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I. CUVÂNT ÎNAINTE

«Frumuseţea va salva omenirea»
(F.M. Dostoievski, «Idiotul»)
«Astrov: - La om totul trebuie să fie frumos… şi chipul, şi vestimentaţia, şi sufletul, şi
gândurile…»
(Anton Pavlovici Cehov, «Unchiul Vanea»)
«Mi-e dor de tine, moţule ce eşti, femeie gentilă şi dulce, inteligentă şi radioasă,
frumuseţea frumuseţilor şi floarea florilor»
(Mihai Eminescu în «Corespondenţă Mihai Eminescu – Veronica Micle»)
«Oricât de întuneric ar fi fost, ea îl zărea, pentru că atunci când nu mai văd ochii,
vede sufletul»
(Ion Druţă, «Frunze de dor»)
Revista online a Colegiului Tehnic «Ioan C. Ştefănescu» continuă, în numărul 16,
prezentarea «artistică» a profilurilor şcolii, propunându-vă o temă ce îmbină frumosul
cu plăcutul şi utilul: Estetica în literatură şi alte domenii, abordarea ei fiind una
interdisciplinară şi chiar transdisciplinară.
În cadrul celor şase capitole (Cuvânt înainte, Evenimentele memorabile din
semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, Proiecte pentru susţinerea examenului de
certificare a calificării profesionale “coafor stilist”, Estetica în literature română şi
universală, Estetica în alte domenii, Elemente de estetică în materialele elevilor şi
profesorilor colegiului nostru) facem o incursiune în viaţa edificiului de cultură
semicentenar, accentul căzând pe «ştefănei», prin implicarea acestora, împreună cu
mentorii lor, în activităţile propuse, în special, în cadrul domeniului «Estetica şi igiena
corpului omenesc».
Capitolul dedicat evenimentelor din al doilea semestru cuprinde opt secţiuni
(Programul Internaţional «Eco-Şcoala», Proiectul Internaţional «Tradiţii în arta coafării»,
Concursul Naţional pe Discipline Tehnice pentru Învățământul Profesional, Concursurile de
fizică «Ştefan Procopiu» într-un context interdisciplinar şi transdisciplinar, Reuşite…
şcolare şi extraşcolare, Fii şi tu voluntar, Salonul Ofertelor Educaţionale, Rezultate deosebite
la concursul naţional «Şcoală europeană), trecând în revistă preocupările actuale şi
rezultatele remarcabile ale meritoşilor elevi şi dascălilor care-i povăţuiesc, mai ales, în
ştiinţa şi arta frumosului. Merită aici amintită susţinerea din partea direcţiunii pentru
implementarea unor proiecte internaţionale de profil, precum «Eco-Şcoala», cu, deja,
zece ani de experienţe captivante sau cel în care am devenit parteneri cu magiştrii de la
Colegiul «Mondostud - Art», din Chişinău, R. Moldova. De subliniat că liceul nostru a
primit, din nou, titlul de «Şcoală europeană». De asemenea, remarcăm implicarea unei
eleve în acţiunile de voluntariat ale Crucii Roşii Române din Iaşi.
Rubrica consacrată «Proiectelor de certificare a calificării profesionale “coafor
stilist”» îî provoacă pe viitorii absolvenţi de la ciclul liceal, filiera tehnologică, să se
specializeze în «bărbierit facial», «tehnici de realizare a unei coafuri» şi în «lumеа
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culorilor», materialele impresionând prin multitudinea de informaţii şi imagini, totul
fiind prezentat cu gust estetic.
Capitolul «Estetica în literatura română şi universală» ne invită pe tărâmul
muzelor, din România şi de pretutindeni, o întâlnire cu «emoţii estetice», căci
frumuseţea, e omniprezentă, noi căutând-o în diverse ipostaze ale femeii: «prea
frumoasă», «graţioasă şi misterioasă», «devotată şi credincioasă», ea manifestându-se la
orice vârstă şi rămânând, ca la Shakespeare, «nemuritoare», un «înger de lumină».
Această categorie a esteticii îmbracă diverse forme, având, precum la Baudelaire, o «pată
de frumos», cu o notă întunecată şi palidă sau, ca la Arghezi, imaginea «ştrengărească şi
drăgălaşă» a lui «Zdreanţă». Vom fi «orbiţi» de frumuseţea fizică sau spirituală. La
Dostoievski, ea «va salva omenirea». Vom căuta frumuseţea interioară sau exterioară, ca
în poveştile Fraţilor Grimm sau o altă Cenuşăreasă, cu un suflet şi mai frumos. Nu vom
uita însă de frumuseţea iubitei (o «floare albastră» sau o «dulce minune», ca la
Eminescu) ori de cea a «bătrânei mame» a lui S. Esenin şi de «făptura mamei» lui Gr.
Vieru.
În capitolul următor, «Estetica în alte domenii», descoperim frumosul în
cinematografie, muzică, pictură, vestimentaţie, make-up, ba chiar în fotbal şi
matematică. Ne aventurăm în lumea filmelor de neuitat, a muzicii nemuritoare, a
impresionantei picturi, a vestimentaţiei, a sportului-rege, a figurilor geometrice şi a
simbolurilor matematice, toate fiind prezentate din punct de vedere estetic, cu autori
intraţi în universalitate sau titluri memorabile: «Titanic», «Anotimpurile», «Lacul
lebedelor», Emil Loteanu, Eugen Doga, Nicolae Grigorescu. Apogeul călătoriei noastre îl
atingem la Carnavalul de la Veneţia, faimos prin frumuseţea măştilor şi a costumelor.
Ultimul capitol e dedicat prezentării «elementelor de estetică în materialele
elevilor şi profesorilor colegiului nostru», aceştia evidenţiindu-se prin texte expresive
sau ştiinţifice, poezii («Codrul», «Celula albă») sau articolе («Călătorie pe tărâmul
culorilor, în publicitate», «Teologia estetică»), toate având în comun ideea de frumos.

Prof. dr. Petru ISTRATE
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II. EVENIMENTELE MEMORABILE DIN
SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI ŞCOLAR
2017-2018
1. PROGRAMUL INTERNAŢONAL «ECO – ŞCOALA»
Încă un succes înregistrat de colegiul nostru în cadrul Programului
Internaţional «ECO – ŞCOALA», în anul şcolar 2017-2018.
Pe data de 8 mai 2018, colegiul a fost reevaluat de către o comisie a cărui
membru principal a fost reprezentantul Coordonatorului Naţional al Programului «EcoŞcoala», al Centrului Carpato - Danubian de Geoecologie Bucureşti, în persoana d-nei
prof. Dincă Cornelia, preşedinta acestei organizaţii.
A fost a cincea reevaluare, având zece ani de înscriere în cadrul acestui program.
În toamnă, când se va face premierea, colegiul va primi PLACHETA pentru zece de ani
activitate, menţinerea Steagului Verde şi a statutului certificat de ECHO SCHOOLS.
Obiectivul este de a oferi programe educaţionale care promovează relaţii durabile
între copii, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se
extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să
fie evidente la toate nivelurile societǎţii.
Educaţia poate fi realizată numai prin invitarea elevilor din toate mediile şcolare,
pentru a crea relaţii profunde şi de lungă durată între ei, cu profesorii lor, cu mediul
înconjurător şi cu întreaga comunitate din care provin.
Educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de cooperare şi civicǎ.
Calitatea mediului reprezintǎ un parteneriat între şcoală şi comunitatea locală, pentru
atingerea obiectivelor comune de mediu şi dezvoltarea conştiinţei sociale şi ecologice a
cetăţenilor, în scopul creării unei societăţi mai durabile.

Coordonator program:
director, prof. Dolores Liana VOINEA
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2. PROIECTUL INTERNAŢIONAL «TRADIŢII ÎN ARTA COAFĂRII»
«Frumuseţea unei femei nu este în
hainele pe care le poartă, în siluetă sau în felul
de a se coafa. Frumuseţea unei femei trebuie să
se vadă prin ochii ei, pentru că este poarta care
duce la inimă, locul unde dragostea rezidă».
(Audrey Hepburn)

Frumuseţea este o categorie fundamentală a
esteticii prin care se reflectă însuşirea omului de a
simţi emoţie în faţa operelor de artă, a fenomenelor
şi obiectelor naturii, având ca izvor dispoziţia simetrică a părţilor obiectelor, îmbinarea
specifică a culorilor, acordul sunetelor, etc.
Caracteristicile esenţiale ale frumuseţii sunt armonia şi echilibrul. Frumuseţea
constituie una din trăsăturile fundamentale ale întregii existenţe. Fiind o valoare
fundamentală, ea stă cu demnitate şi îndreptăţire deplină alături de adevăr şi bine,
alcătuind împreună năzuinţele omeneşti spre o viaţă desăvârşită, spre linişte şi pace.
Omul este mereu tributar unui anumit fel de frumuseţe. Plăcutul este un amestec
de frumuseţe cu mister. Pentru a produce emoţii, mişcările frumuseţii trebuie să fie
spontane şi imprevizibile. Frumuseţea simplă este de consumat, iar cea şlefuită şi
misterioasă este de contemplat. Creaţia îmbină în mod miraculos plăcutul cu utilul şi
este făcută din tăcere şi din contemplaţie, nu din zgomot sau furie. Frumuseţea umană
nu ţine numai de estetica figurii, ea se reflectă şi în sufletul omului, prin pasiunea pe care
o arată faţă de tot ce-l înconjoară. Ceva vibrează în om şi-l apropie de adevăr şi de
dreptate. Frumosul se trage din firesc şi din ceea ce este sănătos pentru umanitate.
La om putem distinge o frumuseţe exterioară, determinată de înfăţişare şi
îmbrăcăminte şi una interioară, ce înnobilează firea, consolidează cugetul şi întăreşte
simţurile, dând posibilitate individului să aibă o percepţie clară asupra adevărului sau
minciunii, asupra binelui sau răului, asupra frumosului sau urâtului.
Frumuseţea exterioară este trecătoare: «forma bonum fragile est», «frumuseţea e
un dar trecător» (Ovidiu). Cea interioară este eternă. Putem vorbi chiar de o estetică a
firii omeneşti, care întrece atât ca durată, cât şi ca intensitate estetica figurii sau pe cea a
produselor vestimentare.
Frumuseţea apare ca o enigmă, are o dublă înfăţişare, incită, fascinează, însă,
poate duce şi la rău. Dacă adevărul este întotdeauna frumos, frumuseţea nu este
întotdeauna adevărată. Ea nu este totdeauna ceea ce apare, dar se lasă dorită şi căutată.
Frumuseţea interioară e ca un diamant greu de găsit. Nu tentaţia o revelează, ci
perseverenţa.
Şi bătrâneţea are farmecul ei, mai ales, când suntem pregătiţi să îmbătrânim
frumos. «Senectus ipsa morbus est», «bătrâneţea însăşi e o boală». Dar este o boală
tratabilă. A îmbătrâni frumos este nu numai o calitate, ci şi o artă. Din fericire, reuşita
depinde numai de noi, dacă luptăm sau nu pentru «mens sana in corpore sano», «minte
sănătoasă în corp sănătos».
Scopul proiectului: Educaţia este un fenomen socio-uman, care asigură
generaţiilor viitoare transmiterea cunoștințelor teoretice şi practice, în vederea formării
personalităţii, dezvoltării personale şi creative şi pregătirii lor pentru viaţă și societate,
indiferent de spațiul geografic în care se va afla.
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ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE:
-

prezentarea echipei de proiect - elevi și profesori - de la Colegiul
«Mondostud – Art», Chișinău, Republica Moldova;
participarea la activitățile desfășurate la Colegiul Tehnic «Ioan C.
Ștefănescu» - Iași, cu ocazia Zilei de 24 ianuarie;
participarea în cadrul Concursului Internațional «Tradiții în arta coafării»
la cele două secțiuni;
prezentarea «MASTER CLASS – MACHIAJ, MANICHIURĂ, BIJUTERII,
COSMETOLOGIE, TATUAJ», de către elevii și profesorii coordonatori de la
«Colegiul Mondostud – Art», Chișinău, Republica Moldova;
prezentarea «MASTER CLASS – TURISM ȘI ALIMENTAȚIE», de către elevii și
profesorii coordonatorii de la Colegiul Tehnic «Ioan C. Ștefănescu» - Iași;
prezentarea ca produse finale a coafurilor prin organizarea unei parade de
modă;
participarea la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei de 24 ianuarie, de
către Primăria Municipiului IAȘI.

Din partea școlii, cadrele didactice, inginerii, maiștrii instructori care predau în
cadrul domeniului «Estetica și igiena corpului omenesc» şi elevii de la același domeniu
de activitate au fost coordonați de către director, prof. Voinea Dolores Liana, iar echipa
de la Colegiul «Mondostud - Art», Chișinău, Republica Moldova, de către directorii,
Victor Sâlii și Larisa Ceban.
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Director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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3. CONCURSUL NAŢIONAL PE DISCIPLINE TEHNICE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, DOMENIUL «ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC»
În perioada 2-6 aprilie 2018, în școala noastră s-a organizat o nouă ediţie a
Concursului pe Discipline Tehnice pentru Învățământul Profesional, domeniul «Estetica
și igiena corpului omenesc», faza naţională, la care au participat câte un elev din fiecare
județ al țării. Activitatea este menită să stimuleze și să promoveze învățământul
profesional atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor didactice și al părinților.
Elevii participanți au dovedit talent și măiestrie, interes, în dezvoltarea noțiunilor
teoretice și abilităților practice pentru calificarea profesională frizer-coaformanichiurist-pedichiurist. Au fost realizate coafuri foarte frumoase, la proba practică,
acestea fiind prezentate la «Parada Coafurilor», la finalul activităţii, în cadrul premierii.
Aceste coafuri au convins publicul că elevii participanți vor fi adevărați maeștrii în
meserie, prin modalitățile de realizare a lucrărilor care au necesitat deprinderi de
execuție, imaginație, creativitate, eleganță.
Din partea școlii, în activitățile desfășurate, au participat numeroase cadre
didactice – profesori, ingineri și maiștri instructori, care predau în cadrul domeniului
«Estetica și igiena corpului omenesc» - și elevi, care au fost alături de invitații din țară.

Director, prof. Dolores Liana VOINEA
Director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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4. CONCURSURILE DE FIZICĂ «ŞTEFAN PROCOPIU» ÎNTR-UN CONTEXT
INTERDISCIPLINAR ŞI TRANSDISCIPLINAR
Concursul de fizică «Ştefan Procopiu» al elevilor români de pretutindeni a
fost iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi şi este organizat de Cercul
profesorilor de fizică «Ştefan Procopiu».
Concursul se desfăşoară în 3 etape: locală, judeţeană şi naţională, având 3
secţiuni:
Etapa locală – ianuarie 2018
Etapa judeţeană* – 3 martie 2018 - desfăşurat la Colegiul Tehnic «Mihail
Sturdza», Iaşi
Etapa interjudeţeană – 20-22 aprilie 2018 - desfăşurat la Colegiul Tehnic «Ioan
C. Ştefănescu», Iaşi
 Secţiunea I. Filiera tehnologică – profilul tehnic;
 Secţiunea II. Filiera tehnologică – profilurile: resurse naturale şi protecţia
mediului şi servicii, Filiera vocaţională – profilurile: pedagogic (specializările:
mediator şcolar, educator - puericultor şi instructor de educaţie extraşcolară);
teologic şi sportiv şi Filiera teoretică (specializările: filologie şi ştiinţe sociale);
 Secţiunea III. Filiera teoretică (specializările: matematică - informatică şi
ştiinţe ale naturii) şi Filiera vocaţională – profilul militar (specializarea
matematică-informatică).
Pentru toate secţiunile concursului există 2 probe: proba A: lucrare scrisă - cu
durata de 3 ore care cuprinde şi întrebări de istoria fizicii şi proba B: probă pe
calculator - conţinutul celor 2 probe se stabileşte de către comisia centrală şi
corespunde programelor de fizică specifice fiecărui an de studiu.
În acest an elevii Colegiului nostru au obţinut rezultate frumoase, cu care ne
mândrim, atât la etapa judeţeană, cât şi la etapa naţională:
Nume
şi Profesor
prenume
îndrumător
Ipate Ionela
Voinea LianaDolores
Stoica Daniela Apintei Liliana
Ipate Ionela

Etapa

Judeţeană
3 martie 2018
Judeţeană
3 martie 2018
Voinea Liana- Naţională
Dolores
21 aprilie 2018

Premiu
Menţiune
Menţiune
Menţiune

În speranţa că anul viitor vor fi şi mai multe premii, vă felicităm pe toţi şi
vă dorim mult succes în continuare, iar, în cele ce urmează, vă prezentăm opinia
uneia dintre colegele voastre care a participat la ambele etape ale concursului, şi
care, înainte de etapa naţională, a dorit să îşi exprime câteva gânduri:
Mă numesc Ipate Ionela şi sunt elevă la Colegiul Tehnic «Ioan C.
Ştefănescu», Iaşi, în clasa a IX-a, profil servicii, domeniul de pregătire:
turism şi alimentaţie.
Experienţa acumulată în acest an a fost una memorabilă,
materializându-se prin obţinerea unei menţiuni la Concursul de fizică
«Ştefan Procopiu» al elevilor de pretutindeni, faza judeţeană.
Menţionez că probele concursului mi s-au părut interesante. Proba scrisă,
cu durată de 3 ore, a cuprins 3 subiecte: 2 probleme de fizică şi 1 subiect
de istoria fizicii, cu întrebări din viaţa şi opera lui Ştefan Procopiu şi
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Teodor Stamati, despre care, în felul acesta, am avut ocazia să descopăr
unele informaţii.
Un aspect deosebit al Concursului de fizică «Ştefan Procopiu» al elevilor de
pretutindeni-faza judeţeană, din punctul meu de vedere, a fost proba de informatică,
punându-se accent pe interdisciplinaritate şi îmbinarea armonioasă a noţiunilor de
fizică cu cele de TIC şi utilizându-se metode moderne de predare – învăţare. Concursul
impune menţinerea unui raport optim între teorie şi practică, reprezentând pentru noi,
«bobocii de clasa a IX-a», o modalitate plăcută de a învăţa fizica.
Obţinerea menţiunii la faza judeţeană a concursului pentru mine însemnă o
nouă provocare - calificarea la faza interjudeţeană, care va avea loc la Colegiul Tehnic
«Ioan C. Ştefănescu», în perioada 20-22 aprilie 2018, etapă unde îmi doresc să
reprezint cu succes şcoala mea.
În încheiere, doresc să urez SUCCES tuturor participanţilor!
Vă aşteptăm cu drag!
Concursul de creativitate în fizică şi tehnologii «Ştefan Procopiu», ajuns
anul acesta, 2017-2018 la cea de-а XX-a ediţie, este unul dintre concursurile de fizică
cu tradiţie, care se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar, clasele VI- XII,
care studiază fizica şi tehnologiile înrudite (mecanică, electronică, electrotehnică
automatică etc.).
Scopul acestui concurs este acela de a stimula creativitatea ştiinţifică şi tehnică a
elevilor, încurajându-i pe aceştia să îşi dezvolte gândirea şi diverse abilităţi, să pună
întrebări, să experimenteze, să concluzioneze într-un context interdisciplinar (ştiinţe şi
tehnologii înrudite) şi trans-disciplinar (extins la ansamblul competenţelor cheie ale
curriculumului şcolar).
Prin scop şi prin natura evaluării realizate, Concursul vizează:
reflectarea în evaluare a obiectivelor de transfer şi de creativitate ale
disciplinelor implicate;
extinderea gamei de rezultate evaluate la un spectru larg de abilităţi creative
(teoretice, experimentale, tehnice, imaginaţie anticipativă, gândire flexibilă şi
productivă, originalitate, elaborare, sensibilitate la probleme etc.);
promovarea a noi modele de performanţă şcolară, sub ansamblul factorilor
creativităţii ştiinţifice;
adecvarea situaţiilor de evaluare la profilurile de inteligente ale elevilor „capacităţi de procesare a informaţiilor în diferite sisteme simbolice” (H. Gardner,
1983): verbal-lingvistic, logica-matematic, vizual-spaţial, naturalist, corporalchinestezic, interpersonal, intra-personal, ritmic-muzical, existenţial etc.
Concursul se desfăşoară pe 8 secţiuni:
I. LUCRĂRI SCRISE - teste scrise, individuale;
II. TEHNICI DE LABORATOR - teste experimentale, de grup;
III. GRUPURI DE COOPERARE - proiecte de grup;
IV. REFERATE ŞTIINŢIFICE - rapoarte de cercetare, individuale sau de grup;
V. FIZICĂ TEHNOLOGICĂ (APLICATĂ) – lucrări practice, individuale sau de
grup;
VI. TEHNICI INFORMATICE – modelare ştiinţifică pe computer, individuală
sau de grup;
VII. COMPOZIŢII PE TEME ŞTIINŢIFICE - film, arte vizuale, literatură, teatru
– lucrări individuale sau de grup;
VIII. PROIECTE ANTREPRENORIALE – proiecte de afaceri (producţie,
servicii etc.), valorizând competenţele elevilor în domeniile din mediul
exterior şcolii.
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În urma evaluării lucrărilor prezentate de elevi, pot fi acordate următoarele
diplome:
ARHIMEDE – gândire intuitivă (holistă), spirit de observaţie, perspicacitate;
NEWTON – gândire analitică (teoretică, ştiinţifică);
COPERNIC – flexibilitatea gândirii ştiinţifice;
GALILEI – priceperea de a experimenta;
EDISON – productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice;
COANDĂ – aptitudini tehnice (adecvarea gândirii la realitate);
JULES VERNE – imaginaţie ştiinţifică anticipativă;
EINSTEIN – originalitatea gândirii ştiinţifice;
PROCOPIU – spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice.
Elevii Colegiului nostru au obţinut la sesiunile judeţene, desfăşurate în data de 2425 martie 2018, la Iaşi, Facultatea de Electrotehnică şi Telecomunicaţii (sesiunea I)
şi, respectiv, 21-22 aprilie 2018, Facultăţile de Inginerie Electrică, Energetică şi
Informatică Aplicată şi Mecanică (sesiunea II) - Universitatea Tehnică «Gheorghe
Asachi», 2 premii PROCOPIU, 1 premiu NEWTON, 1 premiu ARHIMEDE, urmând ca
în perioada 26-28 mai 2018 să participe la etapa naэională, desfăşurată pe două
secţiuni, în funcţie de specificul lucrărilor prezentate: Mecanică şi Electrotehnică, în
cadrul facultăţilor mai sus menţionate, la Iaşi şi Fizică, la Constanţa şi să reprezinte din
nou cu succes şcoala noastră.

Numele și
prenumele
Ungureanu
Victor,
Nechifor
Adrian

Clasa

Secțiunea

XI G

Lucrări
practice
electronică

Neicu Alina,
Vatamanu
Denis

XI D

Referate
ştiinţifice
liceu

Profesor
îndrumător
Trofin
Petronel,
Voinea Liana
Dolores,
Apintei
Liliana

Titlu
lucrare
Mini robot
mobil
controlat
prin
Bluetooth
cu senzor
pentru
ocolirea
obstacolelor

Sesiune
/Premiu
24-25
martie
2018 PROCOPIU

Savin Irina
Isabella,
Voinea Liana
Dolores

Radiaţiile
ultraviolete
şi influenţa
lor asupra
corpului
uman

24-25
martie
2018 NEWTON
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Ungureanu
Victor,
Roibul Alex

XI G

Telemann
Nicoleta
Raluca

XD

Lucrări
Trofin
practice
Petronel,
Electrotehnică Voinea Liana
Dolores,
Arsenic
Giulieta
Referate
Gavril
ştiinţifice
Adriana
electrotehnică Roxana, Nica
Valerica
Beatrice

Mini robot
mobil cu
senzor de
urmărire
linie

21 aprilie
2018PROCOPIU

Încălzirea
globală

21 aprilie
2018ARHIMEDE

FELICITĂRI ŞI MULT SUCCES LA ETAPA URMĂTOARE!
Vă aşteptăm cu rezultate frumoase şi vă dorim tuturor să fiţi mereu
călăuziţi în demersurile voastre de ideea că orice se poate obţine prin muncă şi
perseverenţă!
SUNTEM CEI MAI BUNI!!!
Prof. dr. Roxana Adriana GAVRIL

5. REUŞITE... ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
Pe parcursul acestui an şcolar am participat cu elevii mei la mai multe activităţi,
şcolare şi extraşcolare, cu caracter disciplinar sau interdisciplinar. Unii dintre ei au
reuşit să obţină rezultate cu care se pot mândri, toţi dobândind experienţă şi rămânând
cu amintiri unice.
Păstrând ordinea cronologică, amintesc de participarea noastră în calitate de elevighid şi profesor-ghid la Concursul Internaţional «Tradiţii în arta coafării», desfăşurat la
colegiul nostru în perioada 22-24 ianuarie 2018. Vizitarea obiectivelor turistice din
oraşul Iaşi, a avut loc în data de 23 ianuarie 2018. Anea Delia, clasa a X-a F, Ciuboatru
Ioana, clasa a X-a A, Odăgeru Ştefan, clasa X-a A şi Teleman Raluca, clasa a X-a F au
însoţit grupul format din elevii şi profesorii însoţitori, participanţi, prezentând
încadrarea geografică a oraşului Iaşi şi utilizând harta geografică. Elevii noştri au oferit
informaţii despre fiecare obiectiv turistic întâlnit pe traseul pietonal.
În data de 3 februarie 2018, a avut loc Concursul Naţional Interdisciplinar de Fizică
şi Geografie «Ştefan Hepiteş», ediţia I. Concursul s-a desfăşurat pe două filiere (teoretică,
tehnologică) şi a constat în rezolvarea unui test grilă de 18 întrebări, primele nouă de
fizică şi următoarele nouă de geografie. Fiecare item a avut valoare de 5 puncte, iar
timpul de lucru a fost de două ore.
Calitatea de organizatori ai etapei judeţene a revenit liceului nostru. Au fost înscrişi
83 de elevi din 12 licee ale judeţului Iaşi. La etapa naţională s-au calificat 26 elevi din
judeţ, iar printre aceştia se numără două eleve, reprezentante ale colegiului nostru: Ipate
Ionela, clasa a IX-a, profesori îndrumători: Voinea Liana Dolores – fizică şi Popa Monica –
geografie şi Cataraga Mihaela, clasa a X-a, profesori îndrumători: Apintei Liliana – fizică
şi Popa Monica – geografie.
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Autor: prof.dr. Gavril Roxana Adriana.

Participarea la Concursul judeţean de Geografie «Gr. Cobălcescu», ediţia a XVII-a,
din data de 10 martie 2018, s-a realizat cu un număr de 12 elevi, înscrişi la toate nivelele
claselor de liceu. Deşi majoritatea dintre ei au fost aproape de a obţine premii, precum
Mihai Sara, clasa a IX-a B, Simeria Georgiana, clasa a IX-a B, Butnaru Daniela, clasa a XI-a
B, Burdun Loredana, clasa a XII-a C, Bunduc Larisa, clasa a XII-a B, Bobu Loredana, clasa
a XII-a B, Bere Mădălina, clasa a XII-a E, două eleve au reuşit, la clasa a X-a, să aducă o
menţiune, eleva Musteaţă Alina şi un premiul II, eleva Teleman Raluca.
În demersul timpului, am ajuns în perioada 2-6 aprilie 2018, când a apărut din nou
ocazia să participăm ca elevi-ghid şi profesori-ghid ai grupului de elevi şi profesori
însoţitori, participanţi la Concursului Profesional de Estetica şi Igiena Corpului Omenesc,
etapa naţională, organizat de colegiul nostru. De această dată activitatea noastră s-a
derulat pe două zile şi cu un număr mult mai mare de participanţi – 45. Elevii noştri
ghid, cu care ne mândrim, pentru că, prin implicare, au adus o notă aparte activităţii
sunt: Anea Delia, clasa a X-a F, Ciuboatru Ioana, clasa a X-a A, Odăgeru Ştefan, clasa X-a A,
Oprea Eugenia, clasa a X-a F şi Teleman Raluca, clasa a X-a F.
Am amintit doar cateva din activităţile pe care le-am realizat cu elevii. Nu pot fi
omise însă participările la activităţile din cadrul proiectului educativ «Din tainele
geologiei», ediţia a II-a, cu lecţiile-vizită la Muzeul «Petru Poni» şi «Colecţia de minerale
şi roci» din cadrul Facultăţii de Geografie-Geologie, informaţii valorificate prin evaluarea
tip concurs interdisciplinar, desfăşurat în cadrul Cercului metodic al profesorilor de
Chimie, organizat de liceul nostru, în data de 24 aprilie 2018.
În încheiere, vreau să mulţumesc pentru sprijin, doamnelor director, colegilor
profesori şi, nu în ultimul rând, elevilor, din marea familie «Ştefănescu», care răspund de
fiecare dată cu promptitudine şi fără de care nu se puteau realiza toate acestea.
Prof. Valerica Beatrice NICA

6. FII ŞI TU VOLUNTAR!
A fi voluntar al Crucii Roşii Române este o responsabilitate pe care, într-o anumită
măsură, fiecare dintre noi ar trebui să o aibă. Pentru multe persoane voluntariatul este
doar o «muncă gratuită», dar pentru mine nu este aşa. A fi voluntar înseamnă să fii o
persoană puternică, care doreşte binele celor din jur, nu numai al său. Să fii voluntar
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înseamnă să oferi timpul, energia şi abilităţile tale unei organizaţii caritabile, fără a avea
aşteptări financiare, doar mulţumiri sufleteşti.

Mereu mi-a plăcut să ajut oamenii, fără a cere nimic în schimb. Cea mai mare
satisfacţie în această «meserie» – dacă pot să o numesc astfel – este de a vedea pe faţa
persoanei pe care o ajuţi răsărind un zâmbet cât de mic. Acest simplu gest te face să iţi
doreşti să mergi mai departe, să continui ceea ce ai început. Sfătuiesc toţi tinerii, care
doresc să nu piardă timpul, să se alăture unei organizaţii, făcând voluntariat!
«Crucea Roşie Română, Filiala Iaşi, este parte a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
din România, o organizaţie umanitară a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi
Semilună Roşie, auxiliară autorităţii publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţă
umanitară în caz de dezastre şi să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile. Prin
programele şi activităţile sale în beneficiul societăţii, contribuie la prevenirea şi alinarea
suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de
demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie,
vârstă, apartenenţă socială sau politică». (www.crucearosie.ro/cine-suntem/misiune)
Fii şi tu voluntar al Crucii Roşii Române!
Diana CURELARU, clasa a X-a F
Prof. îndrumător: Valerica Beatrice NICA

7. SALONUL OFERTELOR EDUCAŢIONALE
Pe data de 19 aprilie 2018, la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» - Iași, în «Sala
Pașilor Pierduți», a avut loc Salonul Ofertelor Educaționale, eveniment ajuns la cea de-a
XV-a ediție, care a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean - Iași, în colaborare cu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, în vederea promovării Școlii
ieșene și sprijinirii procesului de orientare în carieră a tinerilor.
Fiind un eveniment cu tradiție în spațiul educațional ieșean, acesta reunește
instituții de învățământ care își promovează ofertele de învățământ liceal, profesional,
dar și dual, pentru anul școlar 2018-2019.
Concomitent cu prezentarea standurilor de promovare a ofertelor educaționale
pentru absolvenții claselor a VIII-a, părinții și cadrele didactice ale acestora, a avut loc
Gala «Avanpremiera pentru carieră» - festivalul filmelor de prezentare a liceelor și
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școlilor profesionale din județul Iași, activitatea desfăşurându-se în Aula «Mihai
Eminescu» a Universității «Alexandru Ioan Cuza» - Iași, în prezența reprezentanților
autorităților județene și locale, a elevilor, cadrelor didactice și a părinților.
Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu», pentru prezentarea deosebită a standului de
promovare, unde au participat cadre didactice și elevi de la domeniile «Industrie textilă
și pielărie», «Turism și alimentație», «Estetica și igiena corpului omenesc», a primit
Diploma de Excelență.
Totodată, un echipaj de elevi compus din Faur Sebastian şi Sinescu Diana,
coordonați de prof. Irina Mardare, au primit Diploma pentru Imagine, pentru filmul de
prezentare a școlii.
Felicitări tuturor!

Director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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8. REZULTATE DEOSEBITE LA CONCURSUL NAŢIONAL «ŞCOALĂ
EUROPEANĂ»
Ediţia a XV-a, 2018, a concursului național «Școală Europeană» și-a desemnat
câștigătorii.
La competiția organizată de Ministerul Educației Naționale au participat 112
unități de învățământ preuniversitar, care au derulat proiecte în cadrul programelor
europene din domeniul educației și formării profesionale, iar primele 61 de școli clasate
au primit titlul de «Școală europeană», 8 dintre acestea (cele mai multe la nivel național)
fiind din județul Iași: Liceul Teoretic «Dimitrie Cantemir», Liceul Tehnologic Economic
de Turism, Colegiul Național, Liceul Teoretic de Informatică «Grigore Moisil», Colegiul
Tehnic «Ion Holban», Școala Postliceală F.E.G Iași, Colegiul Tehnic «Ioan C. Ştefănescu»,
Școala EUROED și Grădinița EUROED.
Competiția a constat în evaluarea calității și coerenței managementului școlii,
reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile
derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a
ethosului şcolii.
Odată obţinut, certificatul «Şcoala Europeană» este valabil pentru o perioada de
trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.
Astfel, în județul Iași sunt 18 titluri de școală europeană, dacă evidențiem și rezultatele
obținute la cele două ediții anterioare: Liceul Tehnologic Economic «Virgil Madgearu»,
Liceul Teoretic «Vasile Alecsandri», Colegiul Tehnic «Gheorghe Asachi», Colegiul
National «Mihai Eminescu», Colegiul Pedagogic «Vasile Lupu» - lași (2017) și Colegiul
National «Costache Negruzzi», Colegiul Național «Emil Racoviță», Colegiul Național
«Garabet Ibrăileanu», Școala «Otilia Cazimir», Școala gimnazială «Alecu Russo» (2016).
Competiţia «Şcoala Europeană» a fost lansată de M.E.N., în 2004, ca semn al
recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de
integrare în Uniunea Europeană. Totodată, competiţia este recunoscută de instituţiile
europene ca un bun exemplu de susţinere şi valorizare a parteneriatelor şcolare
dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educaţiei şi formării
profesionale.
Decernarea premiilor pentru câştigătorii competiţiei naționale «Şcoala
Europeană», va avea loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti, în luna iunie.
www.ziaruldeiasi.ro/stiri/8.05.2018, Comunicat de presă
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III. PROIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI
DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
«COAFOR STILIST»
(PENTRU ABSOLVENŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL,
FILIERA TEHNOLOGICĂ)

C ole g

iul Te hnic

Iasi,

COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IAŞI

Calificare profesională – COAFOR STILIST
Domeniul - ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
---
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CUPRINS
ARGUMENT
CAPITOLUL I: O PREZENTARE ÎN TIMP A BĂRBIERITULUI FACIAL
CAPITOLUL II: TIPURI DE TEN ŞI PĂR FACIAL
CAPITOLUL III: RESURSE
CAPITOLUL IV: TEHNICI DE BĂRBIERIT
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
--ARGUMENT
Tema aleasă, «Bărbieritul facial», reprezintă o temă ce se adresează tuturor
bărbaţior, ce vor să aibă un aspect cât mai placut şi îngrijit.
Părul facial este un esenţial în aspectul bărbaţilor şi de această temă vine în
ajutorul lor, oferindu-le informatii importante despre modul în care aceştia şi-l pot
aranja.
Astăzi barba unui bărbat are o importanţă majoră, marcându-l sau facându-l
remarcat din punct de vedere social sau cultural, sporindu-i încrederea în propria sa
masculinitate.
Pentru unii bărbaţi, creşterea bărbii reprezintă o etapă de maturizare, o realizare,
la fel cum pierderea ei poate reprezenta o traumă pentru alţii. În orice caz, părul facial
este deseori perceput de bărbaţi ca parte integrantă a personalităţii sau chiar a
identităţii lor.
De-a lungul timpului modalităţile prin care bărbaţii îşi aranjează barba au
evoluat, astazi fiind la îndemână numeroase aparate, creme şi loţiuni.
Un bărbat îngrijit, care acordă un rol important bărbieritului, va fi mereu
remarcat şi în centrul atenţiei şi va fi apreciat de toţi cei din jurul lui.
--O MICĂ ISTORIE
De-a lungul istoriei părul facial al bărbaţilor, felul în care au ales să şi-l
îngrijească, să-l bărbierească sau nu, a fost încărcat cu o sumedenie de semnificaţii.
Purtătorilor de barbă, spre exemplu, le-au fost atribuite diverse caracteristici – de la
înţelepciune şi erudiţie, la virilitate, masculinitate sau statut social deosebit, până la
îngălare, excentricitate, neglijenţă sau nepăsare.
În unele societăţi barba unui bărbat avea o importanţă majoră, marcându-l sau
facându-l remarcat din punct de vedere social sau cultural, sporindu-i încrederea în
propria sa masculinitate. Pe de altă parte, unele societăţi o considerau o trivialitate, o
modă trecătoare, uneori impusă de sezon (cum ar fi perioada Crăciunului). Pentru unii
bărbaţi creşterea bărbii reprezintă o etapă de maturizare, fiind o realizare în sine, un
motiv de mândrie, la fel cum pierderea ei poate provoca o traumă altora. În orice caz,
părul facial este deseori perceput de bărbaţi ca parte integrantă a personalităţii sau
chiar a identităţii lor.
În Egiptul Antic, barba aducea o notă aparte stilului personal, deoarece pentru
majoritatea egiptenilor o faţă îngrijită, curată şi bine bărbierită era adevăratul însemn al
eleganţei. Egiptenii au fost pionerii tehnicilor de înlăturare a părului, fiind primii care au
folosit bucăţi de cupru şlefuit sau bronz în acest scop. Cu toate acestea, însuşi
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Tutankhamun este surprins deseori afişând o barbă artificială îngustă, lungă şi împletită,
ataşată de partea inferioară a mandibulei.
În Grecia Antică barba era un semn al masculinităţii şi cei care nu o purtau erau
percepuţi ca lipsiţi de onoare. În secolul IV î.Ch. barba stufoasă din păr ondulat, cu bucle
ample era foarte la modă în Atena. Busturi celebre sculptate în piatră ca cele ale lu
Sofocle, Aristotel sau Herodot atestă acest lucru. La cealaltă extremă, romanii considerau
bărbile caracteristice indolenţei, lenei. Astfel putem observa cum majoritatea busturilor
marilor conducători romani sunt lipsite de orice urmă de păr facial (exemple: Cezar,
Augustus, Vespasian, Traian etc). Dacii, în schimb, par să fi adoptat versiunea mai scurtă
a «filosofiei» greceşti în ceea ce priveşte barba şi aspectul ei (exemple: Decebal,
Burebista).

Mulţi alţi lideri politici sau culturali, personalităţi din lumea modei sau artei
(Confucius, Sigmund Freud, Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, Ernest Hemingway, Jim
Morrison, Van Gogh, John Lennon, Che Guevara) au îmbrăţisat acestă modă de-a lungul
istoriei, mizând pe aspectul debordant, impunător şi viril al părului facial, în timp ce alţii
făceau tot posibilul să aibă pielea feţei cât mai curată şi atent bărbierită (George
Washington, Napoleon, Winston Churchill, Alexandru cel Mare etc). Abraham Lincoln, de
pildă, a fost adeptul bărbieritului complet în perioada tinereţii, însă, la maturitate, în
perioada războiului civil, a strălucit ca un conducător plin de prestanţă, onestitate,
distincţie şi... păr facial.
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MUSTAŢA
Un intermediar între o faţă plină de păr şi cea bărbierită complet este mustaţa.
Însă cei care ştiu cum să o poarte nu au fost niciodată intermediari, ci actorii principali,
jucând un rol decisiv, deseori controversat în diverse evenimente istorice marcante,
curente artistice sau literare. Aceştia s-au remarcat ca personalităţi intrigante sau
îndrăgite datorită talentului sau meritelor lor, dar au abordat stiluri atât de diferite şi
interesante în ceea ce priveşte părul de pe buza superioară, încât o parte din celebritate
se datorează însăşi mustăţii lor. De pildă, nimeni nu şi-i poate imagina pe Albert
Einstein, Friedrich Nietzsche sau Salavador Dali fără mustaţă.
Pe scara evoluţiei sociale însă, părul facial a pierdut încet-încet teren. Oamenii de
afaceri şi liderii importanţi ai lumii moderne, în special a celei occidentale, practică un
bărbierit riguros, temeinic. Cu excepţia lumii artistice, unde nu există reguli şi trendurile
se nasc peste noapte, aspectul îngrijit al feţei primează ca element important al imaginii
unui bărbat influent, puternic şi de încredere.
Aparatele de ras, cremele sau săpunurile pentru bărbierit, pămătufurile de
calitate superioară, soluţiile pentru îngrijirea pielii şi a corpului sunt toate proiectate
pentru a oferi confort şi libertate de expresie bărbatului modern în alegerile privind
părul său facial.
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TIPURI DE PIELE

I.

Ten normal

Din păcate, acest tip de piele de multe ori nu poate fi observat la adulţi. Cel mai
des, acest tip de piele se poate observa la copii.
Tenul normal are o culoare bej, roz, moale, neted, proaspat, curat, flexibil,
moderat mat. El nu are pete roşii sau zone inflamate, pori mici. De asemenea, nu veti
vedea pe asemenea piele puncte albe — negre si cosuri purulente.
Cea mai importantă caracteristică a acestuia este elasticitatea. E practic este fără
probleme, tolerează căldura şi frigul, gerul şi vântul. Se crede, de asemenea, că nu
necesită îngrijire specială, dar acest lucru este foarte înşelător! Diverşi factori externi,
cum ar fi razele UV, poluarea aerului au un impact negativ asupra pielii. De asemenea,
cu vârsta scade sebumul şi schimbul de umiditate a pielii.

II.

Ten uscat

Spre deosebire de tenul normal, tenul uscat, practic, nu se intilneste la copii si
tineri. Deşi, desigur, există şi excepţii.
Tenul uscat are o culoare roz — galbui. E sensibil, subţire, cu pori mici, predispus
la exfoliere. În tinereţe pielea arata bine — obrajii ca niste piersici, stralucire absenta,
fara puncte negre si cosuri. Dar acest tip de piele are şi unele dezavantaje. Uşor apar
ridurile fine şi profunde. Acest tip de piele este sensibilă la spălarea cu apă şi săpun.
Aerul rece şi vântul pot provoca roşeaţă şi descuamarea.
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III.

Ten gras

Tenul gras apare, mai ales, la tineri in timpul pubertatii si in aproximativ 10 %
din populaţia adultă. El are o nuanţă de galben, gri sau culori de pământ, părând
strălucitoar şi uleios. Cel mai frecvent se poate observa în partea centrală a feţei: frunte,
nas, bărbie. Se pot observa pori dilatati, fiind predispusă la erupţii.
Tenul gras este tipul cel mai problematic, aduce o mulţime de probleme pentru
tineri . De multe ori, apar diferite garnituri şi acnee purulentă. Pe nas şi bărbie punctele
negre sunt prezente, faţa pare dură şi dezordonă.

IV.

Ten mixt

Tenul mixt, sau altfel spus combinat, combină două tipuri. Este uscat, şi, uneori,
ten normal în obraji şi mai multe grăsimi in zona C (frunte, nas, barbie). Acest tip de
piele se intilneşte foarte frecvent .
Tenul mixt arată sănătos, destul de neted, dar are nevoie de o ingrijire anumită,
fiindcă trebuie de avut grijă ca de cele două tipuri. Diferenţa mare între zonele uscate şi
uleioase duce la o alegere problematică de produse de îngrijire. În zilele noastre, puteţi
găsi destule preparate potrivite pentru acest tip de piele. Vârsta maturităţii se poate
modifica în direcţia normală.

23

TIPURI DE PĂR FACIAL
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Prevenirea iritaţiilor

1. Barbieriţi-vă dupa un duş cald sau fierbinte (de preferinţă) sau dupa ce aţi
clătit bine faţa cu apă caldă. Apa caldă şi aburul ajută la înmuierea pielii şi a firelor de
păr.
2. Folosiţi lame de ras noi, ascuţite, şi asigurţi-vă că le schimbaţi atunci când
incep să se tocească. Folosirea îndelungată a lamelor, din motive de economie sau
neglijenţă, nu face decât să dăuneze tenului, să îi crească sensibilitatea şi să capete un
aspect neplăcut în timp.
3. Folosiţi un ulei pentru inaintea bărbieritului pentru a înmuia barba şi a ajuta
lamele să alunece mai uşor pe piele pentru a nu provoca iritaţii.
4. Umeziţi-vă pielea şi intindeţi spuma pe întreaga suprafaţă ce urmează a fi
bărbierită, spuma obţinută dintr-o cremă de calitate pe baza de glicerină sau dintr-un
săpun de bărbierit. Lăsaţi crema (spuma) să lucreze pe faţă pentru câteva momente
(daca timpul vă permite 1-2 minute este suficient). Aceasta va spori moliciunea firelor
de păr şi va reduce iritarea pielii. Este important sa folosiţi o cremă de calitate sau
săpun special concepute pentru bărbierit. Săpunul obişnuit, în cazul bărbieritului, va
usca pielea şi va creşte şansa de apariţie a iritaţiilor.
5. Bărbieriţi-vă în sensul de creştere al firelor de păr, cu mişcări scurte şi
domoale. Parcurgerea unei suprafeţe mari dintr-o singură mişcare duce la o apăsare mai
puternică a lamei pe piele, provocând iritaţii.
6. Clătiţi lama bine după fiecare mişcare (cursă a lamei pe faţă). Dacă lamele
aparatului sunt pline de păr, nu veţi obţine un bărbierit eficient (firele de păr nu vor mai
fi tăiate egal de la bază) şi, în plus, vor apărea iritaţiile.
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7. Clătiţi faţa cu apă rece dupa ce aţi terminat bărbieritul. Prin clătirea cu apă rece
ajutaţi la închiderea porilor şi minimizaţi efectele iritaţiei.
Tratamente împotriva iritaţiilor
1. Amestecaţi 2 căpşuni pisate şi 1 linguriţă de smântână. Aplicaţi această pastă
după bărbierit, lăsaţi-o să acţioneze timp de 10 minute, apoi clătiţi cu apă caldă.
Administraţi acest remediu de cel puţin 2 ori pe săptămână pentru vindecarea iritaţiilor
duăa bărbierit. Ca alternativă la acest remediu, puteţi folosi pulpa de roşii.
2. Aplicaţi ulei de măsline la nivelul porţiunii de piele afectată.
3. Aşezaţi la nivelul porţiunii de piele afectate un prosop înmuiat în ceai rece de
muşeţel. Lăsaţi acest remediu să acţioneze timp de 15 minute. Ca alternativă, puteti
aplica săculeţe reci de ceai de muşeţel la nivelul pielii.
4. Pulverizaţi la nivelul pielii ulei de arbore de ceai diluat cu apă.
5. Pentru ameliorarea durerii şi iritaţiilor, aplicaţi unt de cacao.
6. Aplicaţi la nivelul porţiunii de piele afectate câteva felii de cartof curăţat de
coajă.

RESURSE
I.

APARATUL DE RAS

Un element indispensabil pentru a practica un bărbierit umed de calitate este
aparatul de ras. Indiferent de tipul aparatului (Fusion, Mach 3, Clasic cu lamă sau Brici)
folosit, acesta trebuie să ofere o manevrabilitate corespunzătoare abilităţilor
utilizatorului.

MACH3 & FUSION APARAT CLASIC & BRICI
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Aparatul clasic, cu lamă dublă, poate fi de 3 feluri : fluture (butterfly) , din 2
bucăţi şi din 3 bucăţi.
La cel butterfly trebuie rotit de o parte a aparatului pentru ca cele 2 părţi din
capăt sa se deschidă şi astfel să se poată introduce lama:

Cele din 2 sau 3 bucăţi sunt asemănătoare, diferă doar numărul de piese din care
este compus mecanismul aparatului care trebuie desfiletat pentru a se introduce lama:

De asemenea, aparatele clasice mai pot avea pieptăne închis sau deschis (cele cu
pieptăne deschis oferă un bărbierit mai agresiv, deci nu este recomandat începătorilor)
şi capăt ajustabil, unde se poate regla cât de ieşită să fie lama; cu cat este mai ieşită, cu
atât bărbieritul este mai agresiv.
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APARAT CU PIEPTĂNE ÎNCHIS
(CLOSED COMB)

APARAT CU PIEPTĂNE DESCHIS
(OPEN COMB)

APARAT CU CAP AJUSTABIL
II.

BRICIUL

Materialul de bază preferat pentru fabricarea briciurilor este oţelul obişnuit cu
conţinut de carbon de minim 0,6% pentru a atinge cel mai înalt grad de duritate,
elasticitate şi rezistenţă la uzură.
Lama brută este o bucată de oţel decupată cu lăţimea de 20-25 mm şi cu o grosime
de 5-6 mm. Aceste bucăţi de oţel sunt încinse şi forjate la cald sub presiunea imensă a
ciocanelor pneumatice. Tratamentul de călire este extrem de important pentru oţel. În
funcţie de calitatea oţelului, lama brută este încinsă până la 1.300°C şi ulterior răcită
într-un ulei special. Limitele de temperatură sunt adesea cruciale. Călirea ulterioară de
la 200°C la 400°C, în funcţie de tipul de oţel, conferă lamei rezistenţă şi elasticitate.
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Tipuri de mâner şi lame
Mânerele briciurilor pot fi confecţionate din celuloid (imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, fildeş sau sidef), corn natural de bivol, abanos, pakkawood, micarta, os
sau oţel non-corosiv.
Putem identifica următoarele tipuri de lamă:

a. Vârful rotunjit (round point).
Aşa cum numele descrie, vârful lamei este semicircular şi nu este ascuţit. Din
această cauză lamă este considerată a fi mai puţin precisă în comparaţie cu
celelalte două categorii şi este recomandată pentru utilizatorii cu mai puţină
experienţă. De asemenea, există tipuri secundare de lame ce derivă din
combinaţia lamei cu vărful rotunjit, ce încorporează muchiile rotunjite unite de
un segment liniar.

b. Vârful franţuzesc sau oblic (french or oblique point).
Profilul vârfului acestei lame seamănă cu un sfert de cerc, dar având curba întrun unghi mai ascuţit. Cu toate că vârful este la fel de ascuţit cu cel al lamei cu
vârful pătrat, îi lipseşte linia dreaptă de la marginea profilului. Diferenţa dintre
aceste două tipuri de lame este pur estetică, cu toate că vârful franţuzesc poate
ajuta la bărbieritul zonelor dificile de pe faţă (cum ar fi zona de sub nări).

c. Vărful pătrat, cui sau ascuţit (square, spike or sharp point)
Este denumit astfel, deoarece profilul este drept şi se termină într-un vârf foarte
ascuţit, perpendicular pe muchia lamei. Acest tip de lamă este utilizat pentru
bărbieritul de precizie al unor zone mici, existând riscul tăieturilor. Pentru
manevrarea acestui tip de lamă este necesară experienţa.
Secţiunea transversală a lamei
Există două mari categorii de tipuri de lame:
1: Lama de tip hollow grind are lateralele lamei concave în secţiune.
2: Lama de tip flat grind are lateralele lamei drepte în secţiune.
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Exemplu de secţiuni transversale: A – flat grind; B – full hollow grind; C – ¼
hollow grind
Pentru ca o lama de brici să fie cât mai eficientă în tăiere, aceasta trebuie să fie cât
mai subţire posibil. Este de preferat metoda de pilire care îndepărtează cât mai mult
material de pe lamă, fără a-i compromite integritatea.
Pilirea tip hollow grind produce o lama mai subţire decât pilirea tip flat, deoarece
elimină mai mult material de pe lamă şi este, în general, considerată o metodă mai
eficientă (şi mai costisitoare).
Combinarea acestor două mari categorii de tipuri de pilire a lamei duc la o mare
varietate de tipuri de lame, cum ar fi lamele hollow cu varful rotund (round point hollow
ground) sau flat cu varful pătrat (square point flat ground), dar în practică anumite
tipuri de vârfuri sunt combinate cu anumite tipuri de pilire. De exemplu, o lamă cu vârful
franţuzesc este, de obicei, de tipul flat ground.
Îngrijirea lamei briciului
Îngrijirea corectă a lamei briciului este esenţială pentru durata de viaţă lungă a
acestui accesoriu tradiţional.
La fiecare utilizare, briciul trebuie clătit în apă curată şi uscat cu atenţie. Dacă
lama nu este folosită pentru o perioadă îndelungată, este recomandat să fie unsă cu ulei
pentru a o proteja.
Briciul nu trebuie depozitat niciodată într-un loc umed şi neaerisit.

III.

PĂMĂTUFUL

Pamatuful din păr natural de bursuc pregăteşte pielea şi părul facial pentru cel mai
eficient şi confortabil bărbierit. Folosirea unui pamatuf pentru întinderea uniformă a
cremei pe faţă are ca rezultat un strat mai gros, mai bogat şi mai emolient, ce nu poate fi
obţinut cu mâna goală.
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IV.

CREMA ŞI SĂPUNUL

Un bărbierit de calitate nu s-ar putea realiza fără crema şi săpunul pentru bărbierit.
Pentru un bărbierit exepţional de fin, confortabil şi luxuriant se recomandă produse de
înaltă calitate.

CREMĂ

SĂPUN

ULEI ŞI STICK

PREGĂTIREA PENTRU BĂRBIERIT
I.

PREGATIREA FEŢEI

Pentru a vă bucura de un bărbierit de calitate este necesar să vă pregătiţi faţa pentru
bărbierit.
Folosiţi apa caldă din abundenţă pentru a spăla faţa, pentru a înmuia firele de păr şi
pentru a deschide porii. Este recomandat ca bărbieritul să fie efectuat imediat după duş.
De asemenea se poate folosi un prosop îmbibat cu apă fierbinte şi ţinut peste faţă
aproximativ 30 de secunde - 1 minut, pentru a obţine înmuierea bărbii.
În cazul în care aveţi o barbă deasă, piele sensibilă, iar bărbieritul este dificil, aplicaţi
pe barbă un ulei pentru pregătirea bărbieritului (pre-shave oil). Acesta va ajuta lama
aparatului de bărbierit să alunece mai uşor şi va preveni creşterea firelor de păr sub
piele, obţinând un bărbierit mai confortabil.
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II.

PREGĂTIREA SPUMEI

Dupa ce am pregătit faţa pentru bărbierit este momentul să pregătim crema sau
săpunul pentru bărbierit. Crema pentru bărbierit (sau săpunul pentru bărbierit) ajută ca
lama aparatului de bărbierit să alunece lin pe piele şi este esenţială datorită faptului că
înmoaie şi ridică firele de păr, protejând pielea împotriva iritaţiei şi senzaţiei de arsură,
lăsând o senzaţie plăcută şi calmantă.
Cea mai bună experienţa se obţine cu creme hidratante de bărbierit pe bază de
glicerină, având ca rezultat cel mai eficient şi mai confortabil bărbierit ce poate fi
obţinut. O cantitate foarte mică de cremă este suficientă pentru a obţine cel mai bun
bărbierit pe care l-aţi experimentat vreodată.
Pentru a obţine rezultate crema sau săpunul pentru bărbierit trebuie folosit cu un
pămătuf din păr de bursuc. Acesta are capacitatea ideală de a reţine apa, creează o
spumă mai bogată, exfoliază pielea si ridică firele de păr. Aplicarea cremei pentru
bărbierit cu degetele face ca firele de păr să rămână lipite de faţă, nu asigură o ridicare
uniformă a acestora şi nu pregăteşte faţa pentru un bărbierit de calitate.

III.

APLICAREA CREMEI

După obţinerea unei spume consitente pe pămătuf va trebui să o distribuiţi egal pe
toată barba prin mişcări ce vor permite pămătufului să ridice firele de păr. Aceste
mişcări sunt indicate a fi în sensul invers de creştere al firelor de păr.
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BĂRBIERITUL
În fiecare dimineaţă milioane de bărbaţi practică ritualul intim al barbieritului. În
decursul vieţii, un bărbat se va barbieri de peste 20.000 de ori, degetele învăţând fiecare
contur al feţei şi gâtului, fiecare schimbare subtilă a direcţiei de cretere a părului şi
răspunsul feţei la fiecare atingere.
Bărbieritul este un moment intim, personal, când bărbatul stă în faţă oglinzii şi se
îngrijeşte, lăsând la o parte grijile cotidiene. Fiecare bărbierit exfoliază pielea, lăsând în
urmă un nou strat perfect de piele ce este semnalul unui nou început de zi.
Bărbieritul este o artă, un ritual efectuat zilnic şi, din acest motiv, ar trebui să fie o
experienţă cât mai plăcută şi satisfăcătoare. Un bărbat merită cu adevărat un aparat de
ras deosebit şi un pămătuf de calitate pentru a celebra acest moment intim.
Orice bărbat îşi doreşte un barbierit perfect ce lasă pielea fină, discret parfumată şi
fără iritaţii. Senzaţia de arsură pe care majoritatea bărbaţilor o consideră că făcând parte
din rutina barbieritului dispare atunci când ritualul este practicat corect, respectând
calitatea produselor pentru barbierit folosite.
I.

BĂRBIERITUL MANUAL
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Se asigura întăi dacă părul de pe gât creşte în aceeaşi direcţie cu părul de pe faţă. Se
incepe cu parţile laterale ale feţei si se termină cu zonele mai dure, cum ar fi barbia şi
gâtul. Aceast lucru oferă cremei de bărbierit timpul necesar înmuierii acestor zone.
Se recurge la mişcări scurte şi egale ale aparatului de ras, în sensul de creştere al
firelor de păr, folosind lame foarte bine ascuţite (evitaţi lamele uzate). Nu se apasă prea
tare pe aparatul de bărbierit. Un aparat de bărbierit de calitate trebuie să aibă
întotdeauna lama destul de ascuţită pentru a nu necesita o presiune mare.
Este foarte important ca bărbieritul să nu fie niciodată în sensul contrar creşterii
firului de păr. În cazul în care părul facial are o viteză mare de creştere şi rezultă apariţia
inestetică a acestuia spre seară, se poate evita acest lucru, aplicând din nou crema de
bărbierit şi bărbierindu-vă perpendicular pe direcţia de creştere a părului, cu mişcări
mai scurte ale aparatului.
Se clăteşte cât mai des aparatul de bărbierit în timpul bărbieritului. Se foloseşte de
mâna liberă, pentru a întinde uşor pielea feţei în timpul bărbieritului.

Metode de bărbierit cu aparat clasic
Metoda 1 – «Alunecarea Gillette»
Aceasta constă în mişcări oblice în timpul bărbieritului, cu aparatul de bărbierit
orientat perpendicular cu podeaua – la fel ca în cazul bărbieritului în sensul de creştere

34

al firelor de păr. Atenţie totuşi, deoarece partea orizontală a mişcării poate provoca
tăieturi în cazul în care este prea accentuată. Încercaţi să menţineţi mişcarea mai mult
pe verticală, decat pe orizontală.
Metoda 2 – miscarea carlig (in forma de «J»)
Denumirea acestei metode spune totul. Mişcările trebuie să fie scurte şi în formă
de cârlig. Această metodă este descrisă ca fiind una eficientă, ce reuşeşte să taie firele de
păr uniform pe toată suprafaţa feţei, indiferent de cât de dificil de bărbierit ar fi o zonă
sau alta. Pe obraji şi bărbie mişcarea se face în formă de «J», iar pe gât se face invers (în
formă de «J» întors cu capul în sus).
Metoda 3 – «lustruirea cu lama»
Această metodă este descrisă ca fiind una dintre cele mai controversate tehnici
avansate de bărbierit, pentru că există mai multe metode de a aplica această tehnică, în
funcţie de tipul de aparat folosit.
Dacă folosiţi un aparat gen Mach3 (cu mai multe lame) mişcările sunt înainte şi
înapoi, scurte, mai rapide şi se fac menţinând tot timpul lama în contact cu pielea cu
aceeaşi presiune. Atunci când folosiţi un aparat clasic cu o lamă, mişcările sunt aceleaşi
(înainte şi înapoi), numai că la mişcarea înapoi ridicaţi un pic lama de pe faţă (sau
menţineţi un contact foarte foarte fin). Această metodă foloseşte mişcări orientate
perpendicular pe sensul de creştere al firelor de păr (specifice celei de-a doua etape/а
parcurgerii bărbieritului).
I.

BĂRBIERITUL ELECTRIC

Aparatul de ras electric a fost inventat de Jacob Schick, in 1928, dar s-a folosit mai
des abia dupa război. El este compus din lame oscilante sau vibrante, aşezate în spatele
unor grătare, care previn contactul direct cu pielea. Atunci când firele de păr intră prin
ochiurile grătarelor sunt tăiate de către lamele oscilante sau vibrante.
Avantajul unui bărbierit cu aparatul electric este acela că pielea va fi mai puţin iritată
deoarece lamele nu sunt în contact direct cu pielea şi nu este nevoie de spumă de
bărbierit.
Dezavantajul acestui tip de bărbierit este dependenţa de o sursă de energie, iar firele
de păr nu vor fi tăiate subcutanat, deci nu va fi un bărbierit fin.
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II.

BĂRBIERITUL CU BRICIUL

Se începe cu porţiunile fine ale feţei. Se deschide briciul cu grijă şi se ţine între
degetul mare şi următoarele trei degete, astfel încât mânerul deschis să nu fie îndreptat
spre faţa dumneavoastră. La prima utilizare a briciului, se bărbieresc doar perciunii,
folosind aparatul de ras obişnuit pentru restul feţei. În zilele următoare, se bărbieresc
treptat porţiuni tot mai mari pentru a vă obşnui cu briciul şi bărbieritul în siguranţă cu
ajutorul acestuia.
Pielea feţei, pregatită în prealabil cu spumă de ras, trebuie întinsă. Se întinde pielea
cu degetele mâinii libere şi se mişcă briciul, înclinat la 30°, la început în sensul creşterii
firelor de păr, apoi, cu multă grijă, în sensul invers al creşterii firelor de păr. Se
bărbieresc întotdeauna porţiuni egale de piele. Pentru evitarea rănirii pielii şi apariţiei
cicatricelor sau a altor semne, se recomandă îndepărtarea săpunului de bărbierit de pe
aceste suprafeţe. Briciul se ţine într-un unghi puţin mai ascuţit atunci când se
bărbiereşte maxilarul, bărbia (şi gropiţa din bărbie, după caz) şi buza superioară.
a. Protecţia împotriva rănirii pielii
Se folosesc doar brice în stare perfectă de utilizare. Nu se mişcă briciul niciodată în
plan orizontal, deoarece riscul producerii unor tăieturi adânci şi periculoase este foarte
mare. Dacă briciul se ţine prea înclinat în plan orizontal, se riscă ruperea perii mici, iar
dacă briciul se ţine prea ridicat, se risca tăierea.
Dacă briciul se scapă pe jos sau dacă lama se prinde în mâner atunci când se doreşte
închis, el nu se mai foloseşte pâna ce lama nu a fost ascuţită de un specialist. Nu este
suficient să-l ascuţiţi pe cureaua de ascuţit. Când se curăţă lama, nu se atinge cu
degetele, deoarece se riscă tăierea sau distrugerea muchiei tăietoare.
b. Întreţinerea briciului
După bărbierit, se curăţă briciul foarte bine cu apă curată şi se tamponează uşor
până se usucă. Nu se şterge niciodată lama cu o cârpă, deoarece se va distruge muchia
tăietoare. Se unge cu grijă lama cu puţin ulei, dacă nu se va folosi briciul o perioada mai
lungă de timp. Briciul se păstrează într-un loc uscat şi bine ventilat. Dacă briciul nu mai
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taie bine, ascuţiţi-l, folosind cureaua specială pentru ascuţit briciul, doar înainte de
bărbierit, niciodată după.
Nu se utilizează briciul 24 de ore după ascuţire. În acest interval de timp, cea mai
mare parte a muchiei tăietoare se va regenera, lama conservându-se şi rămânând
ascuţită mai mult timp. Deoarece nu taie bine, bricele neascuţite îl determină pe
utilizator să apese mai tare, riscul producerii de tăieturi crescând.

CONCLUZIE
Consider că aceste modalităţi de bărbierit sunt eficiente pentru toate tipurile de
ten, aşadar, oricărui bărbat.
În zilele noastre ei au multe opţiuni, când vine vorba de bărbierit, începând de la
creme şi săpunuri şi până la aparate de ras electrice şi manuale. Deci, indiferent dacă un
bărbat are tenul sensibil, tratamentele vin în ajutorul lui, pentru a avea o faţă perfectă şi
lipsită de iritaţii.
Proiectul vine în ajutorul tuturor bărbaţilor şi le oferă toate informaţiile de care
au nevoie în legătura cu ritualul lor zilnic de înfrumuseţare, BĂRBIERITUL.
«Păstrează-ţi barba: barba vine bine pe obrazul bărbatului, tot aşa cum
măciuca stă bine în mâinile lui Hercule». (PITAGORA)
--BIBLIOGRAFIE
http://www.barbierit.ro/articole/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-un-brici
http://barbieritclasic.wordpress.com/
http://muehle-barbierit.ro/index.php?route=product/product&product_id=174
http://dan-blog.ro/aparat-de-barbierit-clasic.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Brici
http://masti-naturale.com/tipuri-de-piele
Denis VATAMANU, clasa a XI-a D
Coordonator: director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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Argument
Acest tip de coafură s-a născut încă din antichitate şi a evoluat foarte mult până în
prezent. A adoptat diverse tehnici din diferite «medii de viaţă».
Coafurile de seară pot fi sub forma «stilurile extreme» sau a coafurilor anilor 40,
70, 80’.
In trecut aceste coafuri erau purtate doar de nobilime. În prezent sunt întâlnite la toţi
oamenii, dar, cu precădere, la Hollywood.
Unele femei preferă coafuri de seară, deoarece acestea le fac speciale. Acest gen
de coafuri le dă femeilor o strălucire uimitoare.
Coafurile de seară accentuează puternic feminitatea, dacă sunt executate corect şi
dacă sunt adaptate la trăsăturile persoanei.
Eleganţ şi feminitatea reies dintr-o coafură de seară bine aranjată şi asortată cu
garderoba.
O astfel de coafură poate transforma orice femeie, indiferent de rangul social,
într-o femeie specială.
Există numeroase metode diferite de coafare a părului şi o varietate imensă de
instrumente ce pot fi folosite în acest sens. Însă, există o serie de reguli elementare,
valabile indiferent de tehnica folosită. Stilul de viaţă al clientului va influenţa coafura
pentru care va opta.
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CAPITOLUL I
PĂRUL
I.1 STRUCTURA FIRULUI DE PĂR
Firul de păr are formă cilindrică, este o structură flexibilă şi se
implantează oblic într-o cavitate prin înfundarea epidermului. Această
cavitate se numeşte folicul, firul de păr împreună cu foliculul poartă denumirea
de folicul pilos, pe foliculul pilos sunt ataşate glandele sebacee.
Firul de păr este format din 2 părţi
 Prima parte se află în bulb (folicul) si este denumită RĂDĂCINĂ
 A doua se află la exterior, este flotantă şi se numeşte TULPINĂ (tijă sau păr)

RĂDĂCINA este porţiunea iniţială mai umflată, care seamănă cu un bulb de plantă,
cu denumirea bulbul firului de păr. Această parte prezintă la bază o scobitură care
conţine vase de sânge şi nervi, numindu-se PAPILĂ. Deasupra papilei se află un rând de
celule, care se numesc CELULE GEMINATIVEBULBARE, din care iau naştere noi fire de
păr.
TULPINA: În secţiunea transversală, firul de păr este alcătuit din zone:
• Pidermicula sau cuticula;
• corticala (scoarţa) sau cortex;
• medulara sau măduva.
Cuticula este o membrană de protecţie la exterior, este alcătuită dintr-un
singur strat de celule, mai înalte la nivelul bulbului şi mai turtite la nivelul tulpinii.
Cortexul este tunica cea mai groasă şi conţine celule
keratinizate dure, ce conferă rezistenţă. În aceste celule se află
pigmentul numit MELANINĂ, care dă culoare firului de păr.
Măduva este formată din 3-4 straturi de celule separate
între ele prin bule de aer, aceste celule conţin pigmentul melanic
şi grăsime.
Keratina este o substanţă dură care asigură forma şi rezistenţa firului. Din punct
de vedere chimic este o substanţă bogată în sulf şi azot, este rezistentă la acizi,
temperaturi ridicate şi fermenţi. Keratina se prezintă în 2 forme :
• alphakeratina este dreaptă şi stabilă
• betakeratina este o substanţă instabilă, buclată.
Papila dermică este responsabilă cu nutriţia firului de păr, căruia îi asigură printr-o
densă reţea vasculară elementele necesare dezvoltării sale. Papila foliculară este
structura ce reglează ciclul de creştere al firelor de păr, care este mai accelerat cu cât
circulaţia este mai intensă şi vascularizaţia mai bogată.
Bulbul este structura de proliferare a foliculului pilos şi de multiplicare celulară, care
formează ulterior tulpina sau tija firului de păr.
Orificiul prin care firul de păr iese din piele se numeşte ostium folicular.
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Firul de păr provine din foliculul pilos, structură situată în derm, stratul intermediar
al pielii situat între epidermă la suprafaţă şi hipoderm în profunzime.
Rădăcina firului de păr se găseşte la baza foliculului pilos şi este singura zonă
inervată a structurii firului de păr, fiind şi partea vie a părului.
Tija firului de păr este partea vizibilă a acestei structuri, este constituită din celule
epiteliale, care se divid continuu şi se diferenţiază. Aceste celule migrează spre suprafaţa
pielii în formă de coloane şi se dispun în straturile tecii firului de păr, care sunt - de la
interior către exterior - medulara, cortex.
Din momentul producerii acestor celule, ele mor şi devin dure.
Foliculul pilos este teaca formată în jurul rădăcinii prin înfundarea epidermului la
nivelul porului. Foliculul pilos se termină cu bulbul - o umflătură - ce prezintă la bază o
depresiune mică - papila, prin care ajung vasele de sânge.
Tot din elementele structurale ale întregului ansamblu compus din fir de păr şi
rădăcină fac parte şi muşchiul erector al părului, întins oblic între epiderm şi bulb. Prin
contracţie involuntară - fiind un muşchi neted - ridică firele de păr şi creează aspectul de
piele de găină.
Glanda sebacee este o altă structură anexă a firului de păr,
ce produce sebumul care unge firul de păr şi îi conferă
strălucire. Suprafaţa exterioară a firului de păr este cuticula,
ce dă firului de păr forţă şi strălucire, având celule dispuse
precum solzii de peşte.
La interior se află cortexul care dă culoarea, iar în
interiorul cortexului se află medulara. Culoarea părului este
predeterminată genetic, la fel ca şi culoarea pielii sau tipul de
piele. Melanina este proteina din cortexul părului care
imprimă cât de închisă sau deschisă este culoarea parului
nostru.
Eumelanina este cel mai răspândit tip de pigment, având doua sub varietăţi:
eumelanina neagră şi eumelanina brună, care dau părului culoarea neagră, brună,
galbenă şi gri. Un pigment mai rar întâlnit este pheomelanina, responsabilă pentru părul
roşcat.
I.2 CARACTERISTICI
Caracteristicile pârului sunt direct asociate cu nivelul de keratină:
 TĂRIA: Un fir de păr sănătos poate ţine 50-100 grame. Iar totalitatea firelor de
păr de pe scalp până la o tonă
 ELASTICITATEA: Părul uscat poate fi întins cu 20-30% faţă de lungimea iniţială,
iar cel ud cu până la 100%.
 ELECTRICITATEA: Părul este încărcat negativ. Spălarea şi frecarea părului cu un
şampon concentrat, duce la încărcarea lui cu energie statică (Păr care se
electrizează)
 PUTEREA DE ABSORBŢIE: Părul conţine o concentraţie mică de substanţe
hidratante naturale dar este capabil să absoarbă apa şi aburii până la de trei ori
greutatea lui.
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 PLASTICITATEA: Părul poate fi temporar deformat prin tracţiune, căldură şi
umiditate.
I.3 TIPURI DE PĂR
În funcţie de aspectul, natura şi caracteristicile firului de păr se prezintă astfel:
1. Părul normal, sănătos - este elastic, se modelează
uşor şi se piaptănă uşor în stare umedă. Prezintă elasticitate,
luciu si fineţe, deoarece stratul solzos de la suprafaţa firului de
păr este compact şi neted. Va fi spălat la un interval de 10 zile. Se
recomandă folosirea unui şampon cu P.H. neutru.
2. Părul subţire şi rar - este lipsit de
rezistenţă şi este rar, ceea ce este determinat de cantitatea redusă şi
de grosimea redusă a firului. Deoarece fibrele elastice din interior
sunt în număr redus, el prezintă un aspect moale şi ofilit. Structura
firului de păr se poate întări datorită substanţelor (de exemplu,
compuşilor de calciu), care aderă la păr din exterior şi se înfiltrează în
stratul solzos. Ca întăritor acţionează asupra părului şi keratina, colagenul şi proteinele.
Nu trebuie lăsat părul subţire să crească mai lung de nivelul umerilor. Lungimea părului
trebuie să fie proporţională cu volumul. Părul tuns drept este mai acceptabil decât
tunsoarea în scară. În principiu, ondularea chimică este ideală pentru ca firele de păr să
devină vizibil pufoase.
3. Părul gras - este lipicios, umed, atârnă în şuviţă, se lipeşte de
cap, pieptănătura îşi pierde repede volumul şi forma pufoasă. Cauza
constă în excesul de sebum (surplusul de grăsime) care, fiind fluidă,
se răspândeşte uşor de-a lungul firului.
Dacă sebumul este amestecat cu mătreaţa, se formează un strat
umed, care se aşază pe scalp şi duce la astuparea porilor.
În acest mod părul nu mai poate respira, modificându-şi negativ
aspectul şi poate duce la căderea lui în cantităţi considerabile. Se recomandă să se spele
părul atât de des cât este necesar. Este dovedit ca spălatul des nu stimulează în nici un
fel secreţia suplimentară de grăsime.
Pentru îngrijire se întrebuinţează produsele speciale care cu siguranţă nu conţin
nici grăsime, nici balsam, nici substanţe nutritive cu acţiune de încărcare a părului şi
favorabile căderii părului. Părul gras nu se piaptănă prea des pentru că intensifică
dispersarea grăsimii pe păr.
Foarte important este ca pieptenul şi peria să fie spălate la fiecare spălare a
capului.
Se vor evita coafurile care sunt lipite de cap. Este indicată şi ondularea chimică,
precum şi decolorarea şuviţelor de păr.
4. Părul uscat refractar - este de obicei de culoare închisă
sau roşcat, firele conţin fibre puternice de keratina care se
opun oricărui efort de modelare. Este lipsit de luciu
deoarece glandele produc grăsime insuficientă. Se
recomandă o spălare odată la 7-14 zile cu şampoane ce au
la baza gălbenuş de ou, lanolină sau lecitină
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5. Părul deteriorat - suprafaţa firului de păr este aspră,
stratul solzos este discontinuu, sfărâmicios. Dacă firele sunt lungi
atunci capătul firului este distrus datorită unui proces de
îmbătrânire, iar vârfurile despicate. Se recomandă folosirea unor
preparate curative, cu substanţe nutritive grase, precum şi
substanţe de refacere, care nivelează şi încleiază stratul solzos.
6. Părul creţ - vălurit sau chiar buclat, aproape
întotdeauna rezistent şi stabil, şi cel mai adesea uscat, din
această cauză fiind şi friabil.
Părul ondulat de la natură posedă din abundenţă ceva
ce lipseşte parului drept, adică elasticitatea. Părul arată vioi
şi natural însă este greu a-i imprima forma dorită, deoarece
tinde mereu spre forma sa iniţială. Această forţă a părului
poate fi «îmblânzită», încărcând părul cu substanţe nutritive.
Preparatele sunt din seria părului uscat şi friabil.
Buclele pot deveni mai strălucitoare cu ajutorul lacului ce
conţine grăsimi sau ulei de rapiţă. Ele trebuie dozate corect, frecându-le între palme şi
apoi netezind părul cu ele. Cea mai potrivită tunsoare este cea în trepte, cărarea şi
bretonul evitându-se.
7. Părul ciufulit, zbârlit - este la prima vedere neted, dar, pe
alocuri, creşte în vârtejuri, ceea ce împiedică aranjarea lui.
Ondularea chimică ce îmblânzeşte vârtejurile este recomandată.
Se recomandă preparate speciale pentru păr uscat sau deteriorat.
8. Părul friabil - părul care de abia a crescut din rădăcină
este perfect sănătos. Stratul cornos este întreg, părul luceşte, este
elastic şi moale. Situaţia se schimbă când părul îmbătrâneşte.
Deoarece părul creşte destul de încet (de exemplu, 1-1,5 cm pe lună), atunci vârful
părului care a crescut de la cărare până la lobul urechii are vârsta de un an. La două
spălări pe săptămână întregul păr a suportat 100 de spălări, a stat sub jetul fierbinte al
foehnului 24 h şi a suportat câteva mii de pieptănături pe an. În final, părul s-a degradat.
Stratul solzos care apără firele de păr s-a uzat, astfel că părul şi-a pierdut luciul şi
se încurcă uşor, mai ales, la vârfuri. Substanţele nutritive grase, precum şi substanţele de
refacere, nivelează şi încleiază stratul solzos.
Este foarte important ca după fiecare spălare să se facă o clătire specială pentru păr
deteriorat, pentru ca pieptenul să alunece cu uşurinţă fără să agaţe stratul solzos.
La fiecare a 3-4 spălare, în loc de substanţe nutritive, se folosesc creme curative.
Ele conţin o concentraţie mai mare de substanţe de refacere şi acţionează un timp mai
îndelungat

CAPITOLUL II
CARACTERISTICILE CLIENTEI
Forma feţei – joacă un rol esenţial în alegerea accesoriilor cu care te
înfrumuseţezi, dar şi a tunsorii care ţi se potriveşte şi chiar şi a hainelor pe care le porţi.
Atunci când alegi un stil care iţi pune în valoare trăsăturile naturale, nu poţi decât să te
simţi mai bine în propria ta piele.
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a) Faţă în formă de inimă: zona cea mai lată este cea a pomeţilor, cu fruntea şi
maxilarul de o lăţime similară şi, în general, o bărbie ascuţită. Un exemplu de vedetă cu
chipul în formă de inimă este Scarlett Johansson.

Faţă ovală: lăţimea feţei intră o data şi jumătate în lungimea acesteia. Această
formă este considerată ideală, deoarece nu este nici prea lată, nici prea lungă. Un
exemplu de vedetă cu chipul oval este Megan Fox.

Faţă triunghiulară: maxilarul este mai lat decât fruntea, ce are o formă îngustă.
Ca şi în cazul feţei rotunde, probabil nu îţi arăţi vârsta.

Faţă rotundă: lungimea este aproximativ egală cu lăţimea, chipul fiind similar cu
cel oval, dar mai scurt, cu un maxilar rotunjit, ceea ce de obicei înseamnă ca pari mai
tânără decât eşti. Un exemplu de vedetă cu chipul rotund este Kirsten Dunst.
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Faţă pătrată: fruntea este la fel de lată ca şi maxilarul, iar unghiurile chipului
sunt pătrăţoase şi accentuate.

Faţă în formă de diamant: pomeţii sunt cei mai
proeminenţi, iar fruntea este mai lată vizibil decât maxilarul. Un
exemplu de vedetă cu un astfel de chip este Liz Hurley.

II.2 Imperfecţiuni ale cutiei craniene
•

Frunte lată

•

Frunte înaltă

•

Creştet teşit
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•
•

Creştet ascuţit
Creştet bombat
II.3 Forma corpului
Trăsăturile corpului în formă de pară: Corpul este mai mic
în partea superioară, soldurile sunt mai late decât umerii. Partea
de jos este rotunjită şi talia este bine-definită.
Cele mai bune zone - umeri, trunchi şi abdomen

Forma corpului pană: Este cunoscut sub
numele de triunghiul inversat,
parte: această formă a corpului are un
piept lat şi umeri largi, care sunt mari în raport
cu talia îngustă şi şoldurile.
Cea mai buna: Picioarele
Forma corpului dreptunghi: Talie lată, soldurile
şi umerii sunt similare şi sunt, de obicei, subţiri.
Dreptunghiurile zvelte au un aspect atletic. Cele mai bune părţi:
braţele şi picioarele

Forma corpului măr: Greutatea se
acumulează mai sus de şolduri, care sunt
înguste. Spatele şi umerii sunt largi, decât alte
tipuri de corp.

Forma corpului clepsidră: Umerii şi
şoldurile sunt similare în proporţie şi talia
mica.

Capitolul III
RESURSE SPECIFICE OPERAŢIEI DE COAFARE
III.1 Ustensile
 Piepteni. Pieptenul este un obiect
care serveşte la
despieptănarea părului, la aranjarea şi finisarea acestuia. Pieptenele poate fi făcut din
mai multe material, dar, de obicei, este făcut din lemn sau plastic. Trusa de piepteni este
formată din mai multe tipuri de piepteni. Acestea au formă diferită şi o întrebuinţare
diferită.
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1. Piepteni cu coadă. Sunt folosiţi la delimitarea şuviţei de păr. Pieptenul cu coada
de metal nu se poate folosi la operaţia de vopsire.

2. Piepteni cu dinţii rari. Sunt des folosiţi şi au un rol important, în special, în
despieptănarea diferitelor tipuri de păr, de la cel fin, la cel gros sau aspru, dar
sunt foarte buni şi pentru pieptănarea zilnică.

3. Piepteni
pentru tapat. Sunt folosiţi în coafură pentru a da volum
părului. Iar coada acestora este folosită pentru finisarea
coafurii.
4. Piepteni cu dinţii deşi. Acesta este utilizat în pieptănarea şi aranjarea părului, în
tuns şi în finisarea coafurii.
 Perii. Sunt perii de păr rotunde, pătrate, ovale, cu
peri deşi sau rari, cu dinţi naturali sau din plastic. În
funcţie de mărimea, structura părului şi operaţia care urmează a fi executată se
vor folosi perii cu format diferit.

1. Peria rotundă. Poate fi de dimensiuni şi structuri
diferite. Peria cu dimensiune mare este utilizată în ondularea
părului lung şi des, iar cea cu dimensiuni mici pentru
coafarea unui păr scurt.

2. Peria pătrată, plată. La fel ca cea rotundă şi aceasta
este de dimensiuni şi forme diferite.
Această perie, mai ales dacă perii sunt
din păr natural, este ideală pentru
părul fin care se încurcă la vârfuri.
Dacă perii sunt moi, este utilă şi
persoanelor care au scalpul sensibil,
sau părul fragil.
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Bigudiuri. Acestea au forme şi dimensiuni diferite. Se vor alege în funcţie
de lungimea şi structura părului şi coafura dorită.

III.2
Aparate
 Feöhn. Acest aparat este folosit în operaţia de uscare a părului. Împreună cu
peria se va executa coafarea părului.

 Placa de îndreptat părul. Acest aparat este
folosit în coafură pentru a îndrepta părul şi
a da părului un aspect uniform.

 Ondulator. Este utilizat în coafarea păruli, pentru a
forma bucle. În funţie de delimitare, suviţele se vor
forma cu un grad mare de ondulaţie sau nu.
Ondulatorul poate fi de diferite forme sau mărimi.

III.3 ECHIPAMENT DE PROTECŢIE, LENJERIE
 Halat. Este folosit în salonul de înfrumuseţare pentru a proteja
îmbrăcămintea lucrătorului de soluţiile chimice care sunt
folosite în coafură şi părul căzut

 Manta. Se foloseşte în salonul de
înfrumuseţare
pentru
a
proteja
îmbrăcămintea clientului de soluţiile chimice şi părul căzut.

 Prosop. Acesta se foloseşte
îmbrăcămintea clientului

pentru

a

proteja
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III.4 ACCESORII
 Clipsuri, agrafe. Ajută la delimitarea zonelor de lucru. La stabilitatea coafurii şi
susţinerea prelungită a acesteia. Acestea sunt de forme, culori şi dimensiuni
diferite. În funcţie de lungimea şi structura părului se va alege dimensiunea şi
forma clipsului. Agrafele pot avea formă diferită pentru a da coafurii o eleganţă
aparte.

 Elastice. Sunt folosite în diferite coafuri. În special în realizarea clasicei coafuri
«Coadă de cal». Acestea sunt folosite în special pentru susţinerea mai fermă a coafurii.
Au mărimi, culori şi forme diferite.

 Burete. Este folosit în coafură pentru a crea volum. Acest accesoriu este de formă
şi culoare diferită. Se va folosi în funcţie de culoarea şi volumul dorit.

 Coroniţe. Acest accesoriu dă un aspect elegant coafurii. În coafurile de seară
acest accesoriu este des întâlnit, deoarece este simplu şi conferă o eleganţă care
va atrage toate privirile.
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Capitolul IV
TEHNICI DE COAFARE
IV.1 TEHNICI DE CLASICE DE COAFARE
ETAPELE REALIZĂRII UNEI COAFURI DE SEARĂ
 Eleganţa presupune un rafinament aparte, iar o coafură originală poate deveni, în
orice context, amprenta unui stil unic, care nu va trece neobservat.
1. Se delimitează partea de top în forma de V.

2. Vom alege partea de top.

3. Aceasta va fi prinsă cu ajutorul unui clips.

4. Următorul pas constă în prinderea unei cozi simple, ponytail, cu baza jos, aproape
de ceafă

5. Se aplică fixativ şi se netezesc firele de păr cu mâna, pentru a obţine un finisaj cât
mai bun.

6. Alegem o secţiune din coadă cu ajutorul unui pieptene pentru tapaj, dotat cu o
codiţă metalică.
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7. Se tapează secţiunea cu ajutorul unui pieptene cu zimţi deşi. Vom tapa întreaga
secţiune de păr, pentru a obţine volumul necesar realizării cocului.

8. Rulăm în sus secţiunea de păr tapata, până obţinem o buclă, pe care o vom fixa cu
ajutorul agrafelor.

9. Ridicăm restul părului, ţinându-l de vârfuri, îl răsucim o dată şi îl prindem peste
bucla deja realizată. Fixăm şi această secţiune de păr cu ajutorul agrafelor.

10. Vom răsuci vârfurile rămase în afară şi le vom prinde sub coc cu ajutorul
agrafelor.

Aplicăm fixativ pentru a finisa cocul.
11. Tragem marginile cocului spre exterior. Prindem fiecare parte cu ace. Spre
deosebire de agrafe, acele oferă lejeritate coafurii.
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Aplicăm din nou fixativ.
12. Din partea de top, alegem o noua şuviţă de păr, din secţiunea inferioară, pe care o
împletim, în stilul clasic. O vom prinde la capăt, provizoriu, cu un elastic.

13. Cealaltă parte rămasă va fi tapată pe secţiuni, până la jumătatea lungimii.
Vârfurile rămân netapate.

14. Netezim la suprafaţă cu o perie plată.

15. Răsucim o singură dată şi fixăm secţiunea la baza cocului, folosind o agrafă.

16. Prindem şuviţa împletită din loc în loc, pe sub porţiunea tapată, cu ajutorul
acelor.
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17. Vom aduce în partea opusă, iar apoi vom scoate elasticul. Prindem vârful codiţei
cu o agrafă, pe care o ascundem sub păr.

18. Fixăm vârfurile cu două agrafe, prinse încrucişat, pentru a se susţine una pe
cealaltă. Astfel le împiedici să alunece.

19. Vârfurile din partea de top care au rămas libere vor fi răsucite, pentru a
comprima volumul coafurii. Răsucim coada şi o prindem sub coc cu ajutorul
agrafelor, prinse tot în cruce.

20. Stilizarea bretonului este simplă: îndreptăm şuviţele cu placa în timp ce orientăm
vârfurile în spate. Apoi aplicăm fixativ.
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Rezultat final

IV. 2 TEHNICI MODERNE DE COAFARE
COAFURA FRANŢUZEASCĂ

Această coafură este cunoscută şi sub denumirea de cocul de tip banană. Este o
coafură clasică care datează din anii 1940, deşi la acea vreme cocul era prins mai lejer
decât în prezent.
Cocul franţuzesc constă în rularea verticală a părului strâns, cocul rezultat
fiind purtat de obicei în spate.
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Este o coafură recomandată pentru părul lung, dar poate fi realizată şi pe părul
mediu. Este de asemenea o modalitate de coafare a părului lung pentru a-l face să pară
mai scurt.
Atunci când executaţi această coafură, este important să pregătiţi părul în mod
adecvat. Se poate face acest lucru, punându-l întâi pe bigudiuri şi, după scoaterea lor,
periindu-l
uşor
în
spate.
În cazul montării bigudiurilor, se va folosi bigudiuri mari în creştet şi bigudiuri mici
în zona cefei. Astfel, se va da părului o ondulare uşoară în creştet şi se vor obţine bucle mai
strânse la vârfuri.
Nu este întotdeauna necesară perierea părului înspre spate. Cu cât părul este mai
scurt, cu atât creşte necesitatea perierii în spate. Trebuie periate în spate doar acele
şuviţe care urmează să fie folosite pentru realizarea cocului. Astfel, se va da părului mai
mult volum, iar cocul va avea o ţinută mai bună.
Clienta va ţine capul drept pe toată durata realizării coafurii, altfel este riscul ca
acesta să se desfacă.
Se va peria şi netezi părul înainte de a-l rula în coc. Se poate prinde părul fie pe
partea dreaptă, fie pe partea stângă, în funcţie de dorinţa clientei şi cum este mai uşor.
1. Se aplica puţin şampon uscat prin păr, apoi se vor trece mâinile printre fire
pentru a distribui bine produsul.
2. Se va separa secţiunea de sus a podoabei capilare (calota), după aceea se va
tapa cu ajutorul unui pieptene cu dinţii deşi. Astfel se va obţine volum în această zonă,
unde părul tinde să stea lipit de cap.
3. Se va lua tot părul, apoi se va trece pe partea dreaptă a capului, prinzând câteva
agrafe din loc in loc pentru a-l fixa.
4 Se va ţine podoaba capilară ca şi cum te-ai pregăti să o prinzi într-o coadă de
cal, apoi se va rasuci spre interior cu ajutorul degetelor, astfel încât vârfurile părului să
nu fie observate. În funcţie de lungimea părului, se va răsuci de cate ori este nevoie
pentru a obţine look-ul perfect.
5. Se va securiza cocul franţuzesc cu câteva agrafe de păr şi pune la punct ultimele
detalii ale coafurii. Se poate opta pentru un aspect messy, lăsând podoaba capilară uşor
răvăşită, ori unul finisat perfect, în funcţie de ocazie şi de personalitatea clientei. Se pot
lăsa libere câteva şuviţe, ca să încadreze armonios chipul.
Aceasta coafură poate fi abordată atât pe timp de zi, de exemplu la birou ori la o
întâlnire specială, cât şi la evenimentele de seară (petrecere de cocktail, o ieşire
romantică la restaurant, nuntă, botez etc.).
Pentru un efect deosebit, se va completa cocul french cu un accesoriu de păr glam.
Uşor de realizat, dar cu un aspect aparte, cocul franţuzesc conferă rafinament,
evidenţiind trăsăturile fetei într-un mod distins.
CONCLUZII
Coafurile de seară sunt cele mai căutate, deoarece acestea conferă clientei o
feminitate mai aparte şi un aspect mai elegant.
Acest tip de coafuri ne dă posibilitatea să redăm diferite teme: elemente ale
naturii, imaginea viitorului, abundenţă etc.
Acestea pot fi de diferite feluri (cu volum, fără volum, cu onduleu, etc.).
Coafurile sunt importante în viaţa unei femei, mai ales atunci când sunt
evenimente speciale.
Există numeroase metode diferite de coafare a părului şi o varietate de
instrumente ce pot fi folosite în acest sens. Însă, există o serie de reguli elementare,
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valabile indiferent de tehnica folosită. Stilul de viaţă al clientului va influenţa coafura
pentru care va opta.
Eleganţa şi feminitatea reies dintr-o coafură de seară bine aranjată şi asortată cu
garderoba. O astfel de coafură poate transforma orice femeie, indiferent de rangul social,
într-o femeie specială.
Multe femei optează pentru coafuri de seară, deoarece acestea le ajută să-i
cucerească pe cei din jur.
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COLEGIUL TEHNIC ”IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI

PROIECTUL

Calificarea profesională – COAFOR STILIST
Domeniul - ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
---

ARGUMENT
«Frumuseţea intelectuală nu înseamnă a şti multe, ci a şti ceea ce trebuie;
frumuseţea sentimentală nu stă în violenţa pasiunilor, ci în naturaleţea lor;
frumuseţea plastică nu se află în perfecţiunea exterioară după tipuri sculpturale,
ci în concordanţa formelor cu purtarea».
Te gândești, ce importanță are culoarea în viața noastră cea de toate zilele?
Când mergi într-un magazin și vrei să cumperi alimente ambalate sau proaspete,
produse vestimentare, produse nealimentare sau ornamentale, te uiți și admiri culoarea
sau combinația de culori și te gândești cum ți-ar sta cu acel produs sau cât de proaspete
sunt legumele și fructele sau prăjiturile.
Ai să arăți «BINE», dacă vei asorta produsele vestimentare cu accesoriile?
Sau te vei simți bine dacă mănânci sănătos, culorile produselor alimentare
consumate, pe lângă efectele medicale, au și efect psihologic.
Iar, dacă voi merge într-un magazin sau la o firmă, cum am să mă simt? Pe lângă
interlocutor mă va influența sigur și culorile în alegerile pe care le voi face.
Toate aceste lucruri, despre culori și influența lor, le veți afla în paginile
următoare.
Vă vom oferi amănunte, mai ales, din domeniile în care elevii din școala noastră
își dezvoltă competențele și abilitățile generale și specializate, în atelierele și
laboratoarele unde se efectuează orele de instruire teoretică și practică.

Culoarea
Culoarea reprezintă percepţia de către ochi a uneia
sau a mai multor frecvenţe (sau lungimi de undă) de
lumină.
Știința culorii, denumită «cromatică», include, printre
altele, perceperea culorii de către ochiul uman, originea culorii
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în diversele materiale, teoria culorii în artă și aspectele fizice ale culorii în spectrul
electromagnetic.
Omul are abilitatea de a percepe cu ochiul liber peste 2000 de nuanţe diferite.
La bază, culorile se împart în:
- culori primare – roşu, galben, albastru;
- culori secundare – culorile formate din două culori primare (de ex:
portocaliu);
- culori calde – roşii, portocalii, galbene, maro;
- culori reci – albastre, verzi, purpurii;
- culori neutre – albe, maro, bej;
- culori puternice – culori puternice care nu au fost amestecate cu alb, negru
sau cu o culoare complementară;
- culori palide - culori mai puţin puternice deoarece au fost amestecate cu alb,
negru sau cu o culoare complementară.
Anumite culori pot irita ochii şi pot cauza dureri de cap. Alte culori sau combinaţii
de culori sunt liniştitoare.
Folosirea corectă a culorilor poate mări productivitatea, poate minimaliza
oboseala vizuală şi poate relaxa întregul corp.

Culoarea interpretată filozofic
Qualia este un termen destul de popular în domeniul filosofiei
minţii şi al neuroştiinţelor. El se referă, în linii mari, atât la
reprezentările ce au loc la nivelul mentalului, dar şi la diferitele senzaţii
resimţite de om.
Pentru a clarifica problema definirii culorii D. Hilbert consideră
necesare următoarele lămuriri:
- culoarea este o proprietate pe care o au obiectele, independent de minte;
- a vizualiza o culoare înseamnă a avea capacitatea de a vedea culorile obiectelor.
Culoarea poate fi asociată în multe domenii de activitate: modă, filozofie, ştiinţă,
tehnică, servicii.
O teorie susţine că, în general, culorile provoacă diferite dispoziţii în anumite
trăiri interne.
Teoria funcției culorii, deşi nu neagă qualia, concepe culorile ca fiind constituite
în termenii rolurilor lor funcţionale.

Culoarea interpretată din punct de vedere fizico-chimic
Caracterizarea culorii
Culoarea este o proprietate fizică a unei substanţe.
Prin culoare se înţelege senzaţia vizuală provocată de lumina venită de la un corp
colorat.
Oricărei senzaţii de culoare îi corespunde unei senzaţii de lumină. Senzaţia de
culoare este produsă numai de radiaţiile din spectrul vizibil al luminii.
Albul, negrul şi cenuşiul se numesc culori necolorate.
Culorile necolorate se caracterizează doar prin luminozitate. Un corp care poate
absorbi toate radiaţiile, cu excepţia celor roşii, va apărea ca un corp colorat în roşu. Dacă
corpul poate absorbi o parte din radiaţii, el va apărea colorat în culoarea obţinută ori
prin suprapunerea radiaţiilor reflectate.
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Albul este culoarea opusă negrului, culoarea care «concepe» perfecţiunea unui
sistem mărginit de tandemul perfect alb-negru, extremităţile gamei cromatice.
Cea mai recunoscută interpretare a culorii albe este curăţenia, neprihănirea,
candoarea.
Culoarea albă este şi simbolul punctelor cardinale est şi vest, locurile unde
soarele apare şi dispare pentru oameni. De aceea, albul este asimilat cu valorile extreme
asociabile acestor puncte cardinale: extrem, misterios, speranţă, ciclicitatea naşterii şi
apusului.
Din punct de vedere al interpretărilor nefaste, culoarea albă este culoarea
cadaverică, a bolii, a vampirilor însetaţi de sânge, condiţie a vieţii diurne, este culoarea
fantomelor, a tuturor spectrelor, a nălucilor şi a strigoilor.
Albastrul este culoarea mării si a cerului.
El semnifică expansiune, libertate, calmitate, loialitate,
adâncime, eternitate, linişte, vindecare şi spiritualitate. El este
utilizat pentru a susţine meditaţia, liniştea, odihna şi implică
reflecţia, frumuseţeа, înţelepciunea. Mai este asociat cu
surpriza, nefericirea, tristeţea, depresia şi răceala.
Este culoarea celor care trăiesc emoţional viaţa la cote
înalte, chiar cu pericolul de a ajunge la obsesie. Înseamnă că avem de a face cu persoane
sensibile şi uşor de rănit, dar care nu intră niciodată în panică şi care deţin un control
maxim asupra vieţii proprii şi al elementelor care interferă, indiferent de drumul ales
sau de greutăţile care le întâmpină.
In Franţa, s-a născut termenul «sânge albastru» care a fost identificat cu originea
nobilă, aleasă, divină, e soarta oamenilor precum şi de lumea de dincolo.
Din aceste motive, culoarea albastră ajunge deseori să fie utilizată pentru a
simboliza pasivitatea şi renunţarea.
Galbenul este culoarea soarelui, asociată cu fericirea,
relaxarea şi copilăria. Ea este şi culoarea «aurei» lui Dumnezeu sau
culoarea lui Budha.
Prezenţa galbenului sub pretextul veşniciei anunţă şi
aspectul simbolic legat de pământ, de scoarţa terestră, galbenul
fiind culoarea pământului roditor, a spicului pârguit care dăruieşte
bunăstarea, dar şi culoarea toamnei, când pământul se dezgoleşte
pierzând mantia de verdeaţă în aşteptarea iernii.
Egalul sau contrariul absolut al culorii albe, culoarea neagră se poate situa la
extremităţile gamei cromatice, atât ca limită a culorilor calde, cât şi a celor reci, după
cum este mat sau strălucitor.
Acesta este motivul pentru care el va sugera necunoscutul, ocultismul, esotericul,
soarta, misterul, secretul, doliul, moartea, umbra, răul, frica, întunecarea, negativitatea,
bolnăviciunea, absenţa compasiunii şi depresia. Mai este asociat cu starea proastă sau cu
sufletele rele, oamenii răi, soarta rea.
Din punct de vedere psihologic, negrul dă o senzaţie de opacitate, de îngroşare, de
îngreunare, ajungându-se până la paradoxuri cum ar fi greutatea, culoare neagra pare
mai grea decât este în realitate.
Portocaliul este culoarea creativităţii.
Este culoarea celor care îmbină acţiunea / mişcarea cu inteligenţa şi intuiţia, dar
şi a celor instabili, gata de a înnebuni pe cei din jur cu dragostea sau ura lor. In plus au
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«avantajul» de a fi curajoşi în exprimare, direcţi, căutând, parcă, să elimine orice ocoliş în
exprimarea lor, care învaţă cel mai repede din greşeli.
Este asociat stimulării vindecării emoţionale, a recuperării de stres şi a evadării
din amintirile grele, din trecut. Datorită «greutăţii» de a menţine echilibrul «portocaliu»,
această culoare devine deseori culoarea simbolică a necredinţei şi a luxului.
Culoare a focului şi a sângelui, roşul este considerat pretutindeni ca fiind simbolul
fundamental al principiului vital, al forţei şi strălucirii lui.
Celor care le place această culoare, sunt indivizii înclinaţi spre dorinţa de a
produce / poseda şi utiliza banii / puterea, libertatea şi activitatea liberă.
Roşul este culoarea avertismentului, fiind utilizat la diferite afişe de avertizare sau
la semnele de circulaţie, având rolul de a pune în gardă, de a avertiza, aşa cum, în sens
invers, este simbolul dorinţei de a învinge, cu dorinţa de a împinge orizontul vieţii şi a
trăirilor la maximum, roşul fiind şi o culoare stimulativă,
realizând o creştere a statusurilor fizice şi psihice.
Verdele este culoarea fertilităţii pământului şi
sugerează creşterea, expansiunea, naşterea şi echilibrul.
Violetul este culoarea preferată de peste 75 %
dintre tinerii preadolescenţi, datorită consideraţiilor
legate de roşu şi dorinţa de a trăi.

Colorarea obiectelor
Colorantul este o substanță naturală sau obținută prin sinteză chimică, care întro cantitate foarte mică este capabilă să imprime culoarea sa altor compuși cu care intră
în contact: piele, materiale textile.
Dacă foarte mulți coloranți naturali erau cunoscuți încă din antichitate: indigoul,
șofranul, purpura, primul colorant chimic a fost negrul de anilină, obținut de William
Henry Perkin în 1856, prin oxidarea anilinei cu bicromat de potasiu.
În Orient, femeile îşi colorau parul în roşu-corai cu ajutorul
sucului plantei Kufra (henne), aplicand puţina vopsea şi pe varful
degetelor sau pe cel al sanilor.
Henna este o planta infloritoare, folosită de-a lungul
timpului la coloratul pielii, a unghiilor, a pielii de animal, a mătăsii,
a lânei şi a părului.
Blondul este la moda de peste 2000 de ani. La unele
popoare din antichitate, îngrijirea părului, precum şi schimbarea
culorii lui, constituia o preocupare importantă zilnică.
În schimb, femeile romane îşi vopseau părul în diverse nuanţe de blond (moda a
fost lansata de sclavele teutone) şi-l pudrau cu pudră de aur, pentru a obţine reflexe
strălucitoare.
La noi în ţară, moda machiajului a luat amploare dupa
1820, o dată cu adoptarea portului european. Pentru
rumenirea feţei se foloseau plante, precum coada cocoşului,
frunze roşii de răchită, brânduşe, sfecla şi chiar hârtia roşie de
ambalaj.
Sprâncenele şi pleoapele se înnegreau cu funingine de
pe fundul oalei, cu carbune de tulpina de busuioc sau cu dopuri
arse. Aluniţele erau marcate cu ajutorul chibriturilor stinse.
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Colorarea firelor şi țesăturilor
Femeile, cu priceperea lor, sârguinciose, in zilele
de lucru, la vatră sau sub cerul liber, preparau din coaja
de răchită şi anin, din coji de zarzăr, foi de ceapă, frunze
de gutui, din flori de liliac şi alte amestecături, cu zeamă
de varză şi piatră acră, culori de o rară frumuseţe.
Pentru colorarea ţesăturilor se foloseau: mentă,
anin, urzică pentru culoarea neagra; coji de zarzăr şi nuc
pentru maron; vine de salcie pentru vişiniu închis; coji
de vişin şi de dud pentru vernil; rădăcină de păducel
pentru albastru închis; nalbă pentru gri deschis; foi de
ceapă pentru galben şi crem; crin, pentru violet; sunătoare pentru culoarea nisipului.

Codul culorilor pentru legume şi fructe
Culori delicioase şi sănătoase
Cercetatorii in domeniul nutriţiei au descoperit însă
că până şi culorile alimentelor au o semnificaţie,
reflectându-le proprietăţile. Aceştia au grupat produsele
alimentare pe culori şi au descoperit lucruri uimitoare.
Alimentele de culoare roşie, de exemplu, conţin
antioxidanţi care protejează inima şi vasele de sânge, imbunătăţesc memoria şi scad
riscul de cancer. Cele de un roşu intens spre mov conţin şi mult fier. Movul şi albastrul
închis sunt culori specifice alimentelor care conţin antioxidanti, vitamine şi minerale cu
proprietăţi anti-îmbătrânire şi anticancerigene.
Alimentele de origine vegetală, care au această culoare (căpşune, rubarbă, ceapă
de apă, roşiile) conţin betacaroten şi antioxidanti. Astfel, ele sunt foarte indicate în
prevenirea bolilor de inimă, a cancerului, ajutând organismul să se apere de substanţele
dăunătoare din mediul înconjurător, ca de exemplu: smog, nicotina sau razele prea
puternice ale soarelui. Alte alimente roşii (soia, carnea de vită) sunt bogate în proteine şi
fier.
Albastru /roșu închis (învinge efectele îmbătrânirii) - legumele şi fructele în
aceste culori au o concentraţie mare de substanţe fitochimice (antocianina şi fenoli) care
sunt studiate în prezent pentru proprietăţile lor antioxidante şi anti-îmbătrânire. Este
recomandată includerea în dietă a fructelor şi legumelor de culoare albastră / roşu
inchis pentru că ajută la: reducerea riscului de cancer; influenţeaza benefic tractul
urinar; îmbunătăţeşte memoria; asigură o
îmbătrânire lentă şi naturală.
Fructe şi legume de culoare albastră /
roşu închis, afine; coacaze negre; prune uscate;
boabe de soc; smochine; struguri; prune;
stafide; sparanghel roşu închis; varză rosie;
vinete; andive; piper negru; cartofi roşii.
Verde (pentru o sănătate de fier) legumele de culoare verde au o mare
concentraţie de substanţe fitochimice, precum
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indoli şi luteina, care atrag atenţia cercetătorilor datorită proprietăţilor antioxidante.
Este recomandată includerea în dietă a fructelor şi legumelor de culoare verde
pentru că ajută la: reducerea riscului de cancer; asigură un aspect sănătos al corpului;
intăreşte osatura şi dinţii.
Fructe şi legume de culoare verde: avocado; mere verzi; struguri verzi; kiwi;
lamai verzi; pere verzi; anghinare; arugula (planta cu frunze mici, verzi, foarte populara
in bucătăria italiană); sparanghel; broccoli; varza de Bruxelles; varza chinezeasca; fasole
verde; ţelina; castraveţi; andive; verdeţuri stufoase (spanac, salată verde, etc); praz;
ceapă verde; bama/okra; mazăre; ardei verde; spanac; Zucchini (face parte din familia
dovleceilor);
Alb (pentru vitalitate) - fructele şi legumele albe şi cafenii au o mare concentraţie
de substanţe fitochimice.
Conţin alicina, întâlnită, mai ales, în plantele lefumicole din
grupa cepei. Este recomandată includerea în dietă a fructelor şi
legumelor de culoare albă şi cafenie pentru că ajută la reducerea
riscului de cancer;
combate bolile de inimă; menţine colesterolul din sânge la nivel
normal. Fructe şi legume de culoare albă cafenie: banane; pere
galbene; curmale; nectarine; piersici; conopidă; usturoi; ghimbir;
jicama; ciuperci; ceapă; păstârnac; cartofi; gulii; porumb.
Roşu (pentru sănătate şi vitalitate) - fructele şi
legumele de culoare roşie sunt bogate în licopene şi
antocianina, substanţe fitochimice care au influenţe benefice
asupra organismului tău.
Este recomandată includerea în dietă a fructelor şi
legumelor de culoare roşie pentru că ajută la: menţinerea unei
inimi sanatoase;imbunatateste memoria;reducerea riscului de
cancer; influenţeaza benefic tractul urinar;
Fructe şi legume de culoare roşie: mere roşii; portocale roşii; cirese; merişor;
struguri roşii; grepfrut roşu; rodii; zmeură; căpşune; pepene roşu; sfecla roşie; ardei
roşu; ridichi; ceapă roşie; cartofi roşii; roşii.
RESVERATROL, adică de departe cel mai puternic factor natural anti-oxidant
cunoscut. Se găseşte, în general, în fructele de culoare indigo-visiniu spre negru (dar nu
numai): dude NEGRE, cireşe NEGRE, struguri NEGRI, sâmburii de struguri NEGRI (dar şi
albi), mure NEGRE, corcoduşe NEGRE, coacăze NEGRE, prunele închise la culoare,
AFINE, varza roşie, ceapa roşie, merele VIOLET, salata Lollo, lintea NEAGRĂ, fasolea
NEAGRĂ, dar şi din varza de Bruxelles (care poate fi consumată şi fiartă), fragi, alune.
Ultimele 3 sunt varietăţile de legume şi fructe care nu prezintă culoarea NEAGRĂ, dar
conţin totuşi Resveratrol într-o cantitate mică.
Galben şi portocaliu (antioxidanti foarte
puternici):
- fructele si legumele galbene / portocalii au o mare
concentraţie de substanţe antioxidante, precum
vitamina C, carotenoid şi bioflavonoid.
Este recomandată includerea în dieta fructelor
şi a legumelor de culoare galbenă/portocalie pentru
că ajută la: menţinerea unei inimi sănătoase;
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asigurarea unui aspect sănătos al corpului; întărirea sistemului imunitar; reducerea
riscului de cancer.
Fructe şi legume de culoare galbenă / portocalie mere galbene; caise; pepene
galben; agrise; smochine; grepfrut; lămâi; nectarine; portocale; mango; papaya; piersici;
pere galbene; curmale japoneze; ananas; mandarine; morcovi; ardei galbeni; cartofi;
dovleac; porumb; roşii galbene.
Culoarea portocaliu este o culoare antioboseală. Ea este recomandată tuturor
temperamentelor.
Portocaliul stimulează sistemul respirator şi faciliteaza asimilarea calciului. De
asemenea, această culoare este un foarte bun stimulator sexual şi îmbunătăţeşte
digestia.
Culoarea galbenă stimulează sistemul nervos central, măreşte capacitatea
digestivă, îmbunătăţeşte tonusul, ameliorează digestia.
Stimulează nervul optic, sistemul limfatic, influenţează funcţionarea normală a
sistemului cardio-vascular.
Oferă caldură, satisfacţie, admiraţie, înviorare,
stimulează vederea, calmant al psihonevrozelor,
senzaţie de apropiere în spaţiu, stimulează şi întreţine
starea de vigilenţă, sporeşte capacitatea de concentrare
şi mobilizează atenţia, predispune la comunicativitate
profundă, conferă o stare de împlinire mental.
Produsele portocalii şi galbene conţin mult
betacaroten, dar şi o concentraţie mare de potasiu şi de
carbohidraţi. Legumele şi fructele galbene conţin multă
vitamina C, unul dintre cele mai bune exemple fiind chiar lămâia. Aceste alimente
stimulează sinteza de anticorpi şi sunt foarte benefice pentru vedere.
Verdele, culoarea naturii, a vegetaţiei, este
reprezentativ, în special, pentru fructe şi legume.
Verdeţurile conţin doze importante de
vitamine şi minerale, în special de vitaminele C şi
E, dar şi de fier şi magneziu, motiv pentru care
sunt indicate în cure de slabit şi in diete de
detoxifiere.
Pe lângă minunatele lor proprietăţi,
alimentele verzi au şi arome deosebite, cele mai
convingătoare fiind plantele aromatice.
Culoarea alimentelor este indiciul unei anumite
doze de elemente nutritive pe care acestea le conţin.
Oricine poate distinge sursele anumitor vitamine sau
minerale dacă se ghidează după acest principiu.
Acum, că priveşti alimentele cu alţi ochi, ce-ar fi să
îţi prepari o salată cât mai colorată?
Una care să conţină cel puţin unul sau două
produse alimentare din fiecare grupă de culori.
Desi la prima vedere o dieta «dupa culorile
alimentelor» pare o aiureală, respectând această regulă a
diversităţii coloristice automat vei mânca mai multe legume.
Legumele colorate conţin fitonutrienţi (substanţe găsite în
plante în cantităţi relativ mici) care aduc foarte multe beneficii
pentru sănătate.
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Obiceiul colorării oualor de Paşti este unul dintre cele mai cunoscute în
lume. Pentru creştini, culoarea roşie semnifică puterea purificatoare a focului şi
sângele scurs pe cruce al lui Hristos.
Mâncând mâncare colorată, dar cât mai naturală, trecerea de la o
alimentaţie bazată pe junk-food-ul îmbibat cu chimicale spre una sănătoasă,
bazată pe alimente neprocesate, este mai uşoară.
Mi se pare mai apetisantă o salată multicoloră cu diverse vegetale (ardei
roşu şi verde, morcov, sfeclă roşie, broccoli, fasole verde) decât un terci cu aspect
......a constituit din «cereale cu lapte».
Mai rămâne problema gustului, pentru că alimentele procesate conţin
celebrii potenţiatori de aromă. E normal ca
atunci când treci de la chimicale la o
alimentaţie naturală să ţi se pară că
mâncarea nu are un gust suficient de
puternic.
Totuşi, în scurt timp vei redescoperi
savoarea legumelor proaspete şi chiar a unui
ou fiert moale sau a brânzei «de ţară».
Pe rafturile magazinelor se duce o
adevarată luptă între produsele naturale şi cele
pline de E-uri, iar cele din a doua categorie
câştigă de cele mai multe ori.
Ţine de noi să ne informăm şi să alegem ce e mai sănătos atât pentru organismul
nostru, cât şi pentru mediul inconjurător. Nu trebuie să uităm că şi produsele cosmetice
sau cele de curăţare şi întreţinere a locuinţei conţin ingrediente toxice şi că acest lucru
ar trebui să ne determine să le înlocuim cu produse organice. Există însă dispute cu
privire la beneficiile enumerate de cele mai multe studii în domeniu.
Nu putem să nu ne întrebăm însă de ce alte studii
au demonstrat că oamenii care consumă alimente
naturale sunt mai sănătoşi şi au o durată de viaţă mai
mare decât a celor care consumă şi alimente modificate
genetic.
Unele dintre E-urile care se găseau în produsele de
pe piaţa din România au fost interzise abia recent. Am
consumat deci, ani de zile, alimente care erau în mod cert
dăunătoare. Şi totuşi, nimeni nu a interzis până acum
alimentele organice.
Chiar dacă unele studii se contrazic, ţine de noi să ne informăm cât mai mult şi să
luăm decizia corectă în ceea ce priveşte o alimentaţie sănătoasă.
Întrebat care ar fi cea mai rentabilă afacere cu care românii ar putea penetra
piaţa europeană, un oficial a raspuns prompt: cultivarea legumelor ecologice.
Grija pentru sănătate, în general, şi pentru cea a copiilor, în mod special,
meniurile marilor restaurante, dietele simandicoase – toate reclamă produse sănătoase,
cultivate ecologic.
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Care este impactul culorilor asupra vânzărilor.
Ce culori preferă bărbații? Dar femeile?
Fiind parte a oricărui design, alegerea culorilor joacă un rol important în
comunicarea vizuală efectivă și, într-o măsură, în luarea deciziei de cumpărare
din partea consumatorului
Culoarea influențează mult recunoașterea unui brand.
Mulți din cumpărători indică «culoarea» ca răspuns la întrebarea «de ce
cumpără produsul respectiv?»
Cea mai populară culoare este cea albastră.
Cea mai puțin preferată este cafeniul și portocaliul.
Culori considerate «ieftine» sunt portocaliul, urmat de galben.
Bărbații preferă culorile mai saturate (aprinse, intense, vii), în timp ce
femeile preferă culorile mai puțin saturate (pale, mai puțin intense). Bărbații au o
toleranță mai mare față de culorile acromatice (alb, negru și tonalități de gri).
Femeile preferă culorile deschise, în timp ce bărbații pe cele mai
întunecate. Femeile sunt mai exacte ca bărbații când numesc o anume culoare.
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Concluzii
Cercetătorii sugerează că o alegere corectă a culorii influențează pozitiv, mai ales
din punct de vedere psihologic, fiind un element de baza în obținerea de adevărate
performanțe în vânzări, în timp ce o alegere neinspirată poate conduce la eșecul unei
strategii.
In concluzie, culoarea este în mod decisiv un factor de influență al
comportamentului consumatorilor, atrage, vorbește, dă «eticheta», definește, ajută la
memorarea momentului publicizat, inspiră emoții, creează interes, satisface o anumită
nevoie și stimulează acea parte inconștientă și instinctivă din noi.
Parte integrantă a comunicării, culoarea reprezintă un instrument puternic,
capabil să convingă și să influențeze publicul, demn de apreciat la adevărata sa valoare.
Aceste practici le găsim astăzi prin adaptarea permanentă a sortimentelor la
cerințele pieții și prin prezentarea corespunzătoare a mărfurilor.
Culorile clare, luminoase sunt cele care se vând cel mai bine și fără îndoială ele
dau impresia că o anumită piesă sau produs este mai mare, mai bun.
În comportamentul uman, calitățile senzoriale, ca gustul, mirosul, culoarea,
consistența au o tonalitate afectivă aparte.
Ele constituie primul contact al consumatorului cu produsul și determină decizia
lui de a cumpăra.
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IV. ESTETICA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ ŞI
UNIVERSALĂ

EMOŢII ESTETICE ÎN «COMEDIILE D-LUI CARAGIALE», DE TITU MAIORESCU
«„O noapte furtunoasă”, „Conul Leonida faţă cu reacţiunea”, „O scrisoare pierdută”,
„D-ale carnavalului” – cine din cei care se duc la teatrul român nu a văzut una sau alta din
aceste comedii?»
Publicul primelor prezentări a judecat astfel «plantele adevărate» ale lui
Caragiale: «O scrisoare pierdută» a avut un mare succes, dar «Conul Leonida...», jucat pe
o scenă de a doua mână, nu a plăcut. Nici comediile celelalte. Statusul special pe care-l
înfăţişează este luat de jos, arătându-ne unele sentimente omeneşti. Conul Leonida
citeşte jurnale, explică nevestei sale esenţa republicii, cum o pricepe el; onoarea lui
Garibaldi e rea, iar avocatul Farfuridi face discursuri electorale. Adevăratul om onest
este simplul «Cetăţean», alegător, care este întotdeauna «turmentat».
Tipurile înfăţişate în Comediile d-lui Caragiale» « trebuie să vorbească cum
vorbesc ei, numai astfel ne pot menţine în iluzia în care ne transportă. Eminentul exeget
atrage atenţia că artistul recreează realitatea dintr-o perspectiva ideal-artistică, fără
nicio preocupare practică. În articol se precizează faptul că în lumea artei nu poate fi
vorba de «rival», ci fiecare scriitor are dreptul său literar incontestabil.
«Comediile d-lui I. L. Caragiale» reprezintă al doilea studiu în care sunt
prezentate ideile
estetice ale lui Titu Maiorescu după «O cercetare critică asupra poeziei române de la
1867». Acum criticul îşi propune să explice raportul dintre frumuseţea artei şi realitatea
socială, răspunzând, în acela şi timp, la întrebarea dacă arta are o misiune moralizatoare.
O altă problemă pusă în discuţie este cea referitoare la moralitatea comediilor lui
Caragiale, afirmându-se, fără ezitare, că arta a avut întotdeauna o îndeplinire, deoarece
«orice emoţie estetică [...] face pe om stăpânit de ea, pe câtă vreme este stăpânit, să se
uite pe sine ca
persoană şi să înalţe lumea ideală».
Gabriela ELISEI, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA FETEI DE ÎMPĂRAT ÎN «LUCEAFĂRUL», DE MIHAI EMINESCU
«A odată ca-n poveşti,
A fost ca niciodată.
Din rude mari împărăteşti,
O prea frumoasă fată»
«Luceafărul» este una dintre cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu,
începută încă din 1873, dar scrisă şi finisată de-a lungul multor ani până la publicarea sa,
în aprilie 1883, în Almanahul societăţii studenţeşti «România Jună», din Viena.
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Academia Recordurilor Mondiale (World Records Academy) a anunţat în ianuarie
2009 că «Luceafărul» este cel mai lung poem de dragoste. Poemul are ca sursă principală
de inspirație basmul popular românesc «Fata în grădina de aur», cules de germanul
Kunisch, valorificat mai întâi într-un basm și apoi prelucrat în cinci variante succesive.
«Luceafărul» devine astfel un poem filosofic, în care tema romantică a condiţiei
omului de geniu capătă strălucire desăvârşită.
Forma poemului e narativ-dramatică, datorită formulei de introducere («a fost
odată»), prezenței unui narator, povestirii făcute la persoana a III-a , existenței
personajelor, construcției gradate a subiectului și prezenței dialogului (cu formele
specifice de adresare). Și totuși, «Luceafărul» este un poem liric, schema epică fiind doar
cadrul, personajele, întâmplările şi metaforele sintetizând idei filosofice. Această
interferență de genuri conferă poeziei o mare profunzime și posibilități multiple e
interpretare.
Poemul este alcătuit din patru tablouri:
1. Dragostea dintre fata de împărat şi Luceafăr.
2. Idila dintre Cătălin şi Cătălina.
3. Călătoria Luceafărului spre Demiurg, pentru a cere dezlegarea de nemurire.
4. Reîntoarcerea Luceafărului.
Tematica poemului eminescian este complexă: iubirea, natura, timpul, lumea
cosmică, condiţia umană, condiţia creatorului de geniu.
Iubirea este prezentată în două ipostaze: terestră şi cosmică. Cadrul natural este
agreabil, protector, plin de armonie. Timpul este efemer, raportat la condiţia umană şi
infinit pentru univers.
Lumea cosmică este în opoziţie cu lumea terestră, exponenţii lor fiind în relaţii de
incompatibilitate. Omul este muritor, îşi realizează visurile, dar geniul rămâne
nemuritor, singur, fără să fie iubit şi fără să iubească.
Motivele romantice sunt terestre: marea, castelul, teiul şi cosmice: luceafărul,
stelele, cerul, luna, fiind cele specifice romantismului: visul, somnul, îngerul, demonul,
zborul cosmic. Lumea comună, opusă genialităţii creatoare, este reprezentată prin
perechea Cătălin-Cătălina. Deşi are unele ambiţii morale, Cătălina este totuşi, incapabilă
să se ridice la înălţimea geniului, de care nu se poate apropia, spre a-l face fericit, pentru
că nu-l înţelege.
După multe încercări, Eminescu reuşeşte să-i facă un portret concentrat, ce
surprinde prin simplitatea sa plină de profunzime. Este cunoscut din manuscrise
întregul proces de selectare a unui cuvânt care să definească cel mai bine frumuseţea
fetei de împărat. Eminescu renunţă la un şir de metafore: ghiocel, grangure, pasăre,
giuvaer, în favoarea adjectivului «frumoasă», la superlativul popular, format cu prea.
Alegând-o pe fată «din rude mari împărăteşti» şi atribuindu-i însuşirea de «prea
frumoasă», Eminescu o singularizează, urcând-o cu mult deasupra semenilor săi, pentru
a o putea înzestra cu aspiraţia către absolut şi a o apropia de fiinţa superioară
Luceafărului. Astfel, se creează o mişcare pe verticală, interferenţa dintre cele două
planuri: cosmic-terestru devenind posibilă.
La fel, comparaţia din strofa a doua «Cum e fecioara între sfinţi / şi luna între
stele», deschide poemul spre viziunea cosmică, depăşind de la bun început cadrul
terestru. Atrasă de strălucirea Luceafărului, îl îndeamnă, în vis, să coboare, însă refuză
să-l urmeze în întinderile cosmice.
Cu toate că se simte bine în preajma Luceafărului, superioritatea acestuia o
copleşeşte şi o înspăimântă: «Ochiul tău mă-ngheaţă...», «Privirea ta mă arde». Prin
urmare, se va întoarce spre Cătălin. În relaţia dintre Hyperion şi Cătălina poetul opune
luceafărului, într-o antiteză romantică, pe Cătălin.
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Pentru a reliefa mai bine contrastul dintre Luceafăr şi Cătălin, reprezentant al
lumii în care geniul nu este preţuit, poetul îl plasează pe cel din urmă pe treapta socială
cea mai de jos: un copil de casă, bastard, pripăşit la curtea împărătească. Însuşirile
principale ale tânărului sunt viclenia şi îndrăzneala.
Cătălin pare reflexia masculină a Cătălinei, iar acest lucru este sugerat în strofa: «Încă de mic / Te cunoşteam pe tine / Şi guraliv, şi de nimic. / Te-ai potrivi cu mine» şi
subliniat prin identitatea numelor.
Idila dintre cei doi, din partea finală a poemului, nu este plasată între zidurile
înguste ale castelului, ci în spaţiile largi ale unei naturi primitoare, poleite de razele lunii
şi înmiresmată de mirosul teilor, ridicând dragostea pământeană la cele mai sus cote ale
sale.
Ana-Maria VASILIU, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMOASA «FLOARE ALBASTRĂ», DE MIHAI EMINESCU
«Ce frumoasă, ce nebună
E albastra-mi dulce floare!»
Estetica este un domeniu al filosofiei care are ca obiectiv principal analiza
frumosului, în sens larg. Domeniul esteticii are în vedere conceptualizarea frumosului
artificial, creația umană, dar și conceptualizarea frumosului natural, ca de pildă, un
peisaj.
«Floare albastră» este o poezie scrisă de Mihai Eminescu și publicată la 1 aprilie
1873, în revista «Convorbiri literare». Această creație literară constituie, după cum
spunea Vladimir Streinu, «primul mare semn al operei viitoare». Această poezioară
romantică face parte din tema iubirii și a naturii, dar, spre deosebire de alte poezii,
aceasta este înnobilată cu profunde idei filosofice, care vor ajunge la desăvârșire în
poemul «Luceafărul».
Motivul «florii albastre» se întâlnește la romanticul german Novalis și semnifică
împlinirea iubirii ideale după moarte, într-o altă lume, cu speranța realizării cuplului. În
literatura italiană, în poezia lui Leopardi, motivul florii sugerează puritatea iubirii și
candoarea iubitei, iar in сadrul romantismului eminescian semnifică aspirația spre
iubirea ideală posibilă, proiectat, în viitor, dar și imposibilitatea împlinirii cuplului, idee
îmbogățită de poet cu accente filosofice profunde privind incompatibilitatea. O altă
interpretare pe care critica românească a dat-o acestui motiv literar este aceea a «florii
de nu-mă-uita», simbol al credinței autohtone că iubirea împlinită rămâne mereu în
amintirea, în mintea și sufletul omului îndrăgostit.
Ideea poetică exprimă tristețea și nefericirea omului de geniu pentru neputința
de a atinge absolutul iubirii.
Prima secvență poetica exprimă monologul iubitei, care începe prin situarea
iubitului într-o lume superioară, o lume metafizică, el fiind «cufundat în stele / Și în nori,
și-n ceruri nalte», semnificând un portret al omului de geniu. El meditează asupra unor
idei superioare semnificate prin cateva metafore ce subliniază cultura, cunoașterea,
istoria «câmpiile Asire», măreția, tainele «piramidele-nvechite» și geneza universului,
«întunecata mare». Lirismul subiectiv din această secvență atestă prezența eului liric,
prin adresarea directă a fetei, care ar dori ca iubitul să aparțină lumii obişnuite și să-și
găsească fericirea alături de ea.
A doua secvență ilustrează monologul liric al eului poetic, în care se accentuează
superioritatea preocupării și a gândirii sale, prevestind finalul poeziei. Iubita este
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«mititică» și, deși poetul recunoaște că «ea spuse adevărul», se distinge o ușoară ironie
privind neputința lui de a fi fericit cu iubirea banală, atitutine exprimată cu
superioritatea omului de geniu: «Eu am râs, n-am zis nimica».
Următoarea secvență poetică, monologul liric al fetei, începe printr-o chemare a
iubitului în mijlocul naturii, al cărei motive romantice specifice liricii eminesciene:
codrul, izvorul, văile, stâncile, sunt în armonie desăvârșită cu stările îndrăgostiților: «Hai în codrul cu verdeață, / Und-izvoare plâng în vale, / Stânca stă să se prăvale / În
prăpastia măreață».
A patra secvență constituie monologul liric al sinelui poetic, încărcat de profunde
idei filosofice. Uimirea eului liric pentru frumusețea și perfecțiunea fetei este sugerată
de o propoziție exclamativă: «Ca in stâlp eu stau în lună!», iar superlativul «Ce frumoasă,
ce nebună!» sugerează miracolul pe care îl trăise în vis, îndrăgostitul pentru iubita
ideală.
Muzicalitatea poeziei, dată de măsură, ritmul trohaic şi rima îmbrăţişată, este în acord cu
ideile exprimate, ceea ce se numeşte «armonie imitativă».

Concluzionând, poezia reprezintă o capodoperă a creației eminesciene din
perioada tinereții, unde este prezentată iubirea într-un cadru rustic, plin de imagini
artistice și figuri de stil, semnificative pentru estetica «poetului nepereche».
Diana MOLDOVAN, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
IMAGINEA CĂŢELULUI ŞTRENGAR ŞI DRĂGĂLAŞ ÎN «ZDREANŢĂ», DE TUDOR
ARGHEZI
«L-ați văzut cumva pe Zdreanță,
Cel cu ochii de faianță?
E un câine zdrențuros
De flocos, dar e frumos»
«Zdreanță» este una dintre cele mai frumoase poezii destinate copiilor. Este o
scurtă povestire alegorică, în versuri, în care autorul personifică un cățel pentru a
satiriza deprinderea de a fura, prin urmare, este o fabulă.
Poezia dedicată cățelului favorit, Zdreanță, a fost cuprinsă în volumul «Prisaca»,
publicat în anul 1954. Zdreanță este cel mai cunoscut câine din curtea Arghezi, dar și cel
mai iubit.
Un portret memorabil, într-o versiune de poveste, în versuri, plină de suspans şi
învățăminte. El este un cățel foarte iubit de familia pe care o slujește, este considerat un
copil, numele Zdreanță i s-a tras de la înfățișarea sa lățoasă. Blănița îi părea «strânsă din
petice», probabil, de nuanțe diferite, dispuse neuniform, o haină peticită, ochii ca de
sticlă, «de faianță», puneau în evidență mozaicul colorat din jurul pupilelor și împreună
cu un botic adorabil (un năsuc cu «nara cârnă») ce dadeau înfăţişarea unei jucării de
pluş.
Aspectul acesta drăgălaș, parcă improvizat de natură, este dublat de un
comportament dezordonat, abătut de la calea cea dreaptă, cățelul, un ștrengar fără
pereche, în loc să fie paznic peste ogradă, se năvălește și deprinde obiceiul unui
oarecare.
Vasilica HUȚANU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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FEMEIA GRAŢIOASĂ ŞI MISTERIOASĂ ÎN «ENIGMA OTILIEI», DE GEORGE
CĂLINESCU
«Fata părea să aibă optsprezece-nouăsprezece ani. Fața măslinie, cu nasul mic si
ochii foarte albaștri...»
George Călinescu este considerat unul dintre cei mai importanți critici literari
români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Nicolae
Manolescu şi Mihai Cimpoi.
Romanul «Enigma Otiliei» a lui George Călinescu a apărut în perioada interbelică,
în anul 1933. Acesta este un roman realist, de tip balzacian, modern, obiectiv şi clasic.
Tema operei este prezentarea unor aspecte ale burgheziei bucureștene de la
începutul secolului XX, ceea ce determină caracterul citadin și social al operei. Una dintre
teme poate fi senzualitatea și frumusețea Otiliei cu care «învârte» bărbații din jurul său.
Titlul operei a fost inițial «Părinții Otiliei», acesta reflectă ideea balzaciană a
paternității. Autorul schimbă titlul, iar accentul cade pe Otilia, astfel aceasta devine o
enigmă, pentru că fiecare personaj din roman o percepe diferit, ea fiind o femeie
grațioasă și frumoasă, dar rămânând enigma romanului.
Esteticianul George Călinescu se deosebește prin felul său de a descrie fiecare
detaliu. El ne prezintă detaliat aspectul fizic al personajelor. Spre exemplu, descrierea
din punct de vedere estetic de la început a tânărului: «Uniforma neagră îi era strânsă
bine pe talie, ca un veșmânt militar, iar gulerul tare și foarte înalt și șapca umflată îi
dădeau un aer bărbătesc și elegant».
Acțiunea romanului începe cu venirea tânărului orfan Felix Sima la București, în
casa unchiului și tutorelui său, pentru a studia medicina.
Se scoate în evidenţă viața burgheză, faptul că banii, călătoriile și accesoriile
prețioase o atrag mai mult pe Otilia decât inteligența lui Felix: «Inelul în chestiune era pe
degetul mic al mâinii stângi...». Ea era genul feminin care surprindea doar atenție și
slăbiciune din partea bărbaților și invidie din partea femeilor: «Otilia își ridicase sus
picioarele subțiri și goale, vârâte de-a dreptul în pantofi, îmbrățișându-le cu brațele, și-și
scutura râzând pletele, care.i căzuse pe ochi».
Tipurile de personaje atestă realismul romanului prin aceea că fiecare erou este
dominat de o trăsătură de caracter definitorie, dar Călinescu depășește limitele
clasicului prin faptul că le conferă în plus dimensiune socială și una psihologică,
realizând adevărate caractere: Costache Giurgiuveanu este întruchiparea avarului,
Stănică Rațiu este tipul parvenitului, Aglae este «baba absolută fără cusur în rău», Titi
reprezintă tipul retardatului, Aurica - fata bătrână, Felix este definit de autor ca «martor
și actor», iar Otilia - eternul feminin enigmatic.
Cristina BACIU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FEMEIA DEVOTATĂ ŞI CREDINCIOASĂ ÎN «BALTAGUL», DE M. SADOVEANU
«Ochii ei căprui, în care parcă se răsfrângea lumina castanie a părului, erau duşi
departe».
«Baltagul» este un roman mitic, de tip tradiţional, scris de Mihail Sadoveanu şi
publicat pentru prima dată, în volum, în noiembie 1930, de către editura «Cаrtea
Românească», din Bucureşti. Romanul prezintă călătoria Vitoriei Lipan pe urmele soţului
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ei, oierul Nechifor Lipan, pentru a afla ce s-a întâmplat ce acesta şi pentru a-i pedepsi,
după o lege nescrisă, pe cei doi tovarăşi ce l-au ucis şi jefuit.
Vitoria este personajul principal, dinamic, puternic individualizat, reprezentând
tipul femeii justițiare care pleacă împreună cu fiul ei în căutarea «dragostei ei de
douăzeci și mai bine de ani, Nechifor». Ea este descrisă ca fiind o femeie frumoasă, cu
ochii căprui, «aprigi și încă tineri, care erau duși departe». Ea este o femeie tradițională,
tipică mediului din care face parte: «Nevasta se ridica în picioare, își pături pe ea
catrințe... Apoi intra în odaia din dreapta și-și schimba broboada […]».
Dar ea, la rândul ei, nu era înțeleasă de mulți: «ea era deasupra tuturor, avea
întrânsa o privire ș-o taina pe care Lipan nu era în stare să o dezlege». Cu toate acestea,
unii bărbați erau atrași de iscusința şi misterul ei: «dacă n-aș fi ovrei și însurat și
munteanca asta n-ar avea soț, într-o săptămână aș face o nuntă».
Soția lui Nechifor era o femeie credincioasă și apela mereu la Dumnezeu pentru a
o ajuta să-și găsească soțul: «întâi am să fac rugăciunile de cuviință de la Maica
Domnului, zise ea. După aceea am să țin post negru doisprezece vineri în şir. Pân’ atunci
poate mi se întoarce omu'». În fața lui Dumnezeu ea se arată întotdeauna umilă și cu fața
plecată.
«Baltagul» este un roman deosebit. Sadoveanu a descris în acest roman dorința
unei femei de a afla adevărul și, în cele din urmă, de a-și răzbuna soțul. Stăruința ei este
remarcabilă: și faptul că are încredere în ea, și intuiția ei este impresionantă, toate dau
dovadă de un devotament nemaivăzut, deoarece nu multe femei ar avea curajul să plece
în căutarea cadavrului soțului ei. În același timp, este o persoană puternică, iar această
operă ne inspiră faptul că, orice s-ar întâmpla, trebuie să mergem mai departe cu capul
sus și să urmăm exemplul Vitoriei.
Iulia-Denisa GIURGIU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA VÂRSTEI ÎN «ROMANUL ADOLESCENTULUI MIOP», DE M.
ELIADE
«Pentru Robert eu sunt „doctorul”. Am toate simptomele: urâţenie, miopie precoce
şi desfiguratoare, preocupări erudite»
«Nu vreau să fiu comun. Aceasta este spaima sufletului şi a trupului meu» , spune
Mircea Eliade în caietele lui. În ele își nota experiențele din care mai târziu transfera
viitoarele romane. Toată frumusețea romanelor sale stătea atât în personalitatea, cât și
în sinceritatea cu care le scria. Așa cum în «Romanul adolescentului miop» povesteşte
viața de adolescent, fără nevoie de inspirație, deoarece își scria propria viață. Mircea
Eliade povestește despre frumusețea anilor de liceu, de colegi si prietenii săi şi despre
cei pe care nu îi suferea, despre cărțile pe care le-a citit și fără de care nu ar putea trăi.
Acesta îți dorea să devină un mare scriitor, nu îi plăcea matematica, așa că s-a
gândit să scrie «Romanul adolescentului miop», pentru a impresiona profesorii şi pentru
a nu rămâne corigent. Deoarece neglija programa școlară şi materiile care nu îi plăceau,
este luat drept incapabil şi leneş de profesoară şi de parinţi şi totodată lipsit de atenţia
fetelor. În fiecare zi scria în jurnalul său şi îşi făcea idei pentru a începe romanul. Timpul
a trecut şi acesta nu scrisese încă romanul. Rămăsese corigent, dar niciodată nu lăsase
cărțile şi cititul, fiind şi îndrăgostit. Pentru trecerea claselor şi absolvirea liceului a
trebuit să înveţe.
Scopul real al tânărului Mircea Eliade este autocunoaşterea, nu prin imitarea
modelelor străine, ci prin învingerea slăbiciunilor şi descoperirea de sine: «Trebuie să
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mă cunosc. Trebuie să știu odată singur cine sunt şi ce vreau. Am amânat mereu lucrul
acesta, pentru că mi-era teamă».
În opinia mea, acest roman are calitatea de a permite să ne regăsim în tragediile
sufleteşti ale adolescentului Mircea Eliade. Suntem facuţi părtaşi la lupta lui, la victorii și
eşecuri, dar, mai ales, înțelegem cum a început destinul unui om. Autorul introduce
reflexii personale în scena romanului şi o mulțime de personaje, majoritatea
adolescentine, ca şi el. Iubirile adolescentine, mansarda care este refugiul adolescentului
frământat de problemele sufleteşti, prietenii săi cu care împărtăşeşte griji şi pasiuni
comune, toate acestea sunt mici elemente care fac din acest roman unul genial. Este un
roman în care fiecare lucru scris în el cu siguranţă l-am trait şi noi, măcar o data.
În concluzie, nu începeţi să citiți acest roman cu gândul la celelalte opera ale lui
Eliade, pentru că este posibil să-i rataţi tot farmecul şi interesul.
Citiți romanul cu inima uşoară şi cuprinşi de nostalgia anilor de liceu!
Puterea îi stă în simplitate şi naivitate.
Este un roman fără final, pentru că se sfârşeşte cu începutul vieţii lui Mircea
Eliade…
Marinela BÎRZU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA MAMEI ÎN LIRICA LUI GRIGORE VIERU
«Uşoară, maică, uşoară,
C-ai putea să mergi călcând
Pe seminţele ce zboară
Între ceruri şi pământ!»
Calea de cunoaştere şi de înţelegere a creaţiei unui scriitor începe, cu certitudine,
de la studierea acesteia în şcoală.
Grigore Vieru a abordat constant câteva teme esenţiale: mama, patria, graiul,
iubirea, războiul, copilăria, artistul şi creaţia. În ceea ce priveşte tema mamei, este foarte
dificil, mai ales, în scopuri didactice, de ales câteva opere reprezentative, deoarece
poezia despre mamă a lui Grigore Vieru reflectă atitudinea monografică a poetului faţă
de această fiinţă, printr-o abordare amplă, din diverse unghiuri de vedere, organizate de
exegetul M. Cimpoi în următoarea schemă: «De la ataşamentul afectiv, profund, dar
ţinând de o esenţă autobiografică, ce coboară viziunea pe un plan transparent al
concretitudinii («Cântec cu acul», «Autobiografică», «Cămăşile», «Poem», «Mama
poetului»), de la ritualicul contemplat grav, dar fără patos imnic, manifestat în сântece
pentru Mama, până la Litanii pentru orgă, în ale căror accente poetic-tragice se exprimă
risipirea Întregului, Muma este pe rând şi, bineînţeles, în chip amalgamat, prezenţa
umană concretă, chip spiritual, simbol, mit».
Elementele estetice din poezia «Mamă, tu eşti» de Gr. Vieru sunt descriptive
«Creştetul tău / Vârful muntelui / Acoperit cu nea», «Ochii tăi / Mări albastre», «Palmele
tale / Arăturile noastre», «Respiraţia ta / Nor / Din care curg ploi / Peste câmp şi oraş»,
aceste exemple deduc descrierea chipului mamei şi chiar a fizicului.
Tema des abordată în poeziile lui Grigore Vieru este tema mamei. O iubea mult pe
mama lui. În poezia «Mi-e dor de tine, mamă», Grigore Vieru descrie mama, o compară
cu cele mai frumoase lucruri de pe pământ, cu minunile create de Dumnezeu. «Măicuţa
mea grădina. Cu flori, cu nuci şi miere». Aici scriitorul basarabean o compară pe mama
cu o grădină cu flori frumoase, precum chipul ei şi fizicul perfect.
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Grigore Vieru are nenumărate poezii în care descrie frumuseţea mamei printre
care amintim: «Mâinile mame», «Chipul mamei», «Tăcerea mamei», «Făptura mamei».
Am lecturat multe poezii de-ale lui Vieru, chiar pe unele le-am memorat, sunt foarte
frumoase, fine, pure, sincere şi, desigur, estetice.
Adriana CIOBANU, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA FEMEII ÎN LIRICA LUI A.S. PUŞKIN, M.I. LERMONTOV ŞI S. ESENIN
«Ce zi frumoasă! Ger şi soare
Iubita mea, mai dormi tu, oare?»
(A.S. Puşkin, «Dimineaţă de iarnă»)
Alături de celelalte arte: arte plastice, muzică, sculptură, coregrafia etc, literatura
reprezintă domeniul artistic unde se manifestă frumosul. Estetica literaturii este un
domeniu al filosofiei, are ca scop analiza frumosului. Îşi are originea din termenul
grecesc «aisheton» care înseamnă ceva capabil de a fi perceput prin intermediul
simţurilor. În filoşofie a fost introdus de A.G. Baumgarten, în 1750, în lucrarea
«Aesthetica». Baumgarten distinge între cunoaşterea senzorială şi cunoaşterea pură (a
gândirii) prin contrastul esteticii şi a logicii prima urmăreşte frumosul, iar a doua
adevărul.
Estetica în lirica marilor poeţi ruşi, romantici şi modernişti, are în prim plan
frumosul feminin, fie ca vorbim de iubită sau mamă.
În poezia «Şalul negru» scrisă de Alexandr Sergheevici Puşkin întâlnim ideea
răzbunării din cauza trădării în dragoste. Încă din titlul cromatica nu ne duce cu gândul
la ceva frumos, trezindu-ne gânduri întunecate. Romanticul rus a scris poezia în 1820,
când era în exil la Chişinău. Nu întâmplător poezia are subtitlul «Cântec moldovenesc»,
fiind alcătuită din distihuri:
«Pe când fusesem tânar si-ncrezator, trufas,
O tânără grecoaică iubit-am pătimaş.
Fermecătoarea fată mă dezmierdă oricând,
Dar ziua cea cumplită se arătă curând»
Alexandr S. Puşkin admira multe femei frumoase, remarcându-le, din punct de
vedere estetic, frumuseţea exterioară şi emoţionanta frumuseţe interioară. Creaţia
inegalabilului Puşkin «Eu te-am iubit...» a devenit un exemplu al poeziei sufletului:
«Eu te-am iubit; şi poate că iubirea,
În suflet încă nu s-a stins de tot;»
Fiinţa sufletului, puritatea şi admiraţia sublimă, recunoştinţa pentru faptul că o
femeie a intrat în viaţa lui este primul lucru pe care îl putem înţelege şi simţi, când ne
întâlnim cu o aşa poezie. Apoi, citind şi recitind, descoperim sensurile profunde, morale
şi estetice.
Mihail Iurevici Lermontov, un alt mare poet-romantic rus, descrie frumusețea
femeii din Caucaz. În poemul «Demonul», geniul singuratic este simbolizat prin fiinta
biblicului înger căzut. Izgonit din Paradis, el îsi aminteste de vremea când strălucea ca
heruvim, «setos de-a şti». Proscris, el rătăceşte, «stăpân pe-acest mărunt pământ» şi se
îndrăgosteşte de frumoasa Tamara, prinţesa georgiană, fiica lui Gudal, încercând să
învingă solitudinea:
«El intră, dornic să iubească,
Spre bine-i sufletul deschis,
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Gândind: de-acum o să trăiască
O viaţa-două, să renască».
Un alt tip de exprimare a frumuseţii feminine se regăseşte în lirica poetului rus
Serghei Esenin, mai ales, în poezia «Scrisoare mamei», aceasta din urmă rămânând fiinţa
care i-a dat viaţă «cântăreţului naturii ruse» şi care îl protejează prin dragostea ei fără
margini.
Mama este centrul universului eseninian, punctul de legătură cu trecutul, cu
lumea ancestrală a Rusiei:
«Tu tot mai trăieşti, bătrână mamă?
Ţie cu supunere mă-nchin!
Mica-ţi casă, seara de aramă,
Lumineаz-o paşnic şi senin».
Concluzionând, frumosul feminin îmbracă diverse forme de manifestare în marea
literatură rusă, în special, în creaţiile lui A.S. Puşkin, M.I. Lermontov şi S. Esenin.
Eliza BOLOGAN, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA FIZICĂ ŞI SPIRITUALĂ ÎN CITATE DIN ROMANUL «IDIOTUL», DE F.M.
DOSTOIEVSKI
«Într-o zi frumuseţea va salva omenirea»
«Cele trei fete ale generalului – Alexandra, Adelaida şi Aglaia - erau de o
frumuseţe răpitoare. Atrăgeau atenţia tuturor. Străluceau prin inteligenţă şi talente».
«Nastasia Filippovna era o femeie tânără, de o rară frumuseţe. Era îmbrăcată întro rochie de mătase neagră, cu o croială foarte simplă şi elegantă, dar fără pretenţie;
părul, probabil, castaniu era strâns într-o pieptănătură simplă de tot, ochii îi avea negri
şi profunzi, fruntea gânditoare; chipul puţin cam slab şi, poate, prea palid exprima
pasiune, lăsând să intervină o umbră de trufie».
«Posesorul pelerinei, tânăr şi el, era înalt de statură, avea părul foarte bălai şi des,
obrajii supţi şi o bărbuţă rară şi ascuţită, de un blond spălăcit. Ochii lui mari, albaştri,
aveau o expresie blajină, dar şi apăsătoare totodată. Tânărul avea trăsături plăcute, fine
şi delicate, iar faţa îi era palidă».
Mariana STARCIUC, clasa a X-a E
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMOSUL ŞI URÂTUL ÎN «FLORILE RĂULUI», DE CHARLES BAUDELAIRE
«Întreaga-mi tinereţe doar o furtună neagră
A fost, şi prin aceasta rar soarele de jind;
Grădina mea sub tunet mâncată-i de pelagră
Cu doar câteva fructe abia se pirguind»
Dimineți perfecte, soare frumos, aroma cafelei și faptul în sine că ne trezim și mai
avem șansa la o nouă zi de trăit, ne oferă fericire și posibilitatea de a vede și trăi
frumosul. Dar nu toți se bucură și apreciază acest lucru.
Charles Baudelaire în volumul «Florile răului» integrează conceptului de frumos
înțelegerea concret-umanului, a răului, satanicului, mitului, considerând că artistul are
capacitatea de a învinge orice piedică, de a stăpâni prin analogie, simbolul și
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corespondențe, enigmele universului. Volumul ilustrează tragismul condiției umane
moderne, sentimentul scepticismului, dezgustul, plictiseala unite cu revolta.
Cea mai prefăcută combinație este a frumosului și plăcutului, a binelui și răului,
cum o vom numi. Baudelaire printre cuvintele sale sumbre a mai adăugat câte o pată de
frumos, de exemplu, în poezia «Legături tainice» descrie «întunecoasa și adânca
armonie» în combinație cu «proaspete miresme». Un alt exemplu е poezia «Farfuriile»,
în care poetul ne spune despre «truрul fraged», «oglinda sumbră» şi «cer fermecător și
blând», dând răului un plus mic de blândețe și nefrică.
În toate poeziile sale menține puterea răului, a inamicului. În poezia «Dușmanul»
apare într-o notă întunecată și palidă, «furtuna neagră». De asemenea, în «Călugărul
nevrednic», Baudelaire compară «sufletul asemenea unui adânc mormânt», descriind
«rezidurile afumate, bătrâna mănăstire».
«Florile răului» de Charles Baudelaire este un calup de poezii monotone și
sumbre, care, la prima citire, dau o senzație de rece, o luptă între bine și rău, unde răul
devine învingător, dar are şi valenţe estetice.
Mihaela CHIRĂU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA NEMURITOARE ÎN «ROMEO ŞI JULIETA» DE W. SHAKESPEARE
«Ochii tăi frumoşi.
Sunt pentru mine mai primejdioşi
Ca douăzeci de spade de-ale lor.
Priveşte blând: privirea ta blajină
Mă apără de ura lor haină!»
William Shakespeare este unul dintre cele mai importante nume ale literaturii
universale, mare dramaturg şi poet englez. El a scris comedii, drame şi tragedii, dar cea
mai cunoscută operă a sa este «Romeo și Julieta» - o tragedie în cinci acte, scrisă în 1594
care are la baza sa o poveste reală, petrecută în secolul XIV-lea, ea fiind cea mai
cunoscută poveste de dragoste din istoria lumii. Aparține genului liric, iar specia din care
face parte este o tragedie, deoarece are un deznodământ tragic.
Tema acestei opere este iubirea interzisă, iar motivele sunt ura, soarta, lumina,
noaptea, sărutul. Motivul sărutului reprezintă prima apropiere a celor doi. În această
tragedie iubirea apare în mai multe ipostaze. La început se poate observa o iubire
platonică a lui Romeo faţă de Rosalinda, o tânără ce devenise o obsesie pentru acesta.
Când tânărul o întâlneşte pe Julieta, cunoaște dragostea adevărată şi îşi dă seama că
iubirea pentru Rosalinda este nevrednică. O altă ipostază este sugerată de Mercutio
pentru care iubirea înseamnă doar atracție fizică, o pasiune erotică. Tatăl Julietei vede
iubirea ca pe o afacere, căci doreşte ca ea să se mărite cu Paris, chiar dacă ea nu era de
acord. Iubirea este şi va rămâne tema fundamentală a literaturii prezentului, trecutului
şi viitorului.
Opera inegalabilului Shakespeare exprimă iubire, dar şi suferintă, viaţă, dar şi
moarte. În ciuda faptului că familiile celor doi nu se înţelegeau absolut deloc, Julieta fiind
fiica lordului Capulet, iar Romeo fiul lui Montague, familiile acestora erau cele mai
importante din Verona. La începutul piesei, Romeo, o figură romantică, tragic, suferă din
cauza Rosalindei, care nu-i împărtăşeşte dragostea. La dineul fastuos, organizat de lordul
Capulet, Romeo o urmareşte pe Rosalinda şi, în loc să încerce să se apropie de ea, el îşi
petrece timpul tânguindu-se, «sufocându-se sub povara grea a dragostei». Astfel deodată
el observă o femeie superbă de care se îndragosteşte la prima vedere. La fel şi ea se

76

îndragosteşte de Romeo, fără să se cunoască unul pe altul. Spre deosebire de pasivitatea
faţă de Rosalinda, cu Julieta este deosebit de activ, încearcă să se facă remarcat și să-i
smulgă un sărut:
«De pângăreşte mâna-mi, sfânta-ţi mână,
Să ierţi acestor buze ale mele
Cari c-un sărut păcatul vor să-l spele».
După ce ei îşi dau seama că interesul e reciproc, Romeo îi cere jurăminte de
dragoste: «Ce mângâiere-mi ceri tu-n astă noapte? / Dă-mi jurămâtul tău în schimb pe-al
meu". Şi îi cere fratelui Laurence să-i căsătorească în taină. Fratele este surprins, dar
Romeo îi explică că a uitat-o pe Rosalinda. Observăm că deşi abia s-au întâlnit, Romeo
încearcă să se asigure de legătura lor, comportament opus celui faţă de Rosalinda. După
căsătorie, relaţia dintre Romeo şi Julieta devine mai complex şi implică mai multi factori.
Un moment important este cel în care Romeo îl întâlneşte pe Tybalt, cu care este acum
înrudit prin căsătorie. Impulsivul Romeo încearcă să se stăpânească în fața lui, dar, până
la urmă, răspunde provocării acestuia şi îl ucide în luptă. Pentru această crimă este exilat
în Montana şi separat de mireasa lui. În acest timp se decide că a sosit timpul ca ea să se
căsătorească cu Paris, hotărându-se chiar şi data nunții. Julieta nu e de acord cu
hotărârea aceasta şi decide să se sinucidă. Chiar Laurence îi oferă Julietei o poţiune
pentru a-şi simula moartea. Ea hotărăşte să o ia în noaptea dinaintea nunţii pentu a fi
răpită de Romeo. În acea noapte, la sosirea lui Paris, familia Capulet descoperă că Julieta
a murit, iar pregătirile de nuntă se transformă în pregătiri de înmormântare. În actul
final, Romeo se îndreaptă spre Verona pentru a-şi vedea iubita cea frumoasă pentru
ultima dată, el neştiind de planul ei.
Romeo observă că Julieta a murit, dar a rămas cu acelaşi chip frumos şi blând. Îl
omoară pe Paris şi ia şi el otrava, o sărută pe iubita lui pentru ultima dată iar apoi moare.
Julieta se trezeşte după ce a trecut efectul poţiunii, dar, când îl vede pe Romeo că e mort,
se sinucide din nou cu un pumnal.
În opinia mea, cartea «Romeo și Julieta» este o adevărată capodoperă, o poveste
clasică ce rămâne cea mai frumoasă şi totodată cea mai tristă carte pe care am citit-o.
Mesajul este foarte clar: pentru iubire trebuie să luptăm tot timpul, niciodată nu trebuie
să dăm înapoi, astfel dificultăţile vor fi învinse.
În concluzie, cartea lui W. Shakespeare este o poveste de dragoste nemaipomenit
de frumoasă, însă, cu părere de rău, cu un final tragic. Această operă te îndeamnă să lupţi
pentru dragoste până la sfârşit, deoarece ea este cea care ne dă aripi pentru a zbura de
fericire până în al nouălea cer. Dragostea, este cea care îţi face viaţa mai dulce, te face să
nu observi neajunsurile din jur, să uiţi de problemele pe care le ai. Atunci când trăieşti, ai
pentru ce şi pentru cine trăi.
Iubiţi cu inima şi cu sufletul, nu lăsaţi lumea rea să vă învenineze inima! Luaţi
exemplu de la Romea şi Julieta!
Adina-Petronela RUSU, clasa a XI-a F
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢE, CURAJ ŞI BUNĂTATE ÎN «MINUNEA», DE R.J. PALACIO
Tema esteticii este remarcată și în romanul «Minunea», de R. J. Palacio, în care
este prezentată viața unui copil, care a avut ghinionul să se nască cu o malformație la
nivelul feței și acest lucru îi face pe ceilalți să se uite urât la el. Din cauza acestui lucru,
August nu a fost la școală, ocupându-se părinții de educația lui.
Anii au trecut, baiatul înţelegând că oamenii îl văd diferit, chiar dacă în interior
suntem toți la fel. Acesta își spune povestea înainte și după ce a hotărât să se ducă la
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școală pentru prima oară. Interviul a fost un succes și August a fost acceptat la o școală
normală, în clasa a V-a. Nu toți elevii puteau trece peste defectele baiatului. Mulți nu
știau că initial arată altfel și datorită operațiilor estetice s-a ajuns la chipul acceptabil al
acestuia.
Citiți pentru a afla deznodămantul poveștii acestui băiat, care își poate schimba
destinul: «Și am început să plâng. Nu m-am putut abține. Șuvoiul de lacrimi erau așa de
gros, că abia mai puteam vedea, dar nu mă puteam șterge sub masă. Mă uitam după un
locșor în care să dispar. Voiam o gaură în care să cad. O mică gaură neagră care mă
înghite».
Recomand această carte tuturor oamenilor, dar, în special, adolescenților. Este o
poveste emoționantă despre curaj şi bunătate, despre integrare și acceptare, scrisă cu
sensibilitate şi umor. «Nu judeca după aparențe», pare să fie idea de la care pornește R. J.
Palacio, iar una dintre cheile de legătură este dată de replica vulpiței din Micul Prinț:
«Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi».
Mihaela-Loredana HURJUI, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
SUFLETUL FRUMOS AL «CENUŞĂRESEI», DE FRAŢII GRIMM
Frumuseţea este un termen abstract, ale cărui aspecte sunt legate de trăsăturile
omului. Frumuseţea exterioară nu face mai mult decăt cea interioară, de exemplu, în
povestea «Cenuşăreasa», de Fraţii Grimm, unde: «Îi luară straiele ei frumoase şi o
îmbrăcă c-o vechitură de rochie cenuşie şi o încălţă cu papuci de lemn». Chiar dacă au
îmbrăcat-o în straie ponosite, ea tot frumoasă era, pentru că «Nu haina îl face pe om, ci
omul face haina». Avea un suflet frumos şi asta e tot ce contează.
Această poveste ne arată că nu frumuseţea chipului conteză, ci frumuseţea
sufletului. Chiar dacă surorile şi mama ei vitregă dădeau ordine, de exemplu: «- vin' de
ne piaptănă! Zise cea mai mare. N-auzi ? Şi treci de ne lustruieşte de îndată condurii.!», «Ba mai întâi încheie-ne cataramele, zise a doua, că ne grăbim. Ne ducem la petrecerea de
la palatul împăratului!», chiar dacă s-a săturat de tratamentul oferit de ele, nici măcar
odată nu le vorbeşte urât, ci le priveşte cu tristeţe şi compătimire, ceea ce ne
încredinţează şi mai mult de bunătatea ei pură şi firea ei nemaipomenit de înţelegătoare.
Cenuşăresa era foarte supărată, deorece mama ei vitregă nu o lăsa să meargă la
balul prinţului. S-a dus la mormântul mamei sale, s-a aşezat şi a început să plângă.
Imediat a văzut o luminiţă strălucitoare. Era zâna cea bună, care-i transformă rochia ei
într-una strălucitoare şi foarte frumoasă, o încalţă cu pantofi de cristal, ce-i veneau
foarte bine, apoi transformă un dovleac intr-o caleaşcă, iar pe prietenii ei şoricei în cai
albi şi frumoşi. Ajunsă la bal, era cea mai frumoasă dintre toate, prinţul nu-şi mai putea
lua ochii de la ea, era orbit de frumuseţea ei. Dar timpul trecea şi veni ora 00:00, când ea
trebuia să plece, fiindcă la această oră dispărea magia şi devenea iar fata umilă, cu straie
ponosite. Fugind de prinţ, a lăsat pantoful în urmă, iar prinţul grăi aşa tatălui său: «Mă
voi însura cu fata căreia i se va potrivi acest pantof». Aşa şi făcu. În final, cum se spune,
«Totul е bine când se termină cu bine». Prinţul o găseşte pe Cenuşăreasa şi se
căsătoreşte cu ea.
Morala acestei poveşti este că oricât de necăjit ai fi sau oricăt de sărac, chinuit,
cândva «va răsări soarele şi pe strada ta».
Andreea NEGRUŢI, clasa a X-a E
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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TIPURI DE FRUMUSEŢE ÎN «FRUMOASA ADORMITĂ», DE FRAŢII GRIMM ŞI «MICA
SIRENĂ», DE H.C. ANDERSEN
Povestea «Frumoasa аdormită», scrisă de Fraţii Grimm, face referire, încă din
titlu, la frumuseţe, mai exact, la o prinţesă sau, cum ii spuneau autorii, o mică
împărăteasă. Oamenii afirmau că era «o fetiţă atât de frumoasă, că împăratul nu-şi mai
încăpea în piele de bucurie».
În această naraţiune este prezentată povestea unei fete frumoase care are un
mare necaz, căci, dacă eşti frumos, nu eşti ferit de rele.
Din punctul meu de vedere, este mai bine să ne arătăm mai mult frumuseţea
interioră, decăt cea exterioară, pentru că cea interioară este frumoasă până în ultima zi
de viaţă, dar cea exterioară este trecătoare.
Încă din cele mai vechi timpuri s-a pus accent pe frumos, de la regi la regine, de la
prinţi la prinţese, toţi căutând să fie căt mai frumoşi şi, prin podoabe, să atragă atenţia.
Treptat a început să se vorbească tot mai mult despre acest aspect, de exemplu, în
povestea «Mica sirenă», de H.C. Andersen, unde este vorba de un împărat, rămas văduv,
care o ia pe mama lui să le îngrijească pe cele 6 fiice ale lui.
În această poveste frumosul este reprezentat în contextul micuţei sirene: «Toate
erau frumoase, dar cea mică era cea mai frumoasă dintre toate, pielea ei era gingaşă şi
moale ca o petală de trandafir, ochii albaştri ca nişte locuri adânci».
În concluzie, frumuseţea are rolul ei, dar niciodată să nu alegem un chip frumos
în schimbul unui suflet frumos.
Roberta FLOREA, clasa a X-a E
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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V. ESTETICA ÎN ALTE DOMENII

FILMUL«TITANIC» - «UN ROMEO ŞI O JULIETA DIN ZILELE NOASTRE»
Filmul «Titanic», regizat de James Cameron, s-a dovedit a fi un succes. Arta filmului
nu s-a născut ca o artă cu structuri de manifestare total diferite față de celelalte arte, ci a
preluat elemente din cadrul teatrului.
Filmul a început să exprime realul ca real și nu doar ca o sugerare vizuală, cum face
teatrul prin structurile abreviat-simbolice ale unei scenografii artificiale. A trebuit să
treacă două-trei decenii de experiență și istorie așezate pe peliculă, pentru a se înțelege
într-un mod clar și distinc, autonomia de existență și expresie a filmului în raport cu
teatrul.
Deși Portaluppi, care a murit la vârsta de 93 de ani în 1974, a fost întotdeauna un
gentleman și nu a recunoscut existență unei asocieri cu doamna Astor, chiar și după
supraviețuire, dovezile din urma interviurilor au scos la iveală conexiunea dintre cei doi
Curiozitatea mea a fost să îl văd refăcut de James Cameron pe suport 3D. Cred că și
marele dramaturg englez W. Skakespeare, dacă ar fi trăit azi și ar fi fost cineast, ar fi
semnat un asemenea film. Nu întâmplător, s-a scris despre această capodoperă a filmului
mondial că este o adaptare modernă a celebrei opere «Romeo și Julieta».
Titanicul este lumea, cu clasele ei sociale, este istoria însăși, este călătoria omenirii,
dintr-un punct într-un altul de vis, unde toți merg să-și împlinească Visul American.
Rose începe să se uite cu alți ochi la el, începe să se îndrăgostească de acest tânăr
rebel, cu o sensibilitate deosebită. Filmul are o umanitate copleșitoare, datorită poveștii
de dragoste pe fond tragic.
Din păcate, filmele care concurează acum la premiile «Oscar», nu se pot măsura cu
filmul «Titanic». Sunt alte genuri, alte promisiuni, alte făgăduințe. Dar tentația și mitul
«Oscar» sunt prea mari, ca toată suflarea cinefilă americană.

Simona-Georgiana RAŢĂ, clasa a IX-a C
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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ESTETICA CONTRARIILOR ÎN FILMUL LUI E. LOTEANU «DULCEA ŞI TANDRA
MEA FIARĂ»
«Mă topesc toată-n privirea ta
Mă atingi de parcă m-ai gusta
Tu esti fiara mea tandră de care mi-e
dor
Ia-mă cu tine în zbor
Uşor, uşor..!»
(refren de Cătălina Cărăuş din valsul lui E. Doga «Dulcea şi tandra mea fiară»)

Filmul «Dulcea şi tandra mea fiară», din 1978, a fost regizat de Emil
Lolteanu, un eminent artistic moldovean, pelicula fiind ecranizarea nuvelei «Dramă
la vânătoare» a scriitorului rus Anton Pavlovici Cehov.
Este povestea unui judecător de instrucţie (Serghei Kamîşev), venit într-o
vizită de curtoazie într-un orăşel de provincie, judecător care cade pradă farmecelor
unei tinere (Olga Skvorţova, fiică a pădurarului), farmece cărora nu le-au rămas
străini nici alţi doi nobili din protipendada locală. Dincolo de aparentul film de
aventuri, este o poveste de dragoste considerată cea mai frumoasă din
cinematografia rusă, cu o coloană sonoră de neuitat.
Dacă ar fi trăit azi, Strauss – nu tatăl, nu fiul, ci întreaga familie de muzicieni
vienezi - l-ar omagia ca pe unul «ce cântă mai bine» (decât ei). Nici un cântec
compus pe malul Dunării albastre nu a aprins vreodata lumea în vârtejul lui atât de
ameţitor, atât de copleşitor cum a făcut-o valsul creat de Eugen Doga pentru coloana
sonoră a filmului lui Emil Loteanu.
Realizat în studiourile moscovite de la «Mosfilm», de doi basarabeni cu
sânge şi gândire profund româneşti, filmul, са şi valsul, a intrat, definitiv, în
clasicismul artei, iar titlul-oximoronic ales de ei în ruseşte «Мой ласковый и
нежный зверь» («Dulcea şi tandra mea fiară»), este esenţa întregii structuri
cinematografice şi muzicale, ridicate pe baza textului cehovian. Muzica lui Eugen
Doga din acest film superb a fost recunoscută drept «cel mai frumos vals de dragoste
al lumii», iar apelative precum «valsul sufletului» sau «valsul – spirală a iubirii»
spun prea puţin despre frumuseţea lui. Oricine îl ascultă are, pe vecie, inima învelită
într-un şal de mătase, fiind copleşit de emoţii puternice.
Versul «Tu eşti fiara mea tandră de care mi-e dor» m-a cucerit când am
ascultat melodia, aceasta fiind liniştitoare şi redând dragostea prin cântec.
M-a impresionat acest film «dulce» şi «tandru» al lui Emil Loteanu şi Eugen
Doga, doi basarabeni emblematici pentru estetica cinematografiei şi a muzicii.
Adriana CIOBANU, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
FRUMUSEŢEA «ANOTIMPURILOR» LUI ANTONIO VIVALDI
Antonio Lucio Vivaldi s-a născut la Veneţia, în data de 4 martie 1678, şi a fost
unul dintre cei mai importanţi compozitori şi muzicieni ai Occidentului şi Universului.
De-a lungul vieţii sale a compus 770 de lucrări, între care se numără 477 de concerte şi
46 de opere.
Vivaldi a iubit viaţa cu intensitate, iar emoţia trezită în el de transformările
naturii a dat naştere, în 1723, celor patru concerte pentru vioară, denumite
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«Anotimpurile» («Le Quattro Stagioni»). Acestea descriu cele mai frumoase scene de
primavară, vară, toamnă şi iarnă, fiind unul dintre cele mai populare exemple de muzică
barocă.
Primavara este descrisă ca o explozie colorată de flori, fluturi şi cântece ale
păsărilor, ce
iniţiază un imn al bucuriei. Trilurile păsărilor, evocate de trei viori solo, sunt completate
de susurul apei, dar şi de fulgere şi tunete, care anunţă ploile abundente ale primăverii.
O altă scenă a «Primăverii» prezintă un păstor ce doarme. Visul dulce şi calm al acestuia
este zugrăvit de solo-ul de vioară şi completat de murmurul vântului. A treia scenă din
«Primavară» prezintă bucuria prin intermediul cântecelor şi dansurilor vivace.
Vara este cel mai cald sezon, temperaturile ridicate afectează oamenii şi
animalele deopotrivă, iar scenele sunt dominate de încetineală. Cu toate acestea, Vivaldi
ne transmite prin muzică sa şi ritmurile păsărilor, care dau dinamism anotimpului. Cucul
şi ciocârlia sunt prezente în nopţile calde de vară şi la apusul soarelui. A doua parte a
concertului prezintă un agricultor, revenit acasa după o zi grea de muncă. Somnul
acestuia este întrerupt de un fulger care anunţă furtuna. Vivaldi încheie «Vara» cu
descrierea naturii dezlănţuite.
Toamna este prezentată de Vivaldi ca un anotimp plin de bucurie. Este vremea
recoltelor, iar roadele obţinute sunt un motiv de fericire. Toamna, frunzele copacilor
încep să se usuce, iar clavecinul interpretează o melodie care ne face să ne imaginăm
căderea capricioasă a frunzelor uscate. Pe vremea lui Vivaldi, vânatoarea era sportul
preferat. Despre aceasta vorbeşte ultimă parte a concertului «Toamna», prin intermediul
unei melodii jucăuşe. Vânătorii se adună în zori, fac glume şi râd, în timp ce se pregătesc
pentru vânătoare.
Iarna este descrisă prin căderea lentă a fulgilor de nea, frigul intens şi rafelele de
vânt. A doua parte a concertului «Iarna» a lui Vivaldi înfăţişează omul fericit, ce observă
picăturile mici ale ploii de iarnă cum se izbesc de fereastră. Ritmul viorii descrie fericirea
şi caldura de acasă. În ultima parte din «Iarna» orchestra imită vântul, care începe să
sufle din ce în ce mai tare, până când devine o furtună. Finalul anunţă marea creaţie a
«Anotimpurilor». Deci este iarnă, dar
aceasta are marile ei frumuseţi.
Povestea «Anotimpurilor» lui Vivaldi chiar ne îndeamnă să ne bucurăm de natură
şi să
ascultăm cu şi mai mult interes concertele compozitorului.
Laura ILIE, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
ESTETICA BALETULUI ÎN «LACUL LEBEDELOR», DE P.I. CEAIKOVSKI
«Lacul lebedelor» (1876) este primul balet al lui Piotr Ilici Ceaikovski, celelalte
două fiind «Frumoasa din pădurea adormită» (1889) şi «Spărgătorul de nuci» (1892).
Această creaţie muzicală este o bijuterie, cu o structură simfonică perfectă, un exemplu
de măiestrie tehnică.
Libretul baletului este unul dintre cele mai cunoscute şi a fost pus în scenă pentru
prima dată în 1877, în Moscova, la renumitul Teatru «Bolşoi», coregraf fiind Julius
Reisinger, având ca sursă de inspiraţie o veche legendă rusă. Legenda despre prinţese
transformate în lebede de un vrăjitor rău, în care vraja lui poate fi spulberată numai prin
iubirea unui prinţ, se poate întâlni în basmele mai multor popoare.
În prolog aflăm despre transformarea în lebădă a unei prinţese, blestemată de
geniul rău, Rotbart. Urmează o petrecere la majoratul prinţului Siegfried, căruia mama îi
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propune ca a doua zi să-i aleagă o mireasă. Dansurile nu-l înveselesc; mai degrabă pleacă
singuratic spre malul lacului din parcul castelului de unde se văd în zare ruinele unui
vechi palat. Gândurile sunt întrerupte de zborul unui stol de lebede care poposeşte pe
malul lacului, lângă ruine. Ajunse la mal, lebedele se transformă în prinţese chiar în
momentul în care Siegfried voia să o ţintească pe cea mai frumoasă. Lebedele îl
înconjoară, iar cea mai frumoasă dintre ele, Odetta, îi destăinuie blestemul lor. Siegfried
este hotărât să lupte pentru nimicirea geniului rău, Rotbart, dar Odetta îl previne că nu
prin luptă poate dezlega blestemul, ci printr-un jurământ de iubire. Siegfrried îi jura
iubirea. În sala de onoare a palatului îi sunt prezentate lui Siegfried mai multe tinere
posibile mirese. El le refuză şi se arată cucerit de o stranie pereche care intră
neanunţată, recunoscând în trăsăturile fetei (de fapt, fiica lui Rotbart) pe Odilia. Acceptă
să se căsătorească cu ea, călcându-şi astfel jurământul. Iubirea celor doi este mai
puternică decât cea a lui Rotbart. Blestemul se risipeşte la cele dintâi raze ale aurorei.
Memorabil e celebrul «Dans al lebedelor mici», nr. 13, variaţiunea IV, actul II,
marcat allegro moderato, în care orchestraţia cu instrumente de suflat detaşează această
piesă de celelalte.
«Lacul lebedelor» a reinventat geniul baletului, având o paletă orchestrală
rafinată şi impresionând prin farmecul şi frumuseţea muzicii celui mai mare compozitor
rus al secolului al XIX.lea.
Georgiana MUNTEANU, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
ESTETICA PICTURII ÎN «ŢĂRANCĂ VOIOASĂ», DE NICOLAE GRIGORESCU
«Ţărancă voioasă» este o pictură realizată de pictorul român Nicolae Grigorescu
în anul 1894. Pictura aparţine Muzeului Naţional de Artă al României şi a fost semnată în
partea din dreapta jos a ei.
Lucrarea este una dintre cele mai valoroase creaţii de acest gen din perioada ce
urmează anului 1890. Se vede cu ochii liberi că artistul a depus tot efortul să creeze un
tablou desăvârşit, oarecum definitivat. Pictorul s-a străduit să înfăţişeze tot ce a simţit şi
a dorit să redea cu penelul personalitatea fetelor de la ţară pe care le-a întâlnit în
drumeţiile sale.
«Ţăranca voioasă» este un exemplar tipic din satele românşti din acele vremuri şi
nu numai. Toate fetele prezentau un obraz sănătos, colorat şi o bună dispoziţie care
rezulta din atitudinea provocatoare ce-o afişa în faţa bărbatului. Privirea îndrăzneaţă
denotă dorinţa de aş cerceta isteţimea bărbatului, ea fiind gata să concureze în glume
pline de ironie, aşa cum se întâmpla tradiţional la horele satului, la clăci sau la şezătorile
de iarnă.
«Ţăranca voioasă», împreună cu «Mocanul», «Ţărancă din Muscel», «Ţărancă cu
maramă» și «Ţărancă de la munte» se remarcă a fi una dintre cele mai bune şi mai
reprezentative lucrări cu o astfel de tematică din opera grigoresciană. Este redat în ea
minunatul port popular românesc, cu toată bogăţia lui de culori, port care este în acest
tablou documentar nu numai anecdotic, ci şi o parte importantă şi integrantă a
portretului. El contribuie la conturarea unui profil moral al tinerei ţărănci, dându-i în
final prestanţă şi multă nobleţe.
Costumul tradiţional a variat în funcţie de localitate, deşi cel mai adesea capul a
fost reprezentat legat neglijent, dar cochet, cu o basma dintr-o stofă subţire, de culoare
deschisă. Uneori, ţăranca poartă fotă, alteori catrinţe, cămasă albă adesea fără râuri. Mai
toate studiile, poate şi în realitate, prezintă o femeie ce poartă mintean îmblănit şi
brodat, marginea lui având blană de miel negru. La fel de reuşită ca «Ţărancă voioasă»,
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este «Ţigancă din Boldu», cunoscută şi ca «Urăreasa din Bolduri», aflată astăzi la Muzeul
de Artă din Iaşi. George Oprescu a opinat că «Ţăranca» este soră bună cu bruna cea
frumoasă din Boldu.
Alina NEICU, clasa a XI-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
ESTETICA ÎN MODĂ ŞI VESTIMENTAŢIE
«Fiecare operă de artă își creează propria sa estetică»

(Franz Mehring)
Estetica este un domeniu al filosofiei care are ca obiectiv principal analizarea
frumosului în sens larg. Demersul esteticii are în vedere conceptualizarea frumosului
artificial - creația umană, dar și conceptualizarea frumosului natural, ca de exemplu : un
peisaj, un apus de soare. Din această descriere se observă că estetica are un domeniu de
interes mult mai larg decât filosofia artei, aceasta din urmă rezumându-se la analiza
artei - deci a obiectelor create de om.
Treptat, îmbrăcămintea a adăugat rolului ei protector și pe acela estetic.
Îmbrăcămintea este destinată astăzi a exprima personalitatea purtătorului, a-i accentua
unele trăsături. De-a lungul istoriei omenirii, moda a avut un rol deosebit de important,
fiind expresia mentalitații fiecărei epoci în parte, reflectând cât se poate de bine
principiile moralei vremii respective şi formând tipuri specifice pentru femei și bărbați.
Îmbrăcămintea croită, adaptată corpului, a generat forme diverse. Vestimentația
a devenit un domeniu de creație în care s-a dezvoltat mult diferențierea prin formă,
culoare, decorație și material. Perfecțiunea artelor decorative a determinat o și mai mare
varietate și complexitate.
Fiecare stil se caracterizează prin calitatea creației artistice. Unele stiluri, de o
unitate aproape perfectă, au avut uneori o durată de câteva decenii sau mai puțin.
Stilurile contemporane pun accent, în primul rând, pe corelația dintre estetic și
funcțional. De exemplu, Gabrielle «Coco» Chanel a revoluționat anii '20 cu stilul și
estetica ei, a creat nu doar haine noi și o marcă, ci un nou stil de viață. A creat, mai ales,
pălării și doar după câțiva ani a început să deseneze haine. Mai apoi sa decis să creeze și
alte tipuri de articole, dar și parfumuri, printre care se numără «Chanel n°5». Marca
Chanel este una din cele mai recunoscute mărci din lumea modei.

*Gabrielle «Coco» Chanel
Modei, însă, nu i se poate nega meritul de a înfrumuseța
persoana fizică, de a exprima sentimentele, de a ne educa
gustul estetic. Ceea ce purtăm este, poate mai mult decât orice
altceva, o prelungire a ceea ce «purtăm» în interior, a
sufletului, a caracterului, a prejudecăților, a libertăților, a
restricțiilor noastre lăuntrice, a eului fiecăruia, a ceea ce
suntem de fapt și ceea ce vrem să părem în ochii celorlalți.
Mihaela ARCĂLEANU, clasa a IX-a C
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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ESTETICA ÎN MAKE-UP
Estetica în machiaj înseamnă frumusețe. Machiajul pe care ni-l facem depinde de
culorile pe care le alegi sau de locul unde le aplici, nu de cantitatea pe care o folosim. Noi,
fetele și femeile, suntem frumoase în felul nostru, dar uneori vrem să fim mai frumoase.
După cum știm, machiajul a apărut din cele mai îndepărtate timpuri. În zilele de azi
până și machiajul este o modă, deoarece, dacă știm cum să le aplicăm, produsele ne oferă
un aspect plăcut, scoțându-ne în evidență.
Nu știu cum să spun, dar machiajul ne face să ne simțim mai bine sau chiar
complete. Cosmeticele tot timpul au ajutat la înfrumusețarea chipului, făcându-ne să
avem o înfățișare mult mai frumoasă așa cum tot timpul când începem să ne machiem, e
bine să punem în valoare tot ce avem frumos și să estompăm unele sau câteva
imperfecțiuni.
Idealul de frumusețe și perfecțiunea, promovate peste tot în mass-media, ajung,
din păcate, să ne influențeze într-o măsură mai mare sau mai mică pe toți. Până la urmă,
cel mai important este să asigurăm echilibrul în toate acțiunile pe care le realizăm,
indiferent dacă vorbim de make-up, terapii invazive sau alimentație. Echilibrul stă la
baza unei vieți sănătoase care să ne aducă satisfacție atât pe plan fizic cât și pe plan
spiritual.
După părerea mea, nu este nevoie să ne luăm după alte persoane sau să le imităm
machiajul.
Fernand Aubry, cel care a pus bazele machiajului modern, spunea că fiecare femeie
poartă în ea posibilități de înfrumusețare, scopul machiajului fiind acela de a descoperi
individualitatea fiecăreia.

Alexandra GRIGORIU, clasa a IX-a C
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CARNAVALUL DE LA VENEŢIA
Aparent, Festivalul de la Veneţia a început în anul 1162 şi a devenit oficial în
perioada Renaşterii. În timpul secolului al XVII-lea, carnavalul baroc a fost o modalitate
de a salva imaginea glorioasă a Veneţiei în întreaga lume. Cu toate acestea, sub
conducerea regelui Austriei, Carnavalul de la Veneţia a fost scos în afara legii complet şi
utilizarea măştilor a devenit strict interzisă în acea perioadă. După o absenţă
îndelungată (mai mult de 180 de ani), Carnavalul de la Veneţia a revenit în 1979, când
guvernul italian a decis să aducă înapoi istoria şi cultura Veneţiei, permiţând şi
recunoaşterea în mod oficial a acestui carnaval tradiţional.
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Măştile veneţiene
Putem spune că istoria măştii veneţiene derivă din natura Veneţiei. De fapt,
cetăţenii Republicii Veneţia, atât bărbaţi cât şi femei, utilizau aceste măşti pentru a-şi
ascunde viaţa lor de zi cu zi. Această practică comună a durat timp de mai multe secole,
de la aproximativ a doua jumătate a anului 1200 până la sfârşitul Republicii Veneţiene,
în anul 1797.

Originea măştilor veneţiene se pierde prin labirintul timpului, într-o poveste
fascinantă, unde faptele istorice reale sunt confundate într-un amestec de tradiţie şi
folclor. Încă de la începutul celebrării, măştilele au constituit «sufletul carnavalului», o
modalitate de a se distra în anonimat total. Practic, oamenii purtau măşti pentru a-şi
ascunde, în primul rând, poziţia socială, identitatea lor, permiţând astfel cetăţenilor de
orice statut social, de la slujitor, la nobil, să umble incognito. Fiecare slujitor putea fi
confundat cu un aristocrat, şi vice-versa. Bărbaţii şi femeile deopotrivă puteau flirta mai
liber, fără teama de judecata morală şi cu mult mai puţine inhibiţii!!!… De multe ori nici
măcar nu se puteau distinge femeile de bărbaţi! În acest fel, s-au ocolit multe limite
dictate de starea socială.
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Istoria măştii veneţiene se bazează, de asemenea, pe natura acestui oraş maritim
şi pe aceea a personajelor sale şi a locuitorilor săi.

Carnavalul veneţian este foarte faimos datorită măştilor şi costumele sale
distinctive şi extraordinare. Se obişnuieşte ca oamenii să participe la Carnavalul
veneţian purtând costume elaborate şi măşti. Unul dintre cele mai importante
evenimente din timpul Carnavalul de la Veneţia este concursul pentru cea mai frumoasa
mască (La Maschera Più Bella), care este jurizat de faimoşi designeri de costume. Există
mai multe stiluri diferite de măşti care sunt purtate în timpul Carnavalul de la Veneţia.
De obicei, persoane cu ocupaţii şi locuri de muncă diferite, poartă tipuri diferite de măşti
de carnaval în timpul festivalului.

În încheiere, măştile veneţiene pot fi făcute din piele, porţelan sau folosind
tehnica originală de sticlă. Astăzi, cele mai multe măşti italiene sunt realizate cu frunze
de aur, fiind folosite pene şi pietre naturale pentru decor, pictate manual.
Felicia MANOLACHE, clasa a X-a E
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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ESTETICA FOTBALULUI
«În lume există un singur intrigant adorat. Numele Lui – Fotbalul»
(Alexandr Kiknadze, «Intrigantul adorat»)
Fotbalul este un sport de echipă, ce se dispută între două echipe, alcătuite din 11
jucători fiecare. La începutul secolului al XXI era jucat de peste 250 de milioane de
jucători, în peste 200 de ţări, ceea ce îl face cel mai popular joc din lume.
Fotbalul se joacă după o serie de reguli, cunoscute sub numele de Legile Jocului.
Fotbalul se trăieşte, nu doar se joacă. În Republica Moldova echipa cea mai bună este
«Zimbru» Chişinău. Un club valoros are şi jucători pe măsură. În Moldova fotbalul este
cotat la cel mai înalt nivel. Pe stadionul «Zimbru» la fiecare meci vin în jur de 12.00014.00 de spectatori. Plăcerea cea mai mare pentru un spectacol este să vadă un joc
spectaculos. Cei mai mulţi spectatori sunt atunci când «Zimbru» Chişinău joacă cu rivala
sa numărul I – «Sheriff» Tiraspol. Este o atmosferă încinsă pe teren, la fel şi la peluze.
Imnurile echipelor sunt foarte frumoase. Fanii «Zimbrului» îşi încurajează echipa prin
aceste cuvinte, devenite sloganuri: «Pe ploaie sau vânt, eu pentru Zimbru am să cânt»,
«La doi metri sau subteran, eu pentru Zimbru am să ţin».
Fotbalul este iubit pe tot mapamondul, în unele zone pentru sportul-rege şi
pentru echipa dragă apar altercaţii, care, intr-un final, de cele mai multe ori, se termină
cu bine. Un fotbalist adevărat nu joacă doar pentru bani şi faimă, ci de plăcere.
Orice meci nu se bazează doar pe un fotbalist, ci pe toţi cei 11 jucători + 1, care
este suporterul. Suporterii pot schimba soarta partidei, încurajăndu-i pe jucători, dândule o pereche de aripi în spate, iar «actorii» din teren îi răsplătesc prin căştigarea
meciului.
În concluzie, e important să ai dorinţa de a face sport, de a iubi sportul, apoi totul
vine de la sine. Sportul este sănătate, nu îl poţi cumpăra cu bani!
«Iubiţi fotbalul, iubiţi-vă sănătatea, şi iubiţi estetica lui!»
Tudor MASLIUCOV, clasa a X-a E
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
UTILIZAREA DE SIMBOLURI ÎN DESIGN: FIGURILE GEOMETRICE
Orientarea liniilor, unghiurile, numărul de laturi şi dispunerea figurilor
geometrice generează diferite asocieri în mintea celor care le privesc. Totodată, există
figuri geometrice cu o încărcătură simbolică aparte, care îşi iau semnificaţia nu doar din
formă şi aspect, ci din contexte culturale mai largi. O să discutăm în acest articol despre
ce semnifică şi când sunt folosite în compoziţiile grafice formele geometrice elementare.
De exemplu, asemănarea unui pătrat cu imaginea unei clădiri, a unui cerc cu
imaginea unei mingi, a unei elipse cu imaginea unei lacrimi etc. influenţează felul în care
figurile sunt percepute, fiind transferate asupra lor o parte dintre caracteristicile
obiectelor cu care se aseamănă.
Liniile ascuţite sunt receptate cu mai multă ostilitate şi sunt
mai greu percepute de creier, în vreme ce liniile curbe sunt mai
«bine-primite» de ochiul uman, deoarece par mai flexibile.
Formele regulate sugerează stabilitate, ordine, simetrie, în vreme ce
figurile neregulate pot deranja şi deruta privirea, făcând mai grea
receptarea conţinutului prezentat.
Dintre toate figurile geometrice, de departe cea care
sugerează cea mai mare stabilitate şi siguranţă este pătratul. Cele
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mai multe dintre obiectele de bază din viaţa noastră de zi cu zi au formă pătrată sau
dreptunghiulară. Şi dacă cercul aparţine fără drept de apel lumii celeste – vezi forma
soarelui, a lunii, a planetelor, norilor şi stropilor de ploaie – pătratul aparţine prin
definiţie lumii telurice, fiind asociat cu obiecte stabile, de încredere şi neschimbătoare.
În ceea ce priveşte semnificaţia triunghiului, ea depinde foarte mult de
orientarea vârfului:
•

Dacă are vârful îndreptat în sus, triunghiul este asociat,
datorită similarităţilor privind forma şi direcţia de
orientare, cu elemente precum: foc, ascensiune, munte,
copac, masculinitate;

•

Dacă are vârful îndreptat în lateral, triunghiul va indica
direcţia, va ghida privirea şi va putea fi folosit cu rol de
săgeată;

•

Dacă are vârful îndreptat în jos, el va sugera lipsă de echilibru,
involuţie, instabilitate, chiar pericol.
Cel mai des regăsim triunghiurile în primele două variante de
dispunere (cu vârful orientat în sus sau în partea laterală) şi
este utilizat cu precădere în logouri, iar pe site-uri îl găsim mai
degrabă cu rol de ghidare a privirii utilizatorilor sau în
combinaţie cu alte figuri geometrice, din considerente pur
estetice.

Mihai SARA, clasa a IX-a B
Coordonator: prof. Ioana STOICA
GEOMETRIA ŞI EXPRIMAREA ESTETICĂ
În tot ceea ce facem, în tot ceea ce ne înconjoară folosim matematica: număram,
calculăm, măsuram, descriem, rezolvăm. Trăim într-un univers în care totul este formă.
Galileo Galilei scria că: «formele geometrice sunt alfabetul în care este scrisă cartea
naturii». Altfel spus, natura comunicâ cu noi prin formele geometrice.
Matematica, în special geometria, devine mult mai accesibilă şi mai atractivă
pentru elevi, dacă este studiată, prin analogie, compararea, măsurarea şi indentificarea
elementelor, formelor, corpurilor din jurul nostru.
Geometria în arta populară

Componentă ce concentrează frumuseţea unui ansamblu arhitectural, a unui
obiect utilitar sau de simplă podoabă, ornamentul este determinat în raportul funcţional
- estetic. Ornamentica, prin conţinutul şi formele motivelor, cât şi prin evoluţia acestora,
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relevă caracterul intertemporal şi universal, naţional şi zonal, constant şi variabil al
ornamentului. Asociaţiile de motive şi ornamente exprimă viziunea individului asupra
lumii, precum şi un mod de comunicare, aşa cum am mai afirmat. Motivele geometrice
sunt deosebit de semnificative şi au o largă răspândire. Întreaga plastică populară
românească este dominată de simboluri ca pătrat, cerc, con, cruce, piramidă, sferă,
spirală, triunghi, fapt bine cunoscut. Există situaţii în care figurile geometrice se
suprapun, astfel valoarea simbolică capătă alte proporţii; valoarea
simbolică se întregeşte în acest caz, motivele simbolice completânduse unele pe altele.
Încondeierea ouălor se realizează folosind tehnici speciale și
constă în aplicarea unor desene deosebite, în motive geometrice sau
reprezentând plante, animale ori diferite simboluri astrale.
Câteva simboluri şi semnificaţii utilizate sunt:
- linia dreaptă verticală= viaţa;
- linia dreaptă orizontală = moartea;
- linia dubla dreapta = eternitatea;
- linia cu dreptunghiuri = gândirea şi
cunoaşterea;
- linia uşor ondulată = apa, purificarea;
- spirala = timpul, eternitatea; dubla spirală =
legatura dintre viata si moarte.
Geometria în ceramica pictată
Ceramica de Horezu se poate recunoaște, în primul rând, după motivele simbolice
folosite. Soluţiile plastice adoptate de meșterii din zona Horezu sunt bazate pe repetiţie,
alternanţă și simetrie: cercuri, spirale, linii concentrice. Caracteristica principală a
ornamenticii geometrice a Horezului o constituie îmbunătăţirea elementelor simple
(puncte, linii), constatându-se preferinţa accentuată pentru
linii curbe. Elementele geometrice folosite ca motive
decorative sunt: - puncte cu variante ce decurg din tehnica
executării (picături scurse și virgule); - linii scurte paralele,
fie drepte, fie ondulate (în acest din urmă caz apare
«altiţa»); - cercuri spirale, zig-zag-uri (întrerupte sau
continue); - semicercuri, asemenătoare unor arcade de mai
mici dimensiuni, uneori așezate separat unele de altele,
alteori legate, fie alături, fie suprapuse; - linii ondulate
(așezate cel mai des pe gura vasului).

Georgiana SIMERIA, clasa a IX-a B
Coordonator: prof. Ioana STOICA
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VI. ELEMENTE DE ESTETICĂ ÎN
MATERIALELE ELEVILOR ŞI
PROFESORILOR COLEGIULUI NOSTRU

A NOASTRĂ ROMÂNIE
Frumoasă-i Ţara Românească!
E a noastră, strămoşească!
Frumoşi sunt munţii cei Carpaţi,
Ce stau în rând aliniaţi!
Frumos e tricolorul nostru,
Cu cele trei culori în rând!
E roşu, galben şi albastru
E-al nostru acum simbol român!
Suntem români
Şi nu ne e ruşine!
Mergem mereu învingători.
Am învăţat de la al nostru Ştefan
Să fim măreţi, să nu ne dam bătuţi!
Eliza BOLOGAN, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CODRUL
Întunecimea veacurilor duse
Adorm sub vraja măreţiei lui
Acolo unde mii poveşti nespuse
Se plimbă în văzduhul codrului.
Iar cerul, ca o pată lină
Mai plânge câteodată
A codrului tăcere o alină
Şi-i oglindeşte-n taină viaţa toată.
Căci codrul ca o mamă blândă
Mereu te cheamă în tăcere
Pictând durerea-ntr-o baladă
Ce mai târzii n-o vei mai înţelege...
Mihaela Loredana HURJUI, clasa a IX-a D
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
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URSUL PĂCĂLIT DE VULPE
(variantă versificată)
Se-ntrebă odată ursul
Stând mâhnit pe-o buturugă:
- Ce rău i-am făcut eu vulpii
De a vrut să mă distrugă?
Mare-s cât o cămilă
Şi puternic, şi spătos,
Însă cu un ciot de coadă
Nu pot fi un urs frumos.
Cum m-a păcălit şireata?
Iată cum s-a întâmplat
Jur că am să spun la lume
Adevărul-adevărat.
Vulpea tare flămânzită
A ieşit la drumul mare
Şi-a văzut un car cu boi
Cum venea din depărtare.
Să se ducă să se-ascundă?
Nici vorbă, Doamne fereşte!
Trebuia s-acţioneze
Că-i venea miros de peşte.
- Aoleu, îşi spuse vulpea
Ce ospăţ bun mă aşteaptă!
Dacă vreau să reuşesc
Trebuie să fiu deşteaptă.

Blana mea e valoroasă
Şi in lume se cam poartă
Ia să mă aşez in drum
Şi să mă prefac că-s moartă.
Carul scârţâia din greu
Că era-ncărcat cu peşte,
Iar moşul pe lângă boi
Le vorbea prieteneşte.
Când ajunse-n dreptul vulpii
Opri carul bucuros
- Ce-mi văd ochii? O vulpe moartă!
Astăzi sunt un norocos!
O-nşfăcă de după ceafă
Şi abia că o ridică
- Am să-i fac băbuței mele
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Un guler la caţaveică.

O târăşte lângă car,
Odată se opinteşte
Şi aruncă blestemata
Drept in carul plin cu peşte.
Hi, hi, hi, măi, babă, măi,
N-ai purtat în tinereţe
Ce ţi-i dat să porţi acum
Un guler de-aşa mândreţe!
Porni carul mai departe,
Dar mâna boii mai iute,
Se grăbea s-ajungă acasă,
Ca s-o jupească pe vulpe.
Cufundându-se în gânduri,
Tot mergând pe lăngă boi
Şi-ndemnându-i cu blândeţe
Nu se mai uită-napoi.
Când s-a văzut hămesita
Cu atâta plocon la bot
A-nceput să-nfulece
Peşte cu oase cu tot.
Şi cum vă spuneam eu hâtra
Foamea cum şi-o potoli
Începu a lua peşte
Şi pe drum a-l azvârli.
Apoi a sărit din car
Şi de grabă îl adună,
Îl înşfacă la spinare
Şi-l duse la vizuină.
Eu ieşisem din bârlog
Să mă dezmorţesc puţin
Şi-am trecut şi pe la dânsa
S-o salut ca un creştin.
Ea cânta şi-şi legăna
Coada mare şi stufoasă,
Era veselă roşcata
Că avea belşug in casă.
N-am avut timp să gândesc
Pofta mă mâna orbeşte
Am cerut atunci şi eu
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De la vulpe doar un peşte.
Ştiţi ce mi-o răspuns şireata?
- Dacă vrei sa mănânci pești
Du-te-n baltă, moaie-ţi coada
Şi-ai să vezi cât pescuieşti!
Nu te mai uita la mine,
Că pierzi vremea, te priveşte!
De la mine n-ai să vezi
Niciun chiticuţ de peşte.
Şi cum bine mă cunoaşteţi
Un băiat stilat, cinstit
Am crezut în vorba vulpii
Şi-am plecat la pescuit.
Se lăsa cam ger afară,
Era timpul de iernat,
Dar voiam să mănânc peşte
Şi să trec la hibernat.
Am plecat cu pofta-n cui
Să găsesc balta cu peşte
Şi-am ajuns acolo seara
Tocmai când se amurgeşte.
Eu pe mal cu coada-n baltă
Aşteptam minunea mare
Când simţii fiori de gheaţă
Şi un tremur pe spinare.
Coada mi se-ngreunase,
Trupul mi s-a-nţepenit,
Nu puteam să scot o vorbă
Doar un ,,mor! mor!” clănţănit.
Nu făceam nicio mişcare,
Stăteam neclintit şi mut,
Trebuia să am răbdare
Ca să prind peşte mai mult
Mă gândeam la biata vulpe
Cât o trebuit să-ndure!
A muncit mult ca să prindă
Peştele, n-a fost să-l fure!
Trebuie să fac ca ea
Eu de ce să n-am răbdare?
Nu mi-ar fi mie ruşine?
Că-s puternic şi mai mare?
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Şi-am stat, şi-am tot stat în baltă
Să se prindă mai mult peşte
Până cand am simţit coada
Că mi-e strânsă ca-ntr-un cleşte.
Gata, cred că o să-mi ajungă
Pofta să mi-o potolească.
Poate sunt şi alţii ca mine
Care vor să pescuiască.
Încercai să mă urnesc,
Să trag peştele afară,
Dar nu mă puteam desprinde
Cu aşa mare povară.
Când bag eu mai bine seama
Nu era vorba de peşte
Noaptea apa îngheţase
Şi-mi prinse coada ca-n cleşte.
Mă mai opintesc odată, şi-ncodată,
Dar nimic!
Nu puteam să-mi desprind coada,
Prinsă-n gheaţă, niciun pic!
Şi atunci mi-am dat eu seama,
Că vulpea m-a păcălit.
A vrut să râdă de mine
Sta-i-ar peştele în gât.
M-am înfuriat deodată
Şi-am smuncit din răsputeri,
Cu ochii ieşiti din orbite
Şi urlete de dureri.
M-am uitat rapid in urmă
Să văd ce s-a întâmplat
Coada-mi rămăsese-n gheaţă,
Iar eu berc şi-ndurerat.
Cum de nu mi-am dat eu seama
Că la ger apa îngheaţă!
Vulpea a fost şi deşteaptă
Şi crudă, şi şugubeaţă.
Că nici azi, când vă spun fapta,
N-am putut să mă răzbun.
Se ascunde, umblă-n lume,
Să mai mintă vreun urs bun.
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Se-ntrebă odată ursul,
Stând mâhnit pe-o buturugă,
Ce rău i-am făcut eu vulpii
De a vrut să mă distrugă?
Alexandru MOROŞANU, clasa a XII-a G
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CELULA ALBĂ
Celula albă, în nori de zăpadă,
Frumos roşu înscris în cer,
Crunt înfiptă-n spate o bardă...
Mă laşi trist, mă laşi anti-fier
Stă în mâini neîncrezut,
Cuprins de mine, cuprins de anti-eu,
Scopul pe care l-am avut, l-am pierdut
Cumplit citesc o foaie de fileu.
Oameni trişti şi răi în lemne ude
Îmi scriu continuu, îmi scriu scrisori,
Îmi lasă foi, mereu emoţii mute,
Cu pana scrise, scrise cu noroi.
Atât de negru glod, atât de neîncrezut...
Eu sunt acum aşa de-ntunecat!
Momentele ce le-am trâit, ce le-am petrecut
Mi le-ai lăsat cumplite şi-ai plecat.
Dorin TONCIU, clasa a XII-a G
Coordonator: prof. dr. Petru ISTRATE
CALATORIE PE TARAMUL CULORILOR, IN PUBLICITATE
Într-o existenţă sufocată de clişee, publicitatea pretinde că oferă reţete ale
fericirii, fără îndoială o fericire impersonală, unei „mulţimi sentimentale”, „însetată de
ideal” (Alain Souchon), grăbită să-şi îndese pe chip masca socială care îi «asigură»
identitatea promisă.
A interpreta un rol social la adăpostul unei măşti înseamnă a accepta să te
construieşti în funcţie de aşteptările celorlalţi, să-ţi trădezi esenţa în schimbul unei iluzii.
Stăpânind perfect armele seducţiei şi ale persuasiunii, publicitatea îţi şopteşte la
ureche cuvinte dulci şi te invită să părăseşti prezentul nevoilor tale reale, pentru a te
împinge la periferia fiinţei tale, în compania unor nevoi inventate pentru o persoană
străină de tine, dar proiectată în mod voluntar ca fiind ideală. Iar tu începi să te complaci
în acest joc de-a v-aţi ascunselea existenţial, în spatele unei măşti rigide, care, sub
pretextul accesului într-o ierarhie iluzorie, te îndepărtează de persoana care eşti cu
adevărat.
Fenomen proteiform, „artă a efemerului”, cum deseori este percepută,
publicitatea se transformă continuu, reflectând tendinţele cele mai importante ale
societaţii, în fiecare moment al evoluţiei sale. Ïn Wikipédia, publicitatea este definită ca
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o „formă de comunicare, al cărei scop este acela de a fixa atenţia unui public-ţintă vizat
(consumator, utilizator, alegător etc.), astfel încât să-l determine să adopte un
comportament dorit: cumpărarea unui produs, alegerea unei personalităti politice,
economisirea energiei, etc”, fără a fi limitată doar la „bunuri de consum ori servicii”; ea
poate, de asemenea, „să promoveze bărbaţi sau femei, un loc turistic, o organizaţie
guvernamentală, precum şi evenimente sportive sau culturale sau să vizeze schimbări de
comportament sau promovarea unor valori considerate pozitive sau benefice la nivelul
societăţii […], să incite la respectarea mediului înconjurător”etc.
Publicitatea nu mai are nevoie să-şi demonstreze omniprezenţa şi forţa – este
deja un fapt acceptat. În opinia lui Michel Durso, care a consacrat mai multe studii
acestui fenomen, o persoană este expusă zilnic unui număr cuprins între 300 şi 600 de
mesaje, din care mai puţin de 100 sunt percepute efectiv (30 – 80) şi sub 10 au
probabilitatea de a fi memorate (reţinute). Printre suporturile tradiţionale de
comunicare publicitară, amintim: presa scrisă, radioul, televiziunea, cinema-ul, afişele,
acestea cunoscând multe expresii (mobilierul urban, faţadele imobilelor, firmele,
autobuzele, staţiile de autobuz şi de metrou, gările, copacii, baloanele cu aer cald de tip
„Mongolfières”, camioanele, avioanele, panourile stradale de tip „Decaux” etc.).
Există biblioteci întregi despre ceea ce face ca elementele care compun o reclamă
publicitară să aibă, în funcţie de suportul prin care se exprimă, un impact instantaneu
asupra potenţialilor clienţi. De exemplu, elementul vizual de pe un afiş stradal nu are rol
decorativ, ci funcţional; el constă, de obicei, într-o imagine simplă, plasată central, vizibil
pentru un număr mare de persoane într-un timp foarte scurt şi completat de elemente
periferice, ca: logo-ul, semnătura companiei producătoare, elementul verbal – limitat.
„Un afiş trebuie să se vadă. Este deci indispensabil ca el să se detaşeze de tot ce-l
înconjoară: trebuie să fie in acelaşi timp concis şi plin de forţă.” (Robert Leduc).
Limbajul iconic este deosebit de important: o persoană priveşte o imagine şi îi
construieşte semnificaţiile – imaginea fiind compusă, potrivit opiniei lui Michel Tardy,
dintr-un ansamblu de limbaje în interacţiune., articulând „coduri diferite” (formă, culori,
cadraje etc.).
Vorbind despre culori, un teoretician din domeniul publicitar afirma: „Pentru a alege
bine o culoare trebuie să o cunoşti”. Michel Durso a acordat o atenţie particulară
simbolismului culorilor şi efectelor psihologice pe care acestea le produc asupra
oamenilor, insistând asupra faptului că, în funcţie de societate, avem percepţii diferite
ale acestor efecte asupra emoţiilor.
Albastrul: declarat culoarea favorită pentru majoritatea Occidentalilor, el este
foarte apreciat pentru virtuţile sale. Simbol al calmului şi al păcii, albastrul este o
culoare relaxantă, care te face sa plonjezi într-o stare de destindere fizică si mentală,
favorizând, în acelaşi timp, inspiraţia şi creativitatea (mai ales nuanţele de bleu pal). El
ne face sa ne gândim spontan la cer sau la întinderea nesfârşită a oceanului şi e ca o
invitaţie la visare.
În publicitate, albastrul se regăseşte pe ambalajul produselor destinate
curăţeniei, cum ar fi lichidul pentru curăţarea geamurilor, detergentul praf cu particule
albastre etc., o promisiune pentru prospeţime, igienă şi curăţenie.
Aceasta culoare este utilizată şi în terapie, pentru a activa vindecarea şi a uşura
durerea.
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Sursa : http://www.micheldurso.be/tfe/0721_bleu.php
Galbenul: culoare solară, luminoasă şi veselă, galbenul stimulează concentrarea,
memoria, raţionamentul şi luarea deciziilor. Psihologii îi atribuie şi calitatea de a
favoriza asimilarea noilor idei. Această culoare este asociată cu triumful, motiv pentru
care învingătorul Turului Franţei primeşte simbolic „le maillot jaune”.
În publicitate, galbenul este folosit pentru a capta atenţia; companiile de taxi din multe
ţări l-au adoptat; la fel, editorii de la Pagini aurii.

Sursa: http://www.micheldurso.be/tfe/0722_jaune.php
Roșul: a fost asociat dintotdeauna cu pasiunea, cu dorinţa, cu senzualitatea,
având reputaţia culorii cu cel mai mare impact asupra funcţiilor noastre fiziologice,
excitând simţurile, stimulând inima şi ameliorând circulaţia sanguină.
Culoare vizibilă de la distanţă, folosită pentru a preveni asupra unui pericol sau a
unei interdicţii, iarna, roşul simbolizează sărbătoarea Crăciunului.
În publicitate, multe produse destinate copiilor au această culoare: jucării, haine,
dulciuri.

Sursa: http://www.micheldurso.be/tfe/0724_rouge.php
Portocaliul : asociat adesea cu focul, cu pământul, cu olăritul, dar şi cu toamna, el
este utilizat în fabricarea vestelor de salvare şi a bărcilor pneumatice.
Cromoterapeuţii recomandă portocaliul pentru întărirea sistemului imunitar,
pentru a stimula digestia şi pentru a combate depresia.
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Este culoarea preferată de persoanele independente, motivate, competitive şi
bine organizate.

Sursa: http://www.micheldurso.be/tfe/0723_orange.php
Verdele: numeroase nuanţe de verde, ca smarald, jad, verde-măr, oliv, ne evocă
natura, în toata bogăţia manifestărilor sale şi sănătatea - a fost demonstrată deja
importanţa acestei culori în tratamentul inimii, al plamânilor şi al sistemului circulator,
dar şi efectele sale pozitive asupra sistemului nervos.
Simbol al vieţii şi al tinereţii, verdele se întâlneşte şi pe terenul de tenis, de fotbal,
pe mesele de biliard sau de ping-pong.

Sursa : http://www.micheldurso.be/tfe/0725_vert.php
Violetul : alături de mov şi de purpuriu, violetul reprezintă un simbol pentru
mister, bogăţie şi delicateţe, dar şi pentru tulburări şi provocări.
Psihologii consideră că violetul contribuie la echilibrul spiritului, inducând efecte
calmante.
Persoanele care iubesc această culoare sunt descrise ca fiind foarte sensibile,
intuitive şi caritabile.

Sursa: http://www.micheldurso.be/tfe/0726_violet.php
Negrul: folosit frecvent în decoraţiuni şi în modă, pentru a pune în evidenţă
eleganţa, modernitatea, rafinamentul şi, uneori, misterul. El poate avea şi conotaţii
negative, cum ar fi: austeritatea, moartea şi doliul, dar şi tenebrele. Cu toate acestea,
negrul procură un sentiment de protecţie şi de reconfort. La ceremonii, hainele negre
sugerează autoritatea.
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Sursa: http://www.micheldurso.be/tfe/0728_noir.php
Prof. Loredana-Mihaela BADEA
CELE MAI CELEBRE COAFURI DIN LUME
«Regele» Elvis Presley s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai celebre
coafuri din istorie, realizat în urma unui sondaj online.
Legenda muzicii rock'n roll s-a născut cu parul blond, dar a decis să devină brunet
în jurul vârstei de 20 de ani. O alegere înţeleaptă, având în vedere succesul pe care l-a
avut ulterior printre milioanele de femei.
Diva Marilyn Monroe s-a situat pe locul al doilea în topul realizat, în urma unui
sondaj la care au participat 4000 de persoane.
Christina Aguilera este vedeta care a adoptat aceleaşi plete decolorate şi puţin
ondulate, cu care a devenit celebră Monroe.
Pe locul al treilea s-a plasat actriţa Audrey Hepburn, cu coafura ridicată pe care
o poartă în clasicul film «Mic dejun la Tiffany's» (1961).
Una dintre cele mai stilate vedete, Sarah Jessica Parker, starul serialului «Totul
despre sex», a purtat coafura lui Hepburn la mai multe evenimente mondene, asortând
la aceasta ţinute clasice.
Prinţesa Diana, fosta soţie a prinţului Charles, primul în ordinea succesiunii la
tronul Marii Britanii, ocupa locul al patrulea cu coafura ei scurtă, clasică, simplă, dar
rafinată. Prinţesa cheltuia anual 4000 de lire sterline pentru a-şi decolora şi coafa părul.
Pe locul al cincilea s-au situat pletele împletite ale legendei muzicii reggae Bob
Marley.
Coordonator: director adjunct, dr. ing. Irina Isabella SAVIN
COAFURILE RENAŞTERII
În secolul al XV- lea, în Italia, s-a produs o schimbare în ceea ce priveşte poziţia
femeii în societate. În timp ce înainte femeile rămâneau pe plan secund, acum - cel puţin
în clasele înalte ale societăţtii - ele încep să se bucure de mai multă libertate şi de o mai
bună educaţie. Omul a devenit mai conştient de propriul său corp, iar frumuseţea
naturală a femeii a început să fie mai admirată.
În tablourile acestei perioade putem vedea femei graţioase cu feţe expresive.
Idealul feminin era femeia care arată ca o fată (fetele se măritau la o vârstă foarte
fragedă).
Cel mai important atribut al frumuseţii era fruntea înaltă, aceasta fiind mărită în
mod artificial. Femeile Renaşterii timpurii sunt aproape în exclusivitate pictate din
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profil, permiţând să se vadă fruntea în toată perfecţiunea ei. Fruntea înaltă nu era privită
doar ca semn al frumuseţii, ci şi ca un semn al inteligenţei. Smulgerea sprâncenelor şi
pensarea lor atunci când creşteau din nou serveau la intensificarea efectului admiratei
frunţi înalte. Fruntea înaltă era evidenţiată şi prin coafuri în formă de balon, în spatele
capului, care erau ţinute de nişte panglici. Părul era pieptănat spre spate şi strâns într-o
construcţie ca un coş, acoperită cu material sau păr artificial.
În secolul al XV-lea încep să dispară graniţele rigide dintre nobilime şi burghezie.
În contrast cu nordul Europeii, italienii au fost întotdeauna capabili să păstreze un
anumit simţ al proporţiilor, evitând astfel excesul în modă: haine simple cu tăieturi
directe, mult mai potrivite cu un stil de viaţă burghez decat extravaganţele modei în
Burgundia, cu coafurile lor bizare. Frumuseţea naturală a părului era cel mai important
ornament pentru femei. Hainele femeilor erau simple şi armonioase. Părul era strâns în
coc şi decolteul accentua linia gâtului. Coafura simplă creată de cozile împletite în jurul
capului, o tradiţie care a supravieţuit Evului Mediu, a rămas populară, mai ales în timpul
zilei, printre femeile din clasele inferioare. Părul de pe frunte era uneori pieptănat pe
spate şi răsucit într-o coadă lejeră, care era legată cu panglici şi prinsă la spate, al cărei
capăt cădea într-o parte sau pe spate.
Aşa cum putem vedea în picturile contemporanilor, coafuri complexe - adevărate
capodopere ale artei coafurii - au ajuns în vogă în timpul celei de-a doua jumătăţi a
secolului, fiind purtate de clasele înalte la ocazii speciale. Părul era pieptănat pe spate de
pe frunte, iar cozile false erau împodobite cu panglici şi prinse în aranjamente artistice la
spatele capului. O parte a părului era întotdeauna lăsată să atârne pe spate, totuşi de
obicei el era prins în întregime, pentru a avantaja linia gâtului.
La ocazii festive, femeile din aristocraţie profitau de coafurile lor pentru a-şi arăta
bijuteriile. Cozi adevărate sau false sau umplute cu rânduri de perle sau erau ţinute de o
plasă plină de pietre preţioase. Femeile veneţiene preferau o coafură ce constă dintr-un
fel de coc rotund situat pe creştet, părul din spate fiind pieptănat strâns lipit pe gât.
Părul din jurul frunţii şi de pe tâmple era tăiat scurt şi încreţit.
Ultima parte a secolului al XV- lea a adus un stil nepreţios de coafură. Părul, cu
cărare pe mijloc, era pieptănat peste obraji, apoi dus pe spate, acoperind o bună parte
din obraji şi urechi, iar în spate forma un coc pe gât sau era lăsat liber în jos. În spate,
capul era ornat cu o plasă fină, prinsă cu o bandă peste cap, adesea decorată cu pietre
preţioase, care puteau veni chiar şi peste frunte. O şuvită de păr era adesea lăsata pe sub
bărbie şi prinsă deasupra urechii din partea cealaltă, pentru a preveni formarea bărbiei
duble.
Femeia la modă prefera părul blond, ocazional, culorile contrastante erau folosite
pentru a crea un efect pestriţ - de exemplu maro pe vârful capului, blond pe părţile
laterale sau viceversa. Pentru a obţine culoarea dorită, blondă - în cele mai variate
nuanţe - părul natural negru al italiencelor suferea procedeuri complicate şi îndelungate.
Nicio coafură nu accentua mai mult tinereţea decât cea cu bucle, în care părul era
lăsat drept pe creştet, dar jos era buclat de jur imprejurul capului, acoperind urechile.
Către sfârşitul secolului, bărbaţii mai tineri işi lăsau părul să crescă mai lung şi îl purtau
uşor vălurit (în timp ce bărbaţii mai în vârstă continuau să-l poarte drept), fruntea era
de obicei acoperită de un breton.
În ceea ce o priveşte pe gentildonna, femeia manierată, trebuia să fie o îmbinare
a spiritului intelectual cu demnitate şi plină de graţie.
Totuşi, în clasele inferioare, femeile erau departe de educaţie şi modă.
Frumuseţea feciorelnică a Renaşterii timpurii era acum înlocuită de frumuseţea femeii
mature. Părul se cerea să fie bogat şi buclat, în ceea ce priveşte culoarea lui, el aprecia
încă tonurile blonde, dar avea totuşi o predilecţie pentru o nuanţă maro. Frumuseţea
trebuia să fie naturală şi dezaproba orice ajutor artificial.
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Tipic pentru Renaşterea târzie, e coafura în care părul avea o cărare la mijloc, el
fiind pieptănat în jos pe părţi si apoi dus pe spate - o coafură care respecta căutarea
simetriei şi atât de stimata regularitatea clasică a feţei. Idealul feminin era doamna
inaccesibilă. Picturi ale acestei perioade înfăţişau femei ultra-rafinate, cu feţe palide şi
priviri impasibile. Singura coafură care era absolut compatibilă cu gulerul ţeapăn era
una în care părul era ridicat. Părul era pieptănat cu cărare pe mijloc şi ridicat pentru a
forma două umflături. Coada era ornată cu un mic acoperământ de cap, a cărui fineţe era
în concordanţă cu poziţia socială a persoanei respective.
În timpul Renaşterii italiene, inspiraţia era Olimpul, iar zeiţa Venus a rupt cercul
vicios în care era încarcerat idealul feminin din Evul Mediu, reprezentat de Maria si
Eva. Italia era foarte prosperă în acea perioadă, aflată în plină epocă a întoarcerii la
rădăcini, a fascinaţiei pentru mitologie şi a marilor descoperiri geografice. Prin
frumuseţea lumii, Dumnezeu privea cu indulgenţă umanitatea; dragostea unui cuplu era
comparată cu iubirea divină, iar femeile frumoase nu mai erau blamate, ci din contra,
slăvite. Acum, femeia era divinizată şi era considerată cea mai frumoasă creaţie celestă,
având ca ideal zeiţa Venus. Corpul unei femei era considerat umbra sufletului ei, şi ea
trebuia să fie frumoasă pentru a-şi împlini scopul existenţei – procreaţia. În ceea ce o
priveşte pe gentildonna, femeia manierată, trebuia să fie o îmbinare a spiritului
intelectual cu demnitate şi plină de graţie.
Desigur această perioada a istoriei avea canoanele ei, promovând armonia
formelor. Lungimea nasului trebuia să fie egală cu cea a buzelor, înălţimea corpului
trebuia sa fie de 8 ori mărimea capului. Femeia ideală era dotată cu o talie de viespe, cu
umeri largi, şolduri mari şi rotunjite, degete subţiri, gambe rotunde şi picioarele
mici. Perfecţiunea feţei consta în a avea un gât lung, un nas mic şi drept, o gură mică; în
acest ansamblu trei lucruri trebuiau să fie neaparat negre: ochii, genele şi
sprâncenele, care împreună trebuia să formeze un arc perfect de mărimea unei urechi.
Trei lucruri trebuiau să fie neaparat albe: mâinile, dinţii şi pielea, iar cele trei lucruri
roşii erau unghiile, buzele şi obrajii.
În Renaştere, epocă mustind de cultură şi conservând gustul pentru frumos şi
pur, femeile din Italia obişnuiau să îşi lase părul să iasă de sub pălăriile cu boruri,
expunându-l soarelui puternic. Nu doreau să-şi bronzeze pielea pe care canoanele vremii
o cereau albă ca zăpada, însă urmăreau în schimb ca părul lor să capete o nuanţă mai
deschisă. În jurul Lucreziei Borgia pluteşte chiar o legendă conform căreia splendida
contesa îşi decolora părul tratându-l cu un amestec ce mirosea îngrozitor, conţinând
leşie şi muşeţel. Se foloseau parfumuri, farduri şi creme, modă lansată în Franţa de
Caterina de Medici. Femeile îşi spălau dinţii cu un amestec făcut din "sânge de dragon",
pudră de coral şi vin alb.
În această perioadă toate formele artei erau dominate de imaginea femeii reale şi
plină de senzualitate.

Leonardo da Vinci, Doamna cu hermina, Muzeul Czartoryski, Cracovia
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Rafael - Madonna della Sedia (1514) - Galleria Palatina, Florenţa

Madona cu sticletele ( 1506) - Rafael, aflat la Galeria Uffizi, Florenţa.
Prof. Mihaela Ruxanda BRUMĂ
ESTETICA IN LITERATURĂ
Estetica este un domeniul al filosofiei care are ca obiectiv principal analizarea
frumosului, în sens larg.
Termenul estetică îşi are originea în termenul grecesc aistheton, însemnând ceva
capabil de a fi perceput prin intermediul simţurilor.
Cuvântul "estetica" începe să fie utilizat pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Paternitatea lui este atribuită gânditorului german, pe nume Alexander Gottlieb
Baumgarten (1714-1762). El înţelege estetica drept ştiinţa a cunoaşterii prin simţuri.
Sunt confuzii dintre estetică şi unele discipline sau ştiinţe înrudite. "Estetica
literară" caută să explice natura actului artistic practicat în limitele domeniului
respectiv, materialele, tehnicile si posibilităţile de expresie artistică. Opera de artă şi
opera literară au fost definite de esteticieni literari ca o aşezare sufletească. Scriitorul
devine prizonierul propriilor aspiraţii, visuri, năzuinţe pe care le exprimă prin scris.
Radu Anton Roman, autorul unei elaborate cărţi “Bucate, vinuri şi obiceiuri
româneşti“, pledează pentru gastronomia neaoşă românească, apelând la simţurile
noastre, ca să ne facă să înţelegem mai bine legătura omului cu natura locului ce îl
înconjoară şi beneficiile reciproce ce rezultă din această legătură.
Tehnicile folosite de el sunt de natură să ne stimuleze să probăm reţetele, să
mergem să vedem locurile descrise, să luăm contact cu acele obiceiuri şi tradiţii:
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“Multe se pot face la grătar şi mielul, şi oaia, şi viţelul, şi mânzatul. Depinde de cum
alegi carnea.
Dar carnea de grătar a românului e porcul! Iar, dintre puţinele vinuri care zic eu că
merg fălos cu grătarul românesc de porc, îmi vine în minte Cabernetul negru ca fundul
minelor de cărbuni de la Sâmbureşti – unde e clar că pământul înfundă bobul de
strugure cu zemuri minerale întunecate din altă eră.
Solemn ca o declaraţie inter-guvernamentală de război rece, arogant ca un grof
ungur, sumbru şi catifelat ca hainele de doliu ale reginelor Spaniei, Cabernet
Sauvignon-ul de Sâmbureşti păşeşte triumfător şi majestuos prin lume, îmbrãcat cum
nici un alt vin ieşit din matcã româneascã n-a fãcut-o încă: e frumos la culoare ca un
înger negru. Are un parfum dur, pietros, de sălbăticiune nobilă, dar şi de lichen înflorit
pe stânci de cuarţ roşu. Imbracă mai întâi palatele gurii cu o uluitoare senzaţie vegetală,
un fel de fruct aspru, necunoscut, copt între gheţuri. Apoi se aşază temeinic, cu bruscheţe
de ocupant, în adevărata lui substanţă vitalã, forţa.
Remanenţa lui se întinde pe sãptãmâni întregi, te trezeşti tulburat, lingându-ţi buzele
uscate, pentru că ai visat o picătură din acest sânge aristocrat pulsându-ţi prin artere”.
(“Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti“, de Radu Anton Roman)
Descrierea celor 5 caracteristici organoleptice ale vinului asociat cărnii de porc de
către autor este vie, de parcă s-ar afla cu noi la masă, cu un pahar în mănă pe care îl
degustă şi îl analizează ca un somelier.
Cabernetul este negru ca fundul minelor de cărbuni sau ca un înger, lasă un gust
sumbru şi catifelat, ca hainele reginelor, papilelor gustative, are consistenţa unui
aristocrat bine hrănit. Mirosul vinului este dur, pietros, floral, rece, sălbatec, ca locurile
de unde provine via.
“CAŞ DULCE
E ceva ce am lăsat special la urmã, nu numai pentru că face parte,
într-un fel, din bucatele noastre obişnuite de primãvarã şi de Paşti.
Fie proaspãt; deci alb-zăpadă şi încă ud de zer, fie mai uscat, cu găuri şi
trecut ușor spre culoarea untului, fie el de oaie sau de vacă, caşul dulce e
o brânză simplă, de bazã, generoasă la gust, ce se mănâncã cu ceapă
verde şi soare de aprilie şi 1-am lăsat la urmã pentru că e un caz special:
în lume, caşul e doar o materie primă, necomestibilă, primul pas spre
brânzeturi mult mai complicate. Francezii au avut, toţi, o reacţie
superlativă şi surprinsă la fineţea texturii şi a gustului.
…. continuã să mă surprindă revelaţia pe care o au totuşi galicii, gustând
pentru prima dată o brânzică pe care ei o fac cu miile de tone.
Şi cine n-ar putea iubi un cocuţ de caş, dat asupra mămăligii cu
unt?” (“Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti“, de Radu Anton
Roman)
Acest aliment este prezentat de autor ca un prunc („cocuţ
de caş”),care de la naştere pănă la maturitate evoluează,
transformîndu-se din albul pur, inocent, moale, în galbenul, uscat,
cu găuri.
Materia primă unică europeană este foarte apreciată de
străini şi reprezintă un ritual magic, când se consumă cu ceapă de
Sfintele Paşti.
“VENIŢI ÎN BUCOVINA
Basmul şi legenda, prieteni, nu-şi au locul decât în
Bucovina. V-o spun ca un obcinolog de elitã ce sunt.
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Unde sã-şi păzeascã Fãt-Frumos grădina cu mere de aur dacã nu pe o obcină
înverzit-mioriticã, lângă o mânăstire miniaturală şi un pârâiaş, desigur, zglobiu?
Unde să-şi găseascã „salăţile“ ursul şi Harap Alb, dacă nu lângă feericul cătun
păstoresc bucovinean, multicolor, presărat pe colnice înflorite, cu cărări şi plaiuri
neîndoielnic şi pe deplin baladiste?
Veniţi în Bucovina! Veţi fi acasă, obcinenii sunt învãţaţi cu turiştii mai ceva decât
telefilul cu telenovela. Veţi descoperi civilizaţia vacii până la a mânca smântână cu
smântână şi veţi afla ce înseamnă să mănânci cinci-şase feluri la o masă, până explodezi.
E o mare pierdere pentru un colecţionar adevărat sã nu treacă în catalogul său
nepreţuit un blid de sărmăluţe cu smântânã, o tochiturã de purcel cu smântânã, nişte
plăcinte de brânză cu smântână şi un borş de hribi... cu smântână! (“Bucate, vinuri şi
obiceiuri româneşti“, de Radu Anton Roman)
Descrierea Bucovinei, o regiune frumoasă din România, este
făcută de autor cu măiestrie, parcă ar picta un peisaj bucolic. Ne sunt
desenate păşunile verzi, pârăiaşe albastre care saltă zglobii peste
pietre, colnice înflorite, cărări care duc la mici mănăstiri, aflate pe
plaiuri baladiste. Simbolul Bucovinei este un animal bland, ca şi
relieful – vaca, iar smăntâna obţinută din laptele gras este regina
mâncărurilor bucovinene .
“SOMNUL – Tot francezii sunt primii occidentali care îşi
populează acum,
încet-încet, fluviile cu acest monstru sarmatico-cretacico-reptiloid, despre care
experienţele româneşti spun cã poate atinge 500 de chile şi 5m lungime.
Rechinul Dunării şi al Deltei (e carnivor de la viermişori până la gâte şi
chiar oameni) somnul are un miros ciudat, numai al lui, nu de nămol, ci de plantă stranie,
grăsoasã, de baltă, de castană fanată.
Când e mic, până-n 1 kg (somotei, moacă) e magnific. Când e
mare (pană, iaprac, iarma, somn) e foarte gras, cu carne moale şi
finã. Numai danubienii-l mănâncã, deocamdatã, făcut după reţete
care elimină
grăsimea: ciorbă, grătar bine pătruns (celebra pană cu usturoi) sau
prăjit uscat.
Pescarii Deltei îl ţin în gropi şi îl hrănesc, ca pe porc, sau îl
priponesc legat de gură cu funii lungi, în fluviu, până se hotărăsc să1 taie sau să-1 vândă”. (“Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti“,
de Radu Anton Roman).
Altă materie primă pentru bucatele din Romănia este
prezentată de autor ca în Jurasic Parc - somnul.
Erele preistorice sunt amintite aici creând un cadru misterios din care ne
aşteptăm să iasă monstrul care să ne prindă în mrejele lui şi să ne înghită. Dar, de fapt,
aflăm că are un miros de plante din adîncul apelor, o consistenţă grăsoasă (la
maturitate) şi moale, fină când e încă mic.
Poate fi îngrăşat ca un porc de Crăciun, find pentru familiile de pescari o carne
îndestulătoare.
Bibliografia
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DECORAREA PREPARATELOR
Ornamentica constituie ansamblul elementelor, compoziţiilor ornamentale şi
motivelor decorative, ce formează decorul unui obiect, al unui spaţiu.
Ornamentica nu reprezintă doar decorul, dar exprimă viziunea colectivității
umane asupra lumii, precum şi un mod de comunicare ideatic. Constituie o multitudine
de semnificații exprimate plastic prin semene și simboluri.
Ornamentica reflectă preocupările oamenilor legate de cunoașterea și folosirea
bogățiilor pământului, de contemplarea și înțelegerea cerului, de pătrunderea în tainele
vieții și ale morții.
Încercările de a desluși și a rezolva aceste probleme universale și personale au
fost redate în decorul obiectelor sau preparatelor prin mijloace și forme specifice. Astfel,
pe lângă aspectul estetic motivele decorative devin și un mod de comunicare simbolic.
Ele sunt ecoul unei bogate vieţi spirituale, constituind în acelaşi timp fondul statornic al
tradiţiilor, devenit izvor de inspiraţie pentru creaţia contemporană.
Înțelegerea evoluției artei ornamentale este de neconceput fără noțiunile de
formă, semn, simbol, inovație etc și locul acestora în contextul artei ornamentale
Specialiștii în domeniu, afirmă că din „totalitatea semnelor simbolice ”se remarcă
şapte semne primare: coloana, unghiul, rombul, haşura, segmentele gemene, cercul și
spirala. Fiecare element poartă încărcătura simbolică ce aparţinea Cultului agrar şi
Cultului Solar”.

Cele şapte semne primare
Alfabetul artei ornamentale universale conţine patru simboluri fundamentale:
centrul, cercul, crucea şi pătratul.

Se menţionează de către cercetători cinci criterii de clasificare a ornamentelor :
1. morfologic (geometrice, liber desenate, mixte)
2. structural (omogene, unilaterale, bilaterale, alternante, dense ori dispersate, simetrice,
asimetrice, centrale, principale);
3. istoric (tradiţionale, de tranziţie sau contemporane);
4. geografic (aborigene, alogene sau cu o largă răspândire geografică);
5. semantic (geometrice, concrete, simbolice).
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Educatorul, indiferent de specialitatea sa, trebuie să depună eforturi susţinute
pentru a forma şi dezvolta comportamente creative la elevii cu care lucrează. El are la
îndemână o gamă largă de modalităţi şi de mijloace concrete pentru stimularea şi
dezvoltarea creativităţii elevilor. El încurajează procesele gândirii creatoare şi îi
îndeamnă pe elevi să caute noi conexiuni între date, să-şi imagineze, să facă asociaţii de
diferite tipuri, să găsească soluţii la probleme, să combine materialele şi noţiunile în
modele noi şi neaşteptate etc.
În cadrul orelor specialităților tehnologice se realizează și aplicaţii practice.
Orientarea procesului de activitate practică a elevilor trebuie făcută spre
reprezentarea propriilor sentimente, atitudini, găsind mijloace proprii de
reprezentare, deprinderi de mânuire şi de alegere a instrumentelor şi
materialelor necesare (carton, hârtie, lemn, polistiren, creioane simple şi
colorate, cariocă, beţişoare arse la capăt, scobitori, beţe de chibrituri, sârme,
material plastic, cauciuc, sticlă, materiale textile, frunzele, seminţele, florile,
legume şi fructe etc) care prin diversitatea formelor şi varietatea coloritului,
a posibilităţilor de îmbinare, oferă un cadru larg dezvoltării imaginaţiei şi
gândirii creatoare. În aceste ore se poate dezvolta sensibilitatea estetică, contribuind
la formarea gustului artistic prin intermediul mijloacelor de realizare a
produsului, prin modul de îmbinare şi alăturare a materialelor, prin
modalităţile de decorare alese. Formarea deprinderilor de prezentare a propriilor idei,
sentimente, trăiri, stări interioare prin intermediul culorilor, formelor,
proporţiilor acestora etc.
În
conceperea
şi
realizarea
unor lucrări, elevilor li
s e o f e r ă p o s i b i l i t a t e a d e a - ș i d e z v o l t a i m a g i n a ţ i a , f a n t e z i a creatoare,
manualitatea, simţul practic, spiritul de echipă, capacitatea de cooperare şi colaborare,
toate acestea ducând mai târziu la lărgirea ariei de orientare profesională.
Preparatele culinare pe lângă funcţia utilă, manifestă şi un alt rol, acesta fiind
simbolic (colacul, oul înroșit), estetic (cocteil, tortul miresii), magic (plăcinta cu răvașe)
etc. Astfel, prin intermediul decorării preparatelor sau a locului unde se vor servi
acestea se menține legătura cu tradiția, istoria și cultura care au păstrat de-a lungul
secolelor cele mai nobile informații sociale și artistice despre calea de devenire omului.
Motivele ornamentale, cu toate că ṣi-au pierdut cu timpul semnificaṭiile iniţiale, ele duc
mai departe ecoul unei bogate vieți spirituale, constituind în acelaṣi timp fondul
statornic al tradiţiilor populare, devenit izvor de inspiraţie pentru creaţia
contemporană.
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Utilizarea seminţelor de plante în crearea de felicitări şi elemente de décor. Elevii
imbină semne, rezultând forma florii, a fluturelui, a inimii etc.

Decorarea brioşelor a departajat pe cei mai creativi elevi în cadrul concursului
“RĂZBOIUL BRIOŞELOR” la clasele a IX-a. Spirala de cremă, puctul de bomboană, umbra
de cafea a linguriţei creează pe farfurie o lume variată, colorată, sub care se ascund
brioşele.
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Tradiţia este păstrată prin prepararea conservelor şi crearea ambientului
specific comercializării lor, în cadrul Proiectelor “Sărbătoarea recoltei” şi “Cămara
bunicii”.
Costumul popular, pânza de sac care îmbracă borcanele, aranjarea legumelor în
recipient, transmit sentimentul bunăstării familiei pentru anotimpul rece care se
apropie.

Proiectele cu partenerii străini permit elevilor să cunoască tradiţia decorării
preparatelor şi din alte culturi.
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Talentele elevilor descoperite de profesori sunt încurajate cu orice ocazie.
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TEOLOGIA ESTETICĂ

Motto: «Frumuseţea este veşmântul iubirii lui Dumnezeu»
«Frumusețea va mântui lumea», scria odinioară Dostoievski în romanul «Idiotul»,
schiţând portretul unei utopii estetice la care suntem chemaţi să medităm cu toţii.
Frumosul, vrem, nu vrem, este un reper axiologic al existenţei fiecăruia, atât în această
viaţă, cât şi în veşnicia ce ne stă în faţă.
Există o frumuseţe absolută a lui Dumnezeu şi o frumuseţe subiectivă a omului,
care este şi relativă. Cât despre frumuseţea lui Dumnezeu, noi, vorbind cu Dumnezeu, Îi
spunem în psalmul de la Vecernie: «întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat»
(Ps. 103, 2). Psalmul de la Vecernie este un psalm care laudă creaţia lui Dumnezeu şi pe
Dumnezeu în creaţie şi prin creaţie. Strălucirea se referă exact la slava lui Dumnezeu,
şi podoaba exact la frumuseţe, căci acesta este rostul podoabei, de a înfrumuseţa. Putem
spune că frumuseţea este veşmântul iubirii lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire.
Aceasta este frumuseţea absolută. În planul subiectiv, în planul percepţiei frumosului,
pentru că problema se pune la nivelul percepţiei frumosului, aici lucrurile pot fi
amestecate sau confuze.
Omul poate să perceapă din frumosul care există în creaţie şi din frumuseţea lui
Dumnezeu numai în funcţie de câtă frumuseţe a adunat în el, de câtă frumuseţe şi-a
însuşit, şi-a împropriat. Omul recunoaşte cumva acea frumuseţe care corespunde cu
frumuseţea din el. Atunci când vorbim despre percepţia frumosului nu vorbim despre
frumos, ci despre cât poate omul să perceapă din frumos. Cât percepe omul din frumos
spune totul despre el. Câtă frumuseţe percepi arată câtă frumuseţe ai în tine. Genul de
frumuseţe pe care îl percepi spune foarte mult despre tine, spune ce fel de om eşti. Există
sintagma: «gusturile nu se discută». Gusturile nu se discută, dar spun foarte multe despre
om.
Omul trebuie să aibă în vedere frumuseţea. Este o responsabilitate a fiecăruia
dintre noi. Ţine de devenirea noastră spirituală şi de scopul nostru. Scopul nostru este
fericirea. Fericirea vine prin frumos. Însă, de multe ori pot să se creeze confuzii. De
exemplu, plăcerile sunt corespondentul frumuseţii în planul simţurilor. Plăcerile sunt cele
care îl atrag pe om. Ele sunt o oglindire a frumosului în planul simţurilor. Nu este fără
rost acest lucru. Nu înseamnă că dacă percepi frumosul în planul simţurilor este un păcat,
pentru că Dumnezeu a făcut lumea frumoasă pentru simţuri. Însă, scopul este acela de a-L

111

întâlni pe Dumnezeu în darul Lui, de a te întâlni cu Dumnezeu în creaţie, care este darul
lui Dumnezeu pentru om.
Să ne sensibilizăm şi să ne educăm percepţia frumosului. Atunci când priveşti o
persoană, ceea ce vezi în persoana respectivă reflectă starea ta. Dacă priveşti numai
frumuseţea fizică, înseamnă că eşti trupesc în gândire. Dacă pe lângă frumuseţea fizică ai
în vedere şi frumuseţea minţii, frumuseţea intelectuală, înseamnă că tu recunoşti în
celălalt ceva ce porţi în tine. Dacă pe lângă aceasta recunoşti şi o frumuseţe etică, o
frumuseţe morală, înseamnă că iarăşi vezi în celălalt ceea ce ai şi tu în tine. Şi dacă vezi şi
frumuseţea duhovnicească, atunci înseamnă că poţi s-o percepi doar dacă tu la rândul tău
îţi lucrezi virtuţile. Frumuseţea, de fapt, o recunoşti, te vezi şi pe tine în celălalt. La fel,
dacă ajungi la o spiritualizare a vieţii, tu poţi să descoperi frumuseţe în celălalt de care
celălalt nu este conştient, şi poţi să-l faci conştient de ceea ce are el, poţi să-l ajuţi să-şi
lucreze calităţile lui. Cu frumuseţea este ca şi cu adevărul. Există adevărul absolut, al lui
Dumnezeu, dar se pune problema în ce măsură omul poate să accepte acest adevăr,
pentru că de multe ori omul alege să trăiască în minciună. Şi în planul frumuseţii poate să
existe foarte multă minciună. În general, frumosul nu se limitează doar la latura estetică.
O include, dar nu o epuizează. Este necesar ca frumosul să fie pătruns şi de adevăr, adică
să fie pătruns şi de sens. O frumuseţe fără un sens cuprinzător, fără un înţeles, este o
frumuseţe nedesăvârşită. Abia când lucrurile capătă un sens, o coerenţă, împletindu-se cu
sensul vieţii noastre şi cu sensul mai larg al lui Dumnezeu, abia atunci frumosul începe să
fie deplin. Ca să exemplific: în Tradiţie, tot ce era frumos sau estetic era pătruns şi de
semnificaţie. Dacă este să privim portul românesc, el nu avea doar o funcţie estetică. Cu
simbolistica pe care o cuprindea în sine, el reflecta demnitatea omului ca împărat al
creaţiei. Frumuseţea veşmântului făcea referire la veşmântul de slavă pe care l-a avut
Adam în Rai, făcea referire la haina de nuntă a celor care au intrat la nunta fiului de
împărat. Cel care nu avea această haină de nuntă a fost alungat afară. Vedem că nu se
avea în vedere un estetism care să satisfacă nevoia frumosului în planul simţurilor, ci era
un frumos care avea un caracter simbolic şi făcea legătura cu planul nevăzut al vieţii,
adică nu era un frumos de care să te bucuri egoist, ci era un frumos care cuprindea şi o
anumită responsabilitate.
Arta este absolut necesară în viaţa omului, inclusiv arta vieţii, la frumosul din
viaţă. Gândirea modernă este o gândire iconoclastă, o gândire care nu mai are în vedere
atât de mult frumosul, cât are în vedere pragmatismul, eficienţa, utilitarismul. Uitaţi-vă,
de exemplu, la perioada comunistă, care este o perioadă atee, o perioadă cenuşie, foarte
inestetică. Oamenii priveau lucrurile din punct de vedere strict pragmatic, utilitarist.
Frumuseţea nu face parte din priorităţile unei gândiri utilitariste. Dar acest pragmatism,
acest utilitarism al vieţii a sărăcit foarte mult viaţa oamenilor şi relaţia oamenilor.
Oamenii tind să introducă pragmatismul şi utilitarismul în relaţie. A devenit un tipar de
gândire al omului modern: nu este pragmatic să oferi flori soţiei. Este pragmatic atunci
când vrei s-o cucereşti, dar după ce ai cucerit-o nu mai este pragmatic, este o cheltuială,
nu se justifică... Nu este pragmatic să-ţi alegi cuvintele, gesturile, să-ţi alegi
comportamentul, să-ţi înfrumuseţezi comportamentul... Din cauza acestei perspective s-a
sărăcit foarte mult viaţa oamenilor şi s-a banalizat, pentru că a fost eliminat frumosul.
Biserica este îndrumătoare în această căutare a frumosului. Biserica, şi Tradiţia
noastră ne vorbesc despre necesitatea frumosului în viaţa noastră, pentru că ceea ce-l
face pe om cu adevărat fericit sunt relaţiile frumoase, relaţiile fericitoare. Pentru a ajunge
la aceste relaţii frumoase trebuie să înveţi să pierzi, adică trebuie să ieşi din logica
câştigului.
Foarte importantă este lucrarea de despătimire a omului pentru că, dacă tu te
condamni să trăieşti o existenţă doar la nivelul simţurilor, acela va fi nivelul tău de
percepţie a frumosului, va fi strict frumosul care se adresează simţurilor. Pentru a putea
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percepe mai mult, trebuie să se domolească un pic simţurile. Din această perspectivă,
postul chiar este o cale care, prin nişte restricţii, descoperă un univers întreg. Sunt nişte
restricţii care te dezmărginesc. Este un paradox al credinţei. Sunt nişte limitări care te
dezlimitează, te dezmărginesc, adică fac posibilă şi percepţia Împărăţiei cerurilor. Noi nu
suntem condamnaţi la o percepţie limitată. Aceste limite se depăşesc prin lucrare, printro viziune spirituală asupra vieţii.
Dacă nu ai relaţii frumoase, ai nevoie de lucruri. Oamenii care trăiesc într-o
banalitate a relaţiilor caută să se înconjoare de lucruri, caută cumva să compenseze lipsa
de profunzime. Atunci când te odihneşti într-o relaţie frumoasă uiţi de tot, nu-ţi mai
trebuie nimic. Faptul că în ziua de astăzi ne trebuie atâta materie reflectă tocmai această
sărăcie sufletească a noastră.
În Răsăritul creştin-ortodox conceperea frumuseţii are fundament teologic
deoarece omul însuşi este considerat chip al lui Dumnezeu. Ortodoxia a practicat de la
începuturi şi până în contemporaneitate o spiritualitate integrală: frumuseţea spirituală
a persoanei înduhovnicite transpare în modul ei de viaţă, manifestându-se plenar, de la
frumuseţea trupească până la frumuseţea relaţiilor inter-umane, la frumuseţea relaţiei
om-creaţie, om-Divinitate.
Biserica răspunde dorului după raiul pierdut în societatea modernă, propunând
omului contemporan mântuirea, nu într-o formă uscată, descărnată, acrită de o
învăţătură moralizatoare, ci propovăduind mântuirea prin frumuseţe; acea frumuseţe
plenară, la care se ajunge prin sfinţenia vieţii trăite în Hristos.
1. Concepţia despre frumuseţe în filosofia greacă
Omul a fost preocupat să dea un sens tendinţei sale interioare către frumos
dintotdeauna; de aceea, din epoci străvechi căutarea frumuseţii a fost în acelaşi timp o
problema de credinţă religioasă şi de reflexie filosofică.
Reprezentările cosmologice, de natură religioasă, înfăţişau universul că pe o
realitate armonioasă, structurată coerent şi în acelaşi timp legată de o ordine mai amplă,
de dincolo de lumea fenomenologică, care avea un caracter nelimitat şi etern,
transcendent: Divinitatea. Afirmarea frumosului .făcea parte, astfel, dintr-o atitudine
unitară în raport cu Dumnezeu, cu creaţia şi existenţa, şi, prin urmare, religia, artă şi
filosofia erau într-o vie comuniune. Frumosul a fost de la începuturi o parte constitutivă
a vieţii omului. Totul în jurul lui poartă amprenta frumosului: omul însuşi, existenţa sa,
cosmosul şi ca o consecinţă logică, şi Dumnezeu.
Începuturile reflexiei filosofice asupra frumosului au fost făcute de presocratici.
Dintre aceştia, Pitagora (580-500 i.d.Hr.) este cel care a cuprins frumosul că unul din
elementele fundamentale ale filosofiei sale, prin teoria numerelor şi a armoniei
universale, cu caracter metafizic şi estetic. El consideră cosmosul că fiind ordonat de
principii şi constante numerice: "Numerele sunt elementele tuturor lucrurilor", spunea
Pitagora. El susţinea, de asemenea, că armonia structurează atât lumea fizică cât li
sufletul omului. Numărul, raportul şi proporţia se întrupează în tehnicile tuturor
meşteşugurilor, dar şi în viaţa morală. Virtutea este rezultatul educaţiei, iar componenta
principala a acesteia este muzică. Pitagora consideră muzică drept capabilă să purifice
sufletele, să domine pasiunile, să vindece durerile.
Pitagorismul a creat o teorie mai largă a muzicii în care a intrat conceptul de
"muzică a sferelor". După această teorie, muzică - prima dintre artele care produc
plăcere - este esenţialmente o imitaţie a muzicii sferelor. Modelul ei este armonia dintre
corpurile cereşti. înălţimea notelor, în această armonie cerească, e determinată de
vitezele aştrilor, de distanţele dintre ei, iar acestea se găsesc în raport similar cu
intervalele consonante ale octavei.
Cosmosul, aşadar, cânta, dar pentru om, a cărui ureche a devenit insensibilă,
această cântare este tăcere. Sufletul însuşi, este o armonie sau o acordare bazată pe
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proporţia numerică. Conform principiului "asemănătorul recunoaşte asemănătorul"
sufletul răspunde bucuros la vibraţiile armonioase ale muzicii sferelor; astfel, muzica, ea
însăşi imitaţie şi vehicul al melodiei divine, este în măsură să acordeze sufletul cu acea
armonie veşnică a stelelor şi deci funcţia ei este de-a redeştepta în suflet pecetea
obârşiei lui divine.
Dar cel care adânceşte problema frumosului până la a crea primul sistem estetic
din istoria filosofiei antice greceşti a fost Platon (427-347 i.d.Hr.). În sistemul sau
filosofic, Platon consideră frumosul că fiind idee .prototipala, realitate supremă, la care
participând obiectele şi fiinţele devin şi ele frumoase.
În dialogul «Banchetul», Platon descrie Frumosul absolut că pe o Frumuseţe care
dainuieste pururi, fără început şi fără sfârşit, care nici nu sporeşte şi nici nu scade
vreodată; care e frumoasă în mod obiectiv, pentru orice subiect şi independent de
acesta; Frumuseţe care nu este dependenţă de vreun chip din lumea sensibilă, căci este
în ea însăşi, prin sine, cu sine, şi întotdeauna una şi aceeaşi. Toate lucrurile sunt
frumoase prin împărtăşirea de această Frumuseţe, însă frumuseţea lor este trecătoare ca
şi ele însele, pe când Frumuseţea este neschimbătoare şi eternă.
Platon foloseşte pentru frumos în filosofia să termenul grecesc... a cărui
semnificaţie este mai vastă decât simplă interpretare a lui că fiind corespunzător unei
frumuseţi fizice. El îi închină acestui concept un întreg dialog, Hippias Maior, şi reia
discuţia asupra lui în dialogul de bătrâneţe «Statul». Concluzia Dialogurilor este că
frumosul este binele. Binele şi Frumosul se află în raport cauzal, Frumosul fiind cauza
Binelui: "puterea binelui s-a refugiat acum în natură frumosului" spune Platon la
sfârşitul lui Fileb.
Binele unui lucru este temeiul existenţei lui, deci frumosul este cauza prima a
oricărui lucru. Din acest motiv to kalos este ceea ce caută filosoful pe parcursul întregii
sale vieţi, urcând pe o scară a frumosului la care prima treaptă este frumuseţea trupului
şi a lumii înconjurătoare, urcând apoi la frumosul din suflet şi, descoperind astfel
frumuseţea spirituală, înaintează spre frumuseţea legilor, a învăţăturii şi a înţelepciunii.
Frumosul în sine reprezintă pentru filosof binele unei vieţi consacrate dreptăţii şi
înţelepciunii. Frumosul are, aşadar, la Platon un conţinut concomitent moral şi
intelectual. "Frumosul este măreţia adevărului" - mai spunea el. Această concepţie
platonică a fost general asimilată în gândirea antică greacă în care idealul de educaţie şi
cultură a devenit frumosul-şi-binele, filocalia.
În plus, Platon a mai evidenţiat încă o altă valenţă a frumosului: marea sa putere
de atracţie. Frumosul este cel care cheamă sufletele prin ceea ce el numeşte "eros".
Erosul care reprezintă aspiraţia către valorile supreme în spiritul filozofiei greceşti:
bine, adevăr şi frumos, are două trăsături principale:
1) el presupune drept condiţie esenţială existenţa fru-: museţii ca idee veşnică.
Cosmosul însuşi este frumos, deoarece participa la această frumuseţe veşnică (are în
greceşte sensul de podoabă, frumuseţe)
2) eros echivalează cu a fi atras de ideea frumuseţii. Scopul actului religios însuşi
nu este altul decât acela că sufletul să contemple, aprins de dragoste, Frumuseţea
"transcendentă".
Aristotel (383-322 i.d.Hr.), pornind de la Platon, va dezvolta şi el numeroase idei
originale, ajungând la o concepţie estetică proprie, dar care nu se ridică la nivelul
principial al maestrului sau, deoarece cercetarea lui vizează, cu prioritate, domeniul
frumosului artistic.
Aristotel consideră artă că fiind o energie structurată în care armonia contrariilor
joacă un rol important în realizarea frumosului; frumosul artistic are ca note esenţiale
simetria şi imitarea. Artă este "imitarea" frumosului şi are efecte benefice asupra
sufletului omului, deoarece realizează purificarea lui.
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Unul din cele mai importante momente ale gândirii filosofice în problematica
frumosului, cu care se şi încheie gloria filosofiei greceşti necreştine, îl constituie sistemul
filosofic al lui Plotin (205-270 d. Hr.). Discipol al lui Pitagora şi Platon, Plotin este
denumit doctrinarul "religiei frumosului" şi aduce în raport cu Platon noutatea afirmării
unui Principiu absolut care este Frumosul în sine - incomprehensibil şi supranatural - ce
poate fi trăit doar în experienţa extazului. Plotin consideră că înclinaţia omului spre
frumos are un sens metafizic.
Viziunea vechi-testamentară a frumuseţii
În Sfânta Scriptură se găsesc numeroase texte din care putem înţelege frumosul
că fiind propriu Dumnezeirii. în Vechiul Testament adevărul şi binele se oferă
contemplaţiei, iar simbioză lor vie marchează integritatea fiinţei şi face că frumuseţea să
iradieze strălucitor.
Frumosul apare în primul rând în Creaţie. Creatorul, la sfârşitul celor şapte zile
ale creaţiei, îşi contempla opera: "Şi a privit Dumnezeu la toate câte făcuse şi iată erau
foarte bune" (Fac. 1,31). Textul Septuagintei foloseşte termenul "frumos" şi nu "bun". Cu
toate acestea, versiunile româneşti traduc, la unison, cu termenul "bun". Aşadar, lumea
ieşită din mâinile lui Dumnezeu era frumoasă şi bună, era o podoabă.
Frumosul divin este elogiat pretutindeni în cartea Facerii, ceea ce a îndreptăţit pe
Sfântul Apostol Pavel să spună: "cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii,
înţelegându-se din făpturi" (Rom. 1, 20) iar teologii să afirme: "măreţia creaţiei
exprimate în cartea Facerii, în aşa de puţine cuvinte, e refrenul Frumuseţii Divine".
Cosmosul este oglindă frumuseţii şi măreţiei lui Dumnezeu, iar scriitorii sacri
prezintă legătură strânsă dintre Dumnezeu şi creaţie, în care îl văd pe El. Stelele vestesc
atotputernicia lui Dumnezeu manifestată pretutindeni, fiecare copac, fiecare floare
vorbeşte despre iscusinţa Sa nemărginită. Prin mijlocirea fiecărei făpturi aflăm cât de
minunat este El întru lucrurile Sale.
Psalmul 104, de exemplu, este dominat de această idee în întregime, idee
concentrată în exclamaţia: "Cât s-au smerit lucrurile Tale, Doamnei Toate cu
înţelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta" (Ps. 104, 24)
Elogiind frumuseţea creaţiei ca revelaţie a lui Dumnezeu, scriitorii
veterotestamentari nu cad în eroarea idolatriei sau panteismului, căci făptură nu este
confundată cu Creatorul ei. Acestuia I se adresează cu categorii personale că unui
partener de dialog: "Doamne, Dumnezeul nostru! Cât de minunat este numele Tău în tot
pământul! Că s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri" (Ps. 8,1).
Dumnezeu este unicul şi supremul frumos, iar măreţia creaţiei este reflectarea
Frumuseţii divine. După această Frumuseţe tânjeşte sufletul credinciosului: "Una am
cerut de la Domnul, că să văd frumuseţea Lui şi să cercetez locaşul Lui" (Ps. 26, 8).
Frumuseţea lui Dumnezeu străluceşte, este lumina şi slava Lui: "Strălucirea frumuseţii
Domnului este din Sion " (Ps. 49, 2). Frumuseţea Domnului este nedespărţită de măreţia
şi puterea Sa: "Domnul a împăraţii, întru podoabă S-a îmbrăcat, imbracatu-S-a Domnul
întru putere şi S-a încins" (Ps. 92, 1).
Frumuseţea este slavă Domnului care iradiază din El şi se instalează în locurile
cele sfinte în care Se odihneşte El: în Sion, în Biserica, în omul credincios: "Laudă şi
frumuseţe înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în localul cel sfânt al Lui" (Ps. 95, 6).
Frumuseţea şi bunătatea Lui sunt nedespărţite şi se revarsă că binecuvântare
peste toată zidirea, peste Biserică şi credincioşi, deopotrivă, dăruindu-le viaţă
dumnezeiască: "Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii
împreună! Această este că mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barbă lui Aaron,
care se coboară pe marginea veşmintelor lui. Această este că rouă Ermonului, ce se
coboară pe munţii Sionului, că unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea
şi viaţă până în veac" (Ps. 132).
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Întreagă viaţă a omului credincios se întemeiază pe frumos şi bine, iar cei ce vor
împlini poruncile Domnului vor împăraţi împreună cu El şi se vor bucură de frumuseţile
Sale în veşnicie: "Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta,
şi la dreapta Ta de frumuseţi veşnice mă vei satură". (Ps. 15, 11)
Autorii cărţilor Vechiului Testament, deşi aveau o concepţie teologică superioară,
n-au exprimat nicicând identitatea dintre Frumuseţe şi Dumnezeu. Un motiv al reticenţei
se poate să fi fost teamă de a nu cădea în idolatrie.
3. Frumuseţea lui Dumnezeu în teologia patristică
a. Frumuseţea - numele lui Dumnezeu
După cum s-a arătat anterior, filosofia greacă antică a meditat îndelung asupra
conceptului de frumusețe pe care au asociat-o creației, zeilor sau chiar unei Ființe
supreme. În pofida concluziilor excepționale aparțînând unor cugetători de geniu, cum
au fost Platon și Plotin, vechii elini nu aveau, în general, o concepție spirituală despre
ideea de frumusețe, continuând să gândească, să vorbească și să scrie mai mult sub vraja
frumosului formelor. Anticii au ajuns să vadă în frumusețe un privilegiu al zeilor, sau
Divinitățîi de care se împărtășea întreagă creație, dar nu au ajuns să tragă din această, în
lipsa Revelației depline, ultimele consecințe.
Plecând de la datele Revelației cuprinse în Sfânta Scriptură și utilizând
raționamentele filosofiei eline, Sfințîi Părinți ai Bisericii vor da naștere unei concepțîi noi
despre frumusețe; această, fără să fie eclectică, păstrează acele semințe de adevăr la care
ajunseseră anticii greci dar care rodesc desăvârșit, de-abia acum, la lumina Soarelui
Dreptățîi.
Marele lor merit este acela de a fi afirmat "frumusețea în Dumnezeu", străbătând
astfel drumul de unde se oprise geniul filosofiei grecești sau inspirația autorilor din
Vechiul Testament până la plinătatea harului strălucind din Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu.
Chiar de la începutul ei, teologia creștină a afirmat transcendență lui Dumnezeu;
Sfântul Apostol Pavel îl numea pe Dumnezeu "Cel mai presus de orice nume" (Filip. 2, 9).
însuși "Dumnezeu" este un nume impropriu ce se referă la un aspect al relației cu creația
Aceluia care pe muntele Sinai nu i-a spus lui Moise numele Sau - după cum nu i l-a spus
nici lui Iacov după lupta de la Betel (Fac. 32, 29) - ci și-a afirmat aseitatea în termenii
cunoscuți: "Eu sunt Cel ce sunt" (les. 3,14).
Așadar, Ființă transcendență a lui Dumnezeu este indeterminată și
incognoscibilă.
Esență lui Dumnezeu este necunoscută oamenilor, dar Dumnezeu Se revelează în
"ieșirile Sale binefăcătoare", cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, în puterile și
energiile Sale infinite, prin care ne împărtășește bunurile dumnezeiești; ni Se revelează,
prin atributele Sale care nu sunt ființă Lui, putând să-I asociem anumite nume divine,
prin care exprimăm însușirile Lui, pornind de la cele cauzate de El că și Cauza unică a
tuturor.
Aceste nume nu sunt definițîi, delimitări ale lucrărilor Sale, căci orice atribut
divin, fiind legat de infinitatea lui Dumnezeu, are și el un caracter infinit; astfel încât, nu
poate fi determinat conținutul concret al infinitatii acestor atribute, în consecință, între
atributele spirituale ale lui Dumnezeu (atotștiință, înțelepciunea, sfințenia) Sfințîi Părinți
numără și frumusețea.
Cugetarea teologică din epoca patristică "îl definește deci pe Dumnezeu că fiind
frumusețe, frumusețe pură. Doctrinarul estetic prin excelență al creștinismului este
considerat a fi Sfântul Dionisie Areopagitul care în opera să fundamentală Despre
Numirile dumnezeiești, prezintă frumosul că fiind unul din numele lui Dumnezeu; că
urmare, frumosul este etern, imuabil, omiprezent, supraesential, suprarational,
atotcuprinzător și incognoscibil: "Acest Bine este lăudat de sfințîi cuvântători și că
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frumos și că frumusețe; și că iubire și că iubit și prin toate celelalte numiri dumnezeisti
cuvenite frumosului de frumusețe făcător și plin de har. Iar frumosul că atotfrumosul și
suprafrumosul și pururea existent și același frumos, nu devine, nici nu se pierde, nici nu
crește nici nu se veștejește. Ci același e în sine cu sine, de același unic chip, fiind pururea
frumos și având în sine, mai dinainte de tot frumosul, în mod superior, frumusețea
izvorâtoare."
Despre frumusețea că atribut al lui Dumnezeu și despre identitatea ei cu Binele
vorbește și Sfântul Grigorie de Nyssa: "Dumnezeu este plenitudinea a tot ceea ce este
bine și frumos în sine, fiindcă El nu are nevoie de nimic în afară Să, pentru că El posedă
totul în Sine; El voiește numai ce are și are tot ce voiește frumos pe temeiul naturii Sale
este numai Dumnezeu 18. De asemenea, Sfântul Grigorie de Nazianz spunea referitor la
caracterul transcendent al Frumusețîi divine: "Dumnezeu este frumusețe, dar El
depășește orice frumusețe, și se numea pe sine "îndrăgostit de frumusețe", un adevărat
"filosof al frumusețîi". Iar, chiar din sec. I, Sfântul Clement Romanul vorbind despre
neputință oamenilor de a exprimă în cuvinte atributele lui Dumnezeu, exclamă în a să
Epistolă către Corinteni: "Cine poate spune îndeajuns măreţia frumuseţîi Lui.
Sfântul Vasile cel Mare în ale lui Omilii la Hexameron afirmă şi el caracterul
transcendent al frumuseţîi lui Dumnezeu: "dacă cele trecătoare sunt aşa de frumoase
cum vor fi cele veşnice? Dacă cele văzute sunt atât de frumoase cum vor fi cele nevăzute?
Dacă pentru orb este o pagubă să nu vadă soarele acesta, cât de mare va fi pagubă celui
păcătos lipsit de Lumina cea adevărată?.
Fericitul Augustin în lucrările sale, Cetatea lui Dumnezeu și Confesiuni reia multe
din ideile lui Dionisie Areopagitul și realizează cel mai complet sistem estetic pe care ni
l-a transmis antichitatea creștină.
Astfel, în Confesiuni el ajunge să afirme că frumusețea nu este doar un nume al lui
Dumnezeu ci însăși esență Lui. Dumnezeu este supremă frumusețe. El este Binele și
Frumosul. Totul este bun și frumos în El, de la El și prin El. Atât Binele cât și Frumosul se
confundă cu Principiul Suprem.
Frumusețea, că atribut al Ființei Dumnezeiești, deținută în comun de Persoanele
Treimice, este și un atribut al Acestora. Căci Tatăl este Izvorul Frumusețîi, Fiul este
Frumusețea Chipului Tatălui, iar Duhul Sfânt este Duhul Frumusețîi, El fiind Cel prin care
Frumusețea lui Dumnezeu se revelează.
b. Dumnezeu - Arhetipul Frumuseţîi
Sfinţîi Părinţi, îl numesc pe Dumnezeu: Principiu al existenţei. Toate atributele
Sale sunt manifestări binefăcătoare ale Sale către creația Să. Prin aceste atribute ale lui
Dumnezeu mintea omului luminată de har se poate ridică la Frumusețea Lui necreată.
Numele divine rămân însă inepuizabile și incognoscibile în infinitatea lor. Cu toate
acestea, Frumusețea dumnezeiască are pentru creație un caracter arhetipal, astfel încât,
între Dumnezeu și lume, între Frumosul divin și frumusețea cosmosului, se instituie un
raport de la cauza la efect.
Clement Alexandrinul a fost printre primii teologi creștini care, plecând de la
absolutizarea frumusețîi în Dumnezeu, a ajuns la a stabili caracterul arhetipal al
frumusețîi Sale. "Atunci mă voi închină Frumusețîi, când va fi Arhetipul adevărat al
frumuseților" spunea el.
Sfinţîi Părinţi şi Scriitori bisericeşti, preluând acele seminţe de adevăr din
filosofia elena antică şi fiind ancoraţi în Dumnezeu, în temeiul Revelaţiei Sale din Sfânta
Scriptură şi Sfânta Tradiţie, îl numesc pe El Arhetip în sens de Existenţa primordială în
raport cu existenţele ulterioare ce provin de la El şi în care El Se regăseşte sub diferite
forme.
În filosofia patristică Arhetipul reprezintă Causa unică, Modelul, Izvorul originar
al tuturor existențelor, în Care sunt adunate rațiunile tuturor lucrurilor, că modele și
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bunavoiri ale Sale, fapt pentru care Dumnezeu poate fi contemplat și prin intermediul
realităților sensibile. Conținutul arhetipal al creaturilor nu se revelează însă complet sau
definitiv căci ține de inteligibilul necreat aflat în Dumnezeu. De aceea, explicarea
aspectelor diverse ale firii înconjurătoare rămâne doar o tentativă de-a exprimă în
cuvinte ceva despre Izvorul arhetipal inepuizabil.
Sfințîi Părinți capadocieni au scris printre primii despre caracterul arhetipal al
Frumusețîi lui Dumnezeu. Astfel, pentru Sfântul Grigorie de Nazianz, Dumnezeu este
"Lumina Arhetip" supremă, greu accesibilă, inefabilă, dar care se poate regăși și în om, că
și chip al Sau, "într-o anumită revărsare".
Sfântul Grigorie de Nyssa derivă și el frumusețea chipului lui Dumnezeu din om
de la Frumusețea Arhetipală incognoscibilă. "Omul însă trebuie să fie mișcât de năzuința
spre Frumusețe. Din cauza că natură noastră este săracă în frumusețe, ea tânjește mereu
după ceea ce îi lipsește. Este năzuința care-l împinge pe om să-și refacă acea frumusețe
paradisiacă și să-și vindece rănile făcute de urâțenia păcatului".
Fericitul Augustin scrie și el despre caracterul arhetipal al frumusețîi lui
Dumnezeu: "Dumnezeu este supremă frumusețe. El este binele și frumosul. Totul este
bun și frumos în El, de la El și prin El. Tot ceea ce este frumos este astfel doar prin
participarea la Frumusețea supremă. Dumnezeu singur este Cel care a dat fiecărei
creaturi frumusețea și putință de a fi frumoasă".
Însă cel care a dat un conținut mai elaborat caracterului arhetipal al Frumusețîi
absolute este Sfântul Dionisie Areopagitul, prin excelență doctrinarul Frumusețîi
dumnezeiești în teologia ortodoxă. Iată ce scria el în Despre Numirile Dumnezeiești
referitor la Frumusețea transcendență a lui Dumnezeu că izvor al frumusețîi create: "Iar
Frumosului mai presus de ființă i se spune frumusețe pentru frumusețea transmisă de la
ea tuturor celor ce există, fiecăreia în mod propriu și din cauza acelei frumuseți pe care o
distribuie tuturor lucrurilor, potrivit cu firea lor și pentru că el este cauza bunei armonii
și luminozitati, că o lumina ce transmite tuturor transmisiunile de frumusețe făcătoare
ale razelor ei izvorâtoare".
Iată deci că Sfântul Dionisie face printre primii legătură dintre Frumusețe și
Lumina lui Dumnezeu că manifestare a acestei Frumuseți. Frumusețea arhetipală se
reflectă în întregul cosmos nevăzut și văzut și din ea își au existența toate cele ce sunt, ea
fiind cauza transcendență a tuturor armoniilor, comuniunilor și atracțiilor dintre ființe.
Areopagitul, preluând de la Platon ideea că Frumosul divin este și eros, dragoste,
vede în acesta principiul unificator al întregii creațîi în Dumnezeu, după modelul
perihorezei intratreimice fundamentată tot pe iubire. "Frumosului mai presus de ființă i
se spune frumusețe și că una ce atrage la sine toate și le adună pe toate în toate că în una
și aceeași.
Prin frumos s-au unit toate. El le mișcă pe toate și le susține prin dragostea de
frumusețe proprie. Și e capătul tuturor și cauza iubita și finală (căci toate se fac pentru
frumos) și exemplară".
Dionisie identifică Frumosul cu Binele dumnezeiesc și insistă asupra faptului că
întreagă creație năzuiește către Frumos și Bine: "De aceea, frumosul este același cu
binele, pentru că toate se doresc după frumos și bine prin toată cauza. Și nu există ceva
din cele ce sunt care să nu se împărtășească de frumos și de bine".
El continuă, afirmând că Frumosul și Binele sunt scopul acțiunii și al existenței
pentru întreagă ierarhie a ființării, că fiind cauza finală a tuturor: "și toate câte sunt și se
fac sunt și se fac pentru frumos și bine și toate privesc spre el și sunt mișcâte spre el și se
susțîn de el și sunt din pricina lui și pentru el; și în el e tot începutul că model săvârșitor,
făcător, formator, temeiul elementelor și simplu, tot începutul, toată susținerea și
capătul final. Că din el și prin el și în el și spre el sunt toate, cum spune sfântul cuvânt
(Rom. 11, 36).
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Deci tuturor le este dorit și iubit frumosul și binele. Frumosul și Binele sunt cauza
creatoare, exemplară, formatoare, elementară și finală a tuturor ființelor; sunt Pronia
dumnezeiască creatoare, susțînătoare și desavarsitoare a tuturor.
Pe de altă parte, dragostea de Frumos și Bine este principiul unificator al tuturor
creaturilor în Dumnezeu-Frumusețe: cele superioare caută cu dragoste spre a pronia pe
cele inferioare, cele inferioare sunt atrase și năzuiesc spre cele superioare și au impulsul
de comuniune spre toate cele de același ordin.
Prin urmare, Frumusețea este cauza de unitate a făpturilor în Dumnezeu și
întreolaltă prin iubirea de Dumnezeu și întreolaltă. Dumnezeu însuși, în marea Lui
frumusețe și bunătate, își deschide dragostea proniatoare către toată zidirea asupra
căreia își revarsă erosul Sau creator, mentinator și desavarsitor al tuturor celor
existente. întreagă pronie dumnezeiască se manifestă datorită erosului, iar acesta își are
izvorul în Frumosul și Binele.
Caracterul arhetipal al Frumusețîi dumnezeiești a rămas o idee perenă în teologia
ortodoxă. Sfântul Grigorie Palama face apel la această idee "Căci aceștia (Sfințîi Părinți)
fie în cuvântări, fie în scrieri o numesc (Frumusețea divină) negrăita, necreată, veșnică,
netemporala, neapropiata, nemăsurată, nesfârșită, nehotarnicita, nevăzută de îngeri și
de oameni, arhetipală și neschimbată, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Hristos, slavă
Duhului".
Sfântul Grigorie Palama vede Frumusețea arhetipală că fiind duhovnicească,
imaterială, necreată, plină de bunătăți, armonioasă; o Frumusețe din care izvorăsc toate
câte sunt frumoase în lume, accesibile prin simțuri și cognoscibile în contemplație.
Frumusețea este preexistentă și, totodată, iradiantă, dinamică, o putere în continuă
desfășurare care constituie polul de atracție al tuturor ființelor, spre ea orientându-se și
omul din începuturile sale că spre Cauza propriei existente și a propriei fericiri.
Pornind de la referatul biblic al Hexameronului când, la sfârșitul zilei a șasea,
Dumnezeu a văzut că toate cele create ale sale "erau frumoase foarte", Sfântul Maxim
Mărturisitorul afirmă că lumea a fost, este şi va fi creată până la desăvârşirea ei.
Germenele lumii ieşit din mâinile lui Dumnezeu era deja frumos, dar, după crearea
omului începe o istorie zbuciumată şi tragică a teandriei divin-om în lume.
Această îl face pe Sfântul Maxim să afirme că împlinirea frumusețîi celei dintâi
întru Frumusețea desăvârșită are loc în împărăția cerurilor, al cărui nume îl și primește
că împărăție a Frumuseții și împărăție a Duhului Sfânt.
Frumusețea lui Dumnezeu este revelată și dăruită lumii cu voia Tatălui, cu
lucrarea Fiului și cu săvârșirea Duhului Sfânt, că Duh al Frumuseții. Mergând pe
afirmăția Sfinților Părinți că Frumusețea lui Dumnezeu se manifestă că lumina Slavei
Sale, teologii ortodocși contemporani, cum este Paul Evdokimov, au ajuns să afirme:
"Primul cuvânt al Bibliei: "Să fie lumina!" este și ultimul: "Să fie frumusețe!".
Omul poate chiar să devină o vie doxologie: "Slavă ție Celui ce ne-ai arătat nouă
Lumina". "Un singur lucru cer de la Domnul, pe care îl poftesc: să sălășluiesc în casă
Domnului, în toate zilele viețîi mele, să-mi satur ochii cu frumusețea Domnului" (Ps. 27,
4). Creația Să, că Duh al Frumusețîi, este o poezie de contemplare a Frumusețîi divine,
cuprinzând veșnicia".
c. Frumuseţea Fiului lui Dumnezeu
Dumnezeu Tatăl este Izvorul Frumusețîi celei Veșnice și necreate; deci și Fiului,
că și Chip al Tatălui, Unul-Născut, deofiinta cu Tatăl, îi este proprie Frumusețea supremă,
Frumusețea pură, Frumusețea arhetipală. Această frumusețe a Fiului este transcendență,
anterioară lumii, deci eternă.
În rugăciunea de despărțire de ucenici, în searaCinei celei de Taină, Mântuitorul îi
cerea Tatălui: "Acum preamărește-Mă, Tu, Părinte, la Ține însuți cu slavă pe care am
avut-o la Ține mai înainte de a fi lumea" (Ioan 17, 5). Sfântul Apostol Pavel vede

119

Frumusețea Fiului că izvorând din ființă Să dumnezeiască proprie Logosului lui
Dumnezeu, căci el îl numește pe Hristos: "strălucirea slavei Sale și chipul ființei Sale (a
lui Dumnezeu)" (Evr. 1, 3). Sfântul Grigorie de Nyssa proclamă și el frumusețea Fiului lui
Dumnezeu: "Nu există nimic inform sau urat în Tatăl, nimic care să nu proclame
frumusețea Unului Născut".
Prin întrupare Fiul a adus în lume această Frumusețe copleșitoare, Frumusețe
strălucind de Duh și de Adevăr. "Chipul lui Hristos este față omenească a lui Dumnezeu;
Duhul Sfânt, pogorand asupra Lui, ne arată Frumusețea absolută, divin-umană".
Frumusețea lui Dumnezeu strălucește în chipul omenesc al lui Hristos și prin unirea
ipostatică, firea umană a fost restaurată la demnitatea ei originară, la frumusețea ei
spirituală cea dintâi.
Sfințîi Părinți ai Bisericii afirmă în unanimitate caracterul predominant spiritual
al frumusețîi Cuvântului lui Dumnezeu întrupat. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare vorbește
despre dragostea spirituală debordantă ce cuprinde sufletul curat la vederea frumuseții
dumnezeiești a Fiului: "nepovestită și nespusă este frumusețea Cuvântului! Nespusă este
podoabă înțelepciunii Lui și înfățișarea lui Dumnezeu în chipul Lui! Fericiți, sunt, dar, cei
care doresc să vadă frumusețea Lui cea adevărată! Pentru că sunt legați de frumusețea
Lui prin dragoste și pentru că sunt aprinși de dragostea cerească și fericită, evita rudele
și prietenii, uită casă și toată averea, uită și nevoia trupească de a mânca și a bea și se
dedau cu totul dragostei dumnezeiești, dragostei celei curate".
Frumusețea și slavă dumnezeiască a lui Hristos au fost proorocite în Vechiul
Testament, cum ar fi în Psalmul 44, mesianic prin excelență: "împodobit ești cu
frumusețea mai mult decât fii oamenilor; revarsatu-s-a har pe buzele Tale. Pentru
această Te-a binecuvântat Dumnezeu, în veac. Încinge-Te cu sabia Ta peste coapsă Ta,
Puternice! Cu frumusețea Ta și cu strălucirea Ta" (Ps. 44, 3-5).
De asemenea, în Cântărea cântărilor, mireasă, prefigurare a Bisericii,
preamărește în termeni doxologici frumusețea mistică a Mirelui Hristos: "Gură Lui este
negrăit de dulce și totul în El este fermecător. Iată cum este al meu iubit, fiice al
Ierusalimului, iată cum este al meu Mire" (Cant. 5, 16).
Frumusețea Mântuitorului fiind Chipul deofiintial al Frumusețîi pure și supreme
a Tatălui, ea devine orbitoare atunci când își arată strălucirea Dumnezeirii Sale, așa cum
s-a arătat celor trei ucenici la Schimbarea la Față din muntele Taborului: "Urcându-Sepe
muntele înalt cu ucenicii Săi, Iisus se schimbă la față înaintea lor și li se arată cu slavă"
(Matei 17, 1).
Sfântul Vasile cel Mare comentează astfel transfigurarea Domnului: "au cunoscut
frumusețea lui Dumnezeu-Cuvântul ucenicii, cărora le explică îndeosebi pildele. Pe
muntele Taborului au văzut frumusețea Lui strălucind mai mult decât strălucirea
soarelui și au fost invredniciti să vadă cu ochii lor o asemănare a slăviței Lui veniri".
Adevărată Frumusețe a lui Hristos este epifania transcendentului. Toma de
Aquino spunea: "Frumusețea este splendoarea Adevărului" (splendor veritatis), însă,
sensul mai plenar este că Frumusețea este puterea de atracție a perfecțiunii.
Hristos este ipostazierea Adevărului; afirmând despre Sine: "Eu sunt Adevărul",
această echivalează cu a spune "Eu sunt frumusețea"; astfel, orice frumusețe este unul
din chipurile întrupării, și unul din aspectele principale ale lui Dumnezeu întrupat este
acela de Pastor.
Iar, că Pastor divin, Hristos spune despre Sine: "Eu sunt Pastorul cel Frumos"
(Ioan 10, 11-14); traducătorii preferă termenul «bun» pentru ... sărăcind, astfel,
considerabil bogăția de sensuri ale termenului. Hristos nu este doar Pastorul cel Bun, ci
și cel Frumos. Desigur, aici natură Frumusețîi Sale este covărșitor spirituală, căci
frumusețea Domnului vine din jertfelnicia Să de bună voie pentru oile Sale cuvântătoare.
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Existența pamânteasca a lui Dumnezeu trăită sub semnul kenozei și al jertfei că
modalitate fundamentală a răscumpărării omului din robia Satanei, este cea care
revelează Frumusețea lui Hristos; Frumusețe pentru care este iubit de Dumnezeu Tatăl,
dar și de oameni pe care i-a dezrobit, restaurat și ridicat la demnitatea frumusețîi celei
dintâi. "Pentru această Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu îmi pun viață Mea, că iarăși să o iau.
Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi o pun" (Ioan 10, 17-18).
Copleșitoarea Frumusețe duhovnicească a Domnului iradiind din întreagă Să
persoană divino-umană este aceea prin care se va realiza unitatea de credință și
dragoste a tuturor celor ce cheamă numele Sau cel Sfânt: "Am și alte oi, care nu sunt din
staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc și vor auzi glasul Meu și va fi o turmă și un
pastor" (Ioan 10, 16).
Caracterul arhetipal al frumusețîi Logosului Creator este clar enunțat în Cântărea
lirică a Prohodului intonată de creștinii ortodocși în Vinerea Mare: "Cel mai frumos cu
chipul decât oamenii toți, că un om se vede mort fără chip, Cel ce firea toată a
înfrumusețat".
Textele scripturistice și cele ale Sfinților Părinți descriu Frumusețea lui Hristos
mai mult din perspectiva duhovnicească decât din perspectiva fizică. Totuși sunt
suficiente mărturii în Sfânta Scriptură referitoare la frumusețea fizică a Domnului, în
pofida profeției lui Isaia care îl vede pe Mesia că fiind "urat" la înfățișare: "Cine a dat
crezare soliei noastre și brațul Domnului cui s-a descoperit? Crescut-a înaintea Lui că o
odrasla și că o rădăcina din pământ uscat. Nu avea nici chip, nici frumusețe că să ne
uităm la El și nici înfățișare că să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre
oameni: om al suferinței și deprins cu durerea; unul de care să-fl , acoperi față când îl
vezi: disprețuit și socotit de nimic" (Isaia 53, 1-3).
Origen pune "urâțenia" Domnului din această profeție în legătură cu kenoza Să,
căci Logosul și-a asumat condiția umană în deplină umilitate, desertandu-Se de slavă
dumnezeirii Sale, ceea ce nu este în contradicție cu afirmarea frumusețîi Lui divinoumane.
Origen aduce în exegeza ideea necesitățîi curăției morale a privitorului pentru că
acesta să poată contempla Frumusețea lui Hristos. "Hristos Domnul, frumos sufletește că
și trupește, apărea după trebuință și gradul de desăvârșire al fiecăruia. Așa stand
lucrurile, celor josnici le apărea urat, pe când celor virtuoși le apărea frumos, în toată
frumusețea Să n-a apărut însă decât celor în stare a-L urmă pe înălțimile Taborului".
Fericitul Augustin vorbește și el despre dublul aspect, spiritual și fizic, al
frumusețîi Domnului în Comentariul sau la Psalmul 44. "El e frumos în sânul Fecioarei
în care se îmbracă cu natură omenească, fără să se lipsească de natură divină. El este
frumos prin nașterea Să căci acest copil, în brațele mamei Sale, da cuvânt cerurilor să
cânte mărirea Să de către îngeri. El este frumos în cer și pe pământ; frumos în trupul
virginal al Fecioarei, frumos în brațele materne, frumos în flagelatie, frumos când
disprețuiește moartea, frumos când își da sufletul, frumos când îl reia, frumos în moarte,
frumos în cer".
Din Sfânta Tradiție se păstrează o scrisoare, considerată apocrifă, a lui Publius
Lentulus, guvernatorul Iudeii înaintea lui Pilat din Pont, adresată împăratului român, în
care se află un impresionant portret al Mântuitorului, îndeosebi sub aspectul trăsăturilor
sale fizice.
Deși istoria și teologia creștină pun sub semnul întrebării autenticitatea acestei
scrisori, ea nu este mai puțîn relevanță pentru modul în care mentalitatea creștină
primară își reprezenta frumusețea Domnului; pe Acesta-L vedea că fiind de statura
înalta, simetrică, cu figura frumoasă, curată, rumenă, nasul și gură trasate perfect, ochi
albaștrii și luminoși, privire nobilă, barbă deasă și roșiatică, întreagă Să față era
grațioasă și degajă energie, iar cuvântul Sau era grav și maiestuos, iar întregul Sau trup
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era simetric și frumos. Este semnificativ faptul că în marea majoritate a icoanelor și a
portretelor Sale, Hristos apare evocat după modelul descris în scrisoarea guvernatorului
Publius Lentulus.
Despre frumusețea spirituală și fizică a Mântuitorului au scris toți scriitorii
creștini din antichitate până în contemporaneitate, căci este propriu sufletului
credincios să-L mărească pe Mântuitorul lumii că Frumusețe desăvârșită.
Reprezentativă este, din acest punct de vedere, opera lui Dostoievski care-L vede pe
Hristos împodobit cu calități fizice, morale, intelectuale, volitive și spirituale. Iisus este
"idealul inaccesibil al frumusețîi și bunătățîi. Nu este și nu poate fi nimic mai frumos și
mai desăvârșit decât Hristos. El este o minune a istoriei și apariția unui astfel de ideal că
El în mijlocul omenirii este o minune și mai mare. Este idealul desăvârșirii și al
frumuseții morale".
Din mărturiile Sfinților Părinți și Scriitori bisericești rezultă că frumusețea
Mântuitorului era în primul rând de ordin spiritual, fără a-i lipsi însă și strălucirea fizică.
Este o Frumusețe unică în lume care se dăruiește deplin tuturor celor ce cred în El deabia în împărăția cea veșnică a comuniunii drepților cu Fiul lui Dumnezeu și întreagă
Sfânta Treime. În lumina învierii Biserica îl preaslăvește pe Hristos în deplină Să
frumusețe divino-umană: "Cine este acest bărbat frumos? Nu numai om ci Dumnezeu și
om, căci amandouă este, precum se vede."
4. Frumuseţea creaţiei
a. Frumuseţea lumii
Cosmosul este creaţia lui Dumnezeu, în șase zile, după cum se relatează în cartea
Facerii. La sfârșitul creației Dumnezeu însuși contempla opera Să: "Și a privit Dumnezeu
toate câte a făcut și iată, erau foarte bune" (Fac. 1, 31). Creația lumii nu era definitivă
însă, căci "lumea a fost, este și va fi creată până la desăvârșirea să".
Dar, o dată ieșit din mâinile lui Dumnezeu, germenele cosmosului era frumos. În
Vechiul Testament ideea că lumea este opera frumoasă a lui Dumnezeu este exprimată
în variate moduri. Proorocul Isaia se simte copleșit de ordinea, armonia și maiestatea
cosmică: "Ridicați-va ochii în sus și priviți! Cine le-a zidit pe toate acestea? Cel ce scoate
oștirea lor cu număr și pe toate pe nume le cheamă: Celui Atotputernic și cu mare virtute
nici una nu-i scapă" (Isaia 40, 26).
Sfințîi Părinți ai Bisericii afirmă în majoritatea scrierilor lor că frumusețea lui
Dumnezeu se reflectă în creația Să și că toate făpturile, fie ele însuflețite sau neînsuflețite
vestesc Frumusețea Plasmuitorului. Teologia patristică văzând în Dumnezeu totalitatea
și Arhetipul frumusețîi afirmă, în consecință logică, că și făpturile Sale poartă amprenta
acestei frumuseți desavarsite. Lumea întreagă este un tot armonios și fiecare
componentă este frumoasă. Teologia ortodoxă are, prin excelență, o viziune pancalica
asupra creației.
Fericitul Augustin scria: "Toate aceste frumuseți ce va plac și care desfătează
privirea voastră sunt create de Dumnezeu. Dacă atât de mare este frumusețea operelor
create de El, cu atât mai mult va fi El însuși și, iarăși "Așadar Tu, Doamne, eșți Cel ce le-ai
creat. Tu eșți frumos pentru că ele sunt frumoase". Și Hermă afirmă în Pastorul lui:"Iată
Dumnezeul puterilor care a zidit lumea cu putere nevăzută și cu pricepere adâncă și
mare, Care prin voință Să slavita a dat creației Sale frumusețe".
Principala caracteristică a frumusețîi creației este văzută de toți Sfințîi Părinți că
fiind armonia. Armonia cosmosului se revelează că ordine, măsură, echilibru,
proporționalitate, unitate constructivă, rigoare compozițională, acord al puterilor,
consonanță. Toate aceste caracteristici ale universului nu pot fi întâmplătoare ci sunt
opera unui împărat și Creator atoate.
Sfântul Atanasie cel Mare scria despre ordinea maiestuoasă și armonia creației:
"Fiindcă nu e neorânduială în toate, și nu e o lipsa de măsură, ci o simetrie, și nu e haos,
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ci un cosmos și o sinteză armonioasă a cosmosului, e necesar să cugetăm și să primim
ideea unui stăpân care le adună și le ține strânse pe toate și înfăptuiește o armonie între
ele. Și, deși nu Se arată ochilor sub rânduiala și armonia celor contrare, e de cugetat
Cârmuitorul și Oranduitorul și împăratul".
Despre frumusețea că realitate pancosmica, caracterizată de armonie, ordine,
consonanță scrie și Sfântul Dionisie Areopagitul specificând că armonia cosmică se
vădește în raporturile dintre ființele cereșți și cele de sub cer dispuse ordonat într-o
ierarhie a ființării. Dumnezeu este principiul ordinii și al armoniei și, din această cauza,
umple toată creația de armonie dumnezeiască și frumusețe sfânta, dăruindu-le, totodată,
măsură, număr și ordine. Cosmosul este o podoabă frumoasă și bună, icoană vie a lui
Dumnezeu Cel frumos și bun.
Clement Alexandrinul afirmă, de asemenea, că armonia universală este opera
bunătățîi și iubirii divine ce constituie temelia universului și armonia tuturor
existențelor, patrunzandu-l și traversandu-l, întinzându-se din inteligibil până în
sensibil.
Ideea inaugurată de Clement Alexandrinul, că lumea este o opera de artă perfectă
a lui Dumnezeu, este preluată de Părințîi capadocieni. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare
spunea: "El (Dumnezeu) privește că frumos ceea ce este făcut după toate regulile artei și
ceea ce concura spre un scop util".
Toată această lume care este o creație de artă nu poate fi creată decât de Cineva
având însușirile unui artist, iar operele Sale sunt "plăsmuite artistic și înțelept și din
frumuse|ea lucrurilor văzute cunoaștem Sublimul mai presus de orice frumusețe.
Că frumusețea lui Dumnezeu este inefabilă și depășește prin necomuna măsură
frumusețile create, a fost afirmat clar tot de Sfântul Vasile cel Mare. "Nespuse sunt peste
tot și nu se pot descrie fulgerele Frumusețîi dumnezeieșți; n-o poate arată cuvântul și
urechea n-o poate prinde. Și de ai numi splendoarea luceafărului, strălucirea lumii,
lumina soarelui, toate sunt fără preț în comparație cu slavă (Aceluia) și în comparare cu
lumina cea adevărată."
Frumusețea dumnezeiască reflectată în lume, exercită o mare putere de atracție;
Sfântul Dionisie Areopagitul subliniază că sensul cuvântului frumos, este acela de
atracție, chemare, căci vine de la verbul - eu chem.
Deci Frumusețea divină este o putere care cheamă inducând dragostea în cel care
o contempla; este un apel, o chemare, o atracție permanentă a tuturor lucrurilor către
obârșia lor comună, de dincolo de timp și de spațiu. Astfel, plecând de la frumusețea
lumii ne apropiem de Izvorul frumusețîi, și această corelație este de neprețuit ajutor
pentru credinciosul iubitor de Frumusețe nepieritoare ce năzuiește permanent să se
ridice spre cuprinderea Necuprinsului.
b. Frumuseţea omului
Chip şi asemănare în antichitatea greacă, frumuseţea omului era interpretată că
teofanie: sălășluirea zeului în trupul unui muritor. La Sfințîi Părinți frumusețea omului
nu numai că își păstrează caracterul sacru, dar ea este considerată o reflectare, un
simbol al frumuseții dumnezeieșți.
În cartea Facerii frumusețea lui Dumnezeu se reflectă mai întâi, în frumusețea
lumii, în macrocosmos, iar la sfârșitul zilei a șasea, o dată cu crearea omului, frumusețea
lui Dumnezeu se reflectă în om că microcosmos. Astfel, omul este încununarea creației și
podoabă ei cea mai strălucitoare. "Și a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și după
asemănarea Noastră. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Sau" (Fac. 1, 26, 27).
Așadar omul este icoană Chipului cel veșnic al lui Dumnezeu, este icoană vie a
Fiului lui Dumnezeu. Și, după cum Logosul divin poartă în Sine rațiunile necreate ale
întregii creațîi, tot astfel și omul, poartă în sine chipurile create ale rațiunilor divine.
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Părintele Dumitru Stăniloae scria: "Aşa cum Logosul divin, Creatorul chipurilor
rațiunilor Sale necreate S-a făcut prin întrupare, pe lângă Subiectul rațiunilor Sale
necreate și Subiectul chipurilor create ale acestor rațiuni, așa e destinat și subiectul
uman să se facă, pe lângă purtătorul chipurilor create ale rațiunilor divine și purtătorul
rațiunilor necreate ale Logosului împreună cu Acesta". Așadar, în om sunt concentrate
elementele macrocosmosului și pentru această toți Sfințîi Părinți îl numesc
microcosmos.
Vocația omului este să stăpânească lumea și să-L adore pe Dumnezeu împreună
cu îngerii față de care el este micșorat "cu puțîn" și pentru puțînă vreme, după cum
spune Psalmistul: "Ce este omul că-ți aminteșți de el? Sau fiul omului că-l cercetezi pe el?
Micșoratu-l-ai pe dansul cu puțîn față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat" (Ps.
8, 4, 5)
Omul este creat frumos întocmai că și Creatorul sau, atât sufletește cât și
trupește. Toți Sfințîi Părinți afirmă răspicat că chipul lui Dumnezeu din om se referă la
unitatea trup-suflet, deci Frumusețea divină se reflectă în frumusețea trupului și a
sufletului.
Sfântul Grigorie Palama scria: "Noi nu aplicăm numele de om separat doar
sufletului sau doar trupului, ci amândurora împreună, căci omul în întregime a fost creat
după chipul lui Dumnezeu".
Așa explică frumusețea trupului și Sfântul Grigorie al Nyssei: Dumnezeu "i-a
conferit (omului) frumusețea exterioară pentru că a fost făcut după însuși chipul
Arhetipului frumusețîi". Creștinii au avut dintotdeauna admirație pentru frumusețea
fizică pe care o vedeau că pe un ecou al Frumuseții transcendente, iar când voiau să
reprezinte plastic virtutea recurgeau la chipul unei ființe frumoase.
Trupul omenesc se înfățișează, astfel, că raționalitate plasticizată, care exprimă
Divinul. Patriarhul Fotie al Constantinopolului scria: "Frumusețea plastică este cea care
afirmă că exprimă Divinul".
Frumusețea trupului omenesc se manifestă în armonia părților sale constitutive
și se ridică spre sfera spirituală. Sfântul Vasile cel Mare vedea și el frumusețea fizică în
armonia mădularelor, dar adaugă că prezența harului dumnezeiesc este decisivă:
frumusețea "este armonia care înflorește în felul cum sunt alcătuite mădularele și are
har în ea."
Despre originea divină a frumosului uman a scris și Sfântul Ambrozie: "Când
Dumnezeu a creat pe cel dintâi om, l-a făcut cu exterior plăcut, cu alcătuire armonică a
membrelor sale și i-a dat cea mai frumoasă figura." Sfântul Atanasie cel Mare elogiază
frumosul uman că "opera de artă a lui Dumnezeu în oameni".
Valoarea spirituală a frumusețîi întregește trupul omenesc care a fost ales de
către Dumnezeu drept locaș potrivit pentru a-L purta pe Fiul Său. Întruparea Domnului
nu numai că restaurează chipul lui Dumnezeu din om la demnitatea să cea paradisiacă,
dar îl ridică până la desăvârșire, la deplină asemănare cu El.
Chipul lui Dumnezeu din om este în continuă tensiune spre a redobândi
asemănarea care, o dată realizată în Hristos, devine o posibilitate virtuală pentru orice
om. Chipul lui Dumnezeu din om este acela care îi conferă omului marea să demnitate și
frumusețe de persoană cu care Dumnezeu întră într-o relație specială: căci pentru
Dumnezeu omul reprezintă o valoare personală unică cu care El vrea să între în dialog
personal. El cheamă pe om să ajungă asemenea Lui, să ajungă la desăvârșirea Lui. Omul
este o creatură rațională care este înzestrată cu posibilitatea îndumnezeițîi.
Omul este liber, însă, să acționeze între chip și asemănare, între Adam cel Vechi și
Adam cel Nou, între umanitatea căzută, și cea îndumnezeită. Pentru această a trimis
Dumnezeu pe Fiul Sau în lume, pentru a le redeschide oamenilor calea spre asemănarea
cu El, adică spre îndumnezeire.
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c. Caracterul spiritual al frumuseţii umane
Deși frumusețea lui Dumnezeu reflectată de chipul Sau din om se răsfrânge
deopotrivă asupra trupului cât și a sufletului, frumusețea omului se realizează plenar
numai pe plan spiritual. Deoarece frumusețea sufletească este pnevmatofora și întrece
cu mult orice asemănare corporală, orice frumusețe exterioară, propriu-zis, frumusețea
exterioară adevărată nu este altceva decât frumusețea duhovnicească răsfrântă asupra
"vasului" care o poartă.
Și această frumusețe interioară este ceva care nu se diminuează, ci sporește
neîncetat, credinciosul însetat de Frumusețea cea dumnezeiască infrumusetandu-se pe
măsură ce conlucrează cu harul divin.
Sfințîi Părinți afirmă, în unanimitate, superioritatea frumusețîi duhovniceșți în
raport cu cea exterioară; este vorba de acea preeminența pe care o are duhul asupra
trupului. Clement Alexandrinul observă că frumos cu adevărat este sufletul ce a primit
darurile Sfântului Duh. "Cea mai minunată frumusețe este frumusețea sufletească,
sufletul este frumos, când este împodobit cu Sfântul Duh, când are în el podoabele date
de Duhul cel Sfânt." "Numai omul virtuos este într-adevăr frumos și bun: și numai
frumusețea morală se socotește bună, deci frumos este omul drept, omul cuminte, întrun cuvânt, omul bun."
Sfântul Vasile cel Mare atrage, în plus, atenția asupra necesitățîi purificării de
patimi a sufletului, pentru a putea să se ridice la contemplarea Frumusețîi dumnezeieșți:
"că să se nască în suflet și frumusețe dar și putere pentru săvârșirea celor ce trebuiesc
făcute, avea nevoie de harul dumnezeiesc. Frumos e orice suflet, privit în simetria
puterilor sale proprii, dar frumusețea cea adevărată, adică firea cea dumnezeiască și
fericită, se poate privi, se poate contempla numai de cel ce are curățită mintea. Cel ce-și
țintește ochii la luminile și harurile lui Dumnezeu primește ceva de la El: că de la o
culoare își colorează propriul lor chip cu o strălucire înfloritoare."
Deci frumusețea lui Dumnezeu se revarsă în sufletul curat al omului
infrumusetandu-l, un adevăr care va fi amplu experiat și exprimat de Sfântul Simeon
Noul Teolog. El este cel care descrie pe larg roadele rugăciunii curate a mințîi, când sub
acțiunea energiilor divine necreate, creștinul se înfrumusețează sufletește și trupește.
Harul dăruiește frumosului uman o strălucire unică, îl luminează, îl face mai
puternic, mai demn și prin această omul înfrumusețează și lumea înconjurătoare.
Frumusețea umană comunica, astfel, plenar cu Frumusețea Eternă Arhetipală, pe care o
reflectă, căreia îi devine un loc teofanic, totodată purtător de Lumina, de Iubire, de
Frumusețe și Bunătate dumnezeiască.
Curăția inimii omului înfrumusețat duhovnicește se manifestă și în aceea că
privește lumea creației lui Dumnezeu "cu ochii Duhului Sfânt", adică văzând peste tot în
frumusețea lumii și a omului icoane ale Frumusețîi dumnezeieșți.
Această experiere a frumosului uman, că simbol trăit al Frumusețîi absolute, de
către cel purificat de patimi o descrie Sfântul Ioan Scărarul în Scară Raiului: "Cineva,
văzând o femeie minunat de frumoasă, găși prilejul de a o adoră și slăvi prin laudele sale
suverană Frumusețe a cărei creatură este această femeie. La vederea ei dragostea de
Dumnezeu îl cuprinse și din ochi îi țâșni un șiroi de lacrimi."
Fără o raportare la caracterul sau spiritual frumusețea omului nu are sens și nu
poate fi înțeleasă. Spiritualizarea frumusețîi va fi însă deplină de abia în împărăția
Cerurilor, după cum afirmă Părintele profesor Dumitru Popescu: "Spiritualitatea tinde la
transfigurarea nu numai a sufletului, ci și a trupului, transfigurare care începe în lumea
de aici și se va desăvârși în lumea ce va să vină".
d. Sfântul - desăvârşirea frumuseţîi umane
Frumuseţea umană spirituală îşi găseşte desăvârşirea în frumuseţea
duhovnicească a Sfântului.
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Sfântul trăieşte viaţă să şi a lumii întregi că dar frumos al lui Dumnezeu Cel
Preafrumos şi Suprafrumos. Harul primit de Sfânt în timpul epectazei sale către
Frumuseţea dumnezeiască revelează deplin chipul lui Dumnezeu din el. Astfel, Sfântul
devine un chip al Frumuseţîi divine, o fiinţă a cărei existenţă este prin excelenţă un loc
teofanic. Sfântul luminează şi lămureşte lumea. El este o personalizare a frumuseţîi atât
că microcosmos, cât şi că microtheos. "Natură întreagă aşteaptă gemând că frumuseţea
ei să fie salvată de omul devenit sfânt."
În sfinţenie, în darurile Duhului Sfânt, omul regăseşte intuirea imediată a
adevăratei Frumuseţi. După Sfântul Serafim de Sarov, scopul vieţîi creştineşti este
dobândirea Duhului Sfânt. Starea de har a Sfântului constă în frumuseţea darurilor
spirituale ale Duhului: bucuria nelimitată şi de negrăit, calmul, pacea; iar în exterior,
întreagă să fiinţă este transfigurată de frumuseţea luminii dumnezeieşti căreia el îi
devine purtător. Frumuseţea Sfântului este spirituală, nemuritoare, căci ea îi vine din
împărtăşirea lui cu Duhul Frumuseţîi, care îşi face din trupul acestui om un templu viu al
Sau.
Sfântul, creatură raţională în care odihneşte Duhul, este împlinirea urcuşului
duhovnicesc al omului spre Frumuseţea divină şi, în acelaşi timp, împlinirea vocaţiei
liturgice a omului că preot al Frumuseţîi eterne ce iradiază din Chipul Logosului lui
Dumnezeu. Sfântul nu este un supraom, ci omul care-şi trăiete adevărul că fiinţă
liturgică. Sfântul este fiinţă umană care alături de corurile îngereşti cânta şi preamăreşte
pe Dumnezeul treimic.
Perspectiva eshatologică a împlinirii vocaţiei liturgice a omului sfânt în împărăţia
cerurilor, alături de îngeri, în bucurie neîncetată de Frumuseţea dumnezeiască a Fiului, a
fost exprimată încă din secolul IV de către Sfântul Vasile cel Mare: "Urcă-mi-te cu mintea
şi vezi dacă se potriveşte vieţîi îngerilor o astfel de viaţă decât una de bucurie şi veselie,
că au fost invredniciti să stea înaintea lui Dumnezeu şi să se bucure de Frumuseţea
nespusă a slavei Ziditorului nostru. Către viaţă îngerească îndemnându-ne Apostolul, nea poruncit să ne bucurăm pururea."
Sfântul devine, încă din această viaţă pământeasca, colaborator al Domnului în
opera Să de mântuire a lumii prin frumuseţe. "Frumuseţea care salvează lumea", despre
care vorbeşte Dostoievski în romanul «Idiotul», se găseşte în realitatea descrisă de
rugăciunea adresată de Biserică la Utrenie Maicii Domnului, persoană umană aflată pe
treaptă cea mai înaltă a frumuseţîi accesibile omului, că loc privilegiat al Duhului
Frumuseţîi: "Ceea ce eşti cu totul fără prihană, fii nouă ocrotitoare, scăpare şi liman,
izgonind viforul patimilor, ceea ce cu frumuseţea ai covârşit, fără de asemănare, cetele
îngerilor."
Despre frumuseţea Maicii Domnului scria şi Sfântul Grigorie Palama: "Trebuie că
aceea care a născut pe cel mai frumos dintre fiii oamenilor să fie ea însăşi de o frumuseţe
fără seamăn."
Dar formulă "Frumuseţea va slavă lumea" găseşte deplină justificare în Iisus
Hristos, Marele Vindecător, Sfântul sfinţilor, Cel care înălţând chipul cel căzut la cinstea
cea dintâi, l-a unit cu dumnezeiască Frumuseţe. La Parusie Hristos va revela deplin
sfinţilor Săi Frumuseţea cea veşnică şi va stă pe tronul slavei Sale "Frumos Corifeu în
mijlocul unui cor la fel de frumos."
e. Frumuseţea creaţiei umane
Omul, chip al lui Dumnezeu în tensiune permanentă spre cucerirea asemănării cu
El, a primit la actul creaţiei sale şi harul puterii de creaţie; acest har i-a fost dăruit pentru
a face că materia lumii, dată lui spre stăpânire, să rodească valori nepieritoare şi, în
acelaşi timp, că să împlinească sfinţenia în trupul sau propriu, transformându-l în
"templu al Duhului Sfânt".
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După crearea omului Dumnezeu a sădit o grădina în Eden. "Şi a luat Domnul
Dumnezeu pe omul pe care-L făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, că să o lucreze şi
s-o păzească." (Fac. 2, 15)
Prin urmare, omul a primit harul puterii creatoare şi porunca expresă de "a
cultivă" Edenul şi prin această porunca de a fi cultivator, în sensul de creator, aşa cum
este şi Tatăl său Cel ceresc. Această este deplină binecuvântare dată creaţiei umane
pentru zidirea culturii-cult.
Prin căderea din starea să primordială, o dată cu întunecarea chipului lui
Dumnezeu în el, şi puterea creatoare a omului a scăzut şi s-a pervertit spre o creaţie
preponderent materială, pe când sensul creaţiei umane trebuia să fie unul duhovnicesc,
cu destinaţie doxologică.
Prin întruparea Sa Hristos restaurează chipul lui Dumnezeu din om, redându-i
totodată puterea de-a înfăptui, şi reactualizand sensul liturgic al creaţiei umane. Sfântul
Grigorie de Nazianz scria: "Slavă Ta, Hristoase, este omul pe care l-ai pus că pe un
cântăreţ al strălucirii Tale".
Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă şi el puterea omului de a crea şi a domni. Rege,
preot şi profet sunt harurile omului care fac din om un demiurg în imitare a Creatorului
sau, Care l-a aşezat stăpân al pământului, cu puţîn mai prejos de îngeri, dar cu mult
superior duhurilor căzute.
Sfântul Grigorie Palama afirmă ferm că acesta a fost unul din scopurile întrupării:
"a cinsti carnea pentru că duhurile trufaşe să nu îndrăznească a-şi închipui că sunt mai
presus decât omul." Acest text surprinzător este un imn adresat, fără rezerve, spiritului
uman creator.
Vocaţia omului este, prin urmare, de-a cultivă câmpul lumii în toată vastitatea lui,
inaugurând astfel toată gama artelor şi a ştiinţelor, spre a zidi acea existenţă voită de
Dumnezeu. Această vocaţie creatoare a omului se fundamentează pe diaconia sa, ce are
un sens mult mai general decât acela de serviciu social; diaconia este în primul rând act
de vindecare, de restabilire a echilibrului în om şi în comunitatea sfânta a Bisericii.
Atunci când omul este lucrător cu Dumnezeu, cultură lui devine o funcţie în slujba
împărăţiei lui Dumnezeu şi justifică istoria şi existenţa omului şi contribuie la împlinirea
sacerdotiului său în creaţie. Astfel, când savantul, cugetătorul sau artistul vor regăţi
harismele Sacerdotiului împărătesc, fiecare va deveni, în domeniul sau de activitate, un
"preot", făcând din cultură pe care o crează o opera sacerdotală, un loc epifanic.
Cultură poate să se întâlnească deci cu liturghia, integrându-se în liturghia
cosmică, atunci când prin ştiinţă, gândire, artă, activitate socială cânta Numele lui
Dumnezeu, iar operele de artă devin conducătoare spre şi slujitoare ale împărăţiei
cerurilor.
Astfel, harul profetic al creaţiei înlătura dilema: cultură sau sfinţenie, impunând
cultura-creaţie şi sfinţenia şi chiar o formă particulară a sfinţeniei culturii. Cultură
adevărată, născută din cult, când îşi regăseşte originile liturgice de căutare a Unicului
Frumos şi Bun, poate deveni o icoană a împărăţiei cerurilor iar creatorul, (artist sau
savant) preot al Sacerdotiului universal în a cărui creaţie Hristos se manifestă pe măsura
purităţîi potirului Său.
Modalitatea principala prin care cultura-artă îşi împlineşte funcţia liturgică şi
doxologică este frumosul. Prin frumos sufletul creatorului şi al degustătorului operei
sale sunt înălţate împreună spre Frumuseţea dumnezeiască, că Izvor Primordial
Arhetipal al oricărei frumuseţi create. Mai cu deosebire prin artă Ortodoxiei, creatorul
realizează o perspectiva transfiguratoare spre raţiunile lor divine, spre arhetipuri, spre
Infinit.
Ortodoxia are cea mai înalta şi cuprinzătoare viziune a frumuseţîi spirituale:
frumosul artistic îl ajută atât pe autor, cât şi pe contemplatorul său să înainteze spre
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Dumnezeu, participând astfel la întărirea efortului omenesc în urcuşul sau duhovnicesc
în virtute, până la mântuire.
Astfel, manifestarea Frumuseţîi se înscrie întru ciclu complet: Frumuseţea
dumnezeiască iradiază şi naşte frumuseţea omului, iar omul, prin creaţia să artisticăsacerdotală, reflectă lumina Frumuseţii necreate, sfinţit fiind de harul Duhului
Frumuseţii şi sfinţind la rândul sau pământul o dată cu preaslăvirea Numelui Domnului.
Iar în acest circuit, în care energiile divine necreate lucrează permanent, frumosul
creaţiei umane reprezintă un moment al epectazei omului în infinitatea luminii
Frumuseţii dumnezeieşti.
Frumuseţea care respiră prin oameni arată lucrarea lui Dumnezeu cu ei sau
conlucrarea lor cu Dumnezeu. Noi nu cunoaştem şi nu înţelegem ceea ce este frumuseţea
şi ceea ce este frumos cu adevărat, dacă Dumnezeu nu ne învaţă tainic şi nu ne umple
fiinţial de această frumuseţe şi de simţirea ei.
Spre deosebire de frumusețea estetică, în care se interferează gândirea trupească
și proiecțiile mentale ale oamenilor despre frumusețe, unele fără nici o legătură cu
adevărată frumusețe, cea dumnezeiască, spre deosebire, zic, de estetică, frumusețea pe
care Dumnezeu o imprimă în om este calmă, dulce, liniștită și liniștitoare, îmbucurătoare
pentru cel ce o privește, invită la pace și liniște duhovnicească. Este atrăgătoare și
implinitoare, te smerește și te împacă
Prof. Simona ZAHARIA
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