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 Const. MIU 
 
DOR CĂLĂTOR 
 
Dor de tine mă sugrumă, 
Dor de tine se adună, 
Dorul meu mereu te cheamă, 
Iar tu nu-l bagi în seamă! 
 
Dorul meu e călător 
Doară spre inima ta; 
Sufletul e în pridvor 
Și tânjește după ea! 
 
Dor de dor să te cuprindă 
Și iubirea să-ți aprindă, 
S-o facă flacără vie 
De acum pe veșnicie! 
 
 

 
 

 COGITO: 

 „Cel ars de dor uită de nopţi, de zile, 

Şi dorul în durere se desface..." 

                                                     Omar KHAYYAM 
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 Revista poate fi citită şi la adresa: 

   http://metamorfoze.wordpress.com 

 

 
 

călcâiul inimii 
 

              MOTO:   
            „Orice inimă are un călcâi al lui Ahile!” 

                                           Anton ONIGY 

 

Cea mai neprețuită comoară 
este perla inimii. Cine nu știe să 

o șlefuiască doar cu lacrimi, nu 
merită să fie iubit! 
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Iubirea totală a lui Gelu 
în opera ” Jocul ielelor” de Camil Petrescu 

 
Axenia Gabriela Cristina- clasa a XII-a B 
 
Personajul principal: Gelu Ruscanu din 

opera: „ Jocul ielelor” este  însetat de 
cunoaștere și stăpânit de căutarea absolutului. 
Este evidentă obsesia acestuia pentru dreptatea 
absolută, dar și pentru iubirea absolută. 

În concepția lui Gelu, dragostea ar trebui să 
fie veșnică și absolută, iar în iubire nu se admit 
greșeli. Bărbatul afirmă că: „O iubire care nu 
este eternă, nu este nimic” și îi mărturisește 
Mariei: ” O iubire adevărată înseamnă să nu poți 
gândi contrariul ei..Când te iubeam nu-mi 
puteam închipui viața mea fără tine nici măcar 
pe lumea cealaltă”... „Nu numai că nu 
concepeam că ar putea veni o zi în care să nu 
te mai iubesc, dar nu concepeam măcar că s-ar 
putea să nu fii iubită de toți bărbații din lume”. 

Sunt de părere că Maria și Gelu percep 
iubirea în mod diferit. Dacă Gelu iubește total, 
nesuportând să o vadă pe cea iubită cochetând 
cu un alt bărbat, pentru Maria dragostea este 
caracterizată prin pasiune și voluptate. Bărbatul 
analizează cu mare atenție semnificația unei 
priviri și semnificația unui gest până la proporțiile 
unei catastrofe. Flirtul dintre Maria și Gaian 
capătă pentru Gelu proporțiile unei catastrofe. 

Pe Gelu, ceea ce oamenii numesc iubire nu 
îl mulțumește și întreabă: „ Cum?..O 
contabilitate de zile când iubești și zile când nu 
iubești, ca pe urmă să închei bilanțul și să vezi, 
dacă în total ai iubit sau nu?” 

Bărbatul nu poate să uite clipa de rătăcire a 
femeii, afirmând: ” ..Aici nu se poate ” repara” 
nimic. Faptul însuși că nu înțelegi că iubirea nu 
poate să admită greșeală îmi explică și ceea ce 
ne-a adus unde suntem.. Ți-am spus că iubirea 
e un tot sau nimic”. 

Maria nu este capabilă să înțeleagă 
zbuciumul interior al bărbatului ce o iubește și 
consideră că iubirea nu poate exista în atâta 
luciditate: ”...între inima mea și inima ta simt 
mereu, mereu, lama rece a minții tale”. 

Deși avea scrisoarea ce dovedea că Sinești 
a comis o crimă, Gelu se hotărăște abia după o 
anumită perioadă de timp, că vrea să  o publice. 
Oare nu a fost pregătit să o sacrifice pe cea 
iubită? 

În cea de-a treia scenă din tabloul al VIII-lea 
Gelu încearcă să evite privirea Mariei, acesta 
având privirea absentă.  

 
 

 
Momentul când Gelu îi mărturisește 

dragostea lui Mariei este în cel de al XII-lea 
tablou: „ Niciodată nu te-am iubit mai mult ca în 
timpul acelor zile când am fost departe de 
tine..începuse însă să mă obsedeze ființa ta 
peste loc și timp..Veneam de la Paris hotărât să 
te iau înapoi, numai a mea, pentru eternitate”. 

Maria îl intrebă pe Gelu: „Ce vrei sa mă 
convingi?..Ce vrei să te convingi?..Că iubirea 
noastră nu exista?..Dar nu simți că peste toate 
încercările ea durează?”, iar la această 
întrebare Gelu îi oferă un răspuns tranșant: „A 
fost un vas scump dintr-un cristal fără pată, fără 
pereche și vasul acesta stă înaintea noastră în 
cioburi. Știu, că adeseori și cioburile pot fi 
reunite la un loc, dar nu mai e vasul dintâi..” 

Consider că prin această afirmație bărbatul 
a dorit să îi spună fostei iubite, că ei doi nu vor 
mai fi niciodată ca înainte, că sufletele lor nu se 
vor mai reuni să formeze un întreg. 

Sunt de părere că Maria se aseamănă cu 
Ela din romanul: „Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război”, iar Gelu cu Ștef 
Gheorghidiu, însă Gelu spre deosebire de Ștef 
nu este un suflet tare, nu reușește să 
depășască criza erotică. 

Cu toate acestea, consider că Gelu iubește 
total, nu acceptă jumătățile de măsură, iar 
dragostea pentru acesta este de tip androgin. 
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O ROMÂNCĂ NEDREPTĂȚITĂ 
 
 
În anul 1935, soţii Joliot-Curie luau premiul Nobel 

pentru descoperirea revoluţionară a radioactivităţii 
artificiale. Era cel mai prestigios premiu la nivel mondial 
pentru fizică şi chimie.  

Puţini ştiu însă că în acel moment se făcuse o 
nedreptate. Şi asta fiindcă radioactivitatea artificială era 
inventată deja de 10 ani. Ceea care o descoperise era o 
tânără din România, Ştefania Mărăcineanu.    Românca 
era considerată un adevărat fenomen de lumea ştiinţifică 
din Europa în special, obţinând cele mai înalte distincţii 
academice în domeniul fizicii şi chimiei. Deşi a fost curtată 
de toate mediile ştiinţifice europene, Ştefania Mărăcineanu 
a preferat să lucreze în ţara natală, punând bazele 
radioactivităţii. Printre invenţiile şi experimentele sale 
revoluţionare se numără şi provocarea artificială a ploii.   
Ştefania Mărăcineanu, o profesoră de chimie şi fizică la 
Şcoala de Fete din Bucureşti, sosea în 1922 la Paris cu o 
bursă din partea Ministerului de Ştiinţe din România. 
Datorită calităţilor şi cunoştiinţelor sale ştiinţifice, a fost 
acceptată în laboratoarele celebrei Marie Curie, unde a 
lucrat cu oameni de ştiinţă remarcabili. A reuşit în doar doi 
ani să uimească lumea ştiinţifică. În 1924 avea deja 
doctoratul în fizică. Contribuţiile ei ştiinţifice i-au adus 
aprecierea şi respectul lui Marie Curie. „Stimez în mod 
deosebit munca pe care Ştefania Mărăcineanu a depus-o 
în laborator. În mod particular ea a dobândit o perfectă 
cunoaştere a măsurării electrometice precise”, preciza 
Marie Curie în anii `20.     

 
                                                     

Cea mai uluitoare 
descoperire pe care a 
făcut-o Ştefania 
Mărăcineanu în 
laboratoarele de la Paris 
a fost radioactivitatea 
artificială. Mai precis 

fenomenul fizic prin care 
nucleul unui atom instabil 
sau radioizotop poate fi 
transformat artificial 
pentru a degaja energie 
sub formă de radiaţii.  

 

Ştefania Mărăcineanu FOTO wikipedia.org 

De altfel, cercetătoarea româncă s-a bazat pe 
poloniu şi radiu, cele două elemente descoperite de Marie 
Curie, cea care a şi definit pentru prima dată noţiunea de 
radioactivitate. Românca a fost însă prima care a 
descoperit producerea artificială a radioactivităţii.   Marie 
Curie, savanta sub a cărei oblăduire a lucrat Ştefania 
Mărăcineanu a descoperit faptul că înjumătăţirea poloniului 
părea să depindă de tipul metalului pe care elementul 
chimic radioactiv era depozitat.  

După obţinerea doctoratului, Şteania Mărăcineanu a 
rămas în Franţa până la 1930, pentru a continua cercetările 
alături de alţi savanţi europeni. Continua să studieze 
radioactivitatea. Mai mult decât atât, a descoperit că 
radiaţiile solare aveau efect asupra radioactivităţii 
substanţelor.  

 
 

În 1930, Ştefania Mărăcineanu se întoarce acasă, în 
România. Se spune că tânjea după ţinuturile natale şi, în 
ciuda diferitelor oferte din străinătate, a preferat să ducă o 
muncă de pionerat acasă, întemeind primul laborator de 
radioactivitate din România. Lucra la Universitatea din 
Bucureşti alături de profesorul Dimitrie Bungeţianu. 

 În 1934, românca avea să şocheze din nou cu o 
descoperire desprinsă parcă din literatura SF. Ştefania 
Mărăcineanu inventase ploaia artificială. Practic, cu ajutorul 
unor principii fizice şi chimice, savantul român putea aduce 
ploaia pe suprafeţe reduse. De acestă dată în cadrul 
experimentelor a fost ajutată de savanţii români Dimitrie 
Bungenţianu şi Nicolae Vasilescu-Karpen. Experimentele 
au fost realizate cu sprijinul guvernului francez, unde 
Ştefania avea trecere, în Algeria, mai precis în deşertul 
Sahara. Spre uimirea tuturor, Ştefania Mărăcineanu şi 
grupul de savanţi români au adus ploaia.   

Deşi a uimit, a contrariat şi a obţinut respectul lumii 
ştiinţifice pentru contribuţiile sale, de recunoaşterea oficială 
a muncii savantului român s-au bucurat cu totul alte 
persoane. Cea mai grea lovitură avea să o primească 
românca în 1935, atunci când soţii Joliot-Curie aveau să 
primească Nobelul pentru inventarea radioactivităţii 
artificiale, fenomen dovedit cu 10 ani înainte de Ştefania 
Mărăcineanu. Practic Irene Joliot Curie a folosit întreaga 
muncă a româncei privind radioactivitatea artificială pentru 
a obţine aceste premiu, fără ca măcar să-i menţioneze 
numele.     
 

Sursa: ADEVĂRUL DE BOTOȘANI 
 
 

 
 
 

Grafică de Teo TĂNASE – claasa a IX-a C, LTNB 
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Mihaela BOTEZATU 
Facultatea de Limbi moderne, Univ. București 

 
   O șoaptă a umplut 
azi golul din sufletul 
meu. A completat-o ca 
pe o lacună. I-a dat 
plinătatea după care 
tânjea. Azi mă simt 
întregită și ființa mea e 
fericită azi de șoapta 
ta care parcă răsună 
dulce în templul inimii 
ca bătaia unui clopot 
care cheamă la 
rugăciune. Ea dă glas 

bucuriei mele. Azi ochii mei deschid în fața minunii 
care m-a cuprins deși ei nu mai putea cuprinde în 
bolta lor albastră lumina care îi rănea. Azi am găsit 
liniștea. Șoapta dulce pe care ai revărsat-o asupra 
ființei mele, m-a izbăvit. Bine ai revenit, libertate! 
 

 
Blestem 
 
E noapte, frigul mă cuprinde, 
Nu-i nimeni să-mi alunge teama… 
Un dor în suflet se aprinde 
Și uit de frig să mai iau seama. 
 
Mă văd cu tine, ca prin vis, 
La umbra dulce a unui tei 
Dar chipul tău de neatins 
Se șterge trist în zorii zilei. 
 
Închid în suflet amintirea, 
Prizonier rămâi pe veci! 
Îți port în ochii mei privirea 
Și mângâierea mâinii reci. 
 
Adio dar rămâi cu mine 
La clipa trist’-a despărțirii, 
Și pentru ziua care vine, 
Fii blestemat prin legea firii: 
Să mă iubești pan’ la final! 

 

 
 

Funeralii 
 
Întoarce-te din drumul tău 
Și pune-ți buzele pe tâmple-mi! 
Dar… tu cobori tăcut în hău 
Nu vii voios să mă întâmpini. 
 
Și chipul tău i-atât de pal 
Și buzele mai vineții… 
În noaptea asta de opal 
Nu poți în brațe să mă ții. 
 
E zâmbetul tău scrijelit  
Și pironit în colțul gurii; 
E tristă clipa ce-a venit, 
E-amară vremea despărțirii. 
 
Azi te conduc pe-un ultim drum, 
Acela făr’ de revenire; 
Dar inima-mi în piept ți-o pun 
Și să mi-o dai la regăsire. 
 
Iar lacrimile mele toate, 
Tu să le faci potir de rouă 
Și să nu simți singurătate 
În lumea ce se-așterne nouă. 
 
Păstrează-mi locul lângă tine 
Și brațele în evantai, 
Căci știi, iubite, știi prea bine 
Mult timp departe n-o să stai! 
 
Azi, plâng tăcută amintirea 
Și mângâierea mâinii reci 
Mă doare și mă pierd cu firea 
Nu vreau, nu pot s-accept pe veci! 
 
Îți pun tablou la căpătâi 
Desprins din zilele cu soare, 
Iar sărutul meu dintâi, 
Ți-l pun în slove, cu ardoare. 
 
Te voi păstra în gândul meu 
Până la clipa revederii 
Și voi veghea atent, mereu, 
La crucea ta, chipul durerii. 
 
Ea ne desparte temporar 
Și pune piedici între noi… 
Iar astăzi, chiar în Promorar 
Distruge tot ce-a fost în doi. 
 
Dar nu, iubirea n-o să moară, 
Iubirea-i dincolo de moarte! 
Ea face răni ce o să doară 
Căci viața are căi întoarte… 
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Însă, la capăt, văd lumină 
Și știu, ea duce la tine 
Și brusc miroul de morfină 
Va fi de crini și cardamine. 
……………………………… 
 
La ultima bătaie grea 
A clopotului surd din vale, 
Iubite sunt în stânga ta, 
La dreapta-ți cu flori de migdale. 
 

 
 

 
Bine ai revenit, Speranță! 
 
Bună ziua, Speranță! 
Mă așteptai de mult timp? 
Ești supărată? 
Lasă-mă să te mângâi cu o șoaptă; 
Sau mai bine ți-aș povesti viața-mi 
toată… 
 
Oh, Doamne, spun prostii… 
Mă iartă, Speranță! 
Tu știi totul deja, tu erai aici mereu… 
Dar eu, eu nu te vedeam; 
Vreau doar să-ți spun că… 
Mă bucur ca te-am regăsit! 
 
Bine-ai revenit, Speranță! 
Mi-ai lipsit… 

 
 

 
 
 
 

 
Mira TULBURE 
 
Facultatea de Limbi moderne, Univ. București 

 
Rugăciune 
 

am ridicat mâna 
mi-am strecurat-o printre stele 
și am sculptat o gaură în boltă 
ca rugăciunile să ajungă mai repede 
acolo sus, la Dumnezeu 
mi-a rămas o fărâmă de cer 
sub unghie.  
 
Iartă-mă, Doamne, 
că Ți-am profanat altarul... 
 
 
 
Verde smarald 
 
Îți cade verdele din ochi 
Se sparge-n cioburi pe trotuarul umed 
Prea obosit de la atâta larmă. 
Unde te grăbești, omule? 
Și ce dacă plouă? 
Ți-e frică să nu-ți spele ploaia păcatele? 
Calmează-te! Oricum n-ar putea... 
Pentru asta ar trebui să vină marele potop 
Tablou apocaliptic... 
Oare Noe și-ar aduce arca să ne salveze? 
Sau ne-ar lăsa să ne înecăm în veninul 
Verde smarald ca ochii tăi? 
Ți-a căzut irisul de la ochiul stâng 
L-am găsit lângă piciorul meu  
Era cât pe ce să-l calc. 
Ține-l! Nu am nevoie de el. 
Îmi place culoarea verde 
Dar verdele ăsta al tău are ceva demonic în el 
Verde smarald... 
 
 

 
 

 
 

Grafică de Teo TĂNASE – clasa a IX-a C 
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Semnificații ale periplului lui Gavrilescu 
în nuvela "La țigănci" de Mircea Eliade 

 
Andreea CERCEL – clasa a X-a B, LTNB 

 

Protagonistul nuvelei, profesorul de pian, 
Gavrilescu, se afla in tramvai intr-o zi 
calduroasa si sufocanta, interesat de povestea 
colonelului Lawrence, poveste ce ramane un 
mister.  

Punctul de plecare spre o alta intamplarea, a 
carei semnificatie majora o are cautarea de 
sine, incepe in momentul in care Gavrilescu se 
intoarce dupa servieta cu partituri. Protagonistul 
nu mai ajunge la destinatia initiala fiind atras de 
ispititoarele gradini ale tigancilor si mirosul 
nucilor. Aeasta deviatie reprezinta trecerea catre 
o alta lume. Ajuns acolo este spupus la proba 
alegerii, o proba in care este pus sa ghiceasca 
cine este grecoaica, tiganca si ovreica, pentru a 
intra in jocul fetelor.  

Sederea in bordei ii schimba viata lui 
Gavrilescu, iar acesta isi aduce aminte brusc 
despre prima sa dragoste si despre cum a  
lasat-o balta pentru o datorie. Cu toate acestea 
ii este frica sa recunoasca cele trei femei . 
Cautarea celor trei si ratacirea in bordeiul 
tigancilor reprezinta ratacirea in labirint, moment 
in care capata o stare de somnolenta data de 
cafeaua consumata. Acesta isi revine si se 
trezeste pe canapea privit de batrana care il 
intampinase.  

Odata plecat de acolo spre recuperarea 
servietei cu partituri, acesta isi da seama ca 
acele cateva ore petrecute in bordei, in realitate 
au semnificat 12 ani si cateva luni. In timpul 
sederii in casa tigancilor, lucrurile se 
schimbaseră complet (tramvaiul se scumpise, 
Doamna  Voitinovici se mutase dupa logodna 
fiicei sale, Otilia, iar cel mai important lucru care 
l-a surprins pe protagonist a fost faptul ca aflase 
despre disparitia lui Gavrilescu si faptul ca sotia 
sa se intorsese la familia ei). Acesta este 
nedumerit, dar insista pe ideea ca este obosit si 
usor tulburat iar in cele din urma totul va revenii 
la normal.  

Gavrilescu nevazand nicio schimbare se 
reintoarce in casa tigancilor unde o revede pe 
Hildegrad, prima sa dragoste.  

Toate aceste aspecte reprezinta drumul 
parcurs de Gravilescu in cautarea de sine. 

 
 
 

 
 
 

Elena OLARU – clasa a IX-a C, LTNB 
 
 
Apusul lui Octombrie                                 
 
Jarul apusului fumegă    
Pe cerul plin de speranțe    
Și se cufundă în orizont.    
Simt că zbor deasupra    
Orașului brăzdat de lumini.    
Iar în zborul meu,     
Mă întălnesc cu Octombrie    
Ce vine grăbit      
Cu gândul să cucerească     
Fiecare colțisor al vietii.    
Cu valuri de frunze ruginii,    
Cu plânsete de crengi 
Sufletul meu se îmbracă,  
Iar aripile ce mă purtau 
Peste orașul plin de iubire 
S-au frânt odată cu 
Apusul. 
 
 
Toamnă… 
 
Cerul suspină peste sufletul meu 
Și lacrimi fierbinți îmi picură pe gene. 
Iar toată iubirea ce îmi învăluia trupul  
S-a evaporat și scurs printre valurile vremii. 
Figrul îmi cutreieră ființa 
Și mă dezbracă de orice încercare 
De a trimite un zâmbet naturii. 
Unde e soarele ce în fiecare 
Dimineată îmi săruta obrazul? 
Mă târăsc în speranța aprinsă 
Că soarele îmi va arde din nou inima.  
 
 
Toamna în sufletul naturii 
 
O frunză veștedă îmi cade 
Lângă pervazul înghețat, 
Și parcă îmi strigă în surdină   
Un dulce ”Vino, am ceva sa iti zic.” 
Mă îndrept tăcută eu spre geam 
Și mă cufund în panoramă 
Iar lângă frunză văd aievea 
Înc-o duzină cam la fel. 
Pământul palpită sub covorul  
Bătătorit și plin de frică 
Pe care vântul îl alintă. 
Ridic privirea încet în sus 
Și văd văzduhul infinit 
Cum dă să plângă peste mine. 
Pustiul înconjoară parcul 
În care odată mă plimbam, 
Iar frigul îmi îngheață banca  
Pe care odată mă odihneam. 
Un fulger îmi brăzdează pieptul 
Și-o lacrimă îmi udă chipul 
Și parcă aud în disperare 
Vocea sură ce îmi șoptește 
”E toamnă în sufletul naturii.” 
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     Loredana TOADER 
 

 
 
Ascunsă peste sprâncene  

 
Cine mi te-a furat, lună amară? 
Zămislitoare de noapte și de zi? 
Ce turist reîndurerat de stânca-iubire 
Te-a cumpărat de la pictorul înarmat? 
Amețitoare răsuflare, 
Te-ai pierdut din nou … 
Și unde să te caut? 
În urechea lui? 
În irisul lui? 
În irisul pământului? 
În urechea pământului? 
Unde să te caut? 
Te caut … 
Oh, dar te-am găsit, 
Limbă așternută pe pânză … 
Te-am găsit, pace. 
Ascunsă peste sprâncene 
Credeai că nu te voi găsi … 
Ce păcat iubire! 
Te-am găsit. 

 
 

 
 
 

Grafică de Gabi TOADER – clasa a X-a B 

 
 

Trăiesc un timp străin 

 
Trăiesc un timp străin în ale mele versuri 
Privesc și mă închin cerului măreț 
Căci soarele îți simte trupul agitat al zilei 
Iar Luna sufletul pasăre în Univers 
 
Trăiesc un joc „de-a viața” 
Unde pierd dar joc din nou, 
Unde cred că am dreptate 
Însă sfârșesc în colțul destinat pedepsei 
 
Trăiesc acoperită de mantia visării 
Și tare-aș vrea să visez din nou, 
Să mă desprind de cuibul alinării și-al uitării 
Și să-mi pot scrie din nou versurile vieții 
 
Dau lacrimă din mine poeziei, 
Scrisului boem 
Când lumea aceasta e „prea plină” 
Aleg să creez alta mai „lină” 
Unde oamenii sunt îngeri stropiți cu  
Adevăr și iertare 
Iar viața nu ți-o trăiești după tipare! 

 
 

Îngropat de stea  
 
Tremură trupul de-atâta frumos 
Îmbrăcând straiele răbdării, 
Cântând cu umilire zorii, 
Stelele cad împușcând cu sânge, 
Stelele mor și respiră pământul, 
Stelele se iubesc cu ochii închiși, 
Cu praf și cu uimire. 
 
Tu, stelaro, 
Ești mai blândă ca uitarea 
Tu, urâto, 
Ai visele moarte ... 
 
Unde ți-e creanga? 
Cu ea se atinge Cerul! 
Ori nu știai că Pământul e Cerul? 
Noi suntem un Cer ... 
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DESTINUL IN OGLINDA  
al lui GELU RUSCANU 

 
Gabriela MACIAC – clasa a XII-a B, LTNB 

 

 
Romanele si dramaturgia lui Camil Petrescu 

sunt fundamentate pe filosofia cautarii 
absolutului.Eroii lui ilustreaza toate ipostazele 
impactului dintre intelectual si lumea in care 
acesta traieste. Calitatea de intelectual, in 
conceptia lui C. Petrescu, nu este data de studii 
sau de posturi inalte, ci de superioritatea 
constiintei individului, intelectualul fiind un 
ganditor lucid care problematizeaza existenta. 
Defapt, aceasta este trasatura fundamentala a 
operei lui Camil Petrescu: literatura sa este una 
problematica. Unitatea operei sale este data de 
obsesia eroului intelectual, de incercarea 
insistenta de a epuiza toate trairile constiintei. 

Prin natura geniului, pe langa romanele 
"Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de 
razboi" si "Patul lui Procust", care aduc o 
raportare mai existinsa la problematica 
socialului, si drama de idei "Jocul ielelor" 
surprinde conflictul intelectualului cu lumea 
exterioara. Protagonistul este Gelu Ruscanu. 
Prin acest personaj, Camil Petrescu impune un 
nou tip de intelectual in literatura romana, 
intelectualul lucid, hipersensibil, orgolios, dar 
indadaptat, care nu accepta compromisul. 
Ruscanu este un erou suprauman intr-o lume 
subumana. El doreste sa ii aplice acesteia 
tiparul unei lumi perfecte, iar aceasta constituie 
principala conceptie care ii determina destinul. 

Portretul personajului se realizeaza prin 
binecunoscuta tehnica a relativizarii 
personajelor, a oglinzilor paralele. Dupa parerea 
mea, Gelu nu numai ca se reflecta in mod direct 
in constiinta fiecaruia din personaje, dar este si 
portretul in oglinda a autorului, prin conceptii, 
aspiratii si sentimente. 

Destinul protagonistului este determinat de 
revelatii succesive, pornite din anumite 
dezvaluiri facute, pe rand, de catre celelalte 
personaje. In primul rand, Gelu, adeptul iubirii 
absolute, de tip androgin, care nu trebuie 
gandita, ci doar traita ("O iubire care nu este 
eterna, nu este nimic…"/"O iubire, pe care nu o 
pot gandi durabila, nu e fericire…") este 
dezamagit in iubire. Acesta este primul 
eveniment care provoaca daramarea de temple 
din sufletul protagonistului. In al doilea rand, el 
realizeaza ca, pe langa relativitatea iubirii, 

dreptatea este si ea relativa. Accest gand i se 
intipareste in memorie odata cu dezvaluirea 
facuta de Serban Saru-Sinesti, ministrul justitiei. 
Accesta ii marturiseste adevarul despre tatal 
sau, care, nu numai ca nu a murit intr-un 
accident de vanatoare, asa cum credea Gelu, 
dar a si delapidat o suma imensa de bani pe 
care Sinesti a restituit-o in mod direct. De 
asemenea, Grigore Ruscanu a iubit o actrita 
vulgara si fara talent, din cauza careia s-a 
sinucis cu un revolver trimis chiar de ea. In al 
treilea rand, o ultima revelatie dureroasa o 
repezinta constituirea faptului ca membrii 
comitetului redactional accepta sa nu publice 
scrisoarea, care dovedea ca Sinesti si-ar fi 
castigat functia printr-un asasinat, in schimbul 
eliberarii unui camarad. Din acest moment 
Ruscanu constata ca singurul absolut veritabil 
este certitudinea mortii. Eroul se ucide cu 
revolverul adus de Maria Sinesti. 

Tehnica oglinzilor paralele este utilizata in 
caracterizarea indirecta. Ruscanu se reflecta in 
mod diferit in constiinta fiecaruia dintre 
personajele piesei. Pentru Praida si Penciulescu 
acesta este "Saint-Just", "omul care a vazut 
jocul ielelor" si, deci, a vazut idei, "arhanghelul 
dreptatii". Pentru Maria Sinesti, Gelu reprezinta 
omul superior, deosebit de inteligent, pe care-l 
admira si-l iubeste: "Ah, intre inima mea si inima 
ta simt mereu, mereu, lama rece a mintii tale…". 
Pentru Sinesti, Gelu este un insetat de absolut 
naiv, dar si un iluzionat: "Cine e de vina ca iei 
fumurile dumitale drept realitate ?". 
Autocaracterizarea reda un personaj 
"transparent", dar lucid si constient: "Am putut 
gresi, dar masca nu am purtat niciodata", "Cata 
lucidtate, atata existenta, atata drama". 

Personalitatea si conceptiile protagonistului 
nu sunt numai reflectate in constiinta fiecaruia 
dintre personaje. În abordarea operei 
camilpetresciene nu se exclude oglinda prin 
care autorul doreşte să se descopere pe sine. 
Consider ca, prin presonaje, Camil Petrescu 
proiecteaza reflectii ale propriului eu, 
eliberandu-si astfel cautarea de sine, dar 
sporindu-si, in acelasi timp, admiratia de sine. 

Astfel, destinul protagonistului poate nu 
reflecta in totalitate trairile autorului, insa cu 
siguranta prin Gelu Ruscanu, Camil Petrescu a 
relevat cateva din conceptiile si aspiratiile sale. 
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7 motive pentru o copilărie fără Halloween 

 
     Statistic vorbind, seara în 
care nu ar fi recomandat să 
te plimbi pe o stradă din 
Statele Unite sau Canada 
este cea de Halloween. În 
multe orașe numărul 
violențelor și crimelor se 
dublează, cu toată alerta 
forțelor de ordine. 
Poate unii dintre noi privesc 
noaptea de Halloween ca un 
prilej pentru farse și carnaval. 
Dar fondul negativ ce 
încurajează manifestarea 
macabrului se constituie 
totodată în prilej pentru 

defularea unor stări emoționale negative, maladive. De ce 
aș cultiva acest obicei în rândul copiilor mei? De ce i-aș 
învăța să meargă în locuri nefaste unde delicvența peste 
ani probabil va fi în creștere? 
 
Manipulare comercială 

Cele mai vizibile campanii pentru Halloween sunt 
promovate și la noi, în primul rând, de lanțurile de 
supermarketuri. Scopul este ușor de ghicit: mai puțini bani 
în buzunarul meu, mai mulți bani în cel al corporației. Vrei 
să fii în „spiritul” Halloween, cumpără un costum pentru 
copilul tău, cadouri speciale, dulciuri sau măcar o lumânare 
în formă de dovlecel. Nu, mulțumesc! 
 
Identitate și surogat 

Săptămâna aceasta am sărbătorit ziua Sfântului Dumitru. 
Săptămâna viitoare vom avea sărbătoarea Sfinților 
Arhangheli Mihail și Gavril. Poporul nostru are o întreagă 
tradiție a sărbătorii consemnată etnografic de Simion 
Florea Marian sau Tudor Pamfile. Am ajuns să 
recunoaștem frumusețea iei românești de câțiva ani și o 
serbăm de Sânziene doar. Hora, simbolul satului 
românesc, nu se mai face aproape nicăieri în România. 
Șezătorile de iarnă poate doar în cătune ascunse prin 
Maramureș sau Bucovina. 
Dacă dorim activități cu substrat frumos și de valoare 
pentru copiii noștri, avem de unde să alegem. Sunt sigur că 
prichindeii ar fi bucuroși să descopere tradițiile frumoase 
ale străbunicilor noștri. În Ungaria sau Grecia nu există 
licean care să nu cunoască două-trei dansuri tradiționale. 
 
Simboluri 

Vorbind cu o doamnă învățătoare, mi-a povestit despre 
încercările sale de cosmetizare a Halloweeenului. A 
încercat să înlocuiască „sărbătoarea morții” cu un Bal al 
Dovleacului în care să fie încurajată creativitatea copiilor. 
Problema este că părinții au cumpărat cele mai terifiante 
costume astfel că jumătate dintre copii au venit costumați 
în zombi și Dracula. Oricum am da-o, simbolistica acestei 
sărbători este una funestă, a morții eterne. 
 
Anti-educație 

„Spiritul” Halloween încurajează jocul de roluri: pentru o 
seară copilul meu devine un personaj. Însă orice costum îți 
imprimă o stare și un anumit tip de comportament iar 
galeria de personaje propuse de Halloween este terifiantă, 
urâtă. Chiar dacă eu voi fi prinț, probabil voi fi în compania 
a cel puțin o duzină de vampiri. Cum a ajuns un asemenea 
joc să fie impus în școala românească? 
 

 
 
Lipsa valorii 

Un părinte argumenta într-o discuție că Halloweenul aduce 
un plus de imaginație în viața copiilor, că este bine să 
avem cât mai multă diversitate culturală. 
Părerea mea este că recuzita de astăzi a Halloweenului 
este livrată de Hollywood. Eventuala țintă culturală a 
copiilor va fi probabil ultimul remake al filmului horror 
„Chuckie” sau „Saw”. Acestea vin oricum la pachet cu 
societatea de consum, nu cred că este cazul să le dedicăm 
o sărbătoare în școala românească. Distracția de calitate 
îndoielnică nu va aduce nimic bun în formarea copiilor. 
Avea un amic al mdu, picror, o vorbă : „Unii pierd drumul, 
alții bat potecile,/ Unii rup discotecile, alții bibliotecile.” Ce 
semănăm ca părinți, aceea vor culege copiii noștri. 
 
Credință 

Nu în ultimul rând, dacă suntem creștini ar trebui să fim 
conștienți că avem de-a face cu un exercițiu de putere al 
macabrului. Copilăria are o frumusețe imaculată. Să 
păstrăm frumos chipul copiilor noștri și aceștia ne vor 
mulțumi când vor fi mari. Să nu punem mască de demon 
copilăriei. 
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O enciclopedie a numerelor întregi 

 
 
Numere abundente 
Definiție. Un număr se numește abundent 

(sau excesiv) dacă este mai mic decât suma 
alicotă a divizorilor săi (respectiv deficient dacă 
este mai mare decât suma alicotă a divizorilor 
săi). 

Definiție. Suma divizorilor pozitivi ai lui n 
(incluzându-l pe 1), exceptând pe n însuși, se 
numește sumă alicotă. 

Sumele alicote ale primilor 28 de întregi 
pozitivi sunt: 0, 1, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 4, 8, 1, 16, 1, 
10, 9, 15, 1, 21, 1, 22, 11, 14, 1, 36, 6, 16, 13, 
28. 

Primele 25 de numere abundente sunt: 
12,18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 
70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, 96, 100, 102, 104, 
108. 

Proprietăți. 
- Orice multiplu al unui număr perfect sau 

număr abundent este tot un număr abundent. 
- Orice număr mai mare decât 20161 poate fi 

exprimat ca suma a două numere abundente. 
Definiție. Un număr abundent ai cărui 

divizori, exceptând numărul însuși, sunt toți 
deficienți se numește număr abundent primitiv. 

 
 
Numere Ahile 
Definiție. Numerele Ahile sunt numere 

puternice ce nu sunt totodată pătrate perfecte. 
(un număr puternic este un întreg pozitiv cu 
proprietatea că , dacă este divizibil cu numărul 
prim p, atunci este divizibil și cu p2). 

Primele 19 numere Ahile sunt: 72, 108, 200, 
288, 392, 432, 500, 648, 675, 800, 864, 968, 
972, 1125, 1152, 1323, 1352, 1372, 1568. 

Denumirea acestor numere provine de la 
legendarul erou al războiului troian, Ahile, iar 
semnificația sa este „puternic dar imperfect”. 

 
 
Numere amiabile 
Definiție. O pereche de numere amiabile 

constă din două numere între care există 
următoarea relație: suma alicotă a divizorilor 
fiecăruia este egală cu celălalt număr. 

Primele 7 perechi de numere amiabile sunt: 
(220, 284), (1184, 1210), (2620, 2924), (5020, 
5564), (6232, 6368), (10744, 10856), (12285, 
14595). 

 

Numerele amiabile erau cunoscute de 
Pitagora, căruia i se atribuie comparația dintre 
conexiunea între aceste numere și amiciția 
dintre oameni. lte perechi de numere amiabile 
au fost descoperite în secolele XVII-XVIII de 
Fermat, Descartes, Euler. În mod extraordinar, 
în 1866, muzicianul Nicolo Paganini , atunci în 
vârstă de 16 ani, a descoperit perechea (1184, 
1210), omisă până atunci de predecesorii săi. 
Matematicianului arab Thabit ibn Qurra i se 
datorează o formulă de producere a numerelor 
amiabile, formulă redescoperită de Fermat și 
Descartes și Extinsă de Euler. 

Printre întrebările privind numerele amiabilela 
care nu s-a dat încă un răspuns se numără 
întrebarea dacă poate exista o asemenea 
pereche de numere  astfel încât unul din ele să 
fie par, iar celălalt impar sau dacă poate  exista 
o astfel de pereche având factorii coprimi. De 
asemenea, nu se cunoaște dacă mulțimea 
numerelor amiabile este infinită. 

Formula de producere a numerelor amiabile 
a lui Thabit ibn Qurra: Dacă p, q și r sunt 

numere prime, unde 
13 2 1np     , 

3 2 1nq      și  
2

2 1 2 1n m mr      , iar m, n 

sunt naturale diferite de 0, atunci 2n p q   și 

2n r   sunt numere amiabile. 
Definiție. O pereche de numere amiabile 

 ,m n   se numește regulară dacă, dat fiind d cel 

mai mare divizor comun al lui m și n , iar 

m M d   și n N d   , M și N sunt libere de 

pătrate și relativ prime cu d (în caz contrar 
perechea se numește iregulară sau exotică) 

 
 
Numere Apéry 

Sunt numerele    
2 2

0

n
k k

n n n k
k

A C C 


   . 

Denumirea acestor numere se datorează 
matematicianului francez de origine greacă 
Roger Apéry. 

Primele 11 numere Apéry sunt: 1, 5, 73, 
1445, 33001, 819005, 21460825, 584307365, 
16367912425, 468690849005, 
136577436403073, 

 
 
Numere aproape perfecte 
Definiție. Un număr natural n este aproape 

perfect dacă are proprietatea  2 1n n   , 

unde  n   este suma divizorilor lui n. 
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Primele 28 valori ale funcției divizor  n  

sunt: 1, 3, 4, 7, 6, 12, 8, 15, 13, 18, 12, 28, 14, 
24, 34, 31, 18, 39, 20, 42, 32, 36, 24, 60, 31, 42, 
40, 56. 

Singurele numere aproape perfecte 
cunoscute sunt puterile lui 2 (cu exponent non-
negativ). Nu se știe dacă pot exista sau nu și 
alte numere aproape perfecte. 

 
Numere Armstrong 
Definiție. Numărul natural n, având un număr 

de k cifre, este un număr Armstrong (uneori mai 
este numit și număr narcisist) dacă este egal cu 
suma cifrelor sale ridicate la puterea k. 

Primele 21 numere Armstrong sunt: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407, 1634, 8208, 
9474, 54748, 92727, 93084, 548834, 1741725. 

Denumirea provine de la Michael F. 
Armstrong. Există doar 4 numere Armstrong cu 
3 cifre: 

3 3 3153 1 5 3     

3 3 3370 3 7 0     

3 3 3371 3 7 1     

3 3 3407 4 0 7     

De fapt întreaga mulțime a numerelor 
Armstrong conține doar 88 de termeni, întrucât 
s-a demonstrat că nu pot exista astfel de 
numere cu mai mult de 60 de cifre. Dintre 
aceste 88 de numere Armstrong, 7 sunt prime. 

 
Numere aspirante 
Definiție. Un număr aspirant este numărul 

natural cu proprietatea că seria sa alicotă se 
termină într-un număr perfect. 

Definiție. O serie alicotă este seria recurentă 
în care fiecare termen este egal cu suma 
divizorilor termenului anterior (exclusiv acesta 
însuși). Astfel, de exemplu, seria alicotă a 
numărului 10 este 10, 8, 7, 1, 0, pentru că: 

 10 10 1 2 5 8      , 

 8 8 1 2 4 7       ,  7 7 1    , 

 1 1 0    . 

Primele 12 numere aspirante sunoscute sunt: 
25, 95, 119, 143, 417, 445, 565, 608, 650, 652, 
675, 685. 

Sunt multe numere a căror sumă alicotă nu a 
fost procesată până la sfârșit; astfel, de 
exemplu, nu se știe dacă numerele 276, 552, 
564, 660, etc. sunt sau nu numere aspirante. 

 
 
 

 
 
 
Numere automorfe 
Definiție. Un număr automorf este numărul 

natural al cărui pătrat se termină în aceleași 
cifre ce compun numărul însuși.  

Exemple: 5 și 76 sunt astfel de numere 

pentru că 
25 25   și 

276 5776  . 

Primele 16 numere automorfe sunt: 0, 1, 5, 6, 
25, 76, 376, 625, 9376, 90625, 109376, 890625, 
2890625, 7109376, 12890625, 87109376. 

Definiție. Un număr k-automorf este numărul 

natural n cu proprietatea că numărul 
2kn   se 

termină în acealeași cifre ce compun numărul n. 
 
Numere belgiene 
Definiție. Numerele n ce au proprietatea că, 

pornind de la numărul k  și adunând în ordine și 
în mod repetat cifrele lui n, în secvența astfel 
obținută se regăsește numărul n, se numesc 
numere k-belgiene. 

Exemplu: 176 este număr 0-belgian pentru că 

 0 12 1 7 6 1 7 176       . 

Primele 28 de numere 0-belgiene sunt: 0,1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 
21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 39. 

 
Numere Bell 
Definiție. Numerele Bell sunt numere 

naturale  ce satisfac următoarea relație de 

recurență: 0 11, 1B B   , iar 1
0

n
k

n n k
k

B C B


   . 

Primele 16 numere Bell sunt: 1, 1, 2, 5, 15, 
52, 203, 877, 4140, 21147, 115975, 678570, 
4213597, 27644437, 190899322, 1382958545. 

Numerele Bell, denumite astfel după 
matematicianul scoțian Eric Temple Bell, sunt 
folosite în combinatorică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paginile 10 şi 11 au fost  realizate de        

prof. Ştefan GAŢACHIU 
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Amazoanca de la a zecea A                
se antrenează pentru un meci K 1 cu 
rivala de la  a unșpea. E rost de 
ciufuleală! Învingătoarea are toate 
șansele spre a ajunge la buzunaru inimii 
prințului de varză acră de la doișpe de… 
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la picior de lemn 

frecţii 

 

 
 
Viitoarea medicinistă de la clasa a XII-a B, 
Gabi AXE ne-a declarat că vrea să ajungă 
pediatru și că visul ei e să ajute  cuplurile 
tinere să aibă copii, cu un tratament inventat 
de ea. Iată dovada…   
 
 

 
 
     "Am început pregătirea la mate: lucrez„de 
zor. Mă mai  încurc la adunare, dar ador să 
număr banii. După bac, intru în afaceri."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

152 

PREMIUL  al III-lea la FESTIVALUL NAŢIONAL „Mihai 
EMINESCU”, ediţia a IV-a , iunie 2007,  sub egida 
Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucureşti, patronat 
de MINISTRERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII. 

Dublu laureată a  Concursului revistelor şcolare,  faza 
judeţeană, PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI,  
Constanţa, 24 mai 2002; Constanţa, 5 iunie 2006.    
 

 

PREMIUL al II-lea 
la Concursul naţional pentru publicaţii şcolare  

„MEDI@ JUNIOR" , ediţia a II-a, 2011 
 

 

PREMIUL ÎNTÂI 
la Concursul naţional pentru publicaţii şcolare  

„MEDI@ JUNIOR" , ediţia , 2015 
 

 


