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Evenimente în Şcoală
DEUS – SisteMe de ÎnvăţăMânt
din EuroPa

Semestrul acesta, în
cadrul proiectului DEUS,
liceul nostru a susţinut
o prezentare pe tema
“Sisteme de învăţământ
din Europa”, la care i-am
avut ca oaspeţi pe ceilalţi
participanţi la proiect,
printre care şi colegii noştri
de la Kretzulescu, de la
Şcoala Generală nr. 172
“Sf. Andrei” şi de la Şcoala
Generală nr. 78. Acest proiect a reprezentat o ocazie
perfectă de a studia siste-

mele de învăţământ a celor
mai importante ţări din Europa, şi de a le compara cu
cel autohton. Printre cele
studiate s-au aflat cel englez, francez, grec, finlandez, olandez şi cel spaniol.
N-am să mă apuc
acum să vă povestesc despre fiecare sistem în parte,
dar am să vă spun câteva
lucruri interesante, pe care
le-am aflat odată cu acest
proiect. De exemplu, câţi

dintre voi ştiau că în Belgia
notele se acordă pe o scară
de la 0 la 20? Această scară
foarte largă presupune şi o
exigenţă foarte mare. Astfel, a lua nota 20 în Beliga
presupune excelenţă, şi
este extrem de rar întâlnită
printre elevi. Nici măcar
nota 19 nu este întâlnită
prea des prin carnetele elevilor belgieni. În plus, a face
o facultate nu este deloc un
lucru accesibil tuturor. Nici
olandezii nu acordă prea
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uşor nota 10. De altfel, ei
nici nu prea folosesc manuale, lecţiile fiind în principal
predate cu ajutorul unor
module PowerPoint, pe
care elevii le învaţă acasă
şi apoi, la şcoală, le sunt
explicate de către profesor. Sistemul educaţional
finlandez surprinde pe
toată lumea. Fără a avea
clase speciale pentru copiii
supradotaţi sau cine ştie ce
metode de predare sofisticate, Finlanda are cele mai
spectaculoase rezultate la

nivel liceal şi contează din
ce în ce mai mult în lumea
cercetării.
Am aflat şi că, deşi majoritatea elevilor este
nemulţumită
de
calitatea sistemului nostru de
învăţământ, se poate şi mai
rău. Spaniolii au fost codaşii
la acest capitol. Analizând
sistemul lor, am putut observa că lucrurile pe care
noi le studiem în gimnaziu,
sunt studiate de ei la liceu.
Una peste alta, a fost

o temă interesantă, care a
încins o dezbatere aprinsă
la finalul proiectului, care
ne-a lăsat pe noi, elevii să ne
spunem punctul de vedere
asupra modului în care percepem noi învăţământul.
BAZGAN ANDREI
SABIN

InterViu cu DomNul DireCtor
Teofil Vultur
Pentru început,vă rog să vă prezentaţi pe Evaluare pentru Învăţământul Preuniversitar); de asemenea, sunt membru în Comisia
scurt cititorilor noştrii.
Mă numesc Teofil Vultur, sunt profesor Naţională de Evaluare a Manualelor.
de istorie, absolvent al Facultăţii de Drept,
Universitatea Bucureşti, promoţia 1972 şi al
A.S.E., promoţia 1985. Sunt născut în 1950,
am făcut studiile la Fălticeni, în liceul « Nicu
Gane », un liceu de prestigiu, la fel de vechi
ca şi cel de aici, Colegiul Naţional « Matei
Basarab ». Acolo am avut parte de profesori
deosebiţi. Ştiţi foarte bine că Fălticeniul
este plin de oameni de cultură, pornind
de la Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Nicu
Gane şi aşa mai departe.

Cum v-aţi petrecut copilăria?
Aaa...eu sunt născut într-o familie de oameni simpli, sunt ţărani…părinţii mei încă
trăiesc şi acest lucru mă bucură foarte tare.
Am învăţat undeva în nordul ţării, în Bucovina… studiile primare au fost prima promoţie
cu 8 clase, iar la liceu - prima promoţie de
liceu mixt, cu băieţi şi fete la un loc. A fost
o copilărie absolut superbă, am simţit libertatea şi frumuseţea copilăriei petrecute
la ţară, cu iernile acelea teribile şi foarte
plăcute, când îngheţam şi ne udam, dar şi
verile foarte frumoase, alături de părinţii
mei şi fratele meu.

Cum arată o zi obişnuită din viaţa
dumneavoastră?

Ce părere aveţi despre Colegiul Naţional
Matei Basarab?
Este un liceu de prestigiu, unde elevii
intră cu medii mari şi sunt foarte mulţumit
de sistemul de alegere al elevilor. Dar, deşi
se intră cu medii mari, rezultatele nu sunt
tocmai cele aşteptate pe parcursul unui
ciclu liceal.. Aş dori ca pe viitor, să unesc
toate clasele, să înveţe de dimineaţă, tot
ce învaţă să fie în liceu, iar acasă doar să
repete; aprofundarea să se facă în liceu..

Ce le transmiteţi elevilor din liceu?
Le transmit să se bucure de copilarie,
să nu uite că încă sunt copii, că cea mai
frumoasă parte a vieţii este petrecută în
liceu, la terminarea acestuia deja tinzând
spre maturitate, să se bucure de natură,
în timpul liber să călătorească cu prietenii
şi familia. Le mai transmit elevilor să se
ferească de chestiile astea etnobotanice,
că nu fac altceva decat să îi distrugă, să fie
destul de maturi încât să realizeze ce-i bine
pentru ei şi ce nu, să se gândească la viitor,
că, momentan totul depinde de liceu, dar
să nu uite niciodată că sunt copii şi că nu se
mai întâlnesc niciodată cu anii aceştia..

Mulţumim pentru timpul acordat şi penŞcoala îmi ocupă aproximativ 80% din tru răspunsurile oferite.
timp, sunt de dimineaţă la şcoală şi plec
Plăcerea a fost de partea mea. Mult sucseara…între timp, însă, mai merg la anumite cess la şcoală tuturor elevilor!
întâlniri, sunt membru în mai multe comisii:
Comisia Naţională pentru Acreditare a cursurilor de formare pentru profesori, sunt
MARIUS BACIU
membru A.R.A.C.I.P (Agenţia Natională de
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LecŢia De DemoCraţie
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Echipa DEUS a fost
invitată anul trecut la Parlament în cadrul activității
„Lecția de democrație”
pentru un tur al palatului.
Înainte de a începe turul
promis, am fost invitați în
Camera Deputaților. Aici, am
participat la o activitate, în
urma căreia am învăţat cum
se propun şi se votează legi
în Parlament. Am format
3 „partide” (negru, mov,
verde) și ni s-a cerut să propunem o lege, să o votăm,
iar apoi să fie adoptată.
Înainte de a începe „şedinţa
în plen”, au fost aleși un
preşedinte şi doi secretari,
aceştia din urmă având rolul de a număra voturile şi
de a redacta procesul verbal
al şedinţei. Echipele de elevi
din şcolile partenere, Şcoala
Superioară
Comercială
N.
Kretzulescu,
Şcoala
Generală nr. 172 “Sf. Andrei”

şi Şcoala Generală nr. 78,
Bucureşti au propus o lege
pentru mărirea alocaţiilor,
o lege pentru învăţământ şi
o lege pentru acordarea de
salarii diferenţiate. Inutil să
spunem, lipsiţi de modestie
desigur, că legea propusă
de noi, cea pentru acordarea de salarii diferenţiate,
a fost singura aprobată în
unanimitate. Ne-am bucurat pentru această „victorie
a democraţiei”, cu atât mai
mult cu cât am oservat că
partidele îşi votau doar propriile legi. Asta ne-a făcut
să zâmbim amar, gândindune că poate aşa se întâmplă
şi în Parlament şi poate că
o lege bună nu este votată
doar pentru că nu a fost
propusă de cine trebuie.
Să sperăm, însă, că la case
mai mari, ca cea a Poporului, nu e loc pentru astfel
de jocuri copilăreşti. După

ce preşedinta şedinţei a
semnat legile, ne-am fotografiat, mândri de noi,
în prezidiu şi apoi am
făcut o incursiune prin
impunătoarele săli ale Casei Poporului.
Palatul
Parlamentului
este unul dintre cele mai
importante și mai faimoase
monumente ale României.
Din punct de vedere administrativ, palatul este
reședința parlamentarilor
și din punct de vedere al
culturii este o clădire de
dimensiuni impresionante,
a doua după Pentagon, iar
pentru asta celebră în întreaga lume.
Odată aflat în interior, îți
dai seama imediat că această
structură a fost proiectată în
timpul lui Nicolae Ceaușescu
deoarece fiecare element
din această clădire este
monumental: tavanuri înalte, numeroase candelabre, săli enorme cu zeci de
locuri. Spre exemplu, sala
C.A. Rosetti are o suprafață
de 1500 metri pătrați și o
cupolă imensă de 5 tone,
tip iluminator. În timp ce
urci la etajul 1 pentru a continua vizita, dai de o draperie enormă, cu o înălțime
de 19 metri și cântărind o
tonă. În momentul acela îți
pui o singură întrebare: cum
se spală? Pentru a vă ului și
mai mult, precizez că aceste
draperii au fost lucrate manual și sunt în număr de 12.
Palatul are în total 1000

de Săli, 440 de birouri și 30
de săli de conferință. Printre
acestea se află şi sala Nicolae
Iorga, o sală de conferință
în stil neorenascentist german, însă, ceea ce atrage cu
adevărat este decorul bogat,
cu cristale de Mediaș și ornamentele care sunt poleite
cu aur industrial (8 Ka). O
altă încăpere impresionantă
este sala Nicolae Bălcescu
care conține aproximativ
o mie de metri pătrați de
marmură. De precizat că
toate materialele folosite în
construcţia palatului provin
din ţară, preşedintele ţării
având acest orgoliu.
După părerea mea, Palatul
Parlamentului este un loc al
recordurilor: de exemplu,
sala Al. I. Cuza, destinată tratatelor internaționale, are

o suprafață de 2040 metri
pătrați. Pentru a mă face pe
deplin înțeles, am să compar această sală cu un teren
de tenis, că tot joacă parlamentarii tenis... Această
încăpere are suprafaţa a trei
terenuri de tenis şi tot ar
mai avea loc 2- 3 Loganuri.
După ce am vizitat și eu
palatul, am înțeles de ce
parlamentarii adoră acest
loc. Pe mine, dacă aș fi parlamentar, nu m-ar deranja
să stau într-un scaun toată
ziua deoarece acestea sunt
foarte comode sau, când
vine în sfârșit pauza, să mă
duc să îmi beau cafeaua,
privind spre Bulevardul
Unirii. Trebuie să spun că
ne-am înfruptat şi noi din
bunătăţile de la barul Parlamentului pentru că preţurile

erau mai mult decât convenabile, iar prăjiturile parcă
erau mult mai bune decât la
orice cofetărie din oraş.
Până acum am vorbit numai
despre interior, fără să spun
nimic despre exterior. Când
ești față în față cu arbuștii
frumos tunși, geometric, ai
o impresie de curățenie și
liniște. Tot în curte am observat una dintre măsurile
cu care parlamentarii şi-au
propus probabil să combată
criza economică internă:
majoritatea mașinilor din
curtea Parlamentului erau
Loganuri. Aceștia sunt oameni care susțin economia
internă a ţării!
NICOARĂ
STOENESCU

7

ParaDa EleVilor
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În perioada 17-20 septembrie 2010,
s-au desfăşurat manifestările dedicate celor 551 ani de la atestarea documentară a
Bucureştiului. Aniversarea oraşului a fost
marcată prin concerte, parade şi spectacole.
Printre ele şi parada elevilor, care presupune
un marș, ce începe din Piața Revoluției și
ajunge până în Piața Constituției. În fiecare
an, elevii și profesorii pregătesc pancarde
pe care scrie numele liceului din care fac
parte, fiecare pancardă fiind individualizată,
colorată diferit sau scrisă cu alt font. În timpul marşului, elevii îşi susţin din răsputeri
liceul.
Anul acesta am fost puțin dezamăgiţi
de lipsa de organizare, deoarece atunci
când am ajuns în Piața Constituției, era
deja mare îmbulzeală. Cu toate acestea,
nu a fost destul pentru a descuraja elevii
liceelor bucureștene. Din lupta pentru teri-

toriu, elevii au ieşit, desigur, învingători,
primii ocupanţi ai pieţei începând uşor să
părăsească locul. A urmat un concert Alex
Velea si Voltaj, pe care elevii i-au ascultat
cu bucurie.
Anul trecut marea majoritate a elevilor participanţi au fost elevi din clasele a
XI-a și a XII-a, dar anul acesta „bobocii” au
fost la putere, urmaţi de colegii de clasa a
X-a, „veteranii” fiind prezenţi în număr mai
mic.
Este bine de știut că ne putem baza
pe generațiile următoare să ne continue
tradițiile și obiceiurile.

NICOARĂ STOENESCU

Halloween
S ă r b ă t o a re a d e H a l l o w e e n e ste d e o r i g i n e
c e l t i c ă ş i s - a ră s p â d i t
în
secolul
al
X I Xl e a p r i n i n te r m e d i u l
i m i g ra n ț i l o r
irlandezi
d i n S ta te l e U n i te a l e
A m e r i c i i . S ă r b ă t o a re a
d i n n o a p te a 3 1 o c t o m b r i e e ste p re l u a tă
d e m u l te p o p o a re d i n
l u m e a o c c i d e n ta l ă ş i
m a i n o u ş i d e c ă t re n o i .
To t m a i m u l ț i ro m â n i
încep să o ia în serios,
a st fe l î n c â t î n f i e c a re
an, în şcoli sau cluburi,
se
o rga n i ze a ză
pet re c e r i te m a t i c e , u n d e
t o ț i s e î m b ra c ă î n p e rs o n a j e d e g ro a ză .
Şi Colegiul Naţional
„ M a te i B a s a ra b ” a m a rc a t m o m e n t u l î n t r- u n
mod d i stracti v, mai mu l ţi
colegi venind la şcoală
machiaţi,
c o st u m a ţ i
î n d i fe r i te p e rs o n a j e
„ î n s p ă i m â n t ă t o a r e ”.
Un moment special a
fo st c re a t î n c a d r u l o re i
d e l i m b a e n g l e ză , d e
c ă t re e l e v i i c l a s e i a I X- a
F (colegii mei), sub înd r u m a re a d - n e i p ro f.
Roxa n a N e a ț u . N e - a m
î m p ă r ț i t î n p e re c h i ș i
a m re a l i za t d e s c r i e re a
u n u i p e rs o n a j re p re ze n ta t i v p e n t r u H a l l o w e e n ,
i a r u n u l d i n t re m e m b r i
e c h i p e i s - a c o st u m a t î n
p e rs o n a j u l
re s p e c t i v.
To ț i a m ve n i t m a i m u l t
d e c â t p re gă t i ț i , c u m a c h i a j e î n s p ă i m â ntăto a re
ş i c o st u m e i m p ro v i za te .

Pe rs o n a j e l e a l e s e a u
fo st : S c u f i ța N e a g ră ,
B l o o d y M a r y, G o t h i c
C l e o p a t ra , G o t h i c L o l i ta , M o r t i c i a A d d a m s ,
g e m e n e l e O l s e n m o a r te
ș i d e j a c e l e b r u l C o n te
D ra c u l a . Pe l â n gă u t i l i -

ta te a m o m e n t u l u i , re s p e c t i v c o nv e rs a ţ i i l e î n
e n g l e ză , n e - a m ş i a m u za t c u t o ţ i i c o p i o s .
ZIDARU ALEXANDRA
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ALE ADOLESCENŢEI VALURI
AdoleScenŢii îNtreAbă,
Dragi elevi, această rubrică este făcută
special pentru voi, pentru a vă ajuta atunci
când este nevoie.
Fiecare dintre noi trece prin adolescenţă
(14-18/20 ani), dar nu toţi îşi amintesc cum
10 erau atunci. Părinţii, bunicii, profesorii şi
ei s-au îndrăgostit, au suferit, au dansat şi
s-au distrat; fiecare a simţit îndoieli, sentimente, frustrări, nevoie de ajutor ca şi voi.

psihologul răspunde…

Poate vă va fi de ajutor să aveţi de acum
înainte un loc unde să puteţi să întrebaţi ce
vă interesează, ce vă frământă, ce gândiţi şi
ce aţi dori să ştiţi. Vă rog să-mi spuneţi care
sunt doleanţele voastre, la care doriţi să vă
răspund. Aşadar, întrebaţi!
Florin Ulete
- Doctor în psihologie

PreGătiRea PsihoLogiCă
peNtru ExaMenE
EXAMENUL CA
AGENT STRESOR
Examenul solicită rezolvarea unor probleme specifice,
în timp limitat şi la un nivel de
performanţă cât mai ridicat;

şi nu asupra limitelor;

cate; ocupă-te de alte lucruri
• a porni la luptă cu acum.
dorinţa de victorie;
NOCIVITATEA LIPSEI
• a fi mai puţin preocuSOMNULUI
pat de trecutul tău şi
Privarea de somn are
mai mult de evenimen- consecinţe nefavorabile în
tele care vor urma.
plan psihologic:
AUTOCONTROLUL
Memoria ,,refuză’ înmaga-

La examen, stresul este un
,,rău necesar’’; problema nu
constă în a elimina complet
EMOŢIONAL
stresul, ci doar în a-l transforÎnainte de examen realizează
ma într-un factor de optimicâteva
respiraţii lente şi prozare a stării de concurs.
funde, încordare şi relaxare
musculară;
PRINCIPALELE TEHNICI
În
ziua
examenului,
FOLOSITE PENTRU

CONTROLUL STRESULUI

comportă-te normal,
orice zi din viaţa ta;

ca-n

zinarea de noi informaţii;

Atenţia se concentrează
greu şi favorizează omisiunile;
Apare oboseala nervoasă
cu toate consecinţele sale:
iritabilitate, senzaţie de disconfort, dureri de cap, incapacitate de concentrare,
tremurături ale membrelor
etc.

Insistă cu gândul asupra
trăsăturilor tale pozitive: sunt
• a te ocupa de lucruri calm, relaxat, voi fi atent, mă
care depind de tine;
voi concentra optim, memoria
RITUALURI ŞI TRUCURI
• a-ţi stabili scopuri re- mea va funcţiona ireproşabil,
PENTRU COMBATEREA INastăzi e ziua mea cea mai
aliste;
SOMNIEI
bună;
• a te concentra asupra
Ritualurile somnului conDupă încheierea exam- stau în gesturi, acţiuni şi
calităţilor pe care le ai
enului, zarurile au fost arunGÂNDIREA POZITIVĂ

obiecte care alcătuiesc com- să compari, să critici, să clasportamentul obişnuit al celui ifici, să explici, să analizezi, să
care se pregăteşte de culcare; interpretezi etc.
Evită mesele copioase şi
Planifică timpul pe care o
băuturile care conţin teină şi să-l acorzi fiecărui subiect; incofeină;
dicatorul de bază este punctaNu
consuma
dulciuri jul acordat fiecărui subiect;
înainte de examen, deoarece dacă punctajul aste acelaşi
scăderea glucozei din sânge pentru fiecare subiect ( cazul
duce la scăderea puterii de testelor grilă) , repartizează
timpul în mod egal;
concentrare;

Planifică răspunsurile la
Du-te devreme la culcare
fiecare întrebare, alcătuind
(cu 2 ore mai devreme).
o schemă sumară care va
ZIUA EXAMENULUI
funcţiona ca un fel de coloană
Evită să discuţi despre examen cu ceilalţi candidaţi;
adoptă o atitudine de neutralitate amabilă;
Dacă nu te poţi abţine să
te gândeşti la teză, atunci
gândeşte-te la ceva precis; concentrează-te asupra unui subiect pe care îl
stăpâneşti şi fă-i acestuia,
în minte, un plan schematic de rezolvare;

EFICIENT ÎNTRE DOUĂ
EXAMENE SUCCESIVE
Evită să discuţi cu
ceilalţi candidaţi despre examenul de astăzi;
Încearcă să ,, ştergi” orice
preocupare pentru examenul
încheiat;
Relaxează-te câteva ore,
dormi dacă simţi neapărat
nevoia, apoi fă o ultimă recapitulare (sumară) a materiei
pentru examenul de mâine;
Aminteşte-ţi că regula de
aur în faţa unei provocări
este să nu reacţionezi.
Comportă-te ca şi cum
astăzi nu s-ar fi întâmplat
nimic. EXAMENUL ÎNCEPE
ABIA MÂINE!
ÎNVAŢĂ DIN EXAMENE
Cele mai multe examene
nu sunt examene finale şi
este posibil să înveţi din
rezultatele lor;

Când ai primit subiectele, citeşte în întregime
cu mare atenţie TOATE
subiectele; abţine-te să
reacţionezi;
Impune-ţi să înţelegi cu
adevărat ce ţi se cere la
acest examen; foloseşte cel
puţin cinci minute pentru a
te familiariza cu spaţiul problematic. Problema constă în
a te asigura că înţelegi ce îţi
cere fiecare întrebare şi nu a
verifica ce ştii tu despre acea
întrebare ( aici e toată fineţea
problemei);

COMPORTAMENTUL

Verifică
notele
şi
observaţiile făcute de examinator la întrebări;
Discută performanţa cu
profesorul;
vertebrală a întregii lucrări;

Corectează orice greşeli ale
Notează ideile principale
metodei
de învăţare.
precum şi detaliile importante
care ţi se potrivesc; toate
NU UITA !
acestea îţi vor ocupa 30-40 de
Pregătindu-te şi în plan
minute, un timp investit din psihologic, vei reuşi să obţii
care vei obţine mari câştiguri; progrese considerabile la stuDacă la un moment dat, con- diu şi performanţe maxime la
sultând ceasul şi planificarea examen!
timpului pe care ai trecut-o
SUCCES!
pe ciornă, constaţi că rişti
să depăşeşti durata de timp
afectată subiectului la care luFLORIN ULETE
crezi, este preferabil să închei
fraza şi să continui cu un alt
subiect;

Caută să descoperi ce idei,
pe care le-ai întâlnit în manual, se ascund sub chipul
formulării alese de examinatori. Iată şi câteva exemple de
obiective solicitate explicit sau
,,camuflate” în formularea
aleasă de comisie: ţi se poate
Rezervă 10- 15 minute la
cere să analizezi, să apreciezi, sfârşit pentru control.
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ImpreSii dEspre
VIAŢA DE LICEU…
Când mi s-a propus să scriu despre o temă care ar stârni interesul elevilor, prima idee ce
mi-a venit în minte a fost: ”viaţa de licean”. M-am gândit să vorbesc despre asta cu elevi
din toate clasele colegiului nostru.
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Pe elevii din clasa a IX-a i-am întrebat
cum se aşteptau să fie atmosfera în primul
an de liceu şi cum este în comparaţie cu
aşteptările lor, iar ei mi-au răspuns:
• Mă aşteptam să găsesc nişte profesori foarte exigenţi, care nu îi înţeleg şi nu
îi sprijină pe elevi, nişte copii care stau în
grupurile lor şi care nu îi integrează şi pe
cei nou-veniţi. Dar aici am găsit o viaţă de
liceu frumoasă şi care trebuie trăită la maximum. Atmosfera este foarte prietenoasă şi
plăcută, iar profesorii sunt exact aşa cum
mi-am dorit. Prieteniile se leagă foarte repede, iar amintirile din aceste vremuri vor
fi de nepreţuit. (Croicu Teodora)
• Sincer, mă aşteptam să nu îmi placă, nu
ştiu de ce, aşa presimţeam. Însă este superbine, doamna dirigintă este înţelegătoare,
colegii sunt o.k, până şi profesorii sunt de
treabă. ( Cristea Iulia)
• În primul an de liceu, mă aşteptam
să găsesc o atmosferă plăcută, colegi o.k,
profesori care predau materie fără să fie
absurzi. Din fericire, am găsit tot ce mi-am
dorit. (Baican Tudor)
• Mă aşteptam să găsesc profesori de
treabă şi înţelegători, o doamnă dirigintă
apropiată de noi, care să ne înţeleagă, elevi care să se comporte frumos cu noi. Realitatea este apropiată de adevăr. ( Ghetu
Lorena)
• Mă aşteptam la colegi de treabă, o
clasă unită, profesori cărora le pasă cum
predau. În acest liceu, am găsit toate aceste
aspecte, în afară de profesori. (Pascu Diana)
• Mă aşteptam să găsesc colegi de
treabă, profesori acceptabili şi o atmosferă
plăcută. Din fericire, am găsit tot ce mi-am
dorit. (Pârlea Alina)

De la colegii din clasa a X-a am vrut să
aflu cum a fost clasa a IX-a în comparaţie cu
clasa a X-a, dacă resimt vreo diferenţă şi mi
s-a spus:
• Clasa a X-a, în comparaţie cu clasa a
IX-a este mult mai relaxată. În primul rând,
nu ai emoţiile bobocilor, eşti pe tură cu
elevi pe care îi cunoşti deja, atmosfera este
mult mai relaxată, având în vedere faptul
că ne cunoaştem mai bine, iar profesorii
deja ne ştiu punctele slabe şi punctele tari (
Anonim)
• Clasa a IX-a a fost ok, la început eram
mai timizi, nu ştiam la ce să ne aşteptăm,
apoi ne-am cunoscut mai bine, am văzut că
ceilalţi sunt de treabă, mi-a plăcut modul
de predare al profesorilor. Mi-am făcut
un grup de prieteni în clasă şi nu numai.
Diferenţa dintre cele două clase ar fi că în
clasa a X-a mă acomodez mai uşor cu materia, mă cunosc mai bine cu colegii, iar atmosfera este plăcută. (Nisipeanu Cristina)
Pe elevii din clasele mai mari, i-am întrebat, de asemenea, dacă resimt vreo
diferenţă faţă de clasele anterioare, dacă
văd în mod diferit viaţa de licean şi dacă
profesorii sunt mai indulgenţi.
• În clasa a IX- a, mă aşteptam sa fie mai
rău ca în general. Clasa a XI-a nu este foarte
diferită de celelalte clase, totul e aproape
la fel, în afară de materie, nimic nou. Cu
excepţia domnului profesor de matematică,
ceilalţi sunt mai indulgenţi. (Ilea Mihail)
• În general, atmosfera din clasă a fost
şi este plăcută, profesorii şi colegii fiind
de treabă. Clasa a XI-a este clar mai grea
decât celelalte clase, însă profesorii sunt
mai indulgenţi. Oricum, şi clasa a X-a a fost
diferită de clasa a IX-a, dar în bine. (Solon
Paul Mihai)

• În clasa a IX-a mă simţeam de parcă
aş fi venit de pe o altă planetă, m-am acomodat destul de greu, ceilalţi fiind timizi.
În clasa a X-a, m-am simţit mai liber, îmi
cunoşteam bine colegii. Din an în an, profesorii parcă devin din ce în ce mai exigenţi. (
Blaga Adrian)
• În primul rând, clasa a XI-a mi se pare
cea mai frumoasă clasă, eşti cel mai relaxat,
nu ai emoţiile bobocilor, esti pe tură cu persoane pe care le ştii deja din anii anteriori,
dar este şi perioada în care deja trebuie
sa-ţi limitezi absenţele şi să înveţi mai mult
pentru că vin examele. Profesorii deja nu
mai sunt indulgenţi, vor altceva de la tine,
se aşteaptă deja să nu mai fii copil, cu gândire puerilă că majoritatea avem 17-18 ani.
(Imireanu Vlad)
• În clasele a IX-a, respectiv a X-a, atmosfera a fost cam rece, încă nu ştiam cum
predau profesorii, nu prea ne cunoşteam.
Din clasa a XI-a, profesorii sunt mai
indulgenţi, prieteniile s-au legat, iar atmos-

fera din clasă este mai relaxată. (Anonim)
• Pentru mine, în cei patru ani de liceu,
atmosfera a fost cam rece, colegii şi-au văzut
de propriile interese, la fel ca mine. Profesorii au fost înţelegători şi au predat materie
foarte bine. Mă bucur că am ales să învăţ în
acest liceu, nu voi regreta niciodată. Am absolvit liceul cu gânduri paşnice. Acum, îmi
doresc să termin facultatea. Amintirile din
perioada liceului nu se compară cu altele,
de aceea, trebuie preţuite zi de zi. (Pascu
Adrian, absolvent 2010, clasa a XII-a E)
În concluzie, bobocii au găsit în colegiul
nostru tot ce şi-ar fi putut dori, cei de clasa
a X-a simt o schimbare în bine faţă de clasa a IX-a, iar cei mari sunt mulţumiţi că au
ales acest colegiu şi îi sfătuiesc pe ceilalţi să
preţuiască clipele petrecute în cei patru ani
de liceu.
Gheorghe Cristina

13

ImprEsii dE căLătoRie…
Care este gândul ce rãsunã în mintea elevilor
din Basarab? Excursie:
douã zile de separare de
Bucureşti într-o companie
plãcutã, în locaţii superbe sunt motive suficiente
pentru cheltuirea banilor
de buzunar. Într-o zi de
14 duminicã dimineaţã, în
jurul orei 7, ne-am adunat
cu mic, cu mare pentru a
pleca spre Târgu Mureş.
Primul popas a fost la un
Carrefour, de unde ne-am
luat şi mai multe provizii
de...ciocolatã. Apoi a urmat Predealul, mai exact
gara, unde am remarcat
“Monumentul Eroilor ”.
Dupã un luung drum
cu autocarul, în care
s-a fredonat “cântecul
elefanţilor ” spre disperarea “cãlãtorilor ”, am ajuns
în Braşov, un oraş din care
nu ai mai pleca, dupã cum
spunea majoritatea colegilor mei. Aici grupul nostrum s-a împãrţit în douã
şi fiecare a vizitat ce a dorit: muzeul “Prima şcoalã
româneascã” sau Biserica
Neagrã. Personal, am ales
muzeul şi pot sã spun cã
nu regret. Când am intrat
pe poartã, am vãzut biserica “Sfântul Nicolae”,
cu turnurile înãlţate spre
un cer senin, şi nu cum
ne-au prevestit anumiţi
colegi supãraţi cã nu erau
cu noi, plin de nori. Dupã
ce am mers câţiva paşi în
cãutarea şcolii, am zãrit-o.
O cãsuţã cu etaj, dar cu
porţile închise. Am reuşit

sã intrãm dupã 10 minute
şi am avut noroc. Am dat
de un grup de copii de clasa a doua care ne-au făcut
şederea mult mai plãcutã
prin întrebãrile lor pline
de inocenţã. Ghidul nostru, domnul Vasile Oltean,
ne-a vorbit cu multã dragoste despre acea şcoala şi
nu numai. Fiind profesor,
el nu îi înţelegea pe cei
mici de ce spun cã este
prea mult de învãţat pentru cã “O prãjiturã dacã
este bunã, nu este prea
multã. Atunci şcoala de ce
ar fi?”. Am aflat lucruri mai
puţin cunoscute. Ştiaţi cã
“Imnul României” a fost
scris de fapt de George
Ucenescu şi auzit de Anton
Pann atunci când era elev
la prima şcoalã româneascã? Sau cã primele manuale aveau 700 de pagini,
unele fiind de aur? De
aceea, copiii aveau în
gentuţã doar « de-ale
gurii ». Acest amãnunt s-a
auzit printre şuşotelile
copilaşilor, neîntrerupte
de ghidul nostru cãruia
îi plãceau copiii care
vorbesc, pentru cã cei
care tac “ori sunt bolnavi,
ori sunt proşti”, dar şi mai
impresionat a fost de cei
care ştiau sã tacã atunci
când era nevoie. Vizita
noastrã a durat cam mult,
deoarece am fost mult
prea impresionaţi de vorbele înţeleptului profesor
şi nu am mai avut timp sã
vizitãm şi altceva.
Ne-am urcat în au-

tocar, iar urmãtoarea
oprire a fost Sighişoara.
Prima impresie...”oraşul
florilor ”. Linişte, curãţenie
şi multe flori. Dupã o searã
de nedormit, în aşteptarea
excursiei, am preferat sã
rãmân la o teresã alãturi
de câţiva colegi, dar asta
nu înseamnã cã nu vã pot
vorbi despre cetate. Mulţi
s-au plâns de cele 175 de
scãri ale galeriei de lemn
construite pentru elevi în
scopul de a ajunge la Biserica din Deal. De acolo
toatã lumea îşi poate face
o imagine de ansamblu
asupra oraşului Sighişoara.
Cetatea Sighişoara este
singura locuitã din Europa.
Localizatã pe actualul deal
al cetãţii, ea este formatã
din mai multe turnuri precum cel al “fierarilor ” sau
al “cizmarilor ”, dar impresioneazã prin “turnul
cu ceas” aşezat în partea
de S-E a fortificaţiei. Este
unul dintre cele două turnuri de poartă ale Cetăţii
şi domină pieţele Oraşului
de Sus şi a celui de Jos, silueta sa devenind simbolul Sighişoarei.
Urmãtorea oprire a fost
şi cea din urmã - Târgu
Mureş, unde, în prima zi,
nu am vizitat decât restaurantul, un club de jazz
şi unde câţiva dintre noi
au cântat la “karaoke”. A
doua zi, însã, am început
grãbiţi, pentru cã erau
prea multe de vizitat întrun timp prea scurt. Fiind
Rusaliile, ne-am gândit sã

explorãm diferitele obiceiuri ale bisericilor. Am
început cu cea Calvinã,
unde am urmãrit un “ început de slujbã” şi am
ascultat rugãciuni acompaniate de diverse instrumente. A urmat biserica
ortodoxã şi apoi am mers
uşor pe aleea tranda-

firilor, nu prea înfloriţi în
aceastã perioadã. Dupã o
îngheţatã, am plecat sã
ne facem bagajele. În jurul orei 12 am plecat şi de
atunci ne-am mai oprit la
Braşov, unde am fi vrut
sã mai rãmânem, dar d-l
prof. Dina ne-a spus cã ar
mai trebui sã ajungem şi

acasã, lucru realizat pe
la ora 20.00. Am rămas
cu o plăcută nostalgie şi
cu certitudinea că există
multe locuri frumoase de
descoperit pe meleagurile
ţării noastre.
RUXANDRA
BITULEANU
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CriptoGraFia
Din istoria criptografiei
Numele de criptografie vine din limba
greacă: cryptos – ascuns şi grafie – scriere. Deci, criptografie înseamnă o scriere
secretă.
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Pe scurt, criptografia se ocupă de
următoarele:
Expeditorul doreşte să trimită destinatarului un mesaj printr-un canal de
comunicaţie, canal cu un grad ridicat de
nesiguranţă. Această nesiguranţă este dată
de un inamic, care doreşte – din diverse
motive – să cunoască şi, eventual să modifice conţinutul mesajului.
Această confidenţialitate solicitată de
expeditor şi destinatar se rezolvă de obicei
prin transformarea mesajului în aşa fel încât ificate.
el să nu poată fi înţeles de nici o persoană
Pentru început, terminologia folosită:
care l-ar putea intercepta.
• mesajul în forma sa originală este nuTransformarea respectivă se numeşte mit text clar;
criptare.
• mesajul rescris printr-o anumită
Definiţia 1:
Criptografia se ocupă metodă se va numi text criptat;
atât cu operaţia de criptare (cifrare) a unui
• algoritmul care realizează operaţia
text, cât şi cu
eventualele încercări de
de criptare se numeşte cheia de criptare.
descifrare şi de aflare a cheii de criptare.
• Cifrul de substituţie este cifrul bloc la
Criptografia, din punct de vedere istoric,
care fiecare caracter sau grup de caractere
se poate împărţi în:
ale textului clar ( P ) este substituit cu un
• Criptografia clasică, este criptogra- alt caracter sau grup de caractere în textul
fia dinaintea apariţiei calculatorului, de cifrat ( C ), descifrarea făcându-se prin apliunde şi denumirea de criptografie pre- carea substituţiei inverse asupra textului cicomputaţională. Această criptografie se frat.
bazează pe caractere şi constă într-o serie
Definiţia 2: Un sistem de criptare este o
de transformări elementare (substituţii,
structură (P,C,K, E,D), unde:
transpoziţii) ale caracterelor textului clar.
•
este mulţimea ,,textelor clare”, scri• Criptografia modernă, este criptografia bazată pe calculator (criptografie se peste un alfabet nevid V (uzual);
computaţională). În criptografia modernă
•
este mulţimea ,,textelor criptate”,
lucrurile s-au complicat, dar multe dintre scrise peste un alfabet W nevid (uzual W =
ideile criptografiei clasice au rămas nemod- V ).

( P ) este înlocuit cu un caracter core• K este o mulţime de elemente numite
spondent în textul cifrat ( C ). Există mai
chei.
multe cifruri de substituţie monoalfabetică,
• Fiecare cheie K determină o metodă dintre care cele mai cunoscute sunt:
de criptare şi o metodă de decriptare . şi
sunt funcţii cu proprietatea .
• sistemele bazate pe permutări; la
aceste sisteme de criptare, textul clar
Funcţia este evident injectivă; dacă este
se împarte în blocuri de n caractere,
bijectivă ( şi deci ), sistemul de criptare se
după care fiecarui bloc i se aplică o
numeşte ,,simetric”.
permutare fixată.
Criptografia clasică se încadrează în clasa
• sisteme de criptare care folosesc
criptografiei cu chei simetrice. În criptograpermutări de grad n cu n<26
fia clasică există patru tipuri de cifruri de
substituţie.
• sistem de criptare care folosesc
permutări de grad 3
1. Cifruri de substituţie monoalfabetică
sunt cifrurile în care fiecare caracter al
• sistemul de criptare Richelieu.
textului clar (P) este înlocuit cu un caracter
• sisteme de criptare care folosesc
corespondent în textul cifrat (C ).;
permutări de grad n = 26
2. Cifruri de substituţie polialfabetice.
• cifrul lui Cezar;
Diferenţa dintre aceste sisteme de criptare
şi cele monoalfabetice constă în faptul că
• cifrul lui Cezar cu cheie;
substituţia unui caracter variază în text, în
• generalizarea cifrului lui Ceazr numit
funcţie de diverşi parametri (poziţie, consistem de criptare afin;
text etc.). Aceasta conduce bineînţeles la
un număr mult mai mare de chei posibile.
• cifrul lui Hill
Se consideră că primul sistem de criptare
• alte tipuri de criptare
polialfabetic a fost creat de Leon Battista în
1568.
• sistemul de criptare Polybius;
3. Cifruri de substituţie homofonică
• sistemul de criptare al cavalerilor de
sunt cifrurile de substituţie intermediare
Malta;
între sistemele mono şi cele polialfabetice,
Exemple:
în care un caracter al alfabetului mesajului clar (alfabet primar) poate să aibă mai
Unul din primele sisteme de criptare
multe reprezentări. Ideea utilizată în aceste
cifruri, este uniformizarea frecvenţelor de cunoscute este sistemul de criptare Cezar.
apariţie a caracterelor alfabetului textului Conform istoricului Suetoniu, el a fost focifrat (alfabet secundar), pentru a îngreuna losit de Cezar în corespondenţa sa.
atacurile criptanalitice. Se pare că a fost
Să considerăm alfabetul latin:
utilizat prima oară în 1401 de către ducele
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
de Mantua.
Fie k un număr întreg din intervalul [0,
4. Cifruri de substituţie poligramică se
obţin substituind blocuri de caractere ale 25]. El se va numi ”cheie de criptare”. Realfabetului primar - numite poligrame - cu scriem alfabetul latin permutat ciclic, începând însă cu litera având numarul de oralte blocuri de caractere.
dine k (litera A are numărul de ordine 0).
Cifruri de substituţie monoalfabeticã
Această nouă scriere o aşezăm sub prima
Cifruri de substituţie monoalfabetică scriere, astfel (am presupus k = 2):
sunt cifrurile în care fiecare caracter al
textului clar
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A B C D E F G H I J K

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
Să presupunem că avem un text clar
NIMIC NOU pe care vrem să-l criptăm cu
sistemul Cezar.
Pentru aceasta vom aşeza sub fiecare
literă a acestui text, litera aflată pe linia a
doua din tabelul de mai sus, astfel:
N I M I C

N O U

P K O K E P Q W
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Textul criptat obţinut este PKOKE PQW.
Din motive suplimentare de securitate,
spaţiile dintre cuvinte se ignoră de obicei şi
atunci textul criptat va fi:
PKOKEPQW

determină literele corespunzatoare, conform tabelului.

În cazul k = 2, vom folosi drept cheie
Pentru decriptare cheia va fi, 26−k. Pe
baza ei se vor putea construi cele două numărul 26−2 = 24, iar tabelul (litera 24 colinii ale tabelului, după care scriem textul respunde lui Y) este:
criptat pe prima linie, iar pe a doua linie
A B C D E F G H I J K

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Y Z A B C D E F G H I J K

L M N O P Q R S T U V W X

Literele PKOKEPQW determină pe a doua criptate folosesc alfabetul latin, vom efectua în prima etapă o operaţie de ”codifilinie textul NIMICNOU.
care”: asociem literelor numere întregi din
Să rescriem sistemul Cezar în termenii intervalul [0, 25]:
Definiţiei 2. Deoarece textele clare şi cele
A B C D E F G H I J K

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
În acest fel putem opera matematic pe tru sistemele sale proprii de criptare, prea
un inel finit: . Vom avea . Pentru un k ales sofisticate la nivelul trupelor de câmp.
arbitrar, ek(m)=m+k(mod 26) şi
Evident, sistemul de criptare Cezar este
un sistem generat de permutările ciclice din
dk(a)=a-k(mod 26)
P26. Fiind numai 26 chei posibile, el este
În cartea sa De bello gallico, Cezar extrem de vulnerabil la atacul prin forţă
aminteşte de un sistem de criptare, fără să brută. Pentru a-i mări rezistenţa, s-a utilizat
dea detalii. Mai târziu, Suetoniu – în Viaţa şi o variantă, numită sistem Cezar cu cheie,
lui Iulius Cezar descrie sistemul. Cezar fo- definită astfel:
losea sistemul înlocuind literele romane
Se consideră un cuvânt (cheie), preferacu cele greceşti şi folosea deplasarea k = 3.
Nepotul lui Cezar, împăratul Augustus a uti- bil cu toate caracterele distincte (în caz
lizat acelaşi sistem, cu k = 1. Sistemul Cezar contrar, literele identice se folosesc doar la
a fost utilizat mult timp. Armata rusă apela prima apariţie). Acest cuvânt se aşează la
frecvent la el în 1915, ca înlocuitor pen- începutul alfabetului. După ce se termină,

şirul se completează cu literele care nu exisDe exemplu, să presupunem că s-a ales
tau în cuvântul cheie, în ordine alfabetică. cuvântul cheie MARTOR. Scriem:
A B C D E F G H I J K

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M A R T O B C D E F G H I J K
Să presupunem că avem un text clar NIMIC
NOU pe care vrem să-l criptăm cu sistemul
Cezar cu cheie.
Pentru aceasta vom aşeza sub fiecare
literă a acestui text, litera aflată pe linia a
doua din tabelul de mai sus, astfel:
NIMIC NOU
JEIER JKU
A B C D E F G H I J K

L N P Q S U V W X Y Z

Textul criptat obţinut este JEIER JKU . Din
motive suplimentare de securitate, spaţiile
dintre cuvinte se ignoră de obicei şi atunci
textul criptat va fi:
JEIERJKU
Pentru decriptare vom folosi permutarea
inversă:

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B F G H I J K L M N O P A Q E R S C T D U V W X Y Z
Pentru decriptare se va lua textul criptat
care se aşează pe prima linie, iar dedesubt
va apărea textul în clar:
JEIERJKU
NIMICNOU
Sistemul Cezar cu cheie rezistă mai bine
la atacul cu forţă brută, numărul cheilor
fiind acum
card (P26)=26!

Cristian Marian Deaconu
Mădălina – Georgiana Necula
Viorel Chiţimia
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Let’s Get

Google este astăzi print20 re cele mai de success
afaceri la nivel mondial.
La sfârşitul anului 2007 a
fost cotată drept cea mai
puternică marcă globală,
după criteriul valorii în
milioane de dolari (86057
milioane dolari SUA),
dar şi după modul de
percepţie de către utilizatori, următoarele locuri
fiind ocupate de companiile General Electric,
Microsoft,
Coca-Cola,
China Mobile, IBM, Apple, McDonald’s, Nokia şi
Marlboro. De asemenea,
conform unui sondaj realizat de Harris Interactive,
Google a fost declarată, la
sfârşitul lui 2007, compania americană cu cea mai
bună reputaţie, mai ales
datorită modului în care
îşi tratează angajaţii.
Startul, la Google, a fost
dat la începutul anilor
2000, odată cu dezvoltarea motorului de cautare
Google, care a devenit,

repede, cel mai utilizat
din lume, depăşindu-şi
lejer concurenţa. Lycos,
Altavista sau Excite şi-au
ocupat locul în istorie. Au
urmat, pas cu pas, o serie
de produse sau servicii,
fără de care, astăzi, universul web ar fi considerabil mai sărac: Picassa,
Google Earth, Blogger,
Adsense etc.
Mă voi opri asupra
motorului de căutare
Google, pentru a dezvălui
câteva dintre facilităţile
sale, mai puţin utilizate,
dar care pot uşura semnificativ căutarea unei
chei printre resursele din
ce în ce mai numeroase
şi stufoase ale “pânzei de
păianjen”.
1. Siteuri facute de
geamgii...
Dacă, de exemplu, veţi
dori să căutaţi informatii
despre bacalaureat, dar
limitându-vă doar la siteul ministerului, şi nu
vă descurcaţi cu interfaţa

acestuia
(nici eu nu
reuşesc), puteţi folosi
cheia următoare:
bacalaureat site:edu.ro.
2. Google sau DEX ?
Pe
lânga
metoda
aproximativă de a tasta
un cuvânt si de a lansa o
căutare folosindu-l drept
cheie, fapt ce duce la sugerarea, uneori, a formei
corecte, Google oferă
posibilitatea de a căuta
strict o definiţie pentru
un termen. Astfel, pentru a căuta o definiţie a
HTML, putem folosi cheia: define:html. În plus,
mai nou, există şi serviciul translate.google.
com, care poate fi folosit pentru traducerea
unor cuvinte, caz în care
funcţionează bine, sau
a unor texte întregi, caz
în care trebuie folosit cu
anumite rezerve.
3. Când va deveni
matematica opţională ...
Motorul de căutare dispune de un calculator integrat, care este foarte
uşor de folosit. Dacă vreţi
să aflaţi rapid rezultatul
înmulţirii 110x(654/8+3),
puteţi tasta în Google şi
veţi afla rezultatul mult
mai repede decât dacă
aţi folosi alte programe.

4. Cât o fi ora la Walla
Walla ?
Vreţi să sunaţi un prieten din State, dar nu
vreţi să îl treziţi la 5
dimineaţa să-l întrebaţi
dacă a văzut ultimul episod din Lost? Folositi
cheia de căutare time
Washington, din moment
ce Wala Wala se găseşte
în mult mai cunoscutul
stat american.
5. Google vs. Romica Jurca
Vreti să daţi o fugă
în weekend la Paris să
vedeţi noile colecţii de
la Luvru? Aveţi opţiunea
weather Paris, care vă va
furniza informaţii despre
starea vremii din majoritatea oraşelor mari ale
lumii.
6. Vreţi să schimbaţi
valută ?
Google găseşte imediat
cursul de schimb oficial.
Este de ajuns să utilizaţi o
cheie de tipul: 100 EURO
in RON, pentru a obţine
transformarea
dorită.
Motorul de căutare poate
converti şi monedele minore, dar, în acest caz,
trebuie specificată aria
de provenienţă. Dacă
vreti să aflaţi câţi soles
peruani pot fi cumpăraţi
cu 100 de lei, trebuie

doar să tastaţi: 100 RON
in Peruvian Nuevos Soles
7. Dacă nu Rammstein,
măcar Voltaj
Când vreţi să găsiţi rezultate despre unul dintre mai mulţi termeni,
fără ca în siteul găsit să
fie vorba neapărat despre
toţi, aveţi cuvântul cheie
OR. În exemplul nostru
vom căuta: rammstein OR
voltaj sau OR rammstein
voltaj.
8. Vă place Angelina Jolie, dar vă enervează Brad
Pitt ?
Vă
interesează
informaţii despre un anumit subiect, dar vreţi
să excludeţi orice corelare cu o anumită cheie?
Nimic mai simplu: Google
recunoaşte semnificaţia
operatorului “-“. Pentru
exemplu, folosim: “Angelina Jolie”-”Brad Pitt”.
Trebuie precizat, în plus,
că de câte ori vrem să folosim un grup de cuvinte,
cum ar fi Angelina şi Jolie,
este necesar să le trecem
între ghilimele.
9. Urgent un referat la
botanică !
Trebuie să vă dregeţi
nota la vreo materie sau
vă trebuie un document
cu un format anume, pe

care, eventual să-l puteţi
tipări ? Puteţi utiliza
opţiunea „filetype”, care
permite căutarea după
tipul de document care
vreţi să rezulte în urma
căutărilor. Dacă ar fi să
căutam un document despre fotosinteză, în format doc, tastăm: fotosinteza filetype:doc
10. Ce fotbal se juca
odată…
V-a facut curios bunicul cu poveşti de genul
acesta? Puteţi căuta
informaţii dintr un anumit
interval de timp folosind
“..”. Astfel, dacă vreţi să
căutaţi toate informaţiile
despre fotbal dintre anii
1950 şi 1960, trebuie
doar să încercaţi: fotbal
1950..1960.
Lista poate continua,
mult şi bine, pentru că
Google dispune şi de instrumente de căutare
a imaginilor, hărţilor,
videoclipurilor
etc, 21
în fiecare caz oferind
posibilităţi de personalizare a căutării. Vă las
plăcerea
descoperirii,
dezvăluind unul dintre
principiile
companiei:
“Great just isn’t good
enough”...
LAURENŢIU LAMBRINOC

EveniMenT cul TuraL:
HER TA MULLER LA BUCUREŞTI
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Scriitoarea germană de
origine română Herta Müller, câştigătoarea de anul
trecut a Premiului Nobel
pentru Literatură, a fost la
Bucureşti, timp de două zile,
27-28 septembrie 2010,
pentru a-şi lansa două romane: "Leagănul respiraţiei"

şi "Călătorie într-un picior".
Unul dintre ele este şi prima
carte scrisă după ce a părăsit
România. Hărţuită constat
de Securitate, Herta Müller a emigrat în Germania în
anul 1987.
Luni, 27 septembrie,
la Ateneul Român, Herta

Müller, autoare a aproape 20
de volume de proză, poezie
şi eseuri, publicate în limba
germană, a citit, timp de 20
de minute, din ultimul său roman, „Leagănul respiraţiei",
după care a intrat în dialog
cu filosoful Gabriel Liiceanu.
În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul Andrei
Dimitriu, directorul Filarmonicii „George Enescu", şi
Excelenţa Sa, Andreas von
Mettenheim,
ambasadorul Germaniei la Bucureşti,
iar pianistul Dan Grigore
a susţinut un mic recital în
onoarea invitatei.
Marţi, 28 septembrie, la
ora 17.00, la Libraria Humanitas Kretzulescu, s-a
lansat seria de autor "Herta
Müller" a Editurii Humanitas Fiction cu romanele
"Leagănul respiraţiei" şi
"Călătorie într-un picior".
Am
încercat
să
selectăm pentru cititorii revistei noastre câteva dintre
temele cele mai importante
din dialogul purtat la Ateneul
Român între celebra scriitoare şi Gabriel Liiceanu:
Despre patrie: ”De multe
ori, dacă sunt undeva în
străinătate, îmi revine în
minte patria ca acasă”
„Patrie“ este un cuvânt
care a fost prea mult folosit
în mod ideologic. Şi în istoria germană, şi naţionalsocialismul, şi stalinismul
din RDG, dar şi în celelalte
ţări socialiste acest cuvînt

a fost folosit foarte des.
„Acasă“ înseamnă mult mai
puţin, dar şi mult mai mult:
dacă te simţi acasă cred că
ajunge. Eu m-am referit la
această frază a lui Semprun
pentru că de multe ori m-am
întîlnit cu scriitori germani –
la lecturi sau la simpozioane
– şi multora li se părea interesant să spună că patria lor
este limba. Şi m-am enervat. Mi-am zis: „cine dracu’
pune sub semnul întrebării
această patrie?“. Ei în viaţa
lor nu au avut nici un fel de
problemă cu patria lor. Cei
născuţi în anii ’50, în Vest,
n-au fost întrebaţi dacă îşi
iubesc patria sau nu, puteau
să plece din ţară şi să se
întoarcă... Iar propoziţia asta
– „limba este patria“ – a fost
creată de imigranţi, în timpul naţional-socialismului,
de către cei care au fugit de
dictatura lui Hitler ca să nu
fie omorîţi, de cei care au
fost urmăriţi politic.[...] În
germană, „patrie“ se spune
„heimat”. Heimat este ceea
ce nu poţi să suporţi şi nu
poţi să părăseşti. Poţi să pleci cu picioarele, dar duci totul în minte – căci s-au petrecut multe şi toate greutăţile
prin care ai trecut sunt prea
mari pentru a putea face
abstracţie de ele. Tâmpita
de patrie vine cu tine, şi
dacă nu vrei, şi te chinuie şi
acolo unde te-ai dus ca să
scapi cu viaţă.
Despre condiţia scriitorului: „Meseria asta prin
care am de-a face numai cu
mine. Altul, care are o meserie normală, este legat de
circumstanţe.”
Eu cred că fiecare om, ca

individ, ca piesă unică pe
lume, are o relaţie unică cu
lumea. Fiecare om. Şi fiecare lucru pe care îl face – îl
face altfel decât toţi ceilalţi
pentru că nu-i rămâne altceva de făcut. La scriitori, asta
se poate verifica – pentru că
meseria lor este să scrie ceva
pe hârtie, iar asta se poate
verifica şi se poate discuta.
La ceilalţi oameni, lucrurile
şi ideile rămân neexprimate
în exterior şi nu le putem
verifica. Asta e deosebirea.
Am cunoscut atâţia oameni
sensibili în toate domeniile,
cu nu ştiu câte feluri de meserii, şi niciodată nu am crezut că eu sunt în stare să văd
ceva ce aceşti oameni care
nu scriu nu sunt în stare.
Limba, dacă este în stare să
exprime viaţa, este limba celor care nu scriu. Şi trebuie
să recurg la limba lor. Dacă
eu compun limba lor întrun anume fel, ajung la aşanumita literatură, la poezie,
la atmosfera poetică.
Despre actul de a scrie:
„Dacă nu ar trebui să fac
pentru mine toate astea –
ca să mă pot ţine pe mine
în mînă – nu aş face-o. Eu
nu vreau să fiu scriitor. Nu
acesta e motivul pentru
care scriu. Nu am încotro.
Şi nu eu am ales.”
Dacă scriu despre aceste
probleme, în primul rînd o
fac pentru mine însămi. Pentru că n-am încotro. Trebuie
să aranjez viaţa care a trecut,
ca să o pot duce pe aceea pe
care o am de dus acum. Nu
vreau şi nu pot să oblig pe
nimeni să participe la asta.
O carte nu poate să forţeze
pe nimeni s-o citească. Dacă

cineva o ia în mînă şi vede
că nu e ce-i trebuie, poate
s-o arunce. În faţa unei cărţi,
fiecare este un om liber şi
poate să se comporte cum îi
face bine. Nu ştiu dacă sunt
atât de puţini cei care vor
să se confrunte cu această
problematică. Cred că sunt
destul de mulţi. Dar peste
tot, după ce dictaturile au
trecut – ştim asta şi din Germania, după perioada nazismului – au fost mulţi cei
care au susţinut regimul, dar,
oricum, o minoritate. Şi de
ce să nu fie aşa? Dacă 99,9%
din populaţie – din orice
populaţie – n-ar fi participat la dictatură (ori făcând
ce trebuie, ori tăcând, ori
ţinându-se în neobservare),
dictatura n-ar fi putut să
existe. Or, noi ştim că mulţi
oameni au avut avantaje,
s-au aranjat, au avut funcţii,
au dus o viaţă bună care era
dependentă de dictatură. Eu
nu mă mir că aceşti oameni,
în ziua de astăzi, nu vor să
spună că dictatura a fost
un chin, o crimă istorică.
Nu mă mir. Pentru că ei ar
trebui să-şi pună sub semnul întrebării propriul trecut
şi nu este plăcut. Din punct
de vedere individual, nu te
poate obliga nimeni să faci 23
asta. Dar eu cred că pentru
societate, în ansamblul său,
este important: dacă problemele astea nu sunt discutate în măsura în care duc
la însănătoşirea societăţii,
nu dispar, rămân sub toate
celelalte şi, când nu te
aştepţi, izbucnesc sau ies
la suprafaţă. Eu nu am altă
cale decît să scriu. Dacă n-aş
vrea să scriu despre asta, nu
ar trebui să scriu. Nu trebuie

să scrii, de ce să scrii? Sunt
atâtea cărţi pe lume, nimeni
nu le poate citi pe toate...
Nu aşteaptă nimeni o carte
în plus. Dacă nu ar trebui să
fac pentru mine toate astea
– ca să mă pot ţine pe mine
în mînă – nu aş face-o. Eu
nu vreau să fiu scriitor. Nu
acesta e motivul pentru care
scriu. Nu am încotro. Şi nu
eu am ales. Eu nu mi-am ales
viaţa pe care am trăit-o în
24 România, nu mi-am dorit-o.
În fiecare secundă îmi spun
că aş fi preferat să nu scriu
niciodată niciun cuvînt. Aş fi
vrut să am altă meserie, să
fac altceva în viaţă şi să nu
mi se fi întîmplat ceea ce mi
s-a întîmplat. Asta e. Şi dacă
n-o să mai trebuiască să-mi
fac ordine în mine, probabil că n-o să mai scriu. Sper
să vină clipa aceea, că ar fi
bine. Scrisul nu e o plăcere,
mie nu-mi place să scriu.
Scriu numai cu refuz şi după
multe şovăieli mă apuc să
scriu, pentru că ştiu cum
mă constrînge acest lucru
şi totdeauna mă gîndesc că
trebuie să fac faţă. Şi uneori
nu am chef să fac faţă: să
stau cu foaia goală şi să caut
cuvintele. Mă consum, şi ar
fi bine să nu mai fie nevoie
de asta.
Despre dictatură şi modul
în care Europa de vest şi
de Est o înţeleg: „Sunt persoane care nu au cunoscut
dictatura, dar le interesează
această problemă şi înţeleg;
sunt persoane care au trăit
în dictatură şi nu înţeleg
nimic.”
Dacă ne gândim la nostalgia faţă de comunism, care
există şi în România şi în

toate ţările est-europene,
cum o explicăm? De ce există
această nostalgie, dacă oamenii au învăţat ceva, trăind
în dictatură? Unii n-au
învăţat – pentru că au făcut
parte din acest sistem şi nu
le place să spună că „au participat“. Sunt alţii care au
învăţat – depinde de individ,
de om, ce valori morale are,
ce i se spune şi ce acceptă.
Despre
„înţelegerea
superioară a lumii” pe
care o dă suferinţa: „Eu nu
înţeleg lumea. Nu pricep.
Eu de aceea scriu, pentru că
nu pricep.”
Am spus şi înainte: n-am
nici o înţelegere superioară
a lumii. Nu am de fapt nici
o înţelegere a lumii, de
superioară nici nu poate fi
vorba. Eu nu înţeleg lumea.
Nu pricep. Eu de aceea
scriu, pentru că nu pricep.
Cît despre preţ, nu a meritat nimic. Suferinţa omului,
viaţa în sine este valoarea
cea mai de preţ care există.
Nimic nu justifică nici o înjosire a omului, nici o umilire nu justifică o experienţă
pentru cineva care vrea să se
uite ca la grădina zoologică:
să stau în faţa cuştii şi să
spun „eu sunt mai sensibilă
şi cu mintea nemaipomenită
şi mă uit la oamenii simpli
să văd cum se comportă“.
Habar n-am. Eu fac parte
dintre cei din cuşcă, nu sunt
în faţa gratiilor să mă uit.
Nici ce am făcut eu n-am
priceput. Cînd am stat în
România, dacă mă apucam în fiecare seară să mă
gândesc ce s-a întîmplat în
cursul zilei, nu puteam sămi dau seama. Nici n-am

putut să-mi permit să gândesc într-un arc mai mare
de timp. Îmi ajungeau lucrurile exacte, micuţe, care se
tot adunau, ca să fac faţă.
N-am putut să mă gândesc,
trebuia să fac faţă şi asta
deja îmi absorbea tot ce
am putut să realizez în cap.
Eu cred că şi literatura este
un mod de a căuta. Cum ai
putea să trăieşti? Cum e
existenţa asta a noastră?
Fiecare suntem o taină –
chiar prin fizicul nostru: nu
ştim cât o să trăim, ce organe din noi or să cedeze,
când ne lasă mintea... Deja
asta ajunge. De aceea a fost
atât de tragic: pentru că dictatura, pe lângă toate aceste
probleme existenţiale de la
sine înţelese pentru fiecare
om, a introdus şi urmărirea
politică, cu care trebuia să te
lupţi. N-am înţeles nimic. De
aceea tot caut să mă întreb
pe mine: ce s-a întîmplat
atunci? Am înţeles doar că
libertatea este importantă.
Despre disidenţă: „Disident“ este un cuvînt care
ţi se aplică de afară. Eu am
vrut să trăiesc normal, să
nu fac lucruri pentru care
nu pot să răspund...”
Poate nici nu am fost
disidentă. Alţii au fost, cei
care au scris cărţi cu limbajul curat... Nici nu vreau să fi
fost disidentă. Eu am încercat să trăiesc în aşa fel încât
să nu răspund pentru ceea
ce nu fac. Şi să nu fac şi eu
ce mă îngreţoşează la alţii.
Asta a fost destul.
Despre apolitismul scriitorilor români în perioada comunistă: „Era un
mod de a se eschiva. Eu

nu învinovăţesc pe nimeni
– doar pe cei care au făcut
într-adevăr literatură „de
comandă“ şi urlau cuvintele
ideologice în jurul lor”.
Este o modalitate de a
rămâne onest personal. Dar
era prea puţin, nu era ceva
împotriva dictaturii. Era
ceva personal – că nu te-ai
murdărit. Dar nu era ceva
care să deranjeze clanul de
ceauşişti şi securişti care
erau peste tot. Cred că dacă
ar fi fost foarte mulţi cei
care ar fi deranjat această
dictatură, ea nu ar fi putut
să devină tot mai sinistră...
Despre experienţa de
educatoare în perioada
comunistă, despre ideologizarea învăţământului: „Mi-a
venit să plîng. Erau atât de
mici şi deja dresaţi”
La un moment dat am lucrat la o grădiniţă. Copiii
erau obligaţi să cânte imnul
naţional, iar imnul era tot
mai lung. Cu cât era ţara mai
prăpădită, se mai adăuga
câte o strofă. Şi eu, care nu
fusesem un timp îndelungat
în temă – căci ajunsesem la
grădiniţă după o perioadă
de şomaj – crezusem că la
grădiniţă e mai bine: acolo
sunt copii mai mici, poţi să
faci nişte lucruri, autorităţile
te lasă în pace... Dar era la
fel de rău. S-a cântat imnul
dimineaţa, iar directoarea
mi-a spus: „Mai întâi se cîntă
imnul, tovarăşa...“. În prima
zi i-am învăţat pe copii un
cântecel – Schneeflöckchen,
Weissröckchen – un cîntecel de iarnă, şi toată ziua
am tot cîntat Schneeflöckchen şi Weissröckchen, şi
iar Schneeflöckchen şi Weis-

sröckchen... Copiii nu erau
obişnuiţi cu asta, le-am explicat de ce fulgul de zăpadă
are o rochiţă albă... Ei nu
mai auziseră aşa ceva. Ani
de zile nu fuseseră învăţaţi
decât chestii ideologice, poezii despre mama în care în
strofa a treia apărea „Elena“
– nu te mai aşteptai după
primele strofe să vină, dar
până la urmă tot venea. Şi
atunci eu n-am vrut să cânt
imnul a doua zi: i-am întrebat
„mai ştiţi cântecelul cu Schneeflöckchen şi Weissröckchen“?. Dar un copil mi-a
spus: „Tovarăşa, mai întâi
trebuie să cîntăm imnul“.
„Cântaţi-l“, i-am răspuns. Iar
ei s-au aşezat în semicerc, au
întins mâinile pe lîngă corp
ca nişte soldaţi şi au început
să urle imnul. Mi-a venit
să plîng. Erau atât de mici
şi deja dresaţi. După două
strofe, le-am spus „foarte
bine, ajunge“. Dar alt copil a
răspuns: „Tovarăşa, trebuie
să cântăm imnul până la
capăt“. „Cântaţi-l“, am spus.
După ce au terminat, m-au
întrebat: „Cealaltă tovarăşă
a noastră cânta cu noi.
Dumneavoastră de ce n-aţi
cântat cu noi?“. Am spus că
„nu am ureche muzicală, nu
am voce, şi am tăcut ca să
aud mai bine cum cântaţi
voi“. Dar pentru mine a fost
dezastruos să constat că
la vârsta lor copilaşii aceia
erau manevraţi într-un mod
pe care nu mi l-aş fi putut
închipui.
Despre capacitatea limbajului de a exprima gândurile: „Gîndirea vorbeşte
cu totul altfel cu sine însăşi
decât vorbesc cuvintele“

Oblig cuvintele să mă
ajute să spun ceea ce cred
că vreau să spun, trebuie sa
spun. Aflu abia cînd mă apuc
de o propoziţie ce trebuie
să spună. Lucrând, îmi dau
seama. Şi atunci trebuie să
oblig cuvintele cumva să mă
ajute şi să caut pînă cred că
am găsit ceva acceptabil.
Scrisul are logica lui şi îţi
impune logica limbajului,
esteticului. Nu mai există
„zi“ şi „noapte“, „afară“
sau „înăuntru“. Există subiect, predicat, metaforă, o
anumită tăietură a frazei ca
să aibă ritm – acestea sînt
legile care ţi se impun. Pe de
o parte, limba este ceva care
mă chinuie, nu mă lasă în
pace, mă obligă să-mi screm
mintea pînă nu mai pot, pe
de altă parte, cînd fac asta,
mă ajută. E un cerc vicios
care nu se poate explica.
Despre evenimentul de
la Ateneu: „Sunt scriitoare
numai când sunt singură cu
mine. Asta e altă meserie,
asta e circ!”
Urmăriţi întreg dialogul
dintre Herta Muller şi Gabriel Liiceanu pe http://
w w w.yo u t u b e . co m /
watch?v=dC2xXcY-z3w.
FLORENTINA
CRISTEA
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Sărbătorile de iarnă
Vine vremea aceea din an în care farmecul
sărbătorilor de iarnă ne învăluie. De la Sf.
Andrei până la Sf. Ioan este o perioadă în
care credinţa şi speranţa nu au graniţe. Este
timpul oraşelor împodobite şi al serbărilor
în familie. Obiceiurile de sărbători se
prăznuiesc oriunde în ţară şi în lume: postul, colindele nesfârşite, pomul împodobit
din seara de Moş Ajun, lumânările şi sclipiciul, globurile şi darurile, Moş Crăciun
26 venind pe horn cu sacul plin, ieslea cu
Pruncul Sfânt…Fiecare popor sărbătoreşte
în mod propriu, dar poate că în nicio altă
ţară din lume, tradiţia nu este atât de bine
păstrată ca la noi. Mi-am propus în acest
articol să vă vorbesc despre câteva dintre
cele mai frumoase sărbători ale noastre din
perioada iernii.
Pentru români, ziua de 30 noiembrie
reprezintă o sărbătoare creştină importantă.
Sfântul Andrei este apostolul care a creştinat
primul dacii, fiind considerat patronul spiritual al românilor. Pe lângă tradiţiile religioase, există tradiţii şi credinţe desprinse
din vechi sărbători păgâne. De Sf.Andrei
se crede că strigoii morţi (sufletele rele
ale morţilor, ieşite din morminte în timpul
nopţii) ies din morminte şi se bat cu strigoii
vii (oameni proveniţi din relaţii incestuoase,
care se nasc cu coadă) folosind cocioarbele
(unelte cu cârlig cu care se scoate jarul din
cuptoare) până când cântă cocoşii a doua
zi. Se spune că atunci când strigoii nu se pot
război între ei, încearcă să prindă un muritor şi să-i sugă sângele. Pentru aceasta, în
„Noaptea Strigoilor”, gospodinele au grijă
ca toţi membrii familiei să mănânce şi să
se ungă pe frunte, pe piept, în spate şi la
încheieturile trupului cu usturoi, precum şi
uşile, geamurile şi hornul casei, pe unde ar
putea să intre strigoii. Dacă vitele mugesc
în noaptea de Sf. Andrei, este semn că vin
lupii. Pentru a le feri, în Bucovina, gospodarii fac o cruce din ceară şi o lipesc pe cornul drept al vitelor.
Există şi obiceiuri pentru fetele de măritat.
Unul dintre acestea este Păzitul usturoiului,

un fel de serbare nocturnă colectivă, la care
bărbaţii neînsuraţi vin cu căciulile pline cu
căpăţâni de usturoi, iar fetele cu câte trei
căpăţâni. Toate se pun într-o oală, pe care o
femeie bătrână trebuie s-o păzească toată
noaptea, la lumina unei lumânări, ca să
nu fie furată de strigoi, în timp ce tineretul petrece, bea, cântă şi joacă. Dimineaţa,
în curtea casei se încinge o horă, iar în mijlocul ei stă oala cu usturoi ţinută de un
flăcău. Apoi, usturoiul este împărţit tuturor participanţilor şi dus acasă cu mare grijă,
pus la icoane, folosit ca leac împotriva bolilor sau pentru descântece şi vrăji. În satele
din Bucovina, fetele, ca să-şi vadă ursitul, îşi
puneau seara sub perna 41 de fire de grâu,
iar când se culcau, visau cine o să le fie alesul. Prin alte părţi, este obiceiul ca fetele de
măritat să facă o turtă subţire ca o plăcintă
din făină de grâu, foarte sărată – denumită
Turtuca de Andrei, pe care o mănâncă la culcare. Baiatul, pe care-l visează că le aduce
apa ca să le astâmpere setea, se crede că

este viitorul lor soţ. Un alt obicei este ca
fetele nemăritate să meargă noaptea la
fântână, cu lumânarea de Paşte, pe care
o aprind şi o afundă cu ajutorul ciuturei
spunând: „ Sfinte Andrei / Scoate-i chipul
în faţa apei / Ca în vis să-l visez / Ca aievea
să-l văz!”.
Sfântul Nicolae, cunoscut de noi toţi ca
Moş Nicolae, a fost un copil orfan, care
mai târziu, propăvăduind creştinismul şi
numele lui Iisus Hristos, a fost numit arhiereu al episcopiei din Myra. El şi-a dăruit
întreaga avere săracilor şi, pe tot parcursul
vieţii sale, a ajutat copiii şi pe cei nevoiaşi.
Deşi încet, încet, Moş Nicolae a fost transformat de către americani şi europenii din
vest într-un alt bătrânel care oferă cadouri,
şi anume Mos Craciun, Sfntul Nicolae îşi are
locul lui, cel puţin în tradiţia românească.
Se spune că în “Noaptea Strigoilor” un moş
cu barbă albă îi alunga pe strigoi. Conform
altei tradiţii, copiii îşi pregătesc ghetuţele în
noaptea de 5 spre 6 decembrie, iar cei care
au fost cuminţi primesc de la moşul dulciuri, pe când cei neascultători primesc câte
o nuieluşă. Moşul ştie despre fiecare cum
s-a purtat în timpul anului, deoarece el are
o carte magică, în care a notat pentru fiecare copil în parte, faptele bune şi pe cele
mai puţin bune. Despre Sfântul Nicolae se
mai spune în popor că stă la stânga Tatălui
şi că are menirea de a păzi Soarele ca să nu
fugă.
Crăciunul este o una dintre cele mai
importante sărbători ale creştinismului.

Semnificaţia sa este Naşterea lui Iisus Hristos. Pentru lingvişti, termenul "Crăciun"
este unul controversat. Unii spun că provine
din latinescul "creationem" ("creaţie,
naştere"). Însă cuvântul este mai simplu
de explicat decât sunt tradiţiile. În fiecare
zonă a României există un mod specific de
a întâmpina şi sărbători Crăciunul. Ignatul
(20 decembrie) este o sărbătoare legată
de numele Sf. Mucenic Ignatie Teoforul. În
ziua de Ignat, se taie porcul şi nu e bine să
lucrezi altceva. Când tai porcul (care, mai
nou, cică ar trebui adormit, după normele
europene!) zici: ”Ignat, ignat/ Porc umflat”.
Porcul nu-i luat chiar pe nepregătite, căci se
spune că, în noaptea de dinaintea Ignatului, îşi visează cuţitul... Cu sângele porcului
se face semnul crucii pe fruntea copiilor,
ca să fie sănătoşi peste an. După tăiere şi
tranşare, urmează „pomana porcului“, la
care iau parte cei ai casei şi ajutoarele. În
Moldova, se zice că spre Crăciun se pun
din toate mâncărurile într-o strachină, pe
prispă, sub fereastră, dar să nu se guste
din mâncare, căci noaptea vine ursitorul,
degustă şi atunci se vede prin fereastra.
În Bucovina, din turtele făcute de Crăciun
se păstrează până primăvara, când sunt
puse între coarnele vitelor, care pornesc la
arat. Se spune că aceşti colaci, care se fac
de Crăciun, trebuie să fie rotunzi precum
Soarele şi Luna. În zona Botoşaniului, nu se
dă nimic din casă în ziua de Ajun, nici gunoiul
nu se dă afara; nu se împrumută nimic. Pe
la sate mai dăinuie credinţa că în noaptea de Crăciun animalele ar vorbi. Sătenii
se tem ca nu cumva să le audă, că acesta
ar fi semn rău... În Ardeal, sărbătorile de 27

Crăciun încep când fetele se adună în grup,
încă din seara de 23 decembrie şi frământă
plăcintele care vor fi unse cu ou, pentru a
doua zi. Doar la 9 fix seara, nici un minut
mai devreme sau mai târziu, năvălesc flăcăii
şi se încinge petrecerea cu lapte parfumat,
condimentat cu glume bune. O credinţă
ciudată a colectivităţii de germani este
aceea practicată de Sfânta Lucia (12 decembrie), când capul familiei umblă cu o tavă pe
care este aşezată pe jar , o crenguţă cu care
afumă şi cele mai ascunse cotloane ale casei, şurii, beciului, podului. Tot în Transilva28 nia se obişnuieşte ca în noaptea de Crăciun,
la un semn al diacului, mirenii să arunce cu
boabe de porumb strigând: "Rod în cucuruzi!". Colindatul este cea mai răspândită
tradiţie a românilor. Colindele transmit, de
obicei, urări de sănătate, rod bogat, împlinirea dorinţelor în noul an. Când persoanele
colindate nu primesc colindătorii, închid
uşile sau nu oferă daruri, efectele magice
sunt opuse, ei încălcând regulile acestui obicei. Flăcăii umblă cu Capra (Turca, Brezaia)
sau cu Ursul, în cete măreţe şi gălăgioase,
iar copiii cu Steaua.
Anul Nou sau Revelionul este pe 31 decembrie. Ajunul Anului Nou este însoţit
peste tot de vechi obiceiuri şi superstiţii.
Unii nu le iau în seamă, alţii doar se prefac. Zgomotul care însoţeşte trecerea dintre
ani nu este doar un mod de a sărbători. Etnologii spun că aşa se alungă spiritele rele.
Niciodată să nu măturaţi în Ajun de Anul
Nou, pentru că alungaţi prosperitatea. Nici
nu trebuie să daţi lucruri afară din casă, nici
măcar gunoiul. Să nu plangeţi şi să nu vă
certaţi, pentru că aşa va fi tot anul. La miezul
nopţii, deschideţi uşa - anul vechi trebuie
să iasă şi să intre cel nou, iar îndrăgostiţii
trebuie să se sărute sub vâsc. La început
de an, fiecare om îşi doreşte sănătate,
fericire şi mult noroc. Odată atârnat deasupra uşilor, se crede că vâscul protejează
oamenii împotriva tuturor relelor. Urarea
cu plugul sau cu buhaiul, Pluguşorul cum
i se spune în popor, este un străvechi obicei agrar prin excelenţă, care se practică
şi azi, mai cu seamă în Moldova. În ajunul
Anului Nou, în multe locuri, chiar în ziua de
Anul Nou, ceata de colindători formată din

doi până la douăzeci de flăcăi sau bărbaţi
prospăt căsătoriţi, pleacă din casă în casă
pentru a ura un an nou roditor, iar cu biciurile lor alungă spiritele rele din noaptea
dintre ani.

Încheiem ciclul sărbătorilor de iarnă cu
Boboteaza (6 ianuarie). Sărbătorită încă
de la început în ziua de 6 ianuarie, multă
vreme împreună cu Crăciunul, Boboteza
semnifică botezul lui Iisus Hristos în apele
Iordanului de către Sf. Ioan Botezatorul.
În unele sate din nordul ţarii, femeile se
adună în grupuri mari acasă la cineva şi duc
alimente şi băutura. După ce servesc masa,
ele cântă şi joacă toată noaptea. Dimineaţa,
ies pe stradă şi iau pe sus bărbaţii care apar
întâmplător pe drum, îi iau cu forţa la râu,
ameninţându-i cu aruncatul în apă. Acestă
tradiţie este cunoscută ca Iordănitul femeilor. Preotul este aşteptat să sfinţească
casele cu apa sfinţită. De Bobotează, se
sfinţesc toate apele, iar preotul se duce la
o apă, unde va arunca crucea. Mai mulţi
bărbaţi se aruncă în apă ca să o aducă
înapoi, iar cel care va scoate crucea din apă,
va avea noroc tot anul.
Imediat ce se termină această perioadă
din an, în care feeria sărbătorilor ne-a cuprins pe toţi, aşteptăm cu nerăbdare să
revină anul viitor şi să ne lăsăm din nou
purtaţi de ea spre locuri deosebite...

RADU BĂLOIU

“...adevăratele comori se află
dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”
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