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Limba şi literatura engleză 

 

  

 

Istoria Zilei Recunoştinţei 
 

Ziua Recunoştinţei sau Thanksgiving Day este o sărbătoare anuală, în care se mulţumeşte 
pentru bogăţia recoltei din acel an. Ea se sărbătoreşte în cea mai mare parte a Americii de 
Nord (Statele Unite şi Canada). Este o sărbătoare a familiei. În Statele Unite majoritatea 
afacerilor (în afară de magazine) sunt închise joi şi vineri în săptămâna cu Thanksgiving 
pentru a permite angajaţilor să se reunescă cu familia. 

În Regatul Unit, Thanksgiving este o altă denumire pentru Ziua Recoltei, şi se sărbătoreşte în 
biserici şi în sate într-o duminică, după strângerea recoltei în acea localitate, fără a fi o 
sărbătoare deosebit de importantă.  

Istoria ei începe cu primii colonişti englezi care s-au stabilit în America de Nord. Pelerinii sunt 
cei care au colonizat iniţial teritoriul actual al SUA. Veniţi cu celebrul vas „Mayflower”, erau 
membri ai bisericii separatiste engleze. Ca să scape de persecuţia religioasă, plecaseră din 
Anglia în Olanda, însă nefiind încantaţi de stilul de viaţă nu prea sfânt din această ţară, au 
plecat către pământurile „virgine” ale Americii. Au ajuns la Plymouth Rock, pe 11 decembrie 
1620. A fost o iarna devastatoare, iar 46 dintre cei 102 pelerini au murit. Dar recoltele lui 1621 
au fost bogate, iar pelerinii au decis să celebreze printr-o sărbătoare a toamnei, alaturi de cei 
91 de indieni care îi ajutaseră să supravieţuiască în primul an. Festinul a durat trei zile şi a 
adus mai degrabă cu un festival englezesc al recoltei. În anul următor nu a fost repetat. 

În 1623 însa, într-o vreme de teribilă secetă, pelerinii au ţinut o slujbă colectivă pentru ploaie. 
A doua zi a început să ploua cu găleata, iar guvernatorul a proclamat o noua sărbatoare a 
recunoştinţei, invitându-i din nou pe prietenii indieni. Însa evenimentul nu a devenit nici 
acum tradiţie. 

Pe 20 iunie 1776, consiliul guvernant din Charleston, Massachusetts, s-a întrunit pentru a 
hotărî cum să îşi exprime mai bine gratitudinea pentru faptul că aveau o comunitate atât de 
bine stabilită şi sigură. Prin vot unanim, s-a hotărât ca 29 iunie să fie declarată zi a 
recunoştinţei. Această sărbătoare însa nu i-a inclus pe indieni, deoarece coloniştii erau 
recunoscători şi pentru victoria asupra indienilor. 

Luna octombrie a lui 1777 marchează prima ocazie când toate cele 13 colonii au celebrat 
împreuna ziua recunoştinţei. În 1789, George Washington a proclamat o Zi a Recunoştinţei 
naţională în 1789, deşi nu toată lumea a fost de acord cu asta. 
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Cea care a impus Sărbătoarea Recunoştinţei a fost jurnalista Sarah Josepha Hale. A scris 
multe editoriale despre această zi în Boston Ladies' Magazine şi, mai târziu, în Godey's Lady's 
Book. Dupa 40 de ani de „campanie” – articole, scrisori către guvernatori şi preşedinţi – 
obsesia lui Sarah a devenit realitate. În 1863, preşedintele Lincoln a decis ca ultima joi a lunii 
noiembrie va fi Ziua Naţionala a Recunoştinţei. 

 
Curcanul de Ziua Recunoştinţei 
Deşi consemnat de tradiţie, e puţin probabil ca la 
prima masă de Thanksgiving să fi tronat curcanul. 
Primii pelerini foloseau termenul de curcan pentru 
orice pasăre sălbatică – raţă sau gâscă. Când Abraham 
Lincoln a proclamat Thanksgiving Day ca sărbătoare 
naţională a Americii, crescătorii de păsări au profitat 
de ocazie şi au impus curcanul – foarte profitabil la 
acea vreme – ca fel de mâncare principal şi simbolic.  
 
 

 
 
La fel de puţin probabil e ca prima sărbătoare a 
Recunoştinţei să fi inclus şi plăcinta de dovleac, un alt 
preparat nelipsit azi de Thanksgiving Day. Rezervele de 
făină erau aproape epuizate, aşa că nu se punea problema 
de a coace pâine sau plăcinte. S-a mâncat, e adevărat, 
dovleac fiert, varză, merişor şi porumb. Nu existau pe 
atunci nici lapte, nici unt, nici cidru, iar cartofii erau încă 
priviţi cu multă neîncredere. Urmând o tradiţie de aproape 
400 de ani, americanii sărbătoresc azi Ziua Recunoştinţei 
cu un meniu care, se spune, reuneşte principalele 
ingrediente din 1621: curcan, dovleac, merişor, porumb, 
varză, scoici, cartofi dulci.  
 

 

 

 

Prof. Nicoleta Sandu-Popa 
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Istorie 

 

 

 

Mircea cel Bătrân 

Partea I 

 
Mircea cel Bătrân a ocupat tronul Ţării 

Româneşti în anul 1386, succedându-i-se fratelui său 

Dan I (1383–1385), căzut în luptele cu ţarul bulgar de la 

Târnovo, Ivan Şişman. Numele lui însemna „Mircea cel 

Vechi” (din bătrâni, din trecut), însă odată cu evoluţia 

limbii a ajuns să-şi piardă sensul iniţial, deoarece 

numele în sine s-a păstrat neschimbat. Supranumele 

„cel Bătrân” (în slavonă: starîi) face trimitere, în 

general, în limbajul de cancelarie medieval, la primul 

domnitor cunoscut cu acest nume. Întrucât în Ţara 

Românească nu se obişnuia numerotarea domnilor, ca 

în Occident, Mircea a primit acest nume pentru a fi 

deosebit de Mircea Ciobanul care a domnit în secolul al  

                                                        XVI-lea. 

MIRCEA CEL BĂTRÂN. PICTURĂ DIN 

BISERICA EPISCOPIEI DE ARGEŞ 

Moştenirea unor relaţii tensionate cu Ungaria l-a determinat să se apropie de domnii 

Moldovei, Petru I Muşat şi Roman I. Cu ajutorul primului, stabileşte relaţii de prietenie cu 

regele Poloniei, Vladislav Jagello, cu care încheie un tratat de alianţă la Radom, în anul 1389, 

reînnoit la Lublin, în 1390, îndreptat împotriva regelui maghiar Sigismund de Luxemburg. 

Concomitent, Mircea se implica în lupta antiotomană. 

În 1388–1389, el intervine în Dobrogea, ocupată de turci, şi o alipeşte Ţării Româneşti. 

În replică, în 1391, o oaste otomană condusă de Firuz-Bey atacă Ţara Românească. 
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ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN VREMEA LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN 

 

În septembrie 1394, o oaste otomană condusă de Sultanul Baiazid I pătrunde în Ţara 

Românească. Lupta decisivă dintre cele două părţi s-a dat în octombrie 1394, la Rovine, şi s-a 

soldat cu o mare victorie a lui Mircea. 

Această mare realizare a contribuit la normalizarea relaţiilor cu Ungaria. În 1395, la 

Braşov, Mircea încheie un tratat de alianţă cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. O 

nouă confruntare munteano-otomană a avut loc la 17 mai 1395, lângă Craiova. Abandonat de 

o parte a boierilor, care s-a raliat unui duşman al lui, pe nume Vlad, Mircea a fost înfrânt şi a 

pierdut tronul. S-a refugiat în Transilvania şi, în 1396, a participat la Cruciada de la Nicopole, 

încheiată cu înfrângerea forţelor creştine. 

În 1397, Mircea îşi recuperează tronul cu ajutorul voievodului transilvănean Ştibor. 

Capturarea lui Baiazid la Ankara de către mongolul Timur Lenk (1402) şi moartea lui în 

captivitate (1403) au generat declanşarea luptei pentru putere în Imperiul Otoman. Mircea s-a 

implicat în această luptă. În 1411, cu sprijinul său, Musa, unul din fiii lui Baiazid a ocupat 

tronul Imperiului Otoman. Musa a fost înfrânt însă, în 1413, de către fratele său Mohamed I. 

În 1414, Mohamed atacă Ţara Românească şi îl obligă pe Mircea să îi plătească tribut. În 

replică, acesta a sprijinit noi pretendenţi la tronul Imperiului: Mustafa(1416) şi Bedr-ed-Din 

(1417). Ambele încercări au eşuat. 
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Mircea cel Bătrân a murit la 31 ianuarie 1418 şi a fost înmormântat la Mănăstirea 

Cozia. 

Pe lângă numeroasele realizări în plan politic, Mircea cel Bătrân a fost un sprijinitor al 

culturii şi un mare ctitor. 

Cea mai importantă ctitorie a lui Mircea este Mănăstirea de la Cozia, ce poartă hramul 

Sfânta Treime. Aceasta cuprinde caracterele arhitectonice ale şcolii sârbeşti din Valea Moravei 

şi păstrează în bună parte vechile sculpturi ornamentale. Pictura a fost refăcută după vechiul 

model, în secolul al XVIII-lea. În biserică se regăseşte şi mormântul marelui voievod. 

Trebuie spus că Mircea a ctitorit ridicarea unei noi mănăstiri, pe locul dăruit de boierul 

Nan Udobă, pentru a înlocui vechea Cozie, ridicată probabil în vremea lui Radu I şi aflată la 

circa un kilometru depărtare, la piciorul Muntelui Cozia, în locul strâmt unde se curma Valea 

Oltului. După clădirea noii mănăstiri pe un teren mai larg, călugării şi stareţul s-au mutat aici, 

păstrând însă vechile privilegii, averi şi moşii. 

MÂNĂSTIREA COZIA 

Alte mănăstiri din Ţara Românească ce fiinţau în vremea lui Mircea erau cele ale 

stareţului Nicodim, Vodiţa şi Tismana, mai apoi Cotmeana în judeţul Argeş, ridicată de 

Mircea în 1389, Snagov, atestată în 1408 – cea veche, nu cea care se mai vede şi astăzi şi care a 

fost ridicată de Neagoe Basarab –, Glavacioc, care fusese dăruită cu două sate în Teleorman, şi 

Strugalea, neidentificată încă în teren, ctitorie a boierilor Baldovin logofătul, jupân Şerban, 

Radul al lui Stan şi jupân Gal. La acestea se mai adaugă biserica de la Brădet şi, prin tradiţie, 

cele de la Scoreiu şi Răşinari. P.P. Panaitescu presupune că mai exista o mănăstire şi în Ţara 

Făgăraşului, căci aici este menţionat „Stanciul egumenul’’. 

 

Prof. Paul Constantinescu 
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Limbă şi literatură română 

 

 
 

Observaţii asupra dinamicii limbii române actuale 
 

 

Lucrarea de faţă îşi propune să observe 

câteva aspecte ale evoluţiei limbii române, în 

special în domeniul morfosintaxei, stilisticii şi 

lexicologiei, prin analiza unor articole de 

specialitate (Fluctuaţii în flexiunea verbului în 

româna actuală, Aida Todi, în Studii lingvistice. 

Omagiu profesoarei Gabriela Pană-Dindelegan, 

la aniversare, Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2007, p.213–221, respectiv p. 433–

434). 

În ce priveşte variaţia morfologică, una dintre părţile de vorbire care a suferit 

numeroase fluctuaţii, este verbul. Observaţii asupra fluctuaţiei flexiunii verbale în 

româna actuală putem afla consultând lucrarea Aidei Todi, care urmăreşte schimbările de 

conjugare, situaţia dubletelor morfologice, schimbările în flexiunea cuvântului, reducerea 

formelor verbale diferenţiate semantic, verbe cu paradigmă incompletă şi accentuarea unor 

forme verbale. Aceasta foloseşte drept surse ÎOOP (Îndreptar ortografic, ortoepic şi de 

punctuaţie, Ediţia a V-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995), DOOM1 (Dicţionar 

ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1982), 

DOOM2 (Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Ediţia a II-a revăzută 

şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005), scopul fiind să constate dacă noua ediţie 

a DOOM uşurează alegerea unei forme verbale sau a alteia de către vorbitori (criteriul 

principal fiind, deci, uzul limbii) sau, din contră, o îngreunează prin forme duble care nu 

existau în ediţia anterioară. 

Considerăm că această lucrare, poate mai mult ca altele, îşi invită cititorul (sau chiar îl 

incită) la reflecţii personale, privind schimbările din flexiunea verbului, din DOOM2. 
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Deşi nu doreşte a fi un studiu exhaustiv (după cum afirmă şi autoarea), în susţinerea 

afirmaţiilor prin exemple se insistă doar asupra unor fapte de limbă (reducerea dubletului 

morfologic prin selectarea unei singure forme – 31 exemple; propunerea de noi dublete 

morfologice – 28 exemple; diferenţieri semantice prin distincţie flexionară a verbelor – 40 

exemple), altele fiind foarte puţin ilustrate (schimbări în flexiunea cuvântului – un exemplu; 

propunerea unei alte forme de către DOOM2 – 5 exemple; accentuarea unor forme verbale – 

3 exemple). 

Ar fi fost interesant să se alcătuiască o statistică (în cazul în care autoarea şi-ar fi pus 

întrebarea dacă modificările din DOOM2 sunt datorate doar unor tendinţe ale vorbitorilor, 

statistica ar fi fost necesară) a uzului actual pe baza unor chestionare aplicate diferitelor 

categorii sociale şi de vârstă. Deoarece DOOM2 este astăzi un instrument didactic foarte des 

utilizat, aceste chestionare s-ar fi putut adresa mai ales elevilor şi studenţilor (din proprie 

experienţă, putem spune că aceştia au tendinţa de a scurta unele forme verbale, cu riscul de a 

le folosi incorect, cum este cazul verbului a copia (utilizat sub forma (el) copie în loc de (el) 

copiază). În sprijinul acestei opinii vom propune următorul chestionar (verbele din chestionar 

sunt cele exemplificate în articolul Aidei Todi): 

1. Alegeţi varianta pe care o utilizaţi frecvent (item propus în vederea reducerii 

dubletului morfologic): 

decernă / decernează 

evaporă / evaporează 

ignoră / ignorează 

perturbă / perturbează 

dăinuie / dăinuieşte 

şovăie / şovăieşte 

ţârâie / ţârâieşte 

cloncăne / cloncăneşte 

învârt / învârtesc 

înjgheabă / înjghebează 

şchioapătă / şchiopătează 

2. Formaţi enunţuri cu indicativul prezent al următoarelor verbe: a chinui, a ciocăni, a 

huidui, a inventa, a se îngâmfa, a învia, a se strădui (pentru propunerea de noi dublete 

morfologice). 

3. Tăiaţi varianta incorectă, dacă e cazul (pentru propunerea unei alte forme):  
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defalcă / defalchează 

expurgă / expurghează 

irigă / irighează 

bombăne / bombănesc 

4. Marcaţi accentul următoarelor cuvinte: blestemi, dumic, sunteţi, constă (se 

urmăreşte accentuarea unor forme verbale). 

5. Alegeţi dintre cele două variante date, pe cea potrivită (itemul urmăreşte 

diferenţierile semantice prin distincţie flexionară a verbului): 

acordă / acordează: Tânărul îşi ......... chitara, sub privirile profesorului său. 

ciuruiesc / ciuruie: Gloanţele .......... pereţii clădirii. 

contractează / contractă: Copilul ........... gripa de la şcoală. 

(el) îndoaie / (el) se îndoieşte: Populaţia ........... de promisiunile 

parlamentarilor. 

reflectă / reflectează: Ion ......... la vorbele preotului.  

Deşi în aparenţă simplu, acest tip de chestionar ar putea oferi o imagine de ansamblu 

asupra problemelor diverse pe care le pune flexiunea verbală în privinţa uzului. 

 

Un articol scurt, dar interesant, este cel al lui Carmen Radu, Se „urâţeşte” limba 

română actuală? (publicat în  Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană-

Dindelegan, la aniversare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 433–434), care 

înregistrează schimbările (atât pozitive, cât şi negative) intervenite după 1990, datorită uzului, 

în special. 

Dintre aspectele pozitive putem enumera: îmbogăţirea inventarelor lingvistice 

(utilizări stilistice, lexicale, scheme mofosintactice), variaţia sinonimiei sintactice (alegerea 

fără restricţii a oricărei construcţii – a ajuta cuiva / pe cineva); structuri emfatice cu negare 

focalizantă (Nu mâncarea, ci desertul mă interesează), cu complement de excepţie (N-a băut 

nimic altceva decât o bere), cu relativul scindat (Ceea ce mă mulţumeşte e ambiţia ta). La 

celălalt pol, cum spune autoarea, s-ar afla: tiparele morfosintactice neadecvate, traducerile 

„lipsite de inspiraţie”, uzul limbajului argotic „colorat” al tinerilor.  

În ce priveşte argoul, suntem de părere că în româna actuală s-a dezvoltat din ce în ce 

mai mult sinonimia. Limbajul tinerilor (şi nu numai) tinde spre îmbogăţirea seriilor 

sinonimice deja existente. Argoul operează în general cu termeni privitori la lucruri, acţiuni, 

aspecte negative, camuflând realitatea dură, adevărată. În acest mod, argoul compensează 
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latura dizgraţioasă a realităţii, sinonimia (seriile sinonimice formate de la un acelaşi referent) 

fiind astfel un punct de sprijin pentru vorbitorii unei limbi, ei având la îndemână o gamă largă 

de cuvinte, pentru a-l alege pe cel potrivit contextului sau situaţiei de comunicare. 

Iată, de exemplu, trei termeni ale căror serii sinonimice sunt tot mai prolifice: 

 beat: aburit, afanisit, afazit, ciobit, împărtăşit, lăcrimat, împuşcat în aripă, 

mache, mangă, obosit, rănit, umblă pe cinci cărări; 

 prostituată, târfă: anină, amazoană, banduală, bodronţă, buleandră, 

balercă, carne vie, căzătură, chiftea, ciocănitoare, cloşcă, cadână, cuaţă, 

crăiţă, călăreaţă, coardă, dalită, damă de companie, famă, farfuză, 

frecangioaică, focă, gartea, garidă, hâţă, învelitoare, libelulă, lipitoare, 

pacientă, pasăre de noapte,  panaramă, pârjoală, prospătură, paraşută, 

pupăză, rufă  traseistă.  

 închisoare, puşcărie: academie, adăpost, bască, batcă, bulău, colegiu, 

curte de aur, după  fileu, facultate, grotă, hrubă, labirint, machitar, mititica, 

pârnaie, pension, odihnă, răcoare, salon, zdup. 

Observăm faptul că şi suportul fonetic este, într-un fel, un mijloc de alcătuire al seriilor 

sinonimice, fiecăreia dintre aceste serii fiindu-i caracteristic un anumit fonem (spre exemplu 

pentru seria lui beat, caracteristică este vocala i, iar pentru seria lui prostituată, vocala a şi 

diftongul ea), aceste sunete trimiţând parcă, la referent. 

Procedeele de formare a cuvintelor şi expresiilor argorice sunt foarte numeroase. Cel 

mai des întâlnite sunt: derivarea cu sufixe, metonimia, sinecdoca, metafora, eufemismul şi 

caracterul expresiv. 

De cele mai multe ori apar cuvinte care nu sunt cunoscute dicţionarului general al 

limbii; creaţia lexicală (care este efemeră pentru o vreme), îşi are rolul ei de distanţare faţă 

de limba comună, fiindcă „înnoirea ca şi fantezia lexicală” sunt cerinţe de bază ale acestui 

sector al limbii. 

Pe lângă aceasta, o bună însuşire a expresiilor argotice ale unei limbi ajută la 

manevrarea mai rapidă a ei, dar poate fi, în acelaşi timp, un exerciţiu de memorie, căci 

abilitatea găsirii echivalenţelor în limba maternă este la fel de importantă ca şi stăpânirea 

gramaticii şi a lexicului. 

Concluzii 

Ca şi până în prezent limba română e într-o continuă varietate (diafatică, diastratică şi 

diatopică). Din perspectiva dinamicii lingvistice, noua ediţie a DOOM (2005) propune o 
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actualizare a normelor limbii române literare, cu toate că formele recomandate nu 

sunt întotdeauna în pas cu uzul vorbitorilor. 

Unul dintre punctele forte ale limbii române este caracterul deschis al 

inventarului său lexical. Astfel, privit în ansamblu, lexicul românesc tinde să-şi dezvolte 

din ce în ce mai multe mijloace interne. 
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Tipuri de texte 
 
 

 
 
 
TEXT INFORMATIV: are un scop persuasiv, se caracterizează 

prin stilul clar, concis, care transmite informaţii. 
 
 
 

 
TEXT DESCRIPTIV: are ca mod predominant de expunere 

descrierea; se caracterizează prin utilizarea mijloacelor artistice, prin 
prezenţa adjectivelor. 
 
 

 
 
 
TEXT NARATIV: se caracterizează prin existenţa firului epic (acţiune), de aceea 

predomină verbele, şi se mai caracterizează prin prezenţa personajelor. 
 

 
 

TEXT ARGUMENTATIV: scopul este persuasiv, 
urmareşte structura: ipoteză, argument, concluzie; se aduc 
argumente pro sau contra, în funcţie de poziţia emiţătorului; 
existenţa conectorilor. 

Tehnici argumentative (depind de la text la text): conectorii, 
parantezele, exemplele, ghilimelele, numerele, anii, citatele. 
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Critica impresionistă – mutaţii actuale 

Partea a II-a 

II. O comparaţie Manolescu şi Lemaître sau Compunere cu paralele 

inegale 

Pentru a putea evidenţia apropierea ca mod de 

abordare a textului literar dintre Manolescu şi Lemaître 

trebuie să ne luăm mai întâi nişte precauţii. Prima ar fi 

următoarea: o comparaţie între un critic român şi un coleg de 

breaslă de care îl separă câteva decenii nu trebuie să pară 

deplasată. De fapt, contextualizarea nu se face în cadrul 

vreunei şcoli sau a unei influenţe directe. Demonstraţia se 

referă la anumite aspecte pe care le împărtăşesc ambii critici. 

De aici, decurge o altă întrebare şi un posibil răspuns: cum 

funcţionează critica de impresie în scrierile lui Nicolae 

Manolescu şi ce justificări istorice stau la temelia acesteia. 

Demonstraţia se va folosi de o analiză concretă a două texte 

aparţinând celor doi critici. Din opera lui Lemaître ce cuprinde medalioane ale scriitorilor 

contemporani am selectat capitolul referitor la Guy de Maupassant (în Lemaître, Jules, Les 

Contemporains, vol. II), iar din cea a lui Nicolae Manolescu articolul ce sintetizează opera lui 

Duiliu Zamfirescu (în Manolescu, Nicolae, Lecturi infidele, Ed. pentru Literatură, Bucureşti, 

1968).  

Sincronia cronologică a subiectelor articolelor critice tinde să compenseze în lucrarea 

de faţă faptul că autorii lor nu aparţin aceleiaşi generaţii literare. Vom încerca să întreprindem 

o analiză cât se poate de amănunţită a celor două texte. Analiza va fi organizată pe mai multe 

niveluri pentru ca studiul comparativ să aibă o structură strânsă şi riguroasă.  

Cele două texte tratează în aceeaşi manieră – deşi cel al lui Lemaître tinde să fie 

ostentativ subiectiv – scrierile de mici dimensiuni a doi prozatori de un realism edulcorat. 

Abordarea este globală, operele fiind menţionate pe rând şi puse sub lupă. Textul criticului 

francez evidenţiază unicitatea operei în proză a lui Maupassant şi locul pe care acesta şi-l 

merită printre prozatorii contemporani, fapt pentru care nu ezită să îl compare cu Alphonse 

Daudet. Contextul literar în care îl plasează pe Maupassant este mult mai larg, găsindu-i 

filiaţii până în perioada lui La Fontaine.  
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Textul lui Nicolae Manolescu trece în revistă principalele nuvele ale lui Duiliu 

Zamfirescu, evidenţiindu-le şi micile scăpări sau superficialitatea tratării unor anumite teme 

sau chiar evitarea voită a unor subiecte care ar fi putut fi tratate cu mai multă atenţie în 

beneficiul operei. Este creat şi aici un context mai larg cu trimiteri atât la trecutul, cât şi la 

posteritatea literară a scriitorului. Intenţia propusă în titlu, cea căreia criticul îi rămâne fidel 

este de a evidenţia nu doar laturile pozitive şi inovatoare ale operei, ci şi deficienţele în ceea ce 

priveşte stilul narativ, schematismul personajelor, toate acestea fiind dovezi ale „lecturii 

infidele” anunţate în titlu. Nu întâmplător, motto-ul cu care debutează volumul îi aparţine tot 

lui E. Lovinescu.  

Vom analiza acum cele două articole critice, raportându-ne la mai multe niveluri.  

                                             

        Duiliu Zamfirescu                                                                Guy de Maupassant 

La nivel structural, articolele urmăresc o schemă similară. După ce este anunţată tema, 

nuvelele lui Duiliu Zamfirescu, respectiv proza lui Maupassant, se recurge la o analiză 

detaliată a fiecărei opere demne de luat în seamă. În cazul lui Manolescu, accentul cade pe 

conţinut. Sinteza premerge detaliile, este demonstrată ulterior. Această critică „à rebours” se 

dovedeşte modernă şi aduce un plus de savoare stilului autorului; funcţionează ca o „captatio 

benevolentiae”. Criticul observă din afirmaţiile autorului analizat că „personajul predilect este 

boierul”, iar ţăranului i se refuză orice posibilitate de a fi personaj într-o operă ce sondează 

psihologicul (Manolescu, Nicolae, op. cit, p. 28). După ce înfăţişează pe rând aspectele 

incitante legate de viaţa burgheziei din Conu Alecu Zăgănescu, Subprefectul, Spre Coteşti, 

Spre mare, Locotenentul Sterie, autorul conchide cu un citat al lui Em. Bucuţa, revelator în 

privinţa consecvenţei om-operă în cazul lui Duiliu Zamfirescu.  
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În cazul lui Lemaître debutul articolului se realizează în trombă, cu zgomote şi 

stridenţe pricinuite de întrebări retorice  asupra misiunii criticului ţintind în scriitori 

contemporani, precum Téophile Gautier, care susţineau supremaţia artei şi apartenenţa ei la 

sferele înalte ale existenţei. Denunţarea criticului care loveşte în autorul ales se face încă de la 

început: „ Nu o să-l dojenesc pe Domnul Maupassant care scrie după cum îi place. Regret doar 

că (…) mulţi idioţi îl apreciază pentru cu totul alt lucru decât pentru marele său talent.” (trad. 

n.; Lemaître, J., op. cit., p. 285–286 ). Dar până la a ajunge la opera propriu-zisă a lui 

Maupassant, autorul face câteva trimiteri livreşti ce ţin de specia prozei scurte în general, 

menţionând cine anume a promovat-o în spaţiul francez şi cât de mare i-a fost succesul: 

Daudet, Paul Arene, Théodore de Banville, Armand Sylvestre, etc. Introducerii destul de 

ample îi urmează o trecere în revistă succesivă a principalelor bucăţi de proză scurtă: 

Marroca, Femme de Paul, Un réveillon, Une fille de ferme, Saint Antoine, Le Mal d’André 

(Idem), etc. Concluziile se opresc asupra locului unic pe care îl ocupă în dezvoltarea genului 

de către Maupassant şi iau forma unei şarade: „dar îi rămâne domnului Maupassant să fie 

aproape ireproşabil în interiorul unui gen care numai aşa nu este” (ibid., p. 310). 

La nivel sintactic, se remarcă în cazul lui Lemaître efuziunea de interogaţii retorice care 

sporesc subiectivitatea. Articolul capătă pe alocuri trăsături de eseu romantic: „Ar mai trebui 

oare să adaug că nu se poate să ai totul şi că nu mi-l imaginez deloc scriind Prinţesa de Cleves 

sau măcar Adolphe?” (idem) sau în debutul textului: „Ar trebui oare, având de gând a vorbi 

despre domnul Guy de Maupassant să mă scuz faţă de cititor…?” (ibid., p. 285) Aceste 

formulări îngreunează textul, lucru care nu se resimte în cazul articolului lui Nicolae 

Manolescu. Mai mult decât atât, formulărilor li se dă aici un puternic conţinut livresc. Topica 

frazei nu este specifică limbajului obişnuit, utilizat de obicei în conversaţie, ci se inversează, 

rezultând de aici o exprimare preţioasă cu atât mai mult cu cât se află la începutul textului. 

Locul subiectului şi al predicatului sunt inversate: „Dois-je, ayant à parler de M. Guy de 

Maupassant, ….” sau „ Ou bien faut-il prendre des airs, comme Teophile Gautier…” (idem). 

Apar de asemenea exclamaţii ce marchează aceeaşi implicare a autorului: „- oh! Chiar 

fără voia noastră?” (idem). 

Nu este cazul la Manolescu, unde structura frazei este una obişnuită fără răsuciri de 

topică, numai că, textul se remarcă prin fragmentarea în microstructuri al căror nucleu este 

constituit din citate reprezentative selectate din operă. Citarea se face uneori în exces şi riscă 

să piardă cititorul în textul literar propriu-zis. Unele pasaje din operă se întind pe o pagină 

sau chiar pe mai mult. Criticul se ascunde în spatele personajului principal, autorul selectat.  
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Ca şi în cazul lui Lemaître, istoria literară se dovedeşte un instrument indispensabil 

criticului care pune mereu în relaţie scriitorii şi operele lor. În fond, acest apel la cadrul literar 

general validează importanţa demersului critic propriu-zis. Astfel, şi la Manolescu întâlnim 

comparaţii care se fac nu de puţine ori în detrimentul autorului vizat: „Nu e un bun observator 

al condiţiei economice şi tablourile sociale n-au nici pe departe pregnanţa acelora din nuvelele 

lui Slavici” (Manolescu, N., op. cit., p. 30) sau: „Interiorul bătrân, cu mobilă demodată, vine 

din Gane” (ibid., p. 35) sau: „Aici e şi mai vădită influenţa literaturii ruseşti” (ibid., p. 39). 

La ambii critici se realizează sinteza tipologiilor umane întâlnite în operă: „Câteva sunt 

tipurile umane care urmăresc pe Duiliu Zamfirescu (nu numai în nuvele): omul de prisos, 

femeia enigmatică” (ibid., p. 43). Lemaître, deşi contestă categorizările, nu ezită să le facă 

atunci când e vorba de personaje: „Şase sau şapte figuri, mereu aceleaşi, ca în comedia 

italiană: călugărul sau preotul, morarul sau ţăranul, … servitoarea şi femeia burgheză, fiecare 

are rolul şi fizionomia sa imuabilă şi nu face nimic din ceea ce nu intră în atribuţiile sale” 

(Lemaître, J., op. cit., p. 290). 

La nivelul vocabularului, se remarcă în cazul lui 

Lemaître mărci ale implicării afective, dar şi ale solicitării 

afective a cititorului. Încercând să găsească motivaţia 

preferinţei majorităţii pentru proza scurtă, acesta recunoaşte 

lipsa de timp acordat atât lecturii, cât şi scrierii. Însă 

afirmaţiile nu sunt neutre, autorul implică cititorul utilizând 

persoana întâi plural a pronumelui personal: „Suntem din ce în 

ce mai grăbiţi; spiritul nostru vrea plăceri rapide sau emoţii în 

reprize scurte” (în limba franceză această utilizare este şi mai 

evidentă având în vedere faptul că lexicalizarea pronumelui în poziţia de subiect este 

obligatorie: „Nous sommes de plus en plus pressés; notre esprit veut des plaisirs rapides ou de 

l’emotion en breves secousses”, ibid., p 287). De asemenea, unele fraze sunt prefaţate cu verbe 

care implică strict gustul şi opţiunea emiţătorului: „Cred” („Je crois”), „Ceea ce ne place”, („Ce 

qui nous plaît”).  

La ambii critici se observă utilizarea unor adjective care nu particularizează, sunt lipsite 

de forţă într-un discurs argumentativ, cum este cel critic. Dăm doar câteva exemple. A spune 

despre proza scurtă a lui Maupassant că este ba „veselă”, ba „tristă” poate da impresia de o 

evaluare superficială a operei scriitorului („Une conséquence de ce réalisme, c’est que ces 
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contes ne sont pas toujours gais, Il y en a de tristes, il y en a surtout d’extremement brutaux”, 

ibid., p. 258).  

Ne vom opri aici cu observaţiile strict lingvistice pentru a reduce din ariditatea 

expunerii. Consideraţiile de mai sus sunt suficiente pentru a deduce inegalitatea comparaţiei 

evocate în titlu. Deşi niciunul din articole nu se bazează pe o structură teoretică, având mai 

multe în comun cu o recenzie extinsă decât cu un studiu critic bine documentat, ele se 

diferenţiază prin modul în care răzbate eul critic la suprafaţă. La Lemaître, evocarea nu atât a 

părerii, ci ca „parere-a-cuiva” este importantă. Spre deosebire de Lemaître, Manolescu pune 

în slujba articolului mai multe tipuri de critică, angrenează mai multe sisteme, generând unul 

propriu. În articolul său străbat atât istoria literară, cât şi critica genetică (atunci când justifică 

preferinţa autorului pentru personajele din middle-class prin particularităţile biografiei 

acestuia: „Portretul ascunde, uşor idealizat, pe autorul însuşi” (Manolescu, N., op. cit., p. 40). 

Sau „Ar fi de spus două cuvinte despre «aristocraţia» lui D. Zamfirescu. El însuşi un timid, un 

delicat, ca eroii săi preferaţi, ţinuta aristocratică nu va fi fost la început decât o formă de 

rezervă mândră” (ibid., p. 404). 

Se observă astfel cum, impresionismul în cazul lui Nicolae Manolescu constituie doar o 

reminiscenţă din esenţa tare a impresionismului în critică perpetuată în prezent prin cronica 

literară şi prin critica de întâmpinare. Se poate remarca faptul că acest tip de critică, nefiind 

strict dependent de un eşafodaj teoretic este independent, autonom şi deţine cele mai multe 

şanse de a trece în sfera literaturii şi a eseisticii. Acelaşi lucru îl remarca şi E. Lovinescu în 

articolul menţionat: „un gen literar, cu mijloace curat literare” (E. Lovinescu, op. cit., p. 20).  

Prof. Sorina Negoiţă 
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Cenzura sub comunism. O perspectivă diacronică 

Partea a II-a 

 

Cenzura comunistă, pe de altă parte, se bazează pe 

un discurs mesianic, unde Hristos devine Omul Nou, iar 

apostolii – propagandiştii de partid. În acelaşi timp, 

cunoaşte patru etape. 

ETAPA PROSOVIETISMULUI începe cu data de 12 

septembrie 1944, moment în care a fost semnată Convenţia 

de Armistiţiu dintre Guvernul Român şi guvernele 

Naţiunilor Unite, mai precis Uniunea Sovietică, prin care 

se impunea un control strict al presei, poştei, telegrafului şi 

telefonului. S-a înfiinţat o Comisie Română pentru Aplicarea Armistiţiului, iar în 12 februarie 

1945 s-a dat un decret-lege semnat de către Regele Mihai. Prin acesta, ziariştii care 

publicaseră înainte de 23 august 1945 articole de sprijinire a hitlerismului urmau să fie 

sancţionaţi. Se viza în principal pătura intelectualităţii liberal-democratice interbelice. A 

urmat instituţionalizarea cenzurii în mai 1949, prin înfiinţarea Direcţiei Generale a Presei şi 

Tipăriturilor, faimosul DGPT, printre atribuţiile căruia se numărau autorizarea apariţiei 

ziarelor, afişelor şi a altor tipărituri, difuzarea filmelor, condiţiile de funcţionare a librăriilor, 

anticariatelor, bibliotecilor publice. 

În această perioadă a obsedantului deceniu, se suprimă publicaţiile interbelice, iar cei 

ce practicau cenzura nefiind pregătiţi, lăsau să fie puse sub tipar manuscrise făra să fi fost 

văzute şi făra să se fi dat BT-ul. O dovadă în sensul deficienţelor cenzurii comuniste de început 

o constituie şi un articol publicat în 1955 despre viaţa C.A.P.-urilor, apărut în Facla din Cluj: 

În regiunea Cluj cea mai mare parte a cooperativelor sunt prost aprovizionate, (…) 

nu-şi îndeplinesc rolul pentru care au fost create, (…) sistemul acesta cooperatist este foarte 

defectuos (Arhivele Nationale Istorice Centrale, apud R Mocanu, op. cit. p. 13). 

Între anii 1950–1965, se prefigurează ETAPA PROLETCULTISMULUI, a acelui curent 

cultural apărut în U.R.S.S. odată cu Revoluţia din Octombrie, care îşi propunea să creeze o 

cultură a poporului proletar. Respingea cu vehemenţă moştenirea culturală a trecutului şi se 

implementa forţat. În acelaşi timp, proletcultismul constituie baza unei înţelegeri psihologice 

a întregului fenomen al cenzurii: 
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Atitudinea proletcultistă are, pe lângă explicaţia ideologică şi politică, şi o explicaţie 

psihologic-emoţională care e generată de complexul de inferioritate al ignorantului, al celui 

care vine din afara culturii, ca şi teama lui superstiţioasă în faţa culturii atunci când deţine 

puterea. De aici, suprimarea oricărei autonomii în domeniul culturii, instituirea unui 

control riguros al tuturor manifestărilor culturale şi artistice, şi mai ales ansamblul de 

măsuri organizatorice şi administrative menite să-i asigure controlul, menite să stimuleze 

manifestări de cultură care să-i servească scopurile politice (Marin Niţescu, Sub zodia 

proletcultismului. Dialectica puterii, Humanitas, 

Bucureşti, 1995, p. 96). 

Astfel se explică motivele pentru care modelul 

sovietic unic a deznaţionalizat cultura românească, fiind 

atacaţi T. Arghezi, G. Călinescu, I. Barbu, L. Blaga. În 

această perioadă, s-au publicat 1175 de titluri de carte 

sovietică, în tiraj de 13 milioane, pentru propagarea 

realismului socialist. Comuniştii şi-au asumat rolul şi 

dreptul de a controla activitatea literară, pornind de la o 

credinţă aproape mistică potrivit căreia literatura, mai 

mult decât celelalte arte, avea o putere aproape 

miraculoasă de a educa oamenii în spirit partinic, de a 

propaga religia Omului Nou. 

În consecinţă, în iulie 1947, conform legii noi a teatrelor, inspectorii generali din 

Direcţia Teatrelor urmăreau pe teren spectacolele. S-au înfiinţat chiar şi teatre de stat, 

precum: Teatrul Muncitoresc (Giuleşti), Teatrul Armatei, Teatrul 

Confederaţiei Generale a Muncii, Teatrul Poporului. Mai mult chiar, se 

organizau şedinţe ale comitetului repertoriilor în care se dezbăteau 

lucrările dramatice realizate la comandă – mesajul, conţinutul 

dramatic, temele, profilul moral al personajelor nu trebuia să iasă 

din schema proletcultistă. S-a montat piesa Mitrea Cocor, adaptare 

după M. Sadoveanu, realizată de Sonia Filip, iar dramaturgii 

epocii nu erau alţii decât Aurel Baranga, Mihail Davidoglu, Victor 

Eftimiu, Lucia Demetrius, Horia Lovinescu. 

La începutul deceniului şapte însă, mentalitatea se schimbă, armata sovietică părăseşte 

România, Ne aflam în plină perioadă a NAŢIONAL-COMUNISMULUI ROMÂNESC. Liderii 
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comunişti ajung la concluzia că sistemul sovietic nu trebuie copiat, ci adaptat nevoilor 

românilor. Puterea voia să-şi croiască un drum propriu, a trecut la recuperarea moştenirii 

culturale interbelice. Astfel, şi-a atras în viaţa social-culturală sprijinul intelectualităţii. 

Cenzura slăbeşte în domeniul literar-artistic, în publicaţii nu mai apar concepţii şi viziuni 

prosovietice, dimpotrivă, veghează la exagerarea ajutorului din partea U.R.S.S., a influenţei 

slave asupra limbii române, la lucrările ce prezentau Transilvania ca făcând parte din Ungaria, 

filosofia se deschide şi spre altceva, nu numai spre marxism. 

În epoca ideologismului primar şi a proletcultismului ofensiv (1948–1962), domeniul 

istoriografic fusese confiscat în totalitate de Şcoala moscovită rolleriană, înfiinţată şi 

promovată de revoluţionarul de profesie Mihail Roller, cu Istoria R.P.R., tiparită în 1947. Prin 

aceasta, se extirpa memoria naţională, istoria era contrafăcută în totalitate. Între subiectele 

abordate menţionăm: lupta pentru întărirea vigilenţei revoluţionare, reforma agrară, 

cacofonia lichidarea moşierimii ca clasa, zdrobirea partidelor burghezo-moşiereşti şi a 

social-democraţiei de dreapta. După anii 

1960, această campanie a devenit 

neproductivă, noua generaţie de istorici nu 

a mai acceptat contrafacerea documentară. 

Noua istoriografie eroiza trecutul, 

amplifica rolul maselor în apărarea 

integrităţii teritoriale. Erau recuperate 

civilizaţia traco-geto-dacă, etnogeneza 

daco-romană, figurile legendare ale lui 

Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, N. Bălcescu, Avram Iancu, A.I. Cuza, M 

Kogălniceanu. O altă parte a istoriografiei însă manipula în continuare rolul mişcării socialiste 

în edificarea progresului social. Începe o campanie de siluire a istoriei pentru a sluji ideologiei 

comunisto-naţionaliste, în manieră peceristă, Istoria devine o epopee metaeroică (Istoria 

Romaniei, acad. A. Oţetea, prof. univ. dr. Gh. Ştefan, conf. univ. dr. Titus Georgescu, 1963). 

Ca urmare a Congresului al IX-lea al P.C.R., din 1965, presa literară ajunge să fie 

tratată cu indulgenţă, traiul zilnic al omului este scos în văzul lumii, istoriografia constituind 

în continuare principalul obiectiv de referinţă al cenzurii. Acesteia i se reproşau: atribuirea 

unor merite exagerate Bisericii Ortodoxe Române, prezentarea necritică a burgheziei şi a 

moşierimii, a partidelor acestora, vitregirea mişcării muncitoreşti şi a istoriei P.C.R., pasajele 
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cu caracter injurios din culegerile de documente de epocă, textele mistice, idealiste. 

Personalităţile şi evenimentele istorice trebuiau să fie prezentate laudativ, idolatric.  

În 1974, se adoptă Legea Presei, conform căreia presa şi radioteleviziunea devin 

instrumente de propagandă comunistă, având obligaţia să promoveze „concepţia înaintată a 

partidului despre lume şi viaţă” (Marian Petcu, op. cit., p. 178). Se trece aşadar într-o altă 

epocă, aceea a NOULUI VAL DE EPURARE. 

Supravegheate zi şi noapte, de aproape sau de la distanţă, redacţiile erau obligate să 

trimită la aprobare toate materialele, oricât de mici în conţinut şi formă, fiind supuse unui 

suspans continuu, de amânări, şi renunţări, linia ideologică acţionând ca o veritabilă sabie 

a lui Damocles (R. Mocanu, op. cit., p.75).  

Mai mult, în vara anului 1977, se renunţă la cenzura oficială, pe motivul presiunii 

factorilor externi responsabili cu aplicarea drepturilor omului. S-a produs o alimentare 

subterană a cenzurii, o forma kafkiană numită autocenzură. Articolele şi cărţile luau un traseu 

labirintic editură – redacţie – Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste – Secţia de propagandă 

C.C. a P.C.R. „Nemaiexistand şi nemaioperând o cenzură de stat, autorii nu mai puteau 

urmări draconicul traseu-tunel prin care circulau manuscrisele, noianul de păreri – impresii 

verbale ce se puneau în mişcare, voit derutante, despre o carte sau despre un autor” (ibidem, 

p. 84). Astfel, Partidul a devenit pretutindeni o entitate paralelă cu existenţa lui reală, o 

instanţă atemporală, sustrasă dialecticii istoriei, manifestându-se ca autoritate abstractă prin 

intermediul unei cenzuri invizibile. 

Prof. Georgiana Soare 
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Ştiinţe 

 

 
 

Nicolae Tesla 
Partea I 

 
Motto: „pământul este de fapt viu, având vibraţii electrice” (Nikola 
Tesla) 
 
 
 

Nikola Tesla s-a născut în noaptea de 9 spre 10 iulie 1856, 
în comuna Similian, provincia Lica, din Croaţia, într-o familie de 
istroromâni, cu numele de Drăghici, dar cu porecla devenită nume 
Teslea, de la „tesla” cu care se practicase dulgheria în famila 
strămoşilor lui. Familia tatălui era formată din grăniceri 
antiotomani ai fostului Imperiu Austro-Ungar, iar mama, Gica 
Măndici, era tot româncă. Biografii americani îi atribuie familiei 
lui Tesla rădăcini în ucrainienii ce ar fi trecut prin România şi s-ar 

fi aşezat în Croaţia, fapt care însă contravine dovezilor istorice. 
Henri Coandă vorbea despre Tesla ca fiind român-banăţean, originar din Banatul 

sârbesc, dar şi această relatare este puţin alterată. Coandă îl cunoscuse pe Tesla (numindu-l 
Teslea) de la tatăl său, generalul Constantin Coandă fiind foarte apropiat ca vârstă de acesta. 

Ascultându-l, Coandă declară că fost uluit de lucrurile extraordinare prezentate deTesla 
tatălui său şi ca nu a putut uita niciodată felul lui şocant de a gândi, chiar dacă la vreme 
respectivă era doar un copil. 

Tatăl lui Nicolae Tesla a fost preot ortodox, un om cult, interesat 
de literatură, filosofie, matematică şi ştiinţe naturale, care vorbea cu 
uşurinţă câteva limbi staine. El l-a ajutat pe fiul său să-şi dezvolte 
memoria şi facultăţile intuitive, astfel încât Nicolae ajunsese să ştie pe 
dinafară sute de versuri. A scris el însuşi poezie şi era vorbea cursiv 
douăsprezece limbi. 

Din fragedă copilarie avea viziuni în care primea soluţia la 
problemele la care se gândea şi rămânea perplex de exactitatea 
acestora.  

În noaptea când el s-a născut, cerul a fost bântuit de fulgere şi 
tunete cumplite, iar Tesla a relatat aceste fenomene descrise de mama 
lui, susţinând că toată viaţa a avut obsesia energiilor dezvoltate de 
fulgere, de unde i s-a tras pasiunea de a descoperi tainele legate de 
electricitate. Pentru el, totul era ca o vrajă din care extrăgea idei pentru 
descoperirile lui şi inspiraţie pentru versurile ce le aşternea pe hârtie. 
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A fost, fără îndoială, un copil neobişnuit, de vreme ce între vârsta de zece şi paisprezece 
ani a terminat liceul real şi a fost interesat de electricitate chiar de la începutul educaţiei sale, 
făcând experienţe cu baterii şi bobine de inducţie. Mintea lui funcţiona ca un receptor 
conectat la o sursă de unde primea informaţiie în mod continuu, era preocupat zi şi noapte 
numai de invenţii legate de electricitate, şi când, copil fiind, a văzut o poza a Niagarei, i-a spus 
unchiului său că într-o zi el va plasa o roată gigant sub acea cascadă de apa şi o va utiliza 
pentru a produce energie. Aşa a fost.  

Era un mare vizionar, având premoniţii legate de descoperirile lui viitoare, iar la timpul 
acela a fost acuzat permanent de a fi un „mare vrajitor”. Avea o hipersensibilitate nativă a 
auzului şi vederii, obsesia microbilor, a problemelor de igienă şi, în special, pentru purificarea 
apei de băut, rămase de la epidemia de holeră din copilăria lui, care l-a marcat pe viaţă. 

 
Adora mersul pe jos în natura din miezul căreia simţea că vine cu mai multă forţă de 

inspiraţie. Asta mi-a amintit de Leonardo da Vinci, care colinda de mic toate poienile, aduna 
flori şi fluturi, şi studia fiecare amănunt din natură, de unde i-au venit mai târziu toate 
inspiraţiile pentru pictură, desene arhitecturale şi schiţe pentru diferite maşini de. 

Tesla a fost trimis de tatăl său să studieze la Institulul Politehnic din Graz în Austria, la 
numai 175 mile nord de casa lor, dar în mod vadit şi pentru a evita concentrarea lui în armata 
împotriva turcilor. A fost un student cu note maxime la începutul şcolii, dar nu a absolvit 
Institutul Politehnic niciodată, şi din acest motiv nu a dorit să îşi mai întâlnească părinţii. 
După un timp, în 1889, a plecat în Boemia să-şi continue educaţia la Universitatea din Praga. 
Cu toata silinţa lui de a învăţa şi lucra până la epuizare, Tesla a susţinut că toate descoperirile 
lui au venit din afara acestei lumi, prin inspiraţii ezoterice. Fiind încă la Praga, el a decis să 
caute soluţii practice pentru supravieţuire, şi astfel a plecat la Budapesta, unde o companie 
americană de telefoane (American Telephone Company) începuse instalări la care aveau 
nevoie de executanţi cu profil tehnic. Tesla a fost prezentat lui Thomas Edison drept un 
„Napoleon al invenţiilor” ale cărui îmbunatăţiri au revoluţionat domeniul comunicaţiilor. 

Din banii câştigaţi şi-a cumparat baterii, sârme şi metale de care avea nevoie pentru 
experimentele sale. Aici a muncit până la epuizare şi a avut o cădere nervoasă alarmantă, 
amplificată de ultrasensibilul său auz, iritabil la orice zgomot, chiar venind de la distanţe 
foarte mari. Tesla devenise susceptibil şi la razele solare, considerând că au o influenţă uriaşă 
asupra creierului său. S-a ridicat din suferinţă cu greu şi, mergând prin parcul central al 
Budapestei, i-a recitat prietenului său Szigedy strofe din Faust de Goethe, pe care-l ştia pe 
dinafară, după care, dintr-odată i-a venit în minte o lumină strălucitoare, ca o revelaţie 
supremă: soluţia problemei pentru motoarele cu curent alternativ. S-a comportat ca un om în 
transă, impresionat de aceasta revelaţie primită rapid, ca un mesaj transmis din alte lumi şi i-
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a explicat prietenului său Szigedy viziunea sa, desenând diagrame şi iar diagrame, pe care le-a 
utilizat şase ani mai târziu în prezentarea de la Institutul American al Inginerilor Electricieni 
(AIEE) exact în aceeaşi formă. Imaginile explicate de Tesla lui Szigedy erau atât de clare şi 
solid argumentate, încât atunci s-a născut principiul câmpului magnetic rotativ, care a 
revoluţionat lumea. Memoria lui fabuloasă şi exactitatea cu care reţinea şi relata orice 
amănunt uluia pe cei mai avansaţi profesori şi savanţi ai timpului său.  

În timp ce lucra pentru Bell Company, la Budapesta, a îmbunatăţit comunicaţiile, se 
căţăra şi repara cu mâna lui echipamentele, iar după orele de lucru se pregatea continuu în 
domeniul matematicii şi mecanicii. A studiat principiul inducţiei, prin care o masa având o 
sarcină electrică sau electromagnetică poate genera o sarcină corespunzătoare sau forţă sau 
magnetism în cea de-a doua masă fără ca acestea să fie în contact.  

În 1883, proprietarul reţelei de telefoane din Budapesta i-a oferit lui Tesla o poziţie 
avansată la Societatea Continentală Edison din Paris. Aici el a întâlnit pentru prima oară 
americani şi primul lui succes a fost în a-i bate la billiard.  

Din Paris, compania Edison l-a trimis să repare linii telefonice la Strassbourg, întrucât 
ştia limba germană; aici a impresionat pe toată lumea cu priceperea sa, inclusiv pe cel mai 
apropiat om al lui Edison, dar nu a fost răsplatit niciodată nici cu bani, nici cu vreun altfel de 
recunoaştere pentru munca depusă. 
 

A studiat foarte atent invenţiile lui Edison, ca telegraful multiplex ce a permis 
introducerea alfabetului Morse, codificat pentru transmitere simultană de mesaje în două 
direcţii, apoi speakerul disc de carbon plat şi circular, uşor de înlocuit, care se găseşte şi astăzi 
în fiecare receptor de telefon. A participat constant la modificarea multor părţi din 
instrumentele existente, fiindcă era în natura lui să studieze şi îmbunătăţească orice structură 
tenhică, de exemplu: dând discului plat de carbon din receptorul telefonului o formă de con, el 
a modernizat un amplificator apt să repete şi să mărească semnalul de transmisie. Tot el a 
inventat un strămoş al speakerului cu voce tare şi nu a fost interesat să obţină un patent 
pentru acest lucru. 

      Dr.adj.prof.ing. Marinescu Georgeta 
Prof. Adrian Pitaru 
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Probleme cu inegalităţi elementare 
 
1. Să se demonstreze că pentru orice numere pozitive x, y, z are loc inegaliatea: 
 
(x+y+z)3 ≥27xyz+x(y+z-2x)2/4 
 
Soluţie: 
 
Notăm: s=y/x+z/x, p=yz/x2 

Împărţind cu x3, inegalitatea devine: 
(1+s)3≥27p+(s-2)2/4 
Deoarece s2/4≥p, trebuie demonstrat că: 
(1+s)3 ≥27s2/4+(s-2)2/4 
Inegalitate echivalentă cu: 
4s(s-2)2 ≥0 
 
2. Să se demonstreze că pentru orice numere pozitive x, y, z are loc inegaliatea: 
 
(x+y+z)3 – 27xyz ≥ (x+y-2z)2 (4x+4y+z)/4 
 
Soluţie: 
 
Notăm: s=x/z+y/z, p=xy/z2 

Împărţind cu z3 inegalitatea devine: 
(1+s)3 – 27p≥(s-2)2 (4s+1)/4 
Deoarece s2/4≥p, trebuie demonstrat că: 
(1+s)3 – 27s2/4=(s-2)2 (4s+1)/4 
 
3. Să se demonstreze că pentru orice numere strict pozitive x, y, z, t are loc 
inegalitatea: 
 
(x+y+z+t)4 – 256xyzt ≥ 2x(y+z+t) (y+z+t-3x)2/3 
 
Soluţie: 
 
Notăm: s=(y+x+t)/x, p=yzt/x3 

Împărţind cu x4, inegalitatea devine: 
(1+s)4 – 256p ≥ [27(1+s)4 – 256s3]/27=(s-3)2 (27s2 + 14s + 3)/27≥(s-3)2 (27s2 + 3)/27≥2(s-
3)2√(27s2 ∙ 3)=2s(s-3)2 
Deci: (1+s)4 – 256p≥2/3s(s-3)2 
Înlocuind s şi p, rezultă inegalitatea din enunţ. 
 

Prof. Liviu Bordianu 
Prof. Marius Drăgan 
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Elevi 

 

Viziunea mea 
 

 
În viziunea mea 
Săraca, oare imaginară, 
Văd doar săraci plăpânzi  
Ce stau de-odinioară 
 
Atunci parcă şi pasul 
Pe care eu îl fac – 
Mă regăsesc în ei  
Mă regăsesc şi tac.  
 
Iar viziunea mea 
Îmi spune parcă-ncet 
Ce greu e când eşti singur 
Şi n-ai niciun respect 
 
E greu în lumea lor  
Să nu ai chiar nimic 
Şi nu este uşor 
Tot timpul pedepsit. 

 
Dar n-am nicio putere  
Şi nu pot să-i ajut 
Acum am un biet gând 
Stingher şi amărât. 
 

Soarta 
 

Mă-n treb eu, dacă oare 
Soarta mi-ar fi fost aşa 
Aş fi putut fi în stare 
Să pot face ceva. 
 
În viaţă noi cât trăim 
Fiecare avem o soartă 
Şi trebuie să ne iubim 
Că avem acelaşi tată. 

 
Viaţa, cum bine ştim, 
Nu o putem schimba 
Singuri şi trişti 
Chiar de nu o iubim 
Obligaţi trecem prin ea. 
 
Asta-i soarta omului  
Fiecare în a lui parte  
La fel ca cea a pomului 
Creşte, se usucă, apoi cade. 
 

 

Regretele iubirii 
 
 

Tu ai plecat departe  
S-a stins tot între noi 
Dar a rămas o carte  
Ce o citeam în doi  
 
Acum şi gândul îmi e trist  
E singur şi amărât  
Şi mă gândesc la tine 
Ce mult eu te-am iubit. 
 
Când soarele apune  
Şi stelele apar  
De ce, iubito, spune 
Iubirea-i în zadar. 
 
De ce mă laşi aşa 
Şi nu îmi spui nimic, 
Tu chiar nu vrei să ştii 
Ce mult eu te-am iubit? 

 

Ştefan Ianole, 

clasa a XI-a C 
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  Ballon 

I think that I might fly away, in my hot air ballon, 

And hide from worldly worries on the dark side of the moon; 

There’s but one thing I need before I float into the blue: 

I need a sky companion and I want it to be you. 

 

We fly beyond the clouds of storm and we’ll watch from up above, 

I’ll cover you in rainbows as we feel each other’s love; 

You’ll shower in the stars at midnight in our special place, 

I’ll dry you with a comet’s tail and kiss your beautiful face. 

 

Dreamy drifting panorama, changing every day, 

Every night your loving smile will be my milky way. 

We’ll sleep with clouds as pillows, maybe steal some angels’ wings, 

Then fly as magic lovebirds, or slide round Saturn’s rings. 

 

I’m ready, heart all packed with love, to take this spatial trip, 

Take my hand and step aboard, we’re heading for the Sun, 

We’re flying till we find the place where our two souls are one! 

 

Alexandru Bărbărie, 

clasa a XII-a D 
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