: ,,cam punkist părul ei
negru-petrol”, ,,are ochii ca
mierea
ănchisă
la
culoare”(atribut ce surprinde
idea maturizării forțate a fetei,
acest comportament fiind o
adaptare la situația prin care
trece. În esență totuși, dulceața
nu i- a dispărut). Deși Jason o
priveste cu admirație, acesteia
el îi este indifferent, idee
sugerată de sintagma: ,,arcul și
săgeata le am ca să vânez
băieți și să-i omor. Lumea s-ar
descurca mai bine fără ei”.
Imposibilitatea unei idile cu
Dawn Madden este realizată de
Jason însuși, care observă atât
contrastele sociale, cât și cele
legate
de
personalitățile
acestora: ,,Asemene diferențe
nu sunt ușor de ignorant. Există
reguli”. De asemenea, iubirea
presupune asumarea anumitor
riscuri: ,,colegii de la școală te

iau în bășcălie și-ți spun «O-ho,
se pune de-un bebeluș»”,
,,băieții cărora le place fata pot
să sară la bătaie”. În opinia lui
Jason, eșecul ar avea ponderi
mai mari decât beneficiile unei
relații, astfel că iubirea pentru
Dawn Madden este una tacită, o
dorință
irealizabilă.
Totuși,
Jason își idealizează iubirea,
acest sentiment neputând fi
perceput de ochiul extern: ,,nare cum să fi fost vreodată un
băiat de treișpe ani care a dat
peste vreo fată ca Dawn
Madden”.
Jason este martor la
întâlnirea dintre Tom Yew și
Debby
Crombie,
prezența
acestuia ca observator având
rolul de a-l orienta în misterele
unei iubiri ce aparține unei
trepte de dezvoltare superioare.
Evenimentul este semnificativ
pentru el, întrucât îi trezește
anumit stări contradictorii: ,,mă
simțeam înfometat, și excitat, șingrețoșat, și gelos, și nedotat, și
rușinat și-n multe alte feluri.”
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Capitolul V – Pietrele
primul lucru la care mă gândesc
dimineața și ultimul în gândurile
mele seara”. Războiul nu
reprezintă decât in pretext
pentru tumultul din sufletul lui
Jason. De fapt, această bătălie
capătă
valențe
simbolice,
întruchipând conflictele dintre
părinții săi (aceștia au o
atitudine ironic unul față de
celălalt). Aceeași atitudine o are
mama și față de Jason: ,,Ce
mâncăm azi?/ Broască râioasă”,
atitudine ce îl deranjează pe fiu:
,,Un răspuns nebășcălios la o
întrebare simplă – atâta voiam”.
Jason asociază
fiecare moment banal din viața
lui cu o acțiune a războiului,
idée ce sugerează impactul pe
care această luptă o are asupra
lui, impact ce este amplificat de
moartea lui Tom Yew, un tânăr
din satul acestuia. Astfel apar
consecințele
reale
ale
războiului. Dacă la început,
acesta este privit din exterior, în
momentul în care o cunoștință a
acestuia
decedează
este
conștientizat realul pericol cu
care țara se confruntă. Deși în

Apare present conflictul
dintre mamă și tată ce are la
bază
cauze
financiare,
materiale. Pentru a detensiona
atmosfera, dar și pentru a-i
angrena pe copii în discuție,
tatăl îi întreabă cum și-au
petrecut ziua. Jason îi răspunde
rezervat, deoarece nu dorește
ca tatăl lui să aibă un motiv de
îngrijorare.
Spargerea accidental a
unei
farfurii
sugerează
fragilitatea familiei. Julia și
Jason evaluează gradul de
gravitate al conflictelor: ,,-De trei
stele?/
Făcând
o
mutră
pleoștită, am ridicat patru
degete.” Sora mai mare își
încurajează fratele, spunându-i
să nu se îngrijoreze.
Fundalul războiului pe
care se concretizează acest
capitol are rolul de a evidenția
maturizarea forțată a lui Jason
Taylor. Spre deosebire de alți
tineri de treisprezece ani,
potagonistul cunoaște situația
politică a țării și contextual
războiului, ținând o evidență a
acestuia: ,,Războiul a devenit
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familia sa există un război,
stiuația părinților îi apropie pe
cei doi frați: ,,devenisem, ea și
cu mine, un fel de aliați”.

departe și de mami și de tati, și
de certurile lor de trei, patru și
cinci stele. Departe de școală și
de Ross Wilcox, Gary Drake,
Neal Brose și domnul Carver.
Dawn Madden ar putea veni cu
mine, dar nimeni altcineva”.
Nu în ultimul rând, titlul
acestui capitol este metaphoric,
piatra fiind un simbol al
greutăților
indurate
de
copil:,,simțeam
pietrele
de
afară, așteptând să se ajungă și
la ele”.

Momentul în care Jason
stă în mașina lui Ewan, iubitul
surorii sale, îi generează
acestuia o stare de reverie, de
visare. Fiind pătruns de griji,
acesta dorește să se sustragă
de la factorii care-l frământă:
,,Doamne, dacă eu aș avea o
mașină, aș pleca (…) cât mai

BIANCA MUREŞAN
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