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Arta de a Învinge
Simpozionul Național Fizica – Trecut și Viitor
Simpozionul Județean Cultura Noastră, Referința Noastră
Ziua Națională a României
Cronică de Familie
Dar din Dar – Proiect de Suflet
Lansare de carte – CuAnte, de Nicu Brezoianu
Parteneriate
I Love Biology – Cercul de Biologie Karios
Din activitățile celor mici
Săptămâna Mobilității Europene
Clubul de lectură
Nocturna Bibliotecilor
Mihai Eminescu. Purtătorul Geniului Neîmblânzit al
Istoriei
Ziua Națională Constantin Brâncuși
De Ziua Bibliotecii Municipale Octavian Paler
Personalități marcante
China Day
Olimpiade școlare
Radu Negru, Călătorie în Timp
Simpozionul Național Fizica – Trecut și Viitor - lucrările
științifice ale elevilor
Simpozionul Județean Cultura Noastră, Referința Noastră
- lucrările științifice ale elevilor
Concursul Internațional Europoésie
Creații literare

Anul acesta, odată cu reușitele școlare sărbătorim și o sută de ani de
unire. Finalul unui ciclu de învățământ aduce conștientizarea faptului că
orice sfârșit are în sine sâmburii unui nou început. Elevi, profesori și
părinți încununăm roadele muncii unui an școlar cu multe provocări,
multe situații în care ni s-au testat și vi s-au testat abilitățile și
competențele, un an în care au apărut multe oportunități prin care voi,
dragi elevi, ați demonstrat că se poate să fii cel mai bun. Apropierea
vacanţei ne transpune într-o altă etapă și astfel elevii claselor a IX-a se
transformă aproape insesizabil în viitorii absolvenți. Cum spunea A.
Thibaudet: A exista, pentru o ființă conștientă, înseamnă a se schimba, a se
schimba înseamnă a se maturiza, a se maturiza înseamnă a se crea infinit pe
sine însuși.
Frumusețea acestui moment este echivalentă cu acea ”frumoasă
clipă”a lui Goethe, deoarece sărbătorim în esență școala, împlicit educația
și desăvârșirea elevului ca ființă. Susținem că și anul pe care îl încheiem
și-a atins scopul formator prin intermediul învățătorilor, al diriginților și
al profesorilor. Elevii sub îndrumarea cadrelor didactice au mai urcat o
treaptă în calea desăvârșirii spirituale și intelectuale, au mai depozitat în
bagajul mental informații și cunoștințe, menite a-i transforma în oameni
cu caracter, capabili a face față provocărilor vieții.
Fiecare dascăl își propune de la începutul anului școlar să clădească
în elevi construcții solide, adaptate nivelului de vârstă al fiecăruia,
șlefuind comportamente și modele.
În această școală, se dă o luptă cu adevărat pentru a exprima o
formă a gândului, a lua o atitudine, pentru a elimina obișnuitul și pentru
a determina elevul să aspire spre cunoaștere, spre dezvoltarea capacității
de valorificare a propriilor pasiuni, înclinații.
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Mă adresez elevilor din clasa a XI-a pentru că ziua de azi
pentru ei sună altfel, este ziua în care se înalță spre atingerea țelului.
Este pentru acești elevi un moment de cumpănă, un moment de
introspecție și trezire la realitate, ei sunt absolvenții de mâine ai
colegiului nostru. Îndemnul adresat pentru acești elevi și implicit
pentru părinții lor este acela de a fi riguroși, de a fi capabili de a
alege și de a-și asuma alegerea, de a deveni individualități și de a
realiza că reușita înseamnă cunoaștere/autocunoaștere și multă
muncă.
Felicit toți liceenii noștri pentru munca depusă și nu trebuie să
uităm că întotdeauna există loc pentru autodepășire căci adevărata
competiție este cu sine - eu trebuie să fiu mai bun decât am fost ieri.
Mulțumesc tuturor cadrelor didactice pentru munca depusă,
implicarea activă în activitățile școlare și extrașcolare și răspunsul la
nevoile colegiului nostru, dând dovadă de competență și
profesionalism.
Stimați părinți, vă mulțumim pentru ajutorul extrem de
prețios pe care l-ați acordat instituției noastre și nouă dascălilor în
rezolvarea tuturor problemelor ivite și dorim ca în continuare să fiți
parteneri reali în scopul dezvoltării instituției noastre.
Închei tot pe acest ton optimist al evoluției, al depășirii de sine
prin versurile poetului britanic Rudyard Kipling Arta de-a

învinge:
Să ai curajul să spui da,
Să ai curajul să spui nu,
Şi-n fiecare clipă grea
Să fii mereu, acelaşi Tu !
Să ştii să crezi
Când unii te înşală,
Să te ridici
Când alţii te doboară,

Să poţi păstra
Ce alţii vor s-alunge,
Să ştii să râzi
Când sufletul îţi plânge
Şi cald tu să rămâi,
Chiar dacă afară ninge.
Aceasta-i arta
De-a învinge.

Director Prof. Dr. MARIA RACU
2

Ediția a IX-a
4-5 mai 2018

Simpozionul ”FIZICA – TRECUT şi VIITOR” îşi propune să constituie un forum
pentru schimbul de idei, informaţii şi concepte în domeniul învăţării fizicii. Se urmăreşte
prezentarea problemelor actuale ale disciplinei, încurajarea contactelor ştiinţifice şi
cunoaşterea reciprocă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar,
precum şi a noutăţilor din domeniul materialelor didactice necesare în procesul de predare cercetare-învăţare a fizicii.
El este organizat de membrii catedrei de fizică-chimie-biologie de la Colegiul
Naţional „Radu- Negru” din Făgăraș, începând din anul 2010 și a continuat să se desfășoare
în prima săptamână a lunii mai până la a IX-a ediție care a avut loc în 04 – 05 mai 2018.
La secțiunea cadre didactice au participat direct cu lucrări sau ca auditori 54 de cadre
didactice din județ și din țară.
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COMITETUL ȘTIINȚIFIC

COMITETUL DE ORGANIZARE
Director:
Prof. dr. Maria RACU
Director adj. Prof. Elena MICU
Director adj. Prof. Remus MOGOȘ
Inspector:
Prof. Eugen SANSEBEȘ
Preşedinte: Prof. Ion BOGDAN
Membri: Catedra de fizica- chimie- biologie
Prof. Manuela DRENEA
Prof. Ileana POTROVIȚĂ
Prof. Dan PANDREA
Prof. Doina DRĂJNEANU
Prof. Mariana ȘANDRU
Prof. Anișoara MATIC
Prof. Alexandrina RUSU
Prof. Monica GROSU
Prof. Cristina DUDAN

Prof. univ. dr. psih. Elena COCORADĂ
Prof. univ. dr. Gheorghe POPA
Prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE ILIE
Prof. univ. dr. Toader PĂLĂŞAN
Prof. univ. dr. fiz. habil Doru URSUȚIU
Conf. univ. dr. Ana Maria CAZAN
Conf. univ. dr. Mihaela VOINA
Prof. dr. Ion Dan CHIRILĂ
SECRETARIATUL
Prof. Titu MASTAN
prof. Daniela DOBRIN
prof. Daniela SUCIU
ing. Sergiu BURLEA
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ELEVI PARTICIPANȚI
Andreea Bucelea, Florentina Ichim, Anamaria
Leluțiu, Cătălina Renghiuț
Clasa a VII-a, prof. coordonator Ileana Potroviță

Fabian Velicea, Rareș Vintilă, Adrian Fleșariu
Clasa a IX-a, prof. coordonator Monica Grosu

Ioana Avram, Ioana Dăbiște, Dana Șerban
Clasa a VII-a, prof. coordonator Alexandrina Rusu

Rareș Vintilă, Ovidiu Marcu
Clasa a IX-a, prof. coordonator Monica Grosu

Daniel-Ioan Lechea, Paula-Teodora Butum
Clasa a VIII-a, prof. coordonator Ileana Potroviță

Cristina Medeșan, Daniel Sasu
Clasa a IX-a, prof. coordonator Manuela Drenea

Dalia Mogoș, Andreea Burz
Clasa a IX-a, prof. coordonator Manuela Drenea

Raul Barbu, clasa a X-a, prof. coordonator Manuela
Drenea

Andrei Morar, clasa a IX-a, prof. coordonator
Manuela Drenea

Alexandru Telecean, Ana-Olivia Poenariu, Ioana
Vijoli
Clasa a X-a, prof. coordonator Manuela Drenea

Sebastian Berszan, Samuel Grigoriță
Clasa a IX-a, prof. coordonator Manuela Drenea

Ionel Pătrașcu, Suciu Daniel
Clasa a XI-a, prof. coordonator Manuela Drenea

Andreea Neculai, George Ivan
Clasa a IX-a, prof. coordonator Manuela Drenea

Ștefan Toacșe, Claudia Grecu, Denisa Popa, Antonia
Todea
Clasa a XI-a, prof. coordonator Alexandrina Rusu

ȘCOLI PARTICIPANTE
Colegiul Național ”Doamna Stanca, Făgăraș”

Marian Brezaiu, clasa a XI-a, prof. coordonator
Manuela Drenea

Centrul Județean de Excelență, Brașov
C. N. ”Dr. I. Meșotă”, Brașov
C. N. I. ”Grigore Moisil”, Brașov
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La secțiunea elevi, remarcăm cea mai numeroasă participare directă: 25 de echipe formate
dintr-un număr de 56 elevi dintre cele mai reprezentative colegii din județ. Alți 38 de elevi au
participat indirect cu 25 de lucrări coordonate de 11 de profesori.
Cele mai bune lucrări susținute direct de elevi au fost răsplătite cu premii în bani, juriul fiind
format din profesori ai colegiului.
După încheierea sesiunilor de prezentare a lucrărilor, elevii au luat masa la cantina liceului
și au vizitat obiective de interes din Făgăraș.
Recenzia lucrărilor participante a fost realizată de un comitet ştiinţific compus din profesori
de fizică din învăţământul preuniversitar, precum şi profesori din universităţile partenere.
Tot în cadrul simpozionului s-a organizat un moment special de omagiere a activității unor
cadre didactice retrase din activitatea de la catedra de fizică, ce și-au adus contribuția la ridicarea
prestigiului școlii în învățământul brașovean.
Toți participanții au primit ecusoane, mapa simpozionului care conținea: carnețel și pix
personalizate, pliant cu programul manifestării, liste cu ordinea lucrărilor susținute, cd-uri cu poze
de la ediția precedentă, diplome de participare și/sau coordonare a grupelor de elevi și revista în care
sunt publicate rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului.
În fiecare an, catedra de fizică s-a străduit să editeze și o revistă care să conțină lucrările
susținute și premiate la simpozion.

Prof. ION BOGDAN
Prof. MANUELA DRENEA
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REFERINTA,
Ediția I
31 mai 2018

Simpozionul nostru a plecat de la ideea redescoperirii şi a promovării valorilor
tradiţionale strămoşeşti prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în diverse activităţi
legate de tradiţii şi obiceiuri locale deoarece, cum spunea Vasile Alecsandri: „nimic nu-i
mai fermecător decît colţul de pământ pe care te-ai născut”.
Lucrările simpozionului „Tradiție și modernitate în învățământul românesc” au
fost împărțite pe trei secțiuni: literatură română – sociologie, limba engleză – limba franceză,
istorie – geografie – religie, destinate atât cadrelor didactice, cât și elevilor.
Elevii participanți la secțiunea destinată literaturii și sociologiei, cuprinzând ambele
niveluri de studiu, gimnazial și liceal, coordonați de profesorii de limba română și sociologie
au abordat din perspective diferite subiectul Oameni și locuri; ei au prezentat, individual
sau în echipe, proiectele realizate pe tema „Spiritualitate, superstiții, folclor și literatură
populară” / Social media și „Familia între tradițional și contemporan”.
Elevii coordonați de profesorii de limba engleză și limba franceză au evidențiat
Patrimoniul material și spiritual al umanității, cu sursa de inspirație Simboluri și
moșteniri culturale (Cultural heritage and symbols/ Symboles et patrimoine culturel), iar cei
coordonați de profesorii de geografie, istorie și religie au vorbit despre tema Casa noastră,
Raiul nostru, vizând: Obiective turistice din Țara Făgărașului (naturale și antropice);
Contribuția făgărășenilor la marile evenimente ale secolului al XX-lea; Martiriu și
sfințenie. Lucrările au luat forma unor ppt-uri, filme sociologice, interviuri audio-video,
fotografii sau eseuri literare.
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Dintre cadrele didactice, s-au înscris:
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Prof. dr. Ioana Emanuela Orzea – ”Relația capital
cultural, climat școlar și succes școlar”
Prof. Aurelian Curticăpean– ”Argumente pentru o
educație fizică modernă și de calitate”
Prof. Doina-Virginia Ivașcu – ”Metode alternative
în predarea operei lui Slavici”
Prof. Anca Negrilă – ”Predarea limbilor străine pe
coordonate europene”
Prof. Sergiu Scoferciu – ”De la cultură la
socializare”
Prof. Cristina Dudan – ”Contribuția lui Zaharia
Boiu în didactica științelor naturii”
Prof. Mioara Arsene – ”Tradițional și modern în
procesul instructiv-educativ”
Prof. Eugenia Bica – ”Losing Tradition and Going
in Modernity”
Yu Lidong– ”Limba chineza – o limbă modernă”
Insp. șc. gen. adj. prof. Ioan Negrilă –
”Comunicarea interculturală”
Prof. Nicolae Postolache – ”Cultura
organizațională”
Înv. Teodora Novac – ”Povestea punctului”
Înv. Teofil Mija – ”Orice călătorie începe cu un
prim pas”
Prof. Laura Sucaciu – ”Ieri și azi în învățământul
românesc”
Prof. Camelia Postolache – ”Metode interactive în
predarea matematicii”
Prof. Alina Mănduc – ”Limba engleză ca lingua
franca”
Prof Anca Mogoș – ”Tradiția, arc peste timp”
Înv. Maria Boeriu – ”Activitățile de tip Outdoor la
clasa pregătitoare”
Înv. Cristina Bobohalma– ”Dans și mișcare în orele
de educație fizică”

La secțiunea destinată literaturii române și sociologiei s-au înscris elevii:
1. Mogoș Dalia – Medeșan Cristina – Velicea Fabian - ,,Dragostea la români”
2. Ganea Giorgia - ,,Costumul popular – Moștenirea sacră a neamului”
3. Zeibel Antonia - ,,Credințe și superstiții în cultura română”
4. Mogoș Ana-Maria, Mănduc Smaranda - ,,Basmul românesc și Harry Potter”
5. Bucelea Andreea, Leluțiu Anamaria, Ichim Florentina, Bica Diana, Renghiuț Cătălina - ,,Tradiție în Țara Făgărașului”
6. Iosu Daniel, Șerban Dana, Vîja Maria, Avram Ioana - ,,Superstiții”
7. Comaniciu Georgiana-Maria, Solomon Alexia-Roxana - ,,Traseul inițiatic al unui tânăr în basm”
8. Peptea Octavian, Belu Maria, Bica Ștefania,Marian Paulina - ,,Pedagogii eroilor din basme”
9. Drăgulescu Mara, Mercurean Teodora, Naneș Alexandra, Sucaciu Ștefan - ,,Semnificația numelor personajelor în basmul
popular”
10. Tănase Ștefan, Mitric Silvia - ,,Simbolurile tradiționale în basmul ,,Povestea lui Harap-Alb”
11. Grigoriță Samuel, Ivan George, Mogoș Ionuț, Neculai Andreea - ,,Atitudine, psihologie și mentalități tradiționale în basm”
12. Florea Cătălina, Savu Andrei - Studiu sociologic: „Social-media și singurătatea omului modern”
13. Ganea Giorgia - „Emo și silul lor de viață”
14. Mocanu Roxana, Goga Daniela - „Obiceiuri de nuntă în satele din Țara Făgărașului”

La secțiunea limba engleză au participat:
1. Radu Denisa - ,,Culture as a lifestyle”
2. Cornea Alin - ,,What is our culture?”
3. Lupu Maria-Miruna, Osalciuc Lucian-George - ,,Where words fail,
music speaks”
4. Dungu Cătălina, Hariga Dana - ,,Simbolurile culturale ale României”
5. Enceanu Alexandru, Debu Irina - ,,A symbol of March”
6. Goga Daniela, Mocanu Roxana - ,,Ia – a badge of diversity”
7. Florea Cătălina, Savu Andrei - ,,Romaniaˈs greatest personalities”
8. Lapa Alexandru, Hașegan Nicolae - ,,The Palace of the Parliament”
9. Ganea Giorgia, Fusărău Alexandra - ,,Cultural heritage and symbols”
10. Pică Ștefania - ,,Graved History”
11. Brînzea Tiberio, Rusu Darius, Ganea Mihai - ,,The legend of the
sculpture”
12. Cucu Maria, Raț Andrada - ,,The story behind Dracula”
13. Soare Costin - ,,Traditional dishes from Romania”
14. Neagu Mihail - ,,The Diversity of Cultures”
15. Șuster Alin - „Our Cultural heritage”
16. Neculai Andreea - ,,Literature and Culture”
17. Morar Andrei - ,,Fantasy – Between Tolkien and the Romanian Fairy
Tales”
18. Albu Radu, Boeriu Kevin - ,,The Cultural Heritage of the Fairy Tales”
19. Zară Antonia - ,,Family tree”
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La secțiunea limba franceză au participat:
1. Boamfă Diana - ,,Le costume populaire – un trésor
inestimable”
2. Ramba Ștefan - „Constantin Brancusi, Symbole de
lˈesprit roumain”
3. Marinescu Andra, Poenariu Ana-Olivia - ,,La France,
Terre Bénie”
4. Lupu Maria, Radu Denisa - ,,La culture et les différences
qui nous ressemblent”
5. Motoc Roxana - ,,Le savoir – faire de la céremique
traditionnelle”
6. Cosma Mihai, Gușeilă Alexandra - „Confluences franco
– roumaines”
7. Cupu Darius, Neguț Catherine - „Lˈesprit olimpique, un
héritage a partager”
8. Vereș Teodora, Dobre Daniela - ,,Symboles de la
France”

La secțiunea istorie – geografie - religie au participat:
1. Gridan Simona - ,,Octavian Goga, sufletul luptei pentru unire”
2. Cupu Darius, Hațegan Nicolae, Popa Mălina - ,,Pașii făgărășenilor pe drumul Marii Uniri”
3. Botu Horia, Cornea Alessandro, Mocanu Roxana - ,,În apărarea Marii Uniri. Jurnalul de front al caporalului
Valeriu Ghizdavu din Ileni”
4. Coaciu Maria, Nichifor Larisa, Szalad Octavian - ,,Onoare și demnitate în istoria Liceului ,, Radu Negru” Făgăraș”
5. Brezaiu Marian, Funieru Andrei, Suciu Daniel - Clubul de istorie ,, Romul Ursu”
6. Flucuș Gheorghe, Ittu Ioan - ,,Raiul din tradiția noastră”
7. Mihali Sorin - ,,Turismul, o șansă pentru țara Făgărașului”
8. Debu Iuliana, Dima Cosmina, Ittu Florina - ,,Șinca Nouă – prezentare geografică”
9. Boamfă Ana-Maria - ,, Movilele de la Șona”
10. Ghircoiaș Mihai, Mareșiu Robert - ,,Munții Făgăraș”
11. Costea Andreea, Suciu Iulian - ,,Țara Făgărașului”
12. Stroia Alexandro, Mocanu Cristina - ,,Munții Făgăraș” – expoziție foto
13. Popa Ruxandra-Maria - ,,Oameni și locuri”
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În deschidere, domnul profesor şi dramaturgul Cornel Teulea și-a prezentat volumul Teatru minut,
(Editura Școala Ardeleană, 2017, lansat în cadrul Târgului de carte „Gaudeamus” – Cluj – 2018), alături de
scriitorul Marian Dopcea, fost absolvent al liceului nostru, de cercetător ştiinţific, muzeograf
Constantin Băjenaru, de la Muzeul Ţării Făgăraşului “Valer Literat”, insp. șc. gen. prof. Ion Negrilă,
prof. Vasile Joantă, invitaţi de onoare ai simpozionului nostru.
Insp. șc. gen. prof. Ion Negrilă a evidențiat relația dintre școală și Marea Unire: ”Elitele care au săvârșit
Marea Unire nu au putut să obțină nimic fără a trece prin școli, fie ele confesionale (ortodoxe sau catolice)
sau licee și universități. Ei știau că, pentru a accede cât mai departe trebuie să învețe. Au primit burse, au
studiat la licee și facultăți germane și austriece. Cei care i-au pregătit nu și-au dat seama că această elită
va pune fundamentul Unirii”. ”Trebuie să promitem că vom duce și noi mai departe această moștenire” –
a susținut și muzeograful Constantin Băjenaru. Domnul profesor Vasile Joantă a confirmat ideile invitaţilor:
”Avem un Centenar al Marii Uniri și al Colegiului Național ”Radu Negru”, peste un an. Cu poetul Marian
Dopcea am fost coleg de internat. Pe când urmăream istoria satului Boholț, am dat de o mare personalitate
– George Codrea, originar din Drăguș. El a pus bazele învățământului modern din Țara Făgărașului. A
fost refugiat și el, la rândul lui, în Moldova, unde a pus bazele învățământului românesc din Basarabia.
Poetul Marian Dopcea care se afla în trecere prin Făgăraș, cu scopul de a face o donație din volumele
sale bibliotecii liceului nostru și Bibliotecii Municipale Octavian Paler, ne-a apreciat:
”Mă uit la eleganța sălii și la voi, elevii. Sunteți foarte frumoși și ne aflăm într-un cadru cultural care
ne obligă. Să aveți în vedere să iubiți poezia! Am avut la acest colegiu profesori care au lăsat în noi, elevii
de atunci, urme adânci, urme de cultură și țin să-i menționez, în mod special, pe profersorii Angelescu și
Teulea. Când am ajuns la Cluj, cei de acolo știau de Liceul „Radu Negru”. La Cluj, am fost șlefuit, dar voi
trebuie să vă dați seama că cei mai frumoși ani sunt de liceu, la facultate te șlefuiești, dar formarea ta vine
din liceu”. Invitatul nostru, scriitorul Marian Dopcea, a elogiat volumul dramaturgului Cornel Teulea.
În postfața la această ediție a Teatrului minut, domnul profesor Cornel Teulea susţine: „Textele
mele minut au un conținut actual, dar nu se reduc la actualitate pur și simplu, ci vizează condiția și natura
umană. Referindu-se la subiectele mele, teatrologul Ion Calion scria că acestea „sunt luate din realitatea
imediată, din clipa trăită acum, autorul conferindu-le, însă dintr-o întorsătură de condei, înțelesuri
terifiante cu valoare general-umană”. Fiecare text de Teatru minut poate fi citit și/sau pus în scenă ca o
mare sinteză dramatică constituind, în limbaj aristotelic, un întreg lipsit de întindere. Criticul literar Cornel
Moraru scria că piesele mele sunt „niște microeseuri vorbite pe mai multe voci (…) Parabola, folosită cu
precădere de autor, nu este un simplu procedeu rhetoric. Ea face parte din realitatea însăși distorsionată a
unei lumi de tip Orwellian”. Aceste texte exprimă, la urma urmei, ideea mea de teatru, nu doar în calitate
de scriitor, ci și de creator de spectacole”.
În continuare, domnul profesor Liviu Ioani a prezentat minuțios piesele de teatru ale dramaturgului
Cornel Teulea evidențiind tematica, experiența scriitoricească, teatrul-parabolă, decorul, stilul, personajele,
caracterul ermetic al lecturii: Autorul a reușit performanța să împletească într-o imagine coerentă realitatea
cu suprarealitatea, logicul cu absurdul, să creeze o tipologie comică din simbioza situațiilor, a limbajului
și a caracterelor.
Ca o demonstraţie a afirmaţiilor vorbitorilor, elevii Streza Ioan şi Szalad Octavian, coordonaţi de
profesor Cornel Teulea au interpretat o secvenţă din Teatrul minut, lectură dramatizată a piesei Doamna
Bovary și psihanalistul, a dramaturgului Cornel Teulea.
După prezentarea lucrărilor, profesorii au participat la un atelier practic condus de expertul în educație
Marian Staș.
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Atelierul de Leadership Educațional
Simpozionul Județean ”Cultura Noastră, Referința
Noastră”, din data de 31 mai 2018, s-a finalizat cu o întâlnire a
cadrelor didactice cu expertul în educație Marian Staș. Masa
rotundă a cadrelor didactice a avut ca obiectiv înțelegerea dintre
management și leadership, cu accent pe arta de a conduce, pe
armonia, pragmatismul, viziunea, valorile și resursele unui model
energetic de leadership. Colaborarea face parte dintr-un proiect
mai amplu al expertului, ”Școala pe bune”, care vizează
schimbarea paradigmei educației, un cadru strategic pentru anii
2013-2020. Profesorul Marian Staș este creatorul unui proiect din
programul Erasmus, ”Inovation solution for enhancing social
responsability education and civic skills in creating sustainable
buisensses – edu4society”.
Transformarea Școlii ca sistem este cel mai important
proiect public al României în deceniul 2012-2022. Schimbarea
adaptivă a educației constituie un exercițiu profund de învățare
colectivă la scara întregii societăți, fundamentat pe încredere,
onestitate, competență, performanță și curaj, gândind să
genereze câștiguri ireversibile pe termen scurt, mediu și lung,
pentru toți actorii individuali și instituționali implicați în
concretizarea ei – susține moderatorul dezbaterii.
Marian Staș este un profesionist care susține schimbarea adaptivă a educației, prin instruirea
adulților, prin training și consultanță, prin experiență internațională și prin managementul schimbării.
Întâlnirea cu acest specialist a fost importantă, pentru că ne-a ajutat să conștientizăm necesitatea
schimbării viziunii asupra relației dintre aderenții educației, împărtășindu-ne experiențe din activitatea sa
profesională. Partea practică a acestei inițiative este concentrată într-o lucrare a partenerilor la ”Cambridge
Leadership Asociate”, Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky -”Leadership adaptiv - de la
soluții tehnice la schimbări adaptive”, pe care domnul profesor a dăruit-o și colegilor noștri.

Prof. ADRIANA NĂSTASĂ
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Acum aproape 100 de ani, pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia a hotărât
Unirea Transilvaniei, a Maramureșului, a Crișanei și a Banatului cu România, în baza principiului
autodeterminării popoarelor. Desăvârșirea unității naționale nu a fost opera unui om politic, a unui partid
sau a unui guvern, ci a întregii națiuni române. De aceea, Colegiul Național ”Radu Negru” reiterează
momentul de sărbătoare și emoție a acelei zile de o importanță covârșitoare pentru destinul nostru ca popor.
Aniversăm Ziua Națională ca moment de excepție în afirmarea identității și a tradițiilor naționale.
După deschiderea festivității de către directorul Colegiului Național ”Radu Negru”, profesor doctor
Maria Racu, a vorbit despre însemnătatea momentului muzeograf cercetător științific doctor
Constantin Băjenaru de la Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat”. Emoția acestui moment este
transmisă de elevii de la grupul vocal al liceului nostru, condus de domnul profesor Eduard Farcaș și de
eleva Ganea Giorgia care dă glas cuvintelor lui Radu Gyr în poezia Imn morților.
Spiritele strămoșilor noștri sunt reunite şi prin costumele populare pe care le-am purtat, iar în sufletul
tuturor sună încă îndemnul acestora: Frați români, locul cel mai istoric al neamului vă așteaptă cu brațele
deschise, veniți să-l atingeți cu pasul vostru, să simțiți fiorul ce l-a cuprins odinioară pe Mihai, pe martirii
Horia, Cloșca și Crișan, pe Avram Iancu și pe cei care au lucrat la realizarea visului de veacuri, pe care
îl vedem ca pe un răsărit.
Istoricii susţin că 1228 de delegați oficiali au participat la sărbătoarea Unirii cărora li s-au adăugat
delegații consilierilor, societăților culturale, instituțiilor de învățământ etc. Pe lângă ei s-au adunat 100.000
de oameni simpli care au venit cu trenul, căruța, călare sau pe jos, purtând steaguri tricolore. Drumul spre
Cetățuia de la Alba-Iulia era flancat de șirurile de țărani români înveșmântați în sumane și purtând cușma
oștenilor lui Mihai. Printre aceștia, străbunicii noștri, se afla și bunicul domnului învățător Teofil Mija
care ne-a povestit cum s-a văzut înfăptuirea Unirii și contribuția ardelenilor la Marea Unire din perspectiva
participantului direct, împărtășită nepotului, astăzi învățătorul nostru.
Grupul vocal al liceului, coordonat de profesor Eduard Farcaș a readus în sufletele noastre cântecele
tradiţionale la care s-a alăturat şi solistul Ramba Ștefan, Cântă cucul, bată-l vina/De răsună-n Bucovina;
iar elevii Jugan Andrei, Urdea Andoni, Osalciuc Lucian şi Pop Gabriel au realizat o formație ad-hoc pentru
a da glas de saxofon bucuriei prezentului. Momentul muzical a fost presărat cu poezie patriotică: eleva
Conțiu Sabina a recitat În limba noastră de GrigoreVieru, Gușeilă Alexandra – Cântec ostășesc de Vasile
Alecsandri, iar Gridan Simona, poezia Poetul ca și soldatul de Nichita Stănescu.
Sărbătoarea s-a încheiat cu dansuri populare ale elevilor liceului uniţi ad-hoc ca şi divanul de la
Alba-Iulia şi pregătiţi de instructor Gheorghe Ştefan căruia îi mulţumim.
Marea Unire din 1918 a avut consecințe importante și asupra destinului liceului nostru. Din anul
următor, școala de băieți cu predare în limba maghiară s-a transformat în școală cu predare în limba română.
Liceul a fost transformat radical şi a fost subordonat statului român. Astfel, școlii i s-a schimbat denumirea
în luna octombrie 1919, din Gimnaziul de stat din Făgăraş, în traducere din limba maghiară, în Liceul
"Radu Negru" Făgăraş. Scopul principal al şcolii superioare, create în 1869, a fost realizat cu succes de
către Liceul "Radu Negru" care şi-a deschis cursurile la 6 octombrie 1919, având menirea să
îndeplinească speranţele şi idealurile sfinte ale înaintaşilor de la 1869 şi ale celor care înfăptuiseră Marea
Unire.
Directorul liceului, prof. dr. Maria Racu, a apreciat momentul:
Astăzi, elevii Colegiului Național ”Radu Negru” s-au conectat cu istoria și au sărbătorit asumat 1
Decembrie, Ziua României, ziua noastră. Momentele de pe agenda acțiunii au fost unice și au surprins
semnificația istorică a zilei (cercetător științific dr. Constantin Băjenaru), momente artistice de poezie,
cântec și joc (prof. Adriana Năstasă, prof. Eduard Farcaș și inst. Ghiță Ștefan), istoria prin prisma
cronicii de familie (înv. Teofil Mija) și legăturile istorice ale colegiului cu ziua unității naționale (prof.
Ioan Streza). Mulțumesc tuturor pentru o zi cu iz de istorie.

Prof. ADRIANA NĂSTASĂ
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Foto: DAVID ROBU, clasa a XII-a B
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Cronicade
Familie
1916-1918: INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI
DE PARTEA ANTANTEI

MOBILIZAREA

ÎNCEPUTUL
 România a intrat în război de partea puterilor Antantei.
 Aceste puteri făgăduiau guvernului român ajutor în unirea Transilvaniei
cu România.
 Astfel, intrarea în război a armatelor române coincidea cu dorinţa maselor
populare de a forma statul român unitar şi de a elibera Transilvania de
sub stăpânirea habsburgică.
DORINŢA DE ELIBERARE A ARDEALULUI
 La 15 august 1916, armata română a trecut în Transilvania prin trecătorile
Carpaţilor.
 În scurt timp, armatele române au izgonit armatele austro-ungare
din Braşov, Făgăraş, Sf. Gheorghe şi din alte localităţi, ajungând până în
apropierea Sibiului şi a Sighişoarei.
 Germania şi Austro-Ungaria au adus forţe însemnate din Franţa şi din Italia
pe frontul românesc, iar Bulgaria şi Turcia, în Dobrogea.
 Atacată din nord şi din sud, cu tot eroismul şi dârzenia soldaţilor, în luptele
din trecătorile Carpaţilor, de la Jiu, Olt şi Argeş, armata română a suferit
grele înfrângeri.
 În patru luni, cea mai mare parte a teritoriului românesc (Muntenia,
Oltenia, Dobrogea), a căzut în mâna duşmanului.
 Armata s-a retras în Moldova, iar guvernul s-a stabilit la Iaşi. Ofensiva
germană a fost oprită pe linia Siretului. Armatele germane au jefuit în mod
sălbatic bogăţiile Munteniei.
 Intrarea României în război a uşurat situaţia armatelor franco-engleze pe
frontul de vest.
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 Pe frontul de răsărit, comandamentul german voia să ocupe Moldova şi
astfel, să scoată România din război.
 În timpul iernii 1916-1917, armata română se refăcuse.
 La 23 iulie 1917, armata germană porni ofensiva în regiunea Mărăşeşti.
 Bătălia de la Mărăşeşti a durat aproape patru săptămâni. Soldaţii
români au luptat eroic; în luptele grele, corp la corp, soldaţii noştri au
dat dovadă de multă vitejie, oprind ofensiva armatei duşmane.
 Armatele germane au fost respinse.

CONSECINŢE
 Bătălia de la Mărăşeşti, continuarea în timp şi spaţiu a celei de la
Mărăşti, a durat 28 de zile, între care 15 au fost de luptă şi 13 de acalmie
relativă. Datele tehnice confirmă amploarea deosebită a confruntării.
 Armata I română a pierdut 27 410 oameni, ceea ce reprezenta 16% din
efectivul avut la începutul bătăliei (între aceştia, 5 125 de morţi, 9 818
dispăruţi şi 12 467 de răniţi).
 Armata IV rusă a avut şi ea pierderi serioase, cifrate la c. 25 650 de
oameni, între care 7 083 morţi, 10 400 răniţi şi 8 167 dispăruţi.
 Armata IX germană, principala grupare de forţe a inamicului, a avut 60
000 – 65 000 de oameni scoşi din luptă (morţi, răniţi şi dispăruţi).
 Prin rezistenţa viguroasă a trupelor româno-ruse la Mărăşeşti şi Oituz,
inamicul a fost forţat să renunţe la ofensivă, eşuând în încercarea de a
ocupa Moldova şi de a scoate România din război. Totodată, statul
român îşi continua existenţa, la fel şi speranţa românilor într-un
deznodământ favorabil al războiului.

CONCLUZIE


Numit pe vremea sa « Marele război », Primul Război Mondial a
produs distrugeri imense şi a cerut un sacrificiu uman de neînchipuit.
 La încheierea sa, imperii întregi se aflau în ruine, iar condiţiile de pace
impuse au dus la conflicte istorice viitoare.
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EROU - BUNICUL DIN PARTEA TATĂLUI , GLIGOR MIJA
LOC. BRĂTEIU, JUD. TÂRNAVA MARE, VOLUNTAR ÎN
ARMATA ROMÂNĂ ÎN IARNA 2016-2017
Născut : 1889, BRĂTEIU , TÂRNAVA MARE (JUD. SIBIU)
Emigrant în SUA , patru ani , la vârsta de 17 ani, împreună cu cei
doi fraţi ai săi.
Revine şi cu banii agonisiţi cumpără pământ şi reface casa
părintească şi şura.
Se căsătoreşte şi are trei copii, o fată şi doi băieţi (Maria, Gligor
şi Victor – tatăl meu născut în 1913).

EMIGRANT ÎN SUA 1903-1908 ( dreapta )

Familia eroului în 1916, bunica Maria
Mija, cu cei trei copii: Maria, Gligor,
Victor (tata 3 ani) şi părinţii ei .

Bunicii din partea mamei: Gheorghe şi
Cornelia Manciu, fiul,Teofil Manciu –
eroul căzut la Stalingrad 1943

Soldaţi ardeleni în armata austroungară - (bunicul din partea mamei)
Manciu Gheorghe (mijloc)
Bunica mea, Cornelia Gheaja
(căsătorită Manciu) cu sora ei,
Maria Gheaja, surorile lui Victor
Gheaja, fugit în SUA .

Eroii de la Stalingrad 1943, Teofil
Manciu – notar, Gheorghe
Manciu – elev la Seminar, din
Sibiu, fraţii mamei
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Mărturiile unui ofițer din Corpul Voluntarilor Ardeleni
de la Hârlău
PETRU TALPEŞ
Tot pe la sfârşitul lunii dec. 1917, înființându-se la Hârlău Corpul de voluntari ardelenibucovineni am fost trimişi şi vărsați cu toții acolo, înființându-se 3 regimente: Reg. 1 Turda, în
satul Scobinți, de lângă Hârlău; Reg. 2 Alba-Iulia, în localitatea Cotnari şi Ceplenița şi Reg. 3
Avram Iancu, regiment care s-a înființat ulterior, după dezastrul suferit de soldații ardeleni în
Basarabia, care au reuşit să fugă din captivitatea bolşevicilor, aşa cum am reuşit şi eu, ceea ce
voi povesti îndată pe pagina care va urma. Comandantul Corpului Voluntarilor era colonelul,
ulterior devenit general, Olteanu, cu reşedința în Hârlău. După ce mi-am îndeplinit misiunea şi la
Iaşi, am primit ordinal să mă prezint la Regimentul 3 Avram Iancu din Deleni. Am ajuns şi la
Deleni, unde regimentul era pe cale de organizare, din oamenii deveniți în plus de la celelalte
două regimente şi alți foşti prizonieri la ruşi, scăpați. Am fost numit adjutantul maiorului
Necşulescu, comandantul batalionului din care făceam parte. Comandantul regimentului era
locot. colonelul David, ce se instalase în două camere la etajul castelul prințului Ghica-Deleni,
care avea moşie acolo.
SUFERINŢELE DIN ARDEAL
În Mărgineni, sat curat românesc lângă Făgăraş, pădurarul erarial Erdosi şi 5 jandarmi
au ridicat o poartă de verdeaţă în capul satului spre a primi pe candidatul ungur Verner Gyula.
Mulţi inşi curioşi, mai ales femei şi copii, voiră să iasă din sat, să vază de departe încă apropierea
alaiului lui Verner. Jandarmii interziseră ieşirea din sat, apoi de sub poarta de verdeaţă, atât ei,
cât şi pădurarul, fără vorbă, traseră asupra celor adunaţi. Îndată căzură morţi ţăranii tineri Valer
Lie şi Gheorghe Vlad, acesta ciuruit de 4 gloanţe. Mulţimea o luă la fugă, jandarmii şi pădurarul
traseră asupra ei de la o distanţă de 300 de paşi, uciseră pe Gherasim Pandrea şi pe Ion Şuvaila,
băieţandri de 16 ani şi răniră mortal pe David Lie, care muri apoi în curând. Ancheta oficială a
stabilit că jandarmii şi pădurarul erau în“legitimă apărare”. În 19 ianuarie 1911, tribunalul din
Braşov tot pe români i-a pedepsit “pentru nesupunere faţă de autorităţi” şi “aţâţarea la
răscoală”! Iunie: 1910
În Galaţi, lângă Făgăraş - alegere de primar. Pretorul Bisztray, care avea dreptul de a
stabili lista candidaţilor, vrea să-şi impuie cu orice preţ un om al său, care să-i stea într-ajutor
Ia toate matrapazlâcurile lui de satrap. Ţăranii vor pe Niculae Comşa; pretorul nu vrea să-l
candideze. Atunci ţăranii vor pe Ilie Mărhau. Bisztray nu-l vrea nici pe acesta. Poporul ridică
pe Ilie Mărhau pe umeri şi vrea să-l ducă în faţa pretorului. Jandarmii trag salve în oameni,
care fug, se aruncă apoi cu baioneta străpungându-i pe la spate. Sunt 3 morţi (2 ciuruiţi cu
gloanţe, iar unul ucis cu baioneta) şi 7 răniţi mortal, care însă au putut fi vindecaţi în Spitalul
Brâncovenesc din Bucureşti. Ancheta orânduită stabileşte iarăşi, că jandarmii au fost în
“legitimă apărare”. 31 Ianuarie: 1911
În familia mea: După aflarea veştii că prizonierii ardeleni luaţi de armata ţaristă au plecat
voluntari în armata română să lupte împotriva austro-ungarilor, în satele ardelene a început
prigoana autorităţilor maghiare împotriva familiilor acestor voluntari.
Familia bunicului meu ar fi trebuit deportată în regat ca pedeapsă pentru acţiunea împotriva
regimului a bunicului meu.
Acţiunea nu a putut fi dusă la sfârşit pentru că armatele germane au fost înfrânte şi Ardealul
a fost eliberat, pregătindu-se UNIREA DIN 1918.

Eroii şi-au făcut datoria de onoare cu preţul vieţii. Rămâne să ne-o facem şi noi ...
PE AICI NU SE TRECE ! ESTE AL NOSTRU CONSEMN.

Înv. TEOFIL MIJA
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Tendința tinerilor de a-și ancora atitudinea în modernitate, uitând valorile
culturale tradiționale, ne-a determinat să derulăm proiectul „Dar din dar” pe o perioadă
mai lungă de timp. Mergând pe principiul „Fii un bun român, nu doar de Crăciun!”,
activitățile și-au propus să angreneze elevi de diferite vârste și diverse etnii, cadre
didactice și alte persoane care își doresc să reînvie tradiția șezătorilor, a sărbătorilor pline
de încărcătură spirituală.
Scopul acestui proiect a fost de a aduce în mintea și în sufletul membrilor comunității locale valori
precum: tradiție, spiritualitate, umanism. În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, elevii și profesorii
Școlii Generale nr. 1 au sărbătorit Sfântul Nicolae – patronul spiritual al școlii. Prin intermediul proiectului
ne-am propus să intrăm mai repede în atmosfera Crăciunului, urmărind implicarea cât mai multor persoane
în pregătirea momentelor culturale, tradiționale.
Astfel, în cadrul întâlnirilor, s-au dezbătut teme legate de tradiții și obiceiuri, s-au confecționat
obiecte ce au fost comercializate pentru sprijinirea unor persoane cu nevoi speciale și s-au pregătit momente
cultural-artistice (parte integrantă a spectacolului final). Acest proiect a urmărit atât dezvoltarea atitudinii
necesare implicării active în schimbarea și dezvoltarea comunității locale, cât și păstrarea și punerea în
valoare a patrimoniului și a valorilor culturale tradiționale.
Beneficiarii direcți au fost elevii, mult mai mulți decât cei 150 prevăzuți în momentul depunerii
proiectului, grupați în funcție de particularitățile individuale (aptitudini, centrul de interes) și particularitățile
de vârstă (ciclul primar, gimnazial, liceal). Aceștia au manifestat un interes susținut față de activități de acest
gen, oferindu-li-se astfel un cadru propice dezvoltării personale.
Beneficiarii indirecți au fost adulții implicați în derularea proiectului, profesori, părinți, specialiști
în domeniu, voluntari din comunitate și persoanele cu nevoi speciale, aflate în îngrijirea paleativă oferită de
Hospice Casa Speranței și cărora le vor reveni banii obținuți din vânzarea produselor confecționate.
Activitățile planificate s-au desfășurat, în mare parte, conform programului stabilit:
 1 octombrie – 30 noiembrie 2017
În această perioadă de timp, s-au organizat și desfășurat în incinta școlii noastre întâlniri, sub forma
unor șezători/cercuri tradiționale. În cadrul acestora, elevii au descoperit aspecte legate de datini și obiceiuri,
au confecționat produse tradiționale pe care le-au oferit cu prilejul sărbătorilor de iarnă, au pregătit momente
artistice (scenete, colinde, Irozii, dansuri populare etc.). Activitățile s-au desfășurat după orele de curs sau
în cadrul activităților recreative incluse în programul ”Școală după școală”.
La aceste întâlniri au participat și voluntari din comunitatea locală, instructori de dans, preoți,
părinți, bunici, persoane dornice să le împărtășească elevilor din cunoștințele lor.
 1 - 22 decembrie 2017 – diseminarea proiectului
Perioada de diseminare a proiectului a început cu un moment spiritual - slujba religioasă desfășurată
în incinta Școlii Generale nr. 1 (6 decembrie 2017). La Te-Deum au participat elevi și cadre didactice,
partenerii mass-media și sfinții părinți Ion Tărcuță și Marcel Greavu.
A urmat o acțiune cultural-artistică (21 decembrie 2017), un moment intitulat ”Dar din dar” care sa desfășurat pe scena Casei Municipale de Cultură și pentru a cărui reușită elevii s-au pregătit în cadrul
șezătorilor literare. Deoarece numărul persoanelor care și-au exprimat dorința de a participa la spectacol a
depășit capacitatea sălii, echipa de proiect a decis desfășurarea programului cultural-artistic în două
momente diferite ale zilei: dimineața (ora 10:00, un matineu oferit spectatorilor de vârstă școlară mică) și
după-amiază (ora 17:00, spectacol oferit membrilor comunității locale – părinți, bunici, parteneri
educaționali). Inițial, acest spectacol a fost programat în prima parte a lunii decembrie, dar decretarea
zilelor de doliu național (ca urmare a decesului Regelui Mihai) a determinat echipa de proiect să schimbe
data desfășurării programului artistic.
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Pentru ca locuitorii Făgărașului să vadă efectele
muncii desfășurate de participanții la proiect, s-a organizat
în această lună a cadourilor și o expoziție cu vânzare, banii
obținuți în urma comercializării fiind donați centrului
Hospice.
Având în vedere modul de desfășurare al acestor
activități informale și non-formale considerăm că impactul
a fost unul pozitiv, determinând creșterea interesului pentru
cunoașterea valorilor tradiționale.
Ecourile primite din comunitate au fost
remarcabile, feed-back-ul oferit de beneficiarii direcți fiind
pozitiv. Mass-media locală (”Monitorul” Făgăraș,
”Făgărașul tău”, Nova TV, Star FM) a fost un partener
activ, surprinzând atât aspecte de la activități, cât și păreri
ale elevilor, ale cadrelor didactice coordonatoare.
Precizăm că din rândul colaboratorilor, pe lângă
partenerii mass-media, au făcut parte și părinții, aceștia
participând cu plăcere atât la activitățile practice, cât și la
cele în cadrul cărora copiii au învățat dansuri populare.
Concluzionând, se poate spune că proiectele de
acest gen hrănesc spiritual fiecare participant, indiferent de
vârsta sa, determinându-l să înțeleagă faptul că nu contează
cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce
dăruiești.

Director prof. REMUS MOGOȘ
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NICU BREZOIANU

sau

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”, în parteneriat cu Muzeul Țării Făgărașului
”Valer Literat” a lansat volumul de poezie CUANTE editat de Nicu Brezoianu,
pseudonimul literar al prof. Nicolae Postolache. Evenimentul a fost coordonat de prof.
dr. Viorica Bica, managerul Bibliotecii Municipale şi s-a încheiat cu un recital de poezie
susținut de elevii Colegiului Național ”Radu Negru”: Diana Boamfă și Ștefan Ramba.
În interpretarea volumului ”Cuante” al lui Nicu Brezoianu trebuie să pornim de la
reprele explicit formulate în Manifestul poetic, parte integrantă a acestui volum. Aceste
repere ne conturează harta simbolică a textelor poetice reunite în acest volum, văzute ca
niște exerciții ale unei poetici noi, vizionare, descrisă de însuși creator drept cuantism.
Suntem în asentimentul poetului care susține ca este nevoie de un reviriment, de o
revizuire a modului de a scrie poezie, caracterizat prin reducționism și distrucționism, este
nevoie de o poezie în care să pulseze energia, viața, cuvântul să se elibereze și să se
reprezinte pe sine și în sine. Iată că secolul al XXI-lea ne oferă o provocare fără precedent:
ne confruntăm cu un boom informațional imprevizibil, descoperim o realitate din ce în ce
mai complexă, iar modul nostru de a încerca să o înțelegem nu este adecvat acestei
avalanșe de informații derutante și contadictorii, fiind nevoie să trecem barierele unei
receptări pluri- și interdisciplinare și să ajungem la receptarea transdisciplinară, adică să
înțelegem omul în totalitatea sa, să înțelegem lumea prezentă prin unitatea cunoașterii
umane. Aceasta este de fapt și soluția pe care ne-o oferă Nicu Brezoianu prin volumul în
discuție, prin care ne transpune în cosmodernitate și ne propune spre lectură o altfel de
poezie, o poezie materie, o poezie energie care are la bază elementele regăsite în triada
cuantică: energia, dicontinuitatea și pragul, abolindu-se principiul dualității moderniste
dintre subiect și obiect, dintre corpuscul și undă. Ajungem astfel la transpoezie, pe care o
înţelegem, în sensul autorului, drept un nou mod de a ne raporta la univers, la sine, la
realitate, dintr-o perspectivă dublă: cea a omului creator care forează toate lumile posibile
și cea a lectorului capabil să intuiască sensurile inițiatice ale textului prin contaminarea cu
idealul creatorului.
Din aceste considerente susținem faptul că pentru a-l citi adecvat pe Nicu Brezoianu,
în sensul de înțelegere și asumare a lecturii, e nevoie de a opera cu instrumentele fizicii
cuantice și cu mecanica ondulatorie, pentru că lumea poeziei lui trebuie abordată
infinitezimal pentru a putea fi explorată, cartografiată și în final stăpânită.

21

În acest sens, fiecare poem este un întreg univers, iar fiecare cuvânt devine un analogon
simbolic pentru poem.
Prin acest tip de poezie, nouă și incitantă, se devăluie ideea că în lumea fizică lucrurile
nu sunt doar așa cum noi le intuim, ținând aproape reperele propriilor noastre experiențe.
Omul care în text are diverse ipostaze și valori simbolice - omul produs, omul banal, omul
politicus, omul sfârșit, omul ateu, omul simbolic, omul revoltat etc.- se întâlnește prin
simțuri cu materia lumii care are trei stări de agregare (solidă, lichidă și gazoasă). Astfel, în
poemul iubiri, iubirea este receptată prin prisma acestor stări ale materiei lumii: ”iubirea ne
surprinde prin multiple stări”. Sentimentul iubirii este descris prin asociere cu apa, cu
vârsta, cu un torent, cu un râu meandrat, ca la bătrânețe să înghețe și „să se conserve„.
Înțelegem această viziune transdisciplinară asupra iubirii prin legile izomorfismului care
traversează universul interior al omului și al materiei.
Cele 54 de poeme cuantice pornesc de la cele trei axiome postulate de Basarab
Nicolescu, referitoare la transdisciplinaritate: ontologică (sau nivelul de realitate), logică
(cea a terțului inclus) și epistemologică (a complexității). Aceste trei axiome sunt de fapt
nuclee iradiante ale volumului supus analizei noastre, deși analiza s-ar fi putut realiza și prin
cele trei infinituri (mare, mic și conștient) din fizica cuantică, dar acestea sunt bine
reprezentate în axioma ontologică a nivelului de cunoaștere.
Din perspectiva ontologică sau a nivelurilor de realitate, textele lui Nicu Brezoianu se
(re)cadrează și (re)prezintă un univers contemporan, receptat modernist prin structuri ale
terestrului: oraș prăfos, piața de gros, decor cenușiu, drumul bleu, casa turcoaz, viața roz,
dar și structuri ale spațiului extraterestru: saturnieni cadaverici, rubiconzi, fericiți grobieni,
așa cum se găsec în poemul omul gri. Realitate în care trăiește omul cosmodern este un oraș
haotic destabilizat de tehnicizare excesivă și artificialitate: ”orașul haotic revarsă
incertitudini mareic/ îngrozită natura se ascunde în parcuri/ betonul sticla metalul tind către
ceruri” (pastel). Există totuși un spațiu, o realitate ontologică spre care omul prezent tânjește
și în care s-ar putea aşeza în matcă. Întânirea cu această realitate este receptată ca o regăsire
a sinelui, ca un proces de purificare prin introspecție ”sub munte la brezoi mi se vor liniști
apele/ și ei/ lotrenii mei de suflet/ bunii și străbunii mei ancestrali/ se bucură că nu le-am
uitat rostul” (melancolie)
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Realitatea textuală e dată și de cel care viețuiește în acest univers ultramodernist.
Omul este prelungirea realității pe care însuși o generează. Decorul cenușiu impune apariția
omului gri, devenit ratat, iar supraomul apare limitat, fiind închis ”într-un trup versatil”. Un
alt tip de om care vecuiește în realitate este omul produs al creației divine, dar și acesta este
contaminat de realul decăzut, devenind hamal, astfel creatorul se întreabă în poemul
neliniști: ”omul produs al creației divine să fie un simplu hamal?”. În poemul evoluție se
surprinde o scară evolutivă a omului: ”spirala își continuă ascendent unduirea lascivă”,
”homo sapiens sapiens” își face apariția seara, ”homo politicus care îți trădează confrații cu
dispreț”, iar punctul prezent al evoluției este atins de ”omul banal” ”cu suflet meschin ce
plutește în ființă”. Poemul surprinde o evoluție care nu are nimic concret ”nu a fost nu este
nu va fi aprioric”, deoarece omul/oamenii ”de ani lumină rătăcim în acest labirint entropic”.
La ieșirea din acest labirint, insul uman se identifică cu omul sfârșit ”mă simt pășind spre
tronul aurit un om sfârșit”. (braistorming)
Găsim două instanțe care salvează natura umană și se (re)constituie în poemul ”cuanta
revoltată” prin ideea dualității dintre om și natură, omul subiectiv care se hrănește cu
”atitudinea transdisciplinară” și omul revoltat care ”se hrănește cu anarhie”. Poezia testează
gradul de a fi (unde a fi înseamnă experiența interioară, nu numai un prezent), iar realitatea
este de fapt o consecință socială a datului de a fi în lume: ”ce zi este astăzi/ întreabă pruncul
din pântec.” (ziua speranței)
Basarab Nicolescu spune vizând raportul om-natură: ”Cred că interacținea dintre om și
univers, dintre om și natură este o interacțiune între parteneri și nu cineva îl naște pe
celălalt”; continuăm ideea renumitului fizician prin a spune că dacă ne limităm la acest cuplu
de contradictorii, care este omul-natură, îl vedem drept contradictoriu. Dacă acceptăm o
dimensiune a terțului inclus, unde T vine din întâmplare de la transcendență, în acel
moment putem concepe două aspecte ca două fațete ale unei și aceleași realități.
Dualitatea om-natură ne aduce în fața axiomei logice a textelor lui Nicu Brezoianu
prin acceptarea terțului inclus care trimite la mitul eternei reîntoarceri, la tinerețe fără
bătrânețe, la neliniștea ciclopului ș.a. În poemul tinerețe fără bătrânețe, nucleul
interpretativ se țese în jurul formulei orgasm, emce pătrat. Această ecuație privește
convertibilitatea materiei și vice-versa, ea extinde legea conservării energiei și masei,
afirmâd că energia și masa nu pot fi nici create, nici distruse, deși o formă de energie sau de
masă poate fi convertită într-o altă formă. Ideea se continuă prin exemplificare în poemul
mitul eternei reîntoarceri, în care ”clipa care curge în cel ce-o să se nască”, devine un nou
nivel de realitate, adică ”întoarce-te la începuturi să sfârșești”, cum își spune creatorul. Prin
extindere, poezia lui Nicu Brezoianu începe acolo unde se sfârșește și sfârșește acolo unde
începe, deoarece poemele sale sunt poeme extrauterine, sunt poeme care vorbesc de nonA, de nondualitate: ”ioan anapoda însoțit de non-A plutește/ drumul învierii a ruginit sub
macaz”. (încotro?) Creatorul se salvează prin pierderea în cuvântul rostit și ”cercetează
mirat umbra sinelui” proiectat în posteritate (marină). Avem aici postulatul asumării de către
creator a tipului de scriitură și a acestei poezii insolite, cuantice, transpoezie, care este scrisă
nu pentru prezent, ci pentru viitor, pentru posteritate. Poemul phi ne transpune în jocul și
ora atomului, în care ”uitat eternul phi pare absent”. Acest număr de aur, proporția divină,
numit simetria dinamică de vechii greci, devine insula, devine avida cuantă călătoare,
devine inchizitorul din labirintul ființei ca în final să fie ucis de ”penelul în pânze pictate/
da vinci fotograful mona lisei damnate”. Găsim la acest nivel o bagatelizare specifică
modernității prin reducerea la sensul banal a mitemelor, deoarece ”destinul luptă aprig cu
palida voință”.
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O ultimă perspectivă a textelor propuse de Nicu Brezoianu este
aceea a complexității. Vom vorbi de complexitate în sensul de stil
asumat, de imagine creatoare, de rețele simbolice, mai precis de ce
înseamnă poezia cuantică așa cum am intuit-o prin lectură. Definiția
poeziei și a imaginarului poetic se regăsesc în acea definiție
formulată de același Basarab Nicolescu prin apropierea literaturii/
artei de știință: ”poezia este suprema aproximare cuantică a lumii”,
iar imaginarul poetic ”nu-i nimic altceva decât imaginarul cuantic”,
cuvintele sunt cuante și inspirația poetică este din perspectiva
fizicianului ”percepția respirației solidare a diferitelor nivele de
realitate”. Ceea ce-l stăpânește pe creatorul cuantelor este libertatea
asumată: ”gândul țâșnește liber nu poate fi ucis/ sfidează glonțul
puștii visându-se-n abis” (libertate), deoarece eul creator vine din
haos, trudește-n haos și va pieri în haos (publicitate) și se suprapune
eului stupar, definit în poemul visătorii prin sunt ești sau par. Tot
la nivelul acestui text cu precizie și asumare a sensurilor, Nicu
Brezoianu își definește principiul cuantic aplicat: ”biet peregrin/ uitat
înainte de a fi început/ să le spui că suntem nu numai materie/ risipită
în puzderie/ hrănim și spirit întrupat în aducere aminte/în om în
cuvinte/ în minte. ”
În mânuirea cuvintelor, a simbolurilor, a verbului cu alternanțele
verbale se vede maturitatea creatorului, care nu se teme de nou, nu
se teme de asumarea unei poezii care se eliberează formal pentru a
atinge abstractizarea prin semnificat. În ars poetica autorul își
consolidează locul între/ în curentele literare, trecând prin
romantism, simbolism, suprarealism, modernism și postmodernism,
ajungând să fie din toate câte puțin și nimic, deoarece este un creator
trans/, care trece dincolo, fiind totodată între și înăuntrul acestora,
asemeni monstrului din Alca, din Insula pinguinilor pe care toată
lumea îl cunoaște, dar nimeni nu-l poate descrie sau identifica. La
nivelul textului suprarealism, Nicu Brezoianu, prin instanța textuală
creată, ne propune o rețetă pentru modul în care își concepe scriitura
și pentru ce ar putea reprezenta: ”vă spun omniscient aceasta nu este
o pipă/pășesc în zbor printre culori negerminate/revoluția mentală ne
transformă în pripă/ am devenit ornici bolnavi de tărâmuri ciudate”.
În asonanță cu aceste rețete sau repere textuale, în ultimul poem al
volumului tăcerea poetului, apare o definiție simbolică a eului
creator: ”sunt un summum de /cuante obosite”.
În încheirea peripluului intuitiv în lumea cuantelor, pe care am
numit-o transpoezie, spun cu resposabilitate că acest tip de poezie
propus de Nicu Brezoianu este de fapt, ținând cont de pregătirea
creatorului, un arhipeleag în care joacă insule simbolice sau insule
cuantice.
Îi mulțumesc pentru încrederea acordată pentru o interpretare
intuitivă a volumului și-l felicit pentru rezultatul prezentat sub formă
de poezii cuantice, în spatele căruia sunt sigură că sunt nopți albe.

Prof. Dr. MARIA RACU
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Colegiul Național ,,Radu Negru“ a inițiat, în anul școlar 2017-2018, un parteneriat cu
EEC - European Examinations Centre, instituție ce furnizează examene de tip Cambridge,
cum ar fi cele pentru obținerea certificatului CAE (Cambridge English). CAE este un
examen pentru obținerea unui certificat recunoscut internațional, care atestă cunoașterea la
nivel avansat a limbii engleze, în vederea obținerii unor burse de studiu, în vederea înscrierii
la anumite facultăți din țară și din străinătate. Acest certificat mai poate facilita și obținerea
unui loc de muncă, chiar și în țări unde se vorbește limba engleză ca limbă oficială. La
examenul CAE se înscriu, de obicei, elevi de la nivel liceal – în special, elevi din clasele a XIa și a XII-a.
Pretestările din 24 ianuarie și 5 mai, ca și examenul propriu-zis, din 23 iunie, pe care
în anul acesta le-am organizat la Colegiul Național ,,Radu Negru“, au urmărit satisfacerea
unor obiective, atât ale elevilor, cât și ale instituției noastre, trecerea examenului CAE fiind
o realizare dorită de adolescenții făgărășeni preocupați de formarea lor spirituală.
Colegiul Național ,,Radu Negru“ dispune atât de resursele umane, cât și de cele
materiale, necesare în procesul de pregătire pentru acest examen, prin care elevii care sunt
motivați și talentați își însușesc abilități și deprinderi deosebite, dovadă că, îndrumați de
dascălii lor, ei au reușit, de foarte multe ori, să obțină rezultate deosebite la concursuri
naționale și la olimpiada de limba engleză, faza județeană și cea națională. Dispunem de
bune condiții în această instituție, desfășurăm activități și lecții în laboratorul de limba
engleză sau în AEL, deținem și utilizăm echipamente, materiale electronice, cărți, manuale
și programe școlare ce se pliază pe formatul de examen Cambridge. De aceea, am considerat
că era și timpul să experimentăm un astfel de parteneriat. Acest demers ar putea să ne ajute
să încheiem și alte parteneriate sau proiecte în viitor. În plus, a fost oportun pentru noi,
pentru că altfel, elevii noștri ar fi trebuit să apeleze la alte centre, Sibiu sau Brașov.
Așadar, prin acest parteneriat, reușim, prin muncă și învățare continuă, să aducem o
contribuție prestigiului Colegiului, atrăgând și pe alții să vină la aceste examene, atât de utile
astăzi.

Prof. EUGENIA BICA
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În colaborae cu

O activitate culturală, interactivă, menită a-i deprinde pe elevii Colegiului Național ”Radu
Negru” cu farmecul literaturii, dar și o soluție care să le satisfacă nevoia imperioasă de înțelegere
a propriei persoane, unica și stringenta problemă a generației de adolescenți. Acesta este registrul
în care s-a desfășurat întrunirea organizată în colaborare cu Universitatea ”Lucian Blaga” din
Sibiu, vineri, 6 octombrie 2017, care s-a intitulat ”Cum să scrii despre tine”. Inițiatorii acestui
proiect, care își are izvorul în cercul revistei sibiene ”Zona Nouă”, l-au adus în fața elevilor pe
Horia Corcheș, alături de Ștefan Baghiu.
Horia Corcheș este absolvent al Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai,
Cluj. Profesor de limba și literatura română, debutează editorial în 2008 cu un volum de poezie.
Urmează două romane: Istoria lui Răzvan (Editura Arthur, 2014) și Partaj (Editura ART, 2016).
În 2015, Istoria lui Răzvan a fost nominalizată la Gala Bun de Tipar, la categoria Carte pentru
copii și tineret. Scrie articole de opinie și de specialitate în Dilema veche, Revista
Perspective, Revista Cercurilor de lectură, publică proză scurtă în revista iocan și este membru
al juriului Concursului de creație literară Trofeul Arthur și al Concursului de creație literară
Locuiește în poveste.
Ștefan Baghiu este asistent universitar drd. la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, critic
literar și redactor al revistei Cultura.
Scriitorul Horia Corcheș a lecturat câteva pasaje din romanul său, Partaj, deconspirând, pe
parcurs, subtilități și tehnici ale laboratorului de creație. Elevii au fost invitați să se transpună în
postura de scriitori, pentru a-și contura o poveste, un univers filtrat prin experiența personală.
Dezbătând problema înțelegerii propriului eu prin intermediul scrisului, aceștia și-au prezentat
viziunea asupra modului în care este percepută, în prezent, literatura.
Întâlnirea le-a deschis participanților o altă perspectivă asupra vieții de adolescent,
expunându-le o cale creativă de exteriorizare: eternizarea gândurilor, a sentimentelor pe hârtie.

SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B
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We Love Biology Cercul de Biologie Karios este un alt proiect finanțat
anul acesta de Fundația
Comunitară Țara
Făgărașului, prin fondul
Științescu.

Activitatea are ca obiective
realizarea unor experimente și lucrări
practice, prin corelarea
interdisciplinară a biologiei, fizicii și
chimiei, familiarizarea elevilor cu
metodele de cercetare în laborator și în
teren, din domeniul biologiei,
obținerea datelor și interpretarea
acestora, relizarea unor vizite de
studiu în diferite arii protejate
din țara noastră, cu scopul conștientizării necesității protecției și a conservării patrimoniului natural.
Întregul proiect de cercetare s-a desfășurat în colaborare cu Facultatea de Științe, catedra de Biologie,
Ecologie și Protecția Mediului, din Sibiu. În cadrul acestuia, unii elevi și-au descoperit pasiunea vieții, iar
alții și-au dat seama că cercetarea nu li se potrivește.
În data de 12 iunie 2018, la Colegiul Național ”Radu Negru” s-a desfășurat Ziua porților deschise, unde
elevii pasionați de biologie au prezentat experimente pe care le urmăresc în cadrul Cercului de Biologie
Karios, coordonat de doamnele profesoare Cristina Dudan, Alexandrina Rusu și Anișoara Matic. Elevii
claselor a IX-a, Maria Cucu, Daniel Comșiț, Ioana Debu, Costel Chelariu și Robert Georgescu au făcut
analiza apei de consum de la rețeaua publică a Făgărașului, dar și a apei îmbuteliate. Apa pe care o consumă
făgărășenii conține, spun elevii, prea mult clor.
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În peioada 18-19 iunie 2018, am desfășurat activitatea de expediție și
explorare la Barajul Vidraru, cu un număr de 43 de elevi ai Colegiului
Național ”Radu Negru” din Făgăraș. În aceste activități, am abordat teme
precum: rolul natural al pădurii și ca adăpost pentru animale sălbatice,
liliecii ca indicator al calității pădurilor, necesitatea protecției și a
conservării naturii. Am vizitat Pepiniera din Sătic, peșterile Dâmbovicioara
și Colțul Surpat, pentru a învăța despre importanța adăposturilor naturale,
despre activitățile umane și consecințele acestora asupra habitatelor naturale
și a faunei.
Le mulțumim partenerilor noștri: ing. silvic Crețu Ionuț de la Fundația
Conservation Carpathia (FCC) și Crețu Georgiana de la Centrul pentru
Cercetarea și Conservarea Liliecilor (CCCL). Fără ei nu ar fi fost posibilă
această activitate.

Prof. CRISTINA DUDAN
Prof. ALEXANDRINA RUSU
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Din activitatile
celor mici
,

Clasele pregătitoare, sub îndrumarea doamnelor învățătoare Maria Boeriu,
Cristina Bobohalmă, Mirela Robu și Rozalia Mihu, au organizat, în data de 30
mai 2018, o excursie care a avut următoarele obiective: vizită la fabrica de sticlă
din Avrig, castelul Brukenthal din Avrig și herghelia de la Sâmbăta de Sus.
La fabrica de sticlă, copiilor li s-au prezentat materiile prime pentru
fabricarea sticlei și modul de producere (fabricare) a obiectelor suflate manual
din sticlă (pahare, vaze, vase decorative).
În incinta castelului Brukenthal, copiii au vizitat muzeul, s-au jucat în parcul
de distracții, au hrănit animăluțele din microferma castelului (iepurași, puișori,
mielușei), au servit un prânz tradițional românesc și la final s-au tranformat în
prinți, prințese și soldați cu ajutorul coronițelor și a coifurilor din recuzita
castelului.
Excursia s-a finalizat la herghelia de la Sâmbăta de Sus. Acolo copiii au
văzut cele mai frumoase exemplare de Lipițani, muzeul și frumoasele iepe
(mămici) cu mânzuleții lor.
Prima excursie a bobocilor de la Colegiul Național „Radu Negru” a fost o
experiență deosebită și va rămâne o amintire plăcută în sufletele micuților
școlari.
Înv. MARIA BOERIU
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În perioada 16-22 septembrie, s-a desfăşurat la Făgăraş
”Săptămâna Mobilităţii Europene” sub egida ”mobilitate nepoluantă,
partajată şi inteligentă”, organizată de Primăria Făgăraş, în colaborare
cu mai multe fundaţii şi instituţii publice. Manifestările au fost
destinate copiilor de toate vârstele şi au avut loc în mai multe locaţii
din municipiu.
Marți, 19 septembrie 2018, Crama Cetății Făgăraș.
În cadrul Săptămânii Mobilității Europene, elevii Colegiului
Național ”Radu Negru”, din clasele a XI-a A și a XII-a E, coordonați
de domnul profesor Nicolae Postolache, și-au asumat, pentru un
moment, problema evoluției orașului nostru, care este puternic
influențată de abilitatea stimulării a trei factori: tehnologia, noile
modele de afaceri și inteligența colectivă. S-a dezbătut o temă de
interes major: orașul inteligent. Acțiunea este o continuare a
proiectului inițiat în anul anterior, iar elevii au realizat o scurtă
prezentare a conceptului de Smart City și au discutat despre rolul
ecologiei, desfășurând un concurs ecotematic.
Un Smart City este un oraș care colectează informații şi folosește
tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul
public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetăţenilor cu
autoritatea, condițiile de trai, sistemul de sănătate și educație. Așadar,
un oraș care utilizează tehnologia pentru a îmbunătăţi viața locuitorilor.
Acest concept a fost introdus în anii ‘90, iar de atunci s-au remarcat
progrese extraordinare. Acum, traficul în cele mai aglomerate orașe ale
lumii este dirijat inteligent, senzorii ajută la reducerea consumului de
energie folosită pentru iluminatul public, oamenii pot vedea pe
telefonul mobil în cât timp sosește autobuzul și dacă există locuri libere
de parcare într-o anumită zonă. Lumea de mâine va fi polarizată de
orașe inteligente și arii urbane care vor genera prosperitatea planetei.
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Programul s-a încheiat cu membrii clubului Laudatio, care au delectat cu arta
interpretativă.
În sprijinul acestui proiect, Biblioteca Municipală, reprezentată de director prof. dr.
Viorica Bica, a venit cu o nouă ediţie a Lecturilor urbane. Volumele din fondul de carte al
bibliotecii selectate pentru tematica din acest an sunt: Arnold Toynbee – ”Oraşele în
mişcare“, Lester Brown – ”Problemele globale ale omenirii“, Andrei Marga – ”Schimbarea
lumii. Globalizare, cultură, geopolitică”, Daniel Goleman – ”Inteligenţa ecologică“,
”Oraşele milionare ale lumii“ şi M. Duţu – ”Dreptul mediului“.

SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B
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Cărțile sunt felul oamenilor de a avea aripi.
Andrei Pleșu

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă ai putea trece granițele timpului?
Dacă ai putea călători în trecut, dacă ai putea întâlni eroi sau oameni simpli din alte vremuri, ce i-ai
întreba? Ce ai vrea să afli de la ei?
Ai vrea să te învețe cum să câștigi mereu competițiile cu colegii tăi? Sau ai vrea, mai degrabă, să-ți
dezvăluie secretele magice ale iubirii?
Ai vrea să-ți ofere putere, inteligență, viclenie? Sau poate înțelepciune?
Și, dacă ai putea învăța din trecut, cum crezi că ar arăta viitorul tău?
Toate aceste întrebări sunt și ale lui Răzvan. El caută răspunsuri pentru ele în vremuri trecute, vorbind cu
soldaţi din Antichitate, cu artişti renumiţi, cu voievozi, fiind martor la lupte şi momente memorabile din
istoria românilor. Istoria lui este, poate, și a ta! Află-i secretele, pentru a putea să-ţi răspunzi și
întrebărilor tale!
”Deci fii atent, că nu știu cum să -ți zic să mă înțelegi și să mă crezi, Bun icul se pare că
la școală SCRIA (!) în caiete ceea ce îi spunea profesorul! Ascultă -mă bine, că nu sunt basme,
n-ai decât să crezi că inventez! În primul caiet erau tot felul de formule de matematică, cred că
învățau ceva teoreme vechi de când lumea, de -ăsta m-am plictisit după vreo două pagini. Al
doilea era de istorie! Buuuuun! Imaginează -ți, ISTORIE scria clar pe caiet, iar înăuntru despre
tot felul de chestii care claaaaar erau din trecut! Că nu cred că inventa! Așa! Hmmm… nu știu
cum să îți explic, parcă erau niște lucruri întâmplate cândva și pe care le învățau cică să nu
uite trecutul și să înțeleagă cum s -a ajuns în prezent! HAAA HAAAHAAA!”.
”Istoria lui Răzvan” este o carte prin care copiii, si nu numai, descoperă istoria într-un mod atractiv și
modern. Trăind într-un viitor mai îndepărtat, într-o lume a gadgeturilor, Răzvan găsește în podul casei
bunicului său un caiet de istorie pe care îl răsfoiește curios. Din neatenție se rănește, iar sângele curs pe cerneala
caietului îl duce în trecut, descoperind astfel o lume vie, plină de aventură.
Răzvan, elev de gimnaziu isteț și amuzant, simte nevoia să împărtășească cu Sergiu, fost coleg de
clasă mutat în alt oraș, experimentul neobișnuit pe care îl trăiește, prin intermediul unor scrisori electronice.
Dar acestea nu sunt doar simple scrisori între prieteni, deoarece sunt studiate cu atenție de profesori, care își
notează în subsol orice greșeală: cercetătorul Istorescu, profesorul Gramatescu, Mr. Literaturman sau
academicianul Dexolescu analizează cu atenție și scot în evidență greșelile celor doi copii.
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Corespondența dintre cei doi prieteni este redactată sub forma unor
documente word care spun povestea călătoriei în timp a unui băiat din viitor, un
băiat care caută în trecut răspunsuri la problemele sale din prezent. Personajul
principal, Răzvan, este un băiat din viitorul nostru, un viitor cu androizi și
gadget-uri ultra-tehnologizate, cu holograme și alte minunății, un viitor unde
cărțile și caietele din hârtie cu scris de mână își au locul doar în muzee. În acest
context, Răzvan găsește caietul de istorie al bunicului său și, când sângele său de
la o mică rană la deget se îmbină cu cerneala de pe caietul de istorie, el se întoarce
în timp, chiar în vremurile despre care scrie bunicul pe paginile respective. El
începe astfel să descopere istoria românilor și se folosește de această aventură
pentru realizarea unor scopuri personale .
Aventura se petrece nu numai în trecut, ci și în prezentul lui Răzvan,
mărturisirile sale cu privire la problemele întâmpinate la școală și în relația sa cu
fetele fiind extrem de amuzante și…palpitante.

Iată câteva opinii ale colegilor care au citit această carte:
 Deși am avut senzația că această carte se adresează mai mult băieților, este binevenită și pentru fete pentru
a înțelege un pic mai bine gândirea băieților. De asemenea, categoria de vârstă potrivită pentru această
carte este, după părerea mea, de la 11-12 ani în sus. O recomand cu drag!
 Această carte mi-a stârnit interesul pentru trecutul istoric al neamului, dorindu-mi astfel să citesc și alte
cărți centrate pe tema istoriei.
 Consider că această carte poate fi citită de copii, deoarece este accesibilă, ușor de înțeles și plină de
întâmplări care te țin cu „sufletul la gură”.
 Am învățat foarte multe din această carte, de la lecțiile despre domnitorii din trecut până la faptul că,
pentru a realiza ceva în viață, ai nevoie de răbdare și putere de sacrificiu. Cartea are nota 10 din partea
mea!
 Mi-a plăcut modul în care este concepută cartea, tema cărții deși este una des întâlnită este tratată într-o
manieră originală. Exprimarea este ușoară, accesibilă oricărui copil indiferent de vârstă. Vă recomand cu
căldură această carte!
 Această carte mi-a stârnit interesul pentru călătoriile în timp, pentru ineditul situațiilor cu care se confruntă
Răzvan.
 Istoria lui Răzvan este o carte bună din care orice cititor are multe de învățat. Povestea este drăguță, iar
modul în care a fost concepută este original și refreshing, imaginile și notele de subsol fiind sugestive și
jucând un rol important.
 Chiar dacă istoria nu este unul dintre subiectele voastre preferate, această carte vă va plăcea în mod
deosebit.
 Mie mi-a plăcut modul inedit în care este întocmită cartea, sub forma documentelor Word, îmbinând astfel
tehnica modernă cu relatarea clasică: Prin stilul ei accesibil și amuzant, propun oricui să facă exercițiul de
a se imagina iarăși copil și de a redescoperi istoria.

Mi-a plăcut cartea și o recomand ca lectură tuturor!
Titlu și autor: ”Istoria lui Razvan”, de Horia Corcheș
Editura: Editura Art (Arthur)
An apariție: 2014 (Romania)

ANA-MARIA MOGOȘ, clasa a VI-a A
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Elevi, profesori, dar şi simpli făgărăşeni ne-am adunat joi, 23 noiembrie, la un eveniment devenit
deja tradiţional: ”Nocturna bibliotecilor“. Biblioteca Municipală Octavian Paler din oraşul nostru a fost
gazdă pentru o noapte a cărţilor, pentru recital de poezie, artă interpretativă, club de lectură, loc de întâlnire
pentru iubitorii de artă și literatură. Au răspuns prezent elevi şi profesori de la Colegiul Naţional ”Radu
Negru“, Liceul Teologic Ortodox ”Constantin Brâncoveanu“ şi cercetaşii de la Clubul de vacanţă.
”Cu invitații noștri am dezbătut o tematică de impact în societatea contemporană – manipularea
psihologică. Procesul literar antrenează elevii în pregătirea scenariului, solicită gândirea, stimulează
creativitatea. Elevii Colegiului Național ”Radu Negru” deschid ”Jocurile de rol” în învățarea literaturii
române. Cercetașii din Țara Făgărașului se implică în activități educaționale care le stimulează
creativitatea, spiritul de inițiativă. Elevii înscriși în Clubul Laudatio al bibliotecii excelează în creația
literară și arta interpretativă (nai, chitară, pian). Arta interpretativă vocală ne este devoalată, în acest an,
de doine și colinde. Planul esenţial umanist al cărţii şi al culturii este convertit în text, ”în mărturia unei lumi
în continuă devenire”. Lectura nu-şi va epuiza toate semnificaţiile. Eseul cioranian al Simonei Gridan, a fost
încununat cu Premiul Special pentru Originalitatea Comparației, decernat de Universitatea ”Lucian Blaga”,
Sibiu”, a declarat prof. dr. Viorica Bica, directorul Bibliotecii Municipale.
La acest proiect, un grup de elevi din liceul nostru, coordonat de prof. Adriana Năstasă a prezentat Jocul
de rol în învățarea literaturii române: Aurelia Dobre, Alexandra Naneș, Andrei Morar, clasa a IX-a D,
Alexandra Silea, Andreea Palcu, Damaris Grama, clasa a X-a B și Simona Gridan, clasa a XII-a B.
Preluat din instrumentarul psihodramei - metodă terapeutică, de a revizui experienţa, folosită de J. L.
Moreno, 1921 - jocul de rol reprezintă o metodă didactică interactivă în care predomină acţiunea simulată.
Prin simulare în actul didactic, se iniţiază diferite situaţii de învăţare bazate pe elemente şi relaţii virtuale de
conflict, de decizie, de asumare de roluri etc, care angajează capacitatea de acţiune a elevului, spiritul său de
competiţie, posibilităţile sale de explorare euristică a realităţii. Încorporate în activitatea didactică, elementele
de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie,
destindere, ceea ce înlătură monotonia, plictiseala, chiar oboseala.
Implicând jocul de rol în orele de limba română, elevii au posibilitatea de a înţelege că literatura nu este
doar un fapt cultural străin de preocupările zilnice, ci este puternic implicată, ancorată în viaţă, nu numai în
anumite profesii sau domenii, ci în experienţele proprii. Jocul de rol oferă un context prielnic pentru a înţelege
că viaţa nu se ghidează întotdeauna după principii logice, că vorbele sau gesturile oamenilor pot fi diferit
înţelese şi pot avea consecinţe diferite, că sentimentele, trăirile sau aşteptările sunt diferite etc.
În evaluarea orală, jocul de rol este folosit în aprecierea cunoştinţelor însuşite sau a deprinderilor
acumulate. Modul acesta de evaluare la sfârşitul unui capitol este că înlătură neliniştea şi stresul pe care le
generează de obicei o evaluare. Eventualele erori sau neînţelegeri sunt clarificate după încheierea jocului de
rol. La clasa a IX-a, în semestrul I, la sfârşitul capitolului Adolescenţa, elevii au fost antrenați într-un joc de
rol cu o structură de talk-show în care au trecut în revistă principalele idei însuşite în lecturile lor, literatură
artistică sau ştiinţifică.
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Jocul de rol în învățarea literaturii române

O lecţie dificilă pentru elevi a fost „Instanţele comunicării narative”, la care distincţia între autor şi narator
este greu de înţeles. Cu jocul de rol ei au distins între autor, narator, personaj şi receptor, aplicând jocul de rol la
povestirea „Cealaltă Ancuţă” de Mihail Sadoveanu;
Ca și Brecht, profesorul de azi oferă direcții, nu răspunsuri, creează oportunități, nu emite adevăruri
univoce. Nu e comod pentru profesor, îl scoate din aria lui de confort, de siguranță, de control.
Dacă școala încadrează în metodele ei învăţarea prin rezolvarea de probleme, viitorii angajați vor analiza
și rezolva probleme care nu se încadrează într-un tipar, într-o rutină. Dacă suntem lăsați să luăm decizii, avem
idei, vom proceda la fel și în cariera profesională.
Dacă profesorul este expert, atoatecunoscător, el transmite cunoștințe unor elevi pasivi, care își vor asuma
tot pasiv o slujbă într-o organizație ierarhică, unde vor face ce li se cere, fără iniţiativă, fără dorinţa de a se
implica în rezolvarea problemelor. Dacă accentul este pus pe obținerea răspunsului corect, în viață, elevii de azi,
viitori adulți vor avea răspunsuri limitate și nu vor îndeplini decât sarcini prescrise.
Iar viitorul este creaţie, nu predicţie.
Programul s-a încheiat cu vizionarea unui film: „Fata cu cercel de perlă”, un film cu trei nominalizări
Oscar, o adaptare după romanul omonim al lui Tracy Chevalier.

Prof. ADRIANA NĂSTASĂ
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Mihai Eminescu.Purtatorul
Geniului Neîmblânzit al Istoriei
Spațiul național a însemnat, la început, prin ochii lui Eminescu, satul, câmpia și codrul.
Apoi, o Moldovă nordică, de unde drumurile se împart către toate ținuturile românismului,
țara de încucișare a hotarelor, în centrul căreia Codrii Cosminului așază marea lor pată de
umbră și răcoare. Născut din pasta omenească a acelei Moldove nordice, la 15 ianuarie 1850,
Eminescu a fost cunoscut, tardiv, drept cea mai importantă voce poetică din literatura
română. El a simbolizat viziunea sa integratoare asupra a ceea ce înseamnă fenomenul
românesc, a căutat însetat originile, ca orice bard mare al lumii vechi.
Asemeni împrejurării atâtor oameni de seamă, uimirea a țesut în jurul personalității lui
Mihai Eminescu un val de legende. În anul Centenarului, de ziua poetului, desemnată oficial
Ziua Culturii Naționale, elevii clasei a IX-a E, coordonați de doamna profesoară Mioara
Arsene și găzduiți de Biblioteca Municipală Octavian Paler, au lecturat și au pătruns în
subtilitățile operei marelui scriitor, cu accent pe specificul național. A vorbi despre universul
poeziei eminesciene înseamnă a-i determina spațiul interior, temele principale, ordinea
particulară, iar elevii au avut prilejul de a-l asculta în acest sens pe invitatul special, domnul
profesor Liviu Ioani. Există, înainte de toate, o anumită natură exterioară ușor
recognoscibilă, constituită într-un sistem care revelă capacitatea poetului de a recrea și
redimensiona destinul propriei națiuni, idee comentată de către directorul bibliotecii, prof.
dr. Viorica Bica, organizatorul evenimentului.
În final, Ștefan Ramba, membru al Clubului Laudatio, a demonstrat că versurile din lirica
eminesciană au rezonanță în arta interpretativă vocală.

SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B
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Suntem în cuvânt ,si-n toate,
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu sa ne judece.

Grigore Vieru
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Eu Am Făcut Piatra Să Cânte Pentru Omenire
În data de 19 februarie este desemnată Ziua Națională Constantin Brâncuși, menită a
omagia o personalitate exponențială a secolului al XX-lea. Pionier al sculpturii moderne
abstracte, arhicunoscut pentru creațiile sale rafinat finisate, adesea de inspirație folclorică,
Brâncuși inovează limbajul și viziunea plastică în sculptura contemporană.
În colaborare cu Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”, elevii clasei a IX-a D,
coordonați de doamna profesoară Adriana Năstasă, au comemorat 142 de ani de la nașterea
artistului, prin abordarea temelor creației brâncușiene: originea lumii, mitul centrului lumii,
motivul iubirii, al morții, al somnului. Miturile, credințele populare și folclorul conferă
operei artistice o dimensiune ascensională. Evenimentul a debutat cu vizionarea unui
material video, ”Brâncuși. Ansamblul Sculptural de la Târgu-Jiu”, omagiu adus eroilor
căzuți în timpul Primului Război Mondial. ”Masa Tăcerii”, ”Aleea Scaunelor”, ”Poarta
Sărutului”, ”Coloana Fără Sfârșit” sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre
răsărit.
A urmat prezentarea proiectelor realizate de elevi: Alexandra Naneș, Ștefan Sucaciu,
Andrei Morar au evidențiat viața și activitatea artistului, plecând de la mărturisirea: ”Eu nu
creez păsări, ci zboruri”. Silvia Mitric, Samuel Grigoriță, Georgiana Comaniciu, Alexia
Solomon, Ionuț Mogoș, Maria Stejeroiu, Teodora Vereș, Cristina Petrașcu, George Ivan au
prezentat în powerpoint marile realizări ale sculptorului: ”Coloana fără sfârșit”, ”Masa
tăcerii”, ”Poarta sărutului”, ”Pasărea măiastră”, ”Domnișoara Pogany”. Bianca Chelemen și
Amalia Lup au vorbit despre arta lui Brâncuși din perspectivă tridimensională: trecut,
prezent, viitor. Maria Belu și Diana Morar au subliniat măreția absolutului, Mara
Drăgulescu, Teodora Mercurean au prezentat principalele simboluri din creația sculptorului,
iar Aurelia Dobre, Iulia Teiușanu, Sebastian Berzsan și Matei Mircea au vorbit despre
mentorul Brâncuși. Amina Manea, Andreea Neculai, Octavian Peptea subliniază caracterul
uman al artei lui Brâncuși și capacitatea lui de a da glas pietrei: ”Eu am făcut piatra să cânte
pentru omenire”.
39

Volumele selectate din fondul de carte al bibliotecii,
pentru expoziție, sunt: ”Constantin Brâncuși. Viața și
opera”, de Ionel Jianu, ”De vorbă cu Brâncuși”, de Tretie
Paleolog, ”Brâncuși. Surse arhetipale”, de Mircea Deac,
”Coloana nesfârșită”, de Mircea Eliade, ”Amintiri
despre Brâncuși”, de Ștefan Georgescu Gorjan,
”Brâncuși. Amintiri și exegeze”, de Petre Pandrea.

Această întâlnire nu a fost o formalitate impusă de însemnătatea datei calendaristice, o
discuție necesară, obligatorie, lipsită de substanță, ci o lecție despre estetică, despre ”tălmăcirea
plastică”, amintire nostalgică a ”trăitului” și năzuință de împlinire a celor ”netrăite” încă. ”Dacă
rostirea românească a artei lui Brâncuși se întemeiază pe tradiții ancestrale, opera sa este
îndreptată spre viitor, afirmându-și vocația de universalitate. Specificul național se împletește
cu această vocație, întrucât orice mare creație artistică își află rădăcinile adânc înfipte în
pământul țării, dar își ridică privirile spre cerul lumii” – Ionel Jianu.

SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B
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Avem timp pentru toate.
Să dormim, să alergăm
în dreapta și-n stânga,
să regretăm c-am greșit
și să greșim din nou,
să-i judecăm pe alții și să
ne absolvim pe noi înșine

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” a
sărbătorit şi în acest an, ziua patronului spiritual al
acestui lăcaş de cultură şi itinerarul unui destin de
excepţie. Evenimentul a fost organizat de către
directorul bibliotecii, prof. dr. Viorica Bica, în Turnul
Thomory, joi, 31 mai 2018.
În deschidere, doamna director, moderatorul
dezbaterii, a prezentat repere din activitatea literară a
scriitorului şi jurnalistului, originar din Ţara
Făgăraşului. La această manifestare au participat
scriitorul şi publicistul Ion Onuc Nemeș, prof. Ioan
Mihali, prof. Viorica Pop (autoarea volumelor
consacrate lui Octavian Paler: ”Întâlnire în destin. I. C.
Drăgușanu-Octavian Paler”, ”Insomniile zilei”), pr.
prof. dr. Ciprian Bîlbă, de la Liceul Teologic Ortodox
Sfântul Constantin Brâncoveanu, prof. Liviu Ioani,
prof. Nicolae Postolache, de la Colegiul Național Radu
Negru și dr. Ruxandra Nazare, de la Biblioteca
Județeană George Bariţiu, vicepreședinte ANBPR.
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Au fost prezenţi şi elevi ai Colegiului Național Radu Negru: Iuliana Vulcu, membră a Clubului
Laudatio, care a interpretat la nai, Maria Curticăpean și Ștefan Ramba, interpreţi de muzică populară,
Andrei Savu, autorul eseului Iertați-Mă, Eu Sunt Cutare. Dumneavoastră Cine Sunteți? (Octavian
Paler – Viața pe un peron) şi trupa de teatru Drama’84, coordonată de scriitorul şi profesorul Cornel
Teulea, membru al Uniunii Scriitorilor.
Implicarea în această trupă de teatru a fost, pentru mine, o experiență memorabilă, ca şi întâlnirea
cu aceste personalităţi culturale şi va rămâne o amintire dragă în sufletul meu.
Spectacolul nostru a fost unul de teatrulectură, unde am participat cu un rol colectiv,
în piesa ''Deşertul pentru totdeauna'', de
Octavian Paler, dramatizarea şi regia fiind
realizate de către domnul profesor Cornel
Teulea. Ceea ce m-a impresionat nu a fost
numai piesa în sine, ci şi cuvintele elogiative
ale invitaţilor care ne-au răsplătit efortul.
Participarea la acest eveniment a fost o
iniţiere în universul creaţiei marelui scriitor
şi în înţelegerea mesajului său.

ANDRADA RAȚ, clasa a IX-a A
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Iertați-mă. Eu sunt cutare.
Dumneavoastră cine sunteți?

Deschid cartea. Primele pagini mă introduc în atmosfera cărții, care la prima vedere,
pare un roman ca toate celelalte. Însă atmosfera... atmosfera misterioasă în care sunt introdus
de către geniul lui Octavian Paler mă pune pe gânduri, mă face să simt că această carte are
nuanțe ascunse, mult mai complexe. Ceva mă face să simt că nu este vorba doar despre o
gară oarecare.
Șerpi, câini, îmblânzitori, dresori, ziduri, măști, ciori. O gară, un peron, o sală de
așteptare. Lipșeste ceva. Timpul e înghețat. Nu se întrezărește nicio scăpare. Așteptare...
infinită așteptare. Dar ce anume aștepta autorul în acea gară? Am o întrebare mai bună. Ce
anume așteptăm noi, oamenii, în viața noastră? Un tren.
Odată cu vârsta de la care suntem capabili să ne formulăm propriile idei și opinii, în
interiorul nostru se dă o luptă. Eterna luptă: sfântul și șoarecele, omul și fiara, binele și răul.
Cobrele se cuibăresc în sufletul nostru. Auzim în urechi un constant mârâit de câine. Insuflate
de societate, acestea se dezvoltă pe zi ce trece. Ne temem tot mai tare de șerpi. Cânii au
început să muște din cei dragi. Frica și viclenia încep să ne terorizeze. Răutatea pune
stăpânire pe noi. Nu putem lupta cu asta. Dar vrem să o facem, vrem să rămânem oameni,
nu vrem să fim nici îmblânzitori, nici dresori. Așadar, suntem excluși din societate. Dar, în
același timp, ne auto-excludem. Ajungem într-o gară pustie. Singurătatea ne lovește din plin.
”Pustiul latră uneori ca și câinii, dar mușcă chiar de inimă”. Disperați, așteptăm un tren. Un
tren care să ne scoată din somnolență, din letargie și care să ne îndepărteze de șerpi și de
câini. Dar nu vine. Și dacă ar veni, nu ar putea trece deșertul. Prin deșert trebuie să trecem
singuri.
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Se pare că avem o singură scăpare. Să devenim și noi îmblânzitori. Chiar dacă asta
înseamnă dezicerea de la valorile proprii, transformarea completă în șobolan, este atât de
ușor să pui mâna pe fluier și să cânți acel cântec... Cântecul care liniștește cobra. Biletul de
reintrare în societate. Dacă nu suntem vicleni și răi, nu avem ce căuta pe lumea asta. Acesta
este mesajul. Precum în basme, viața e o serie de bătălii între reprezentații binelui și ai răului.
Însă există o deosebire. În viață, binele nu învinge mereu. O bună parte din oameni merg cu
câini în lesă. Alții merg cu cobrele în sân. Haos. Teroare pentru cei care nu întruchipează
aceste false valori. Copleșiți de răutate și viclenie, ne retragem. Suntem doar noi. Greșit.
Suntem noi și gândurile noastre. Cobrele și-au făcut cuib adânc în inimile noastre, iar câinii
nu se opresc din mârâit. Cine va câștiga lupta aceasta?
Ajungem pe peronul unei gări. Și din nou, așteptăm. Precum spunea Paler:
”Așteptarea e o meserie pe care o înveți, așa cum pictorul învață să își amestece culorile.
Lumea, mlaștina nu par deloc atrăgătoare. Suntem nevoiți, totuși, să facem incursiuni în
aceasta, sătui de așteptarea interminabilă. Ne adâncim tot mai mult în valorile acesteia.
Devenim răi, vicleni, ne prelucrăm o mască de sticlă pe care ne mândrim să o afișăm. Mai
mult decât atât, în unele momente, pentru ca integritatea și principialitatea să nu ne fie ucise
de cobră, punem mâna pe fluier. Începem să cântăm, privind în gol, în timp ce vântul propagă
cântul nostru macabru. Dar atunci, ceva ne salvează. Un clopot, în cazul autorului. Însă ceea
ce ne salvează de la degradare, diferă de la fiecare persoană. Atunci ne trezim și reluăm lupta.
Reluăm așteptarea. Ne întoarcem în gară. Chiar dacă este aceeași gară, același peron, noi nu
mai suntem aceiași. Atât experiențele pozitive, cât și cele negative ne îmbogățesc, ne
definesc. Chiar dacă așteptăm în gara noastră, suntem diferiți după fiecare incursiune în
mlaștină.
Dar cum rămâne cu trenul? Ei bine, acesta poate să vină, sau să nu vină. Sau poate să
vină și să nu ne conducă nicăieri. Un scop, un țel. Dacă nu este abordat corespunzător, nu ne
scoate din gară. De fapt, ne poate duce chiar în pustiu. Până la urmă, pustiul e singura șansă.
Singura șansă de a izbăvi cu totul răul, de a îndeparta cobrele și de a pune botniță câinilor.
Cu fiecare urmă de pas lăsată pe nisipul fin al deșertului, ne aflăm tot mai aproape de mare.
Tot mai aproape de ideal. Viața e pustie atunci când trăiești ca un somnambul.
Aflați pe eșafod, singurele lucruri pe care le regretăm sunt oportunitățile de care nu
am profitat. Regretăm faptul că ne-am trăit întreaga viață așteptând acel ceva care nu a mai
venit. Oare asta a simțit și Robespierre? Din contră. Acesta și-a atins țelul. Cuvintele rostite
de el cu o zi înainte sa moară au fost: ”O să fie timp frumos mâine”. Acesta și-a acceptat
procesul. Dar procesul nostru, ai cărui acuzați și judecători suntem în fiecare zi, ce final va
avea? Cine va câștiga, avocatul apărării sau cel care acuză? Sfântul sau șobolanul? Binele
sau răul?

Eseu prezentat la Ziua Bibliotecii Municipale
Octavian Paler
ANDREI SAVU, clasa a XI-a E
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Colegiul Național Radu Negru, împreună cu biblioteca școlii, omagiază în acest an, cinci personalități
marcante care au avut o influență covârșitoare asupra literaturii române: Mihail Kogălniceanu, Ion
Agârbiceanu, Cezar Petrescu, Ioan Slavici, Nichita Stănescu. Elevii, îndrumați de Catedra de Limba și
literatura română, s-au eliberat de orice presiuni ideologice și au lecturat fragmente din opera marilor
scriitori, recunoscându-le originalitatea și valoarea. Acesta a fost momentul propice pentru a regăsi, a
cunoaște și a readuce printre noi spiritele adevăratelor valori ale literaturii noastre.
Născut la 6 septembrie 1817, în Iași, Mihail Kogălniceanu este una
dintre cele mai proeminente personalități ale istoriei noastre, cu un rol
fundamental în cultura și politica românească din cea de-a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. Unionist convins, cu vocație liberal-moderată,
Mihail Kogălniceanu a fost prim ministru al României, sub domnia lui
Alexandru Iona Cuza, căruia i-a purtat o devotată prietenie, ministru de
externe în timpul domniei lui Carol I și de mai multe ori ministru de
interne.
În anul 1834 este trimis la Lunéville, pentru studii, iar de acolo la
Berlin. Rechemat în țară, conduce suplimentul literar al Albinei și face
parte din comitetul teatral, alături de C. Negruzzi și V. Alecsandri.
Activitatea sa literară îi asigură un rol de directivă în momentul Dacia
literară (1840). Mihail Kogălniceanu și-a mărturisit cândva năzuințele
literare ale juneții: ”Când veneam de la Universitate, capul îmi era plin
de planuri, unele mai bune decât altele; voiam, prin literatură, să prefac
năravurile, să întroduc în patria mea o nouă viață, noi principii. În
nebuna mea prezumție, ce se putea ierta numai ideilor copilărești ce
aveam atunci, mă socoteam c-oi ajunge odată a fi un Prometeu”.
Devenit membru titular al Academiei Române la vârsta de 51 de ani,
Mihail Kogălniceanu a fost președintele acestui înalt for de cultură și
știință al țării în perioada 1887-1890.

Născut la 12 septembrie 1882 în localitatea Cenade, comitatul Alba
de Jos, Ion Agârbiceanu este scriitor, ziarist și prozator român, adept al
sămănătorismului, parlamentar, academician, canonic și protopop
greco-catolic al Clujului.
Ion Agârbiceanu, membru corespondent (1919) și membru titular al
Academiei Române (1955) este elev, teolog și fiu sufletesc al Blajului.
Acțiunile unor romane ale sale, Arhanghelii, Legea minții, Legea
timpului, Licean... odinioară, se desfășoară în mediile studioase ale
Blajului. Aici își face seminarul, înainte de a pleca la Universitatea din
Budapesta.
Debutează cu proză în anul 1900, publicând schița În postul Paștelui,
în ziarul Unirea, din Blaj. Colaborează la diverse publicații: Adevărul
literar și artistic, Darul vremii, Familia, Luceafărul, Patria, Ramuri,
etc.
La 28 mai 1963, se stinge din viață la Clinica Medicală din Cluj, în
urma unui infarct miocardic.
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O figură aparte a literaturii române şi un adevărat personaj al perioadei interbelice
bucureştene, Cezar Petrescu se naște la 1 decembrie 1892, în Hodora, județul Iași.
Cezar Petrescu debutează cu nuvela Scrisori, în revista Sămănătorul (1907). Scriitor
care, pe urmele lui Honoré de Balzac, aspira să scrie o nouă "Comedie umană",
o Cronică românească a veacului XX, este cunoscut, totodată, ca unul dintre cei mai de
seamă gazetari ai primei jumătăți a secolului trecut. Alături de Lucian Blaga, Adrian
Maniu și Gib Mihăescu întemeiază revista Gândirea în anul 1921. Este fondator al
ziarelor Cuvântul (1924)
și
Curentul
(1928);
director
al
ziarului
oficios România în 1938 și al revistei România literară, 1938 - suprimate în 1940. Se
afirmă ca romancier cu romanul Întunecare (1927-1928). Opera lui Cezar Petrescu
cuprinde circa 70 de volume publicate, romane, nuvele, piese de teatru, proză fantastică
și literatură pentru copii, studii, note de călătorie și memorialistică, de exemplu:
Duminica orbului, Aurul negru, Fram, ursul polar, Calea Victoriei.
Era mereu în criză de timp, de aceea avea impresia că romanele sale erau "scrise
aproape toate ca pe peron de gară, în ultimul moment", dar nu putea trăi decât scriind.
Mărturie stau miile de pagini de actualitate şi astăzi, scrise cu uşurinţă într-un limbaj
alert, expresiv.
Bolnav de cancer, moare după o lungă suferinţă, în 1961, la vârsta de 69 de ani.

Ioan Slavici s-a născut la 18 ianuarie 1848, în comuna Șiria, din regiunea podgoriei arădene.
Scriitorul este o personalitate cu multiple inițiative, astfel încât numele său este așezat în galeria
Marilor Clasici ai literaturii române. Înaintea lui Creangă, el este acela care se gândește să
utilizeze limba poporului, cu zicerile lui tipice, în povestirile sale.
Urmează studiile la Universitatea din Viena, unde îl întâlnește pe Eminescu și ia parte la
înființarea societății România Jună. În anul 1878 face parte din redacția Timpului, împreună cu
Eminescu și Caragiale. A fost bun prieten cu Eminescu, Iorga, Coşbuc, Negruzzi, Maiorescu,
Rebreanu, Caragiale, dar una dintre cele mai strânse legături a fost cea cu Gala Galaction. Acesta
din urmă este autorul mesajului care se află şi acum pe crucea lui Slavici, la Panciu. „Primeşte,
Doamne, în cămările drepţilor pe dreptul Ioan Slavici, care a trecut prin viaţă cu rară
înţelepciune şi superioară îngăduinţă”.
Slavici a scris 3 comedii, 2 drame istorice, 13 nuvele, 6 romane, 3 lucrări de memorii şi 19
poveşti pentru copii, printre care se numără: Fata de birău, Bogdan Vodă, Zâna Zorilor, Moara
cu noroc, Pădureanca, Budulea Taichii, Mara, Din bătrâni, Popa Tanda.
Pe lângă romanul „Musculiţa”, pierdut la arestarea sa din 1916, neştiută e şi soarta unei
nuvele. La vârsta de 71 de ani, revista Viaţa românească i-a plătit autorului o mie de lei pentru o
nuvelă care nu a mai apărut niciodată. Ultimul său roman, Din păcat în păcat, a rămas needitat.

Nichita Hristea Stănescu s-a născut la 31 martie 1933, la Ploieşti, mama sa fiind
Tatiana Cereaciuchin, membră a unei familii de nobili de origine rusă refugiate în
România, iar tatăl, Nicolae Hristea Stănescu, fost ţăran devenit meşteşugar şi comerciant.
În martie 1957, debutează în revistele Tribuna din Cluj şi în Gazeta literară, unde îi
sunt publicate trei poezii. În anii 1957 şi 1958 este, pentru scurtă vreme, corector şi apoi
redactor la secţia de poezie a Gazetei literare, aflată sub direcţia lui Zaharia Stancu, iar
în anul 1960 îi apare volumul de debut Sensul iubirii. În anul 1967, publică nu mai puţin
de trei volume – Roşu vertical, Antologia Alfa, precum şi volumul de poezii Oul şi sfera,
iar în anul 1969 publică volumele de poezii Necuvintele, care primeşte din nou Premiul
Uniunii Scriitorilor şi Un pământ numit România.
La 9 decembrie 1983, participă la o nuntă a unor prieteni la Turnu Severin, însă
din cauza consumului exagerat de alcool, la 12 decembrie suferă o criză puternică de
ficat. A doua zi, pe 13 decembrie 1983, Nichita Stănescu trece la cele veşnice, la doar 50
de ani. Ultimele sale cuvinte au fost: Respir, doctore, respir.

SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B
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Una dintre caracteristicile esențiale ale condiției umane este receptivitatea la
nou. Omul călătorește, intră în contact cu alte persoane, descoperă, acumulează
experiență, iar pe măsură ce timpul se scurge, conștientizează că aceste voiaje se
întâmplă concomitent în timp și spațiu, declanșând nenumărate amintiri. Acesta
este și cazul lui Jasper, pe numele său adevărat Yu Lidong, profesorul de limba
chineză a cărui călătorie în România a fost o alegere benevolă. Colegiul nostru se
află la cel de-al doilea proiect în colaborare cu Institutul Confucius, din cadrul
Universității Lucian Blaga, Sibiu, care le oferă elevilor oportunitatea de a învăța
limba chineză cu ajutorul unui profesor nativ.
Cu susținerea domnilor directori prof. dr. Maria Racu, prof. Elena Micu,
prof. Remus Mogoș, sub îndrumarea doamnei profesoare Alina Mănduc și ajutat
de elevii voluntari, Jasper a organizat evenimentul intitulat China Day, pentru ca
lecțiile despre China să devină pregnante, să rămână în mințile și în sufletele celor
prezenți. Împreună, am străbătut acest spațiu geografic îndepărtat, călătorind în
propria-i istorie; cu toții am fost, pentru un moment, ”fii ai dragonului”. Întreaga
activitate, desfășurată joi, 26 aprilie 2018, în sala de festivități a colegiului, a fost
divizată în patru secțiuni: o reprezentare a milenarului ritual de servire a ceaiului;
o succintă lecție despre evoluția măștilor de operă; confecționare de origami și
caligrafie. Colegii mei au realizat și o expoziție de costume tradiționale, pentru ca
spiritul acestei lumi exotice să pătrundă întru totul dincolo de zidurile liceului
nostru. Evenimentul s-a încheiat cu o demonstrație de Tai Chi.

SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B

48

Olimpicii. Ei sunt spiritul Colegiului Național ”Radu Negru”, ale cărui prestigiu și continuitate
sunt asigurate de rezultatele muncii lor. Elevi șlefuiți cu migală de profesori competenți, dedicați întru
totul acestei meserii nobile. De-a lungul anilor, numele liceului a rezonat la concursuri, la olimpiade
naționale și internaționale datorită pasiunii și eforturilor depuse de profesori și elevi.
Și anul școlar 2017-2018 s-a făcut remarcat la capitolul concursuri și olimpiade:
”Iată că astăzi, Colegiul Național „Radu Negru“ se mândrește cu reușite extraordinare, obținute
de elevii noștri, atât la faza județeană, cât și la cea națională. Avem cinci elevi calificați la faza
națională, e o creștere față de anul trecut, când am avut numai trei participări la faza națională și
avem și rezultate foarte bune la faza județeană. Pe această cale, felicit colegii care i-au îndrumat și au
știut acolo unde a fost cazul să puncteze și să insiste. Felicit și elevii, pentru că fără această muncă în
echipă, nu am fi avut aceste rezultate deosebite. Sunt extrem de mândră, sunt emoționată, pentru că,
iată, ne așteaptă un alt drum, o altă etapă, dar am încredere deplină în acești copii, pentru că sunt
copii determinați, bine pregătiți și vreau să spun că în ei semințele cunoașterii au dat roade. Îi felicit
și le țin pumnii. Cu siguranță, Făgărașul se va mândri cu rezultatele lor“ - Director prof. dr. Maria
Racu.
Elevii au obținut următoarele rezultate și au mărturisit, pentru BZF:
 Paula Butum - clasa a VIII-a, LOCUL I, faza județeană, OLIMPIADA DE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ, profesor îndrumător Magda Gogea.
”Am obținut un punctaj de 120 de puncte din 120, un punctaj care m-a bucurat extrem de mult,
dar care pune, deopotrivă, o presiune asupra mea. Îmi doresc foarte mult să depășesc etapa de
performanță “.
 Darius Cupu - clasa a XI-a, LOCUL I, faza județeană, OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ,
profesor îndrumător Lidia Grecu.
”Am participat la faza județeană a Olimpiadei de Limba Franceză, pentru a doua oară. Anul
acesta, am reușit o nouă calificare la faza națională, după ce am obținut primul loc, cu un punctaj
de 87 de puncte. Etapa națională va avea loc la Buzău, în perioada 2-6 aprilie și ne pregătim intens
pentru faza națională“.
 Alin Joantă - clasa a XII-a, LOCUL I, faza județeană, OLIMPIADA DE RELIGIE, profesor
îndrumător Daniel Filip.
”Am participat la Olimpiada de Religie și am ajuns la faza națională, în urma unui punctaj de
92 de puncte obținut la etapa județeană”.
 Echipa de baschet - clasele V-VIII, LOCUL I, faza zonală, profesor îndrumător Ioan
Constantin.
 Echipa de handbal - clasele IX-XII, LOCUL I, faza zonală, profesor îndrumător Marcel
Trandafir.
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 Ioana Drăghici - clasa a X-a, LOCUL I, faza județeană, OLIMPIADA DE TENIS DE MASĂ,
profesor îndrumător Trandafir Marcel.
”De cinci ani concurez și în fiecare an, am mers la faza județeană, dar nu am reușit să ajung
chiar așa departe. Anul acesta, cu multă muncă și cu ajutorul domnului profesor Trandafir Marcel,
am ajuns la faza națională. În fiecare săptămână, mă antrenez foarte mult și sper să obțin un rezultat
foarte bun“.
 Roxana Mocanu - clasa a XI-a, LOCUL I, faza județeană, OLIMPIADA DE SOCIOLOGIE,
profesor îndrumător Ioana Orzea.
”Am participat pentru prima dată la Olimpiada de Sociologi, iar la faza județeană am reușit să
mă clasez pe primul loc, cu nota 9,05 și să mă calific la faza națională, care va avea loc în aprilie,
în Iași. Muncesc foarte mult și sper din suflet să fac performanță în cadrul etapei naționale“.
 Simona Gridan - clasa a XII-a, LOCUL al II-lea, faza județeană, OLIMPIADA DE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ, profesor îndrumător Adriana Năstasă.
”Participarea la această olimpiadă a devenit o tradiție pentru mine, încă din clasa a X-a, o
modalitate de a-mi testa limitele, cu atât mai mult, cu cât eu aspir la o carieră în acest domeniu.
Pregătirea temeinică, alături de doamna profesoară, pasiunea, dedicarea au dus la obținerea unui
rezultat care, consider eu, este un mic pas pentru accederea spre excelență“.
 Andrei Savu - clasa a XI-a, LOCUL al II-lea, faza județeană, OLIMPIADA DE ISTORIE,
profesor îndrumător Ioan Streza.
”Anul acesta am participat, pentru prima oară, la Olimpiada de Istorie. Din nefericire, pot spune
că a fost un mic eșec pentru mine, deoarece aveam alte așteptări de la acest concurs. Am reușit să
iau doar locul 2, cu nota 9 și pot spune că acest mic impediment, spre viitorul meu, nu va face nimic
altceva decât să mă motiveze în continuare și să tind la atingerea unor țeluri înalte“.
 Ioana Mihăilă și Iarina Cârje - clasa a IV-a, LOCUL al III-lea, faza județeană, CONCURSUL
DE EDUCAȚIE CIVICĂ, îndrumător învățător Teodora Novac.
 Diana Hariga - clasa a IX-a, LOCUL al III-lea, faza județeană, OLIMPIADA DE LIMBA
ENGLEZĂ, profesor îndrumător Eugenia Bica și LOCUL al III-lea, faza județeană,
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ, profesor îndrumător Daniela Suciu.

REDACȚIA
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Ideea de timp care ”curge” ireversibil este atât de
adânc înrădăcinată în conștiința umană, încât posibilitatea
de a ne deplasa înapoi în cea de-a patra dimensiune este
socotită ca fiind incredibilă. Însă această posibilitate, pe
care relativitatea nu o exclude din punct de vedere teoretic,
”păcălește” legile cunoscute ale fizicii și devine realitate
în seara de 3 noiembrie 2017, la Balul Bobocilor
Colegiului Național ”Radu Negru”. Plecând de pe Terra la
bordul unei astronave care accelerează până la a atinge
viteze apropiate de cea a luminii, noi, elevii Colegiului
Național ”Radu Negru” am aterizat înapoi pe scena balului
nostru din 2017. Această călătorie a fost o ocazie de a-i
revedea pe cei care au fost, pe cei care nu mai sunt. Cei
care au însemnat segmentul lor de timp cu pecetea
personală. Oameni ai artei, ai culorii, ai materiei, înviind
simbolic, evocați de un set de imagini, desene răsfoite de
mâna precipitată a timpului.

Prin urmare, tema balului nostru a fost ”Călătoria în timp”, într-o mașină de 2000 de ori mai eficace
decât Apollo 10 care, plănuind să întrerupă timpul și să îl transforme pentru pasagerii săi, dă naștere,
pe scena Casei Municipale de Cultură, generațiilor ”X”, ”Y”, ”Z”. Acest bal, pentru fiecare dintre cei
implicați, a însemnat ceva inedit, o amintire veșnic vie în conștiințele noastre. Totul a început cu o
provocare: preselecțiile de după orele de curs. Deși noi, bobocii, am fost inițial intimidați de elevii
claselor a XII-a, pe măsură ce înaintam cu pregătirile, acest sentiment s-a risipit și am devenit prieteni
de nedespărțit. Cu ajutorul lor, am reușit să ne integrăm, iar la finalul acestei experiențe, ne-am simțit
ca într-o familie.
Într-un final, a sosit și seara magică a balului, 03,11,2017, unde, după învălmășeala de emoții, am
aflat câștigătorii.

Mister popularitate: Ștefan Sucaciu
Miss popularitate: Silvia Mitric
Mister 3: Adrian Jurcovan
Miss 3: Mara Drăgulescu
Mister 2: Octavian Peptea
Mister 2: Teodora Mercurean
Mister 1: Rareș Popa
Miss 1: Ștefania Bica

SILVIA MITRIC, clasa a IX-a D
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Propriul meu senzor de parcare
Din punctul de vedere al unui viitor șofer problema parcărilor în locuri strâmte este tot mai mare
în ziua de astăzi, deoarece atât numărul autovehiculelor, cât și numărul șoferilor a crescut destul de
mult în ultimii ani.
Deși numărul autovehiculelor a crescut foarte mult, numărul locurilor de parcare a rămas la fel
sau a crescut nesemnificativ, șoferii fiind nevoiți să folosească aceleași locuri de parcare pentru un
număr considerabil de mașini. Tot mai multe mașini moderne dispun de un senzor de parcare ca dotare
standard, această dotare nu este totuși disponibilă pe toate modelele de mașini, ea lipsind cu desăvârșire
pe modelele vechi. Îmi propun să vin cu o soluție la îndemână, care se poate construi ieftin și ușor și se
poate instala rapid pe orice vehicul. Dispozitivul poate fi construit din câteva piese de electronică care
sunt la îndemâna oricui, chiar și în România. Componentele folosite sunt o placă Arduino, 2 sirene și
2 senzori de distanță ultrasonici. Arduino este o platforma de procesare open-source, bazată pe software
și hardware flexibil și simplu de folosit. Constă într-o platformă de mici dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm –
în cea mai des întâlnită variantă) construită în jurul unui procesor de semnal și este capabilă a prelua
date din mediul înconjurător printr-o serie de senzori și de a efectua acțiuni asupra mediului prin
intermediul luminilor, motoarelor, servomotoare și alte tipuri de dispozitive mecanice. Procesorul este
capabil să ruleze cod scris într-un limbaj de programare care este foarte similar cu limbajul C++.
Principiul de funcționare al senzorilor ultrasonici constă în emiterea de impulsuri sonore scurte, de
înaltă frecvență, la intervale de timp regulate. Aceste unde se propagă în aer cu viteza sunetului. Dacă
lovesc un obiect, ele sunt reflectate înapoi ca semnal de ecou către senzor. Senzorul apoi calculează
distanța, făcând diferența de timp dintre semnalul emis şi ecoul primit. Distanța până la obiect este
determinată măsurând timpul parcurs de undă și nu de intensitatea sunetului. Orice material care
reflectă sunetul poate fi detectat, neexistând probleme în a detecta materiale transparente sau folii.
În partea practică a lucrării, îmi propun să construiesc și să montez un astfel de senzor pe o
mașinuță teleghidată, astfel demonstrând funcționalitatea și utilitatea acestuia în viață de zi cu zi. Deși
în cadrul prezentării voi folosi o variantă mai mică, acest tip de senzor se poate adapta și instala pe
orice autovehicul fără multe cunoștințe tehnice sau mecanice. Acest dispozitiv poate fi alimentat ușor
în orice mașină, folosind un adaptor de la brichetă autoturismului la usb care se pot găsi pe piață la un
preț modic.
Ca viitor șofer, consider că un asemenea dispozitiv este de o mare importanță, mai ales pentru
aglomerările urbane din ziua de azi, unde un loc de parcare este tot mai greu de găsit.

IONEL PĂTRAȘCU, clasa a XI-a A
DANIEL SUCIU, clasa a XI-a A
Prof. coordonator MANUELA DRENEA
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Realitatea mea și a ta
Mecanica Cuantică

Mecanica cuantică este teoria mișcării particulelor materiale la scară atomică. Ea a
apărut, în primele decenii ale secolului XX, ca rezultat al unui efort colectiv de a înțelege
fenomene care în fizica clasică nu-și găseau explicația: structura atomilor și interacția acestora
cu radiația electromagnetică.
Mecanica cuantică nerelativistă a rezolvat problema structurii atomice; extinsă apoi,
pentru a ține seama de principiile teoriei relativității, ea a deschis drumul către teoria cuantică
relativistă a radiației, numită electrodinamică cuantică. Denumirea de mecanică cuantică a fost
păstrată pentru a indica teoria fenomenelor atomice din domeniul energiilor nerelativiste, în care
numărul de particule rămâne constant; dezvoltările ulterioare care studiază procese de creare și
anihilare de particule, se încadrează în teoria cuantică a câmpurilor și are legătură cu ramuri
experimentale precum cea a fizicii nucleare și a particulelor elementare.
Descrierea dată de mecanica cuantică realității la scară atomică este de natură statistică:
ea nu se referă la un exemplar izolat al sistemului studiat, ci la un colectiv statistic alcătuit dintrun număr mare de exemplare, aranjate în ansamblul statistic după anumite modele. Rezultatele
ei nu sunt exprimate prin valori bine determinate ale mărimilor fizice, ci prin probabilități, valori
medii și împrăștieri statistice. Două aspecte ale acestei descrieri, de o relevanță care le-a conferit
rang de principiu, sunt noțiunile de incertitudine și complementaritate. Relațiile de incertitudine
pun în evidență existența unor perechi de mărimi fizice (cum sunt poziția și impulsul sau
componente diferite ale momentului cinetic) care nu pot fi determinate simultan oricât de precis,
limita de precizie fiind impusă de existența unei mărimi fizice fundamentale: constanta Planck
și fundamentat teoretic de principiul incertitudinii al lui Heisenberg. Descrierea fenomenelor la
scară atomică are un caracter complementar, în sensul că ea constă din elemente care se
completează reciproc într-o imagine unitară, din punctul de vedere macroscopic al fizicii clasice,
numai dacă ele rezultă din situații experimentale care se exclud reciproc.
Interpretarea statistică a mecanicii cuantice este în acord cu datele experimentale, însă
persistă opinii divergente asupra caracterului fundamental al acestei descrieri. Pe când în
interpretarea de la Copenhaga descrierea statistică este postulată ca fiind completă, reflectând o
caracteristică fundamentală a fenomenelor la scară atomică, teorii alternative susțin că statistica
rezultă dintr-o cunoaștere incompletă a realității, provenind din ignorarea unor variabile
ascunse. Aceste vederi contradictorii pot fi testate experimental; rezultate parțiale par să
favorizeze interpretarea de la Copenhaga.

ALEXANDRU TELCEAN, clasa a X-a A
IOANA VIJOLI, clasa a X-a A
ANA-OLIVIA POENARIU, clasa a X-a A
Prof. coordonator MANUELA DRENEA
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Energia Verde –
o nouă șansă pentru natură

ENERGIA VERDE este un termen care se referă la surse de energie regenerabile și
nepoluante. Noi am ales acest subiect cu scopul de a încuraja oamenii, ca pe viitor să folosească
surse de energie verde pentru a atenua poluarea din zilele noastre. Pentru că fără informare societatea
nu poate evolua și riscă să rămână prinsă în așa numitele „gheare ale poluării”. Câteva forme de
energie sunt: lumina solară, puterea vânturilor, puterea apelor curgătoare, procesele biologice și
multe altele.
Energia solară se referă la energia direct produsă prin lumină și razele soarelui. Această
sursă imensă poate fi captată și transformată în diferite forme de energie: electrică, mecanică și
termică, fiind considerată cea mai curată formă de energie de pe Pământ.
Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de electricitate prin
intermediul celulelor cu siliciu. Efectul fotoelectric, respectiv transformarea energiei solare în
energie electrică a fost descoperit în 1839 de către fizicianul A. Becquerel.
Un panou solar fotovoltaic transformă razele solare direct în energie electrică.
Componentele principale ale panoului solar reprezintă celulele solare.
Energia eoliană este produsă de puterea vânturilor. Datorită Pământului care nu este încălzit
uniform, se creează mișcări ale aerului care mai târziu sunt folosite pentru a roti elice uriașe capabile
a genera electricitate.
Energia apei e o sursă de energie inepuizabilă. Aceasta se împarte în două categorii: energia
râurilor și a mareelor, cea mai utilizată fiind a râurilor, exploatată cu ajutorul hidrocentralelor.
Energia din biomasă este partea biodegradabilă a deșeurilor și a rezidurilor. Cu alte cuvinte
din reutilizarea deșeurilor putem obține energie electrică, termică, dar și combustibilă.
Aplicație practică: Funcționarea circuitului electric al unei căsuțe pe baza celulelor
fotovoltaice și al unei biciclete electrice.

ANDREEA BUCELEA, clasa a VII-a B
FLORENTINA ICHIM, clasa a VII-a B
ANAMARIA LELUȚIU, clasa a VII-a B
CĂTĂLINA RENGHIUȚ, clasa a VII-a B
Prof. coordonator ILEANA POTROVIȚĂ
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Raza lui
Arhimede

Arhimede fost unul dintre cei mai cunoscuţi matematicieni şi inventatori din Grecia Antică.
Fiu al unei familii nobiliare greceşti, se naşte în anul 287 î.Hr., în oraşul Siracuza, insula Sicilia. Şia început învăţătura acasă, cu dascăli angajaţi. Îşi continuă studiile în Alexandria, într-o şcoală de
înalt prestigiu în care existau profesori savanţi, cum este matematicianul Euclid. Acolo a beneficiat
de cea mai bine înzestrată bibliotecă a Antichităţii. După câţiva ani de studii, Arhimede a revenit în
Siracuza unde s-a dedicat cercetărilor ştiinţifice. Rezultatul acestor cercetări a constat într-o serie de
invenţii care au avut o însemnătate majoră în evoluţia tehnicii.
Arhimede este considerat părintele a multe invenții și descoperiri geniale. Printre acestea, îi
este atribuită și ”Raza de căldură”, considerată a fi o lentilă convergentă de către Anthemius din
Tralles. Potrivit legendelor, dispozitivul focaliza razele solare asupra unui obiect din lemn,
aprinzându-l. Acesta se spune că a fost folosit în timpul asediului Siracuzei pentru a distruge navele
romane ce atacau orașul de pe mare, alături de alte mașinării de război create de către marele
inventator grec.
Această pretinsă armă a fost subiectul multor dezbateri privind credibilitatea ei de-a lungul
vremii. Cercetătorii moderni au încercat recrearea efectului, folosind mijloace pe care le-ar fi avut
la dispoziție Arhimede în Antichitate. S-a sugerat faptul că un număr mare de scuturi din bronz sau
aluminiu, lustruite foarte fin, ar funcționa asemenea unei oglinzi și ar putea concentra razele solare
într-un singur punct. Astfel, principiul oglinzii parabolice ar fi fost folosit în maniera unui cuptor
solar.
Un test cu raze a fost realizat în 1973 de omul de știință grec Ioannis Sakkas, aproape de
Atena. Cu această ocazie, au fost folosite 70 de oglinzi de aproximativ 1 metru fiecare. Oglinzile au
fost focalizate asupra machetei unei nave romane, aflate la o distanță de 50 de metri. Corabia a luat
foc rapid, combustia fiind ajutată și de un strat de smoală cu care era acoperită.
În 2005, într-un alt test, elevii de la Institutul de Tehnologie din Massechussets au repetat
experimentul cu 127 de oglinzi din bronz, focalizate pe o machetă aflată la 30 de metri distanță. Din
nou, nava a luat foc, însă doar atunci când condițiile meteorologice au fost ideale, după 10 minute
în care nava a stat pe loc. Concluzia a fost că arma era fezabilă doar în anumite condiții.
Experimentul a fost realizat din nou, în cadrul emisiunii “MythBusters”, în anul 2010. De
această dată, au apărut mici flăcări, iar unele părți din lemn au fost carbonizate, însă nu s-a ajuns la
temperatura de aprindere a lemnului, de 300 de grade Celsius. De asemenea, a fost pusă din nou
problema condițiilor ideale și timpul prea lung până la aprindere, concluzia fiind că un astfel de
dispozitiv ar fi fost folosit mai degrabă pentru pentru distragerea sau orbirea echipajului navei.

ANDREI MORAR, clasa IX-a D
Prof. coordonator MANUELA DRENEA
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L’esprit Olympique, un Héritage à Partager
L’esprit olympique est lié aux valeurs et aux idéaux de l’Olympisme, valeurs fondées sur
la tolérance, la paix, le fair-play (le franc-jeu) et la noble émulation visant à la création d’une
société pacifique moins marquée par la violence et les rivalités. Or, l’Olympisme aspire à un
mode de vie différent, idéalisé, dont la société civile actuelle a tellement besoin.
Pour mieux connaître la signification de l’esprit et des Jeux Olympiques, il faut remonter
l’axe du temps et arriver dans la Grèce antique où le but de l’exercice physique était de former
des citoyens « beaux et bons ». Dans l’Antiquité, les athlètes étaient considérés les modèles
parfaits de beauté, de santé et de force. Pendant l’ancienne Grèce, le site du déroulement des
Jeux Olympiques était Olympie, une enceinte sacrée qui comportait le stade, l’hippodrome,
des temples, des installations sportives et même des bâtisses pour les pèlerins. Ici, des athlètes
de toutes les cités-États de la Grèce se battaient pendant cinq jours pour la conquête de la
victoire aux Jeux Olympiques, victoire qui était un honneur suprême pour les athlètes et leurs
cités. Les champions olympiques étaient considérés comme des héros et les villes détruisaient
leurs murailles pour le retour des vainqueurs olympiques pour montrer qu’elles se sentaient
protégées par la présence, parmi leurs citoyens, d’un champion olympique, dont les exploits
étaient exaltés au moyen d’œuvres de poésie et de sculpture.
Depuis leur début, en 776 avant Jésus Christ, les Jeux Olympiques ont symbolisé la paix,
garantie par la trêve sacrée qui faisait cesser les guerres et les hostilités pendant une période
de cinq jours, dénommée « Olympiade ». Ainsi, à Olympie, un espace neutre, les Grecs
respectaient la paix, la liberté et l’égalité jusqu’en 394 après Jésus Christ, quand Théodose Ier
a mis fin à cette fête qu’il considérait païenne.
Dans la modernité, la dimension spirituelle des Jeux avait été soulignée par le baron
Pierre de Coubertin et sur cette dimension se sont fondées les valeurs olympiques qui
constituent la pierre angulaire de l’éducation olympique et sportive.
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La signification et les valeurs de l’Olympisme sont véhiculées par des symboles. Parmi
ceux-ci, il y a les anneaux, la devise et la flamme. Ces symboles transmettent un message de
manière simple et directe en conférant une identité aux Jeux Olympiques et au mouvement
olympique. Pierre de Coubertin, qui a transformé les Jeux Olympiques dans un événement
international en 1896, explique lui-même la signification du drapeau olympique, en affirmant
que « le drapeau olympique est tout blanc avec, au centre, cinq anneaux enlacés : bleu, jaune,
noir, vert, rouge. Ainsi, il est symbolique: il représente les cinq parties du monde unies par
l’Olympisme et ses six couleurs d’autre part reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux
qui flottent à travers le monde de nos jours ».
La devise olympique est composée de trois mots latins : Citius, Altius, Fortius (Plus vite,
plus haut, plus fort), mots qui exhortent l’athlète à donner le meilleur de lui-même au moment
de la compétition. Pour mieux comprendre la devise, on peut la comparer à la maxime
olympique énoncée par Coubertin : « L’important dans la vie n’est pas de vaincre, mais de
lutter. L’essentiel n’est pas d’avoir gagné, mais de s’être bien battu. »
La flamme olympique symbolise la paix et doit être allumée à Olympie quelques mois
avant l’ouverture des Jeux. La flamme ne peut être allumée que par les rayons du soleil, détail
qui symbolise la divinité. Relayée depuis Olympie jusqu’à la ville organisatrice des Jeux, la
flamme traverse divers continents, pays et régions du monde. Le passage de la flamme annonce
les prochains Jeux Olympiques aux habitants rassemblés le long du parcours, permettant à ceux
qui suivent son trajet de découvrir de nouvelles cultures et coutumes, en promouvant la
diversité et la compréhension.
En guise de conclusion, les Jeux Olympiques, par leurs valeurs et symboles, constituent
un patrimoine immatériel à partager et, en même temps, un héritage à préserver dans la société
humaine de tous temps où il arrive si souvent que la paix et la bonne entente fassent défaut.
DARIUS SEBASTIAN CUPU, clasa a XI-a E
CATHERINE NEGUȚ, clasa a XI-a E

Prof. coordonator LIDIA GRECU
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(Hommes de Culture Roumains dans L’espace Francophone)
Nombre d’hommes de culture roumains se sont fait remarquer par leur art exquis dans l’Hexagone,
pays considéré comme celui des « lumières » dans beaucoup de domaines, tels que la sculpture, la
musique, la philosophie, la littérature, etc. Ils ont contribué au rayonnement de la culture roumaine audelà de ses frontières, en la rendant connue sur le plan international, de même qu’à l’enrichissement du
patrimoine universel.
Parmi les représentants de marque de l’esprit culturel roumain dont les chefs-d’œuvre resteront
à jamais inscrits dans la mémoire de la collectivité francophone, voire universelle, on pourrait citer :
Constantin Brancusi (sculpture), Georges Enesco (musique), Emil Michel Cioran (philosophie,
littérature), Eugène Ionesco (littérature).
Constantin Brancusi (né le 19 février 1876, à Hobitza, dans le département de Gorj, en
Roumanie – mort le 16 mars 1957, à Paris, en France) a été un sculpteur roumain célèbre du XX ème
siècle qui a contribué par ses créations à l’enrichissement du langage et de la vision plastiques dans la
sculpture contemporaine. Il a reflété dans son œuvre la manière d’envisager le monde du paysan
roumain. Les racines de son œuvre se retrouvent dans les traditions, les mythes et le côté magique de
l’art populaire roumain. De la sorte il réussit à rendre la dimension sacrée de la réalité. Ses sculptures
se remarquent par l’élégance de la forme et l’utilisation sensible des matériaux, alliant de main de maître
la simplicité de l’art populaire roumain au raffinement de l’avant-garde parisienne. Ses œuvres les plus
importantes sont: la Colonne sans Fin, la Porte du Baiser, la Table du Silence, la Sagesse de la Terre, le
Baiser, l’Oiseau bleu (la Maïastra), le Coq, le Phoque, la Muse endormie, le Sommeil, le Nouveau-né,
Mademoiselle Pogagny, etc.
Georges Enesco (né le 19 août 1881, à Liveni, dans le département de Botoșani, en Roumanie –
mort le 4 mai 1955, à Paris, en France) est considéré comme le plus important musicien roumain. Il
disait de sa propre activité musicale: « Dans le monde de la musique, je réunis cinq qualités à la fois :
compositeur, chef d’orchestre, violoniste, pianiste et professeur. Ce que j’apprécie le plus c’est le don
de composer de la musique et je crois qu’aucun mortel ne pourrait jouir d’une plus grande félicité… ».
Bien qu’on le connaisse surtout comme un virtuose du violon, Enesco était aussi un pianiste raffiné qui
savait apprécier les possibilités polyphoniques du piano par rapport à celles du violon. Le style qu’il a
adopté dans la composition musicale oscille entre le style romantique, les influences de la musique
française, les tendances néo-baroques et l’expression tout à fait personnelle de sa musique de chambre.
Parmi les créations du célèbre compositeur on retrouve: les Rhapsodies roumaines, l’opéra Oedipe, les
suites orchestrales (1, 2, 3), plusieurs symphonies, sonates et quatuors.
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Emil Cioran (né le 8 avril 1911, à Rășinari, dans le département de Sibiu, en Roumanie – mort le
20 juin 1995, à Paris, en France) a été un philosophe et écrivain roumain devenu apatride qui s’est établi
en France où il a vécu jusqu’à sa mort sans demander la citoyenneté française. Au cours des années
1940-1941, il quitte la Roumanie et s’établit définitivement à Paris, moment à partir duquel il publiera
seulement en français. Ses œuvres sont appréciées non seulement pour leur contenu, mais aussi pour le
style plein de distinction et finesse d’une langue aux multiples valences. Son premier ouvrage écrit en
français, « Précis de décomposition », a remporté le prix Rivarol en 1950. C’est lui qui avait affirmé :
« Je n’ai rien inventé, je n’ai été que le secrétaire de mes sensations », promouvant de la sorte ses propres
réflexions profondes. L’ironie du sort a voulu que Cioran devienne célèbre grâce à ses écrits en langue
française, langue dont il avait répudié les contraintes pendant sa jeunesse. Ses œuvres romanesques les
plus importantes sont: Sur les cimes du désespoir, Le livre des leurres, Le crépuscule des pensées,
Syllogismes de l’amertume – recueil d’aphorismes ironiques, sceptiques et percutants.
Eugène Ionesco (né le 26 novembre 1909, à Slatina, dans le département d’Olt, en Roumanie –
mort le 28 mars 1994, à Paris, en France) a été un écrivain d’expression française originaire de
Roumanie, protagoniste du théâtre de l’absurde et membre de l’Académie française. Son œuvre a
constitué l’objet de dizaines de livres et de centaines d’études, thèses de doctorat, colloques
internationaux, symposiums et festivals. Les thèmes de prédilection sont la solitude et l’isolement, la
fausseté et la vacuité. À l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain, en 2009, l’œuvre
d’Eugène Ionesco a été officiellement célébrée dans le monde entier. On lui a consacré nombre de
manifestations culturelles, aussi bien dans notre pays qu’à l’étranger. Ses plus importants écrits en
roumain restent les essais critiques réunis dans le volume intitulé « Non ! », et en français on remarque
ses pièces de théâtre: La cantatrice chauve, La leçon, Les chaises, Rhinocéros, Le roi se meurt, Jeux de
massacre, etc. En accumulant les lieux communs, les coq-à-l’âne, des bribes de conversations banales,
il dévoile les faux rapports entre les êtres et souligne le désarroi de l’individu face à un quotidien souvent
absurde.
Tous les hommes de culture roumains présentés, et beaucoup d’autres encore, ont trouvé en
France un climat propice qui les a propulsés vers l’universalité.
« La France a été depuis toujours considérée comme un espace d’ouverture et d’accueil, un point
d’attraction et de rencontres, un carrefour d’identités multiples qui se réunissent dans un projet
commun », affirmait Philippe Étienne, ambassadeur de France en Roumanie dans l’intervalle 2002 –
2005.
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Le Costume Populaire
Un Trésor Inestimable

Le costume populaire représente l’une des formes les plus importantes de la culture d’un peuple.
C’est le témoignage de la genèse historique et des principales étapes de l’évolution, de son originalité
par rapport aux autres peuples, de sa contribution au processus de genèse d’un peuple.
La partie de base de notre costume était la chemise portée par les hommes et les femmes. Les
costumes des deux sexes sont différenciés par certaines pièces. Le costume des hommes a des pantalons
spécifiques (,,ițari’’) et le costume des femmes a une sorte de jupe (,,catrința’’). La couleur de ce costume
varie en fonction de la zone géographique et de l’âge de la personne qui le porte. On y remarque des
préférences pour certains motifs et techniques de confection. Dans ce costume populaire se reflètent
comme dans un miroir fidèle l’origine des Roumains, l’esprit de travail inscrit dans le code génétique de
notre nation, la créativité, le talent et, aussi, la beauté de notre pays, la Roumanie.
Au fil du temps, le costume prend une signification sociale, devenant un moyen de connaître le
rang et la hiérarchie de celui qui le porte. Les ornements, les matériaux, les couleurs, la coupe deviennent
des éléments du costume par lesquels la société interprète l’affiliation du porteur.
Le costume populaire peut être comparé au drapeau national, ayant la même valeur symbolique.
Tous les deux communiquent des données nationales. De plus, il représente une récapitulation
symbolique de toute la mythologie et de la cosmogonie naissante.
Le patrimoine culturel national est constitué de tous les biens représentant un témoignage et une
expression des valeurs, des croyances, des connaissances et des traditions nationales. Notre costume
populaire représente, donc, une pièce inestimable du patrimoine roumain.
Ce costume folklorique, de nos jours, n’est plus utilisé régulièrement. On le porte uniquement
dans les célébrations, à l’occasion des foires, des fêtes traditionnelles. Ce sont les personnes âgées qui
s’inquiètent plus des traditions. Par ailleurs on remarque aussi que l’homme moderne en est de plus en
plus fasciné de sorte qu’on adopte des motifs populaires dans les créations des designers.
Depuis qu’Henri Matisse a peint en 1940 la toile « La Blouse Roumaine », la blouse traditionnelle
est devenue un symbole de la féminité universelle. Après de longues décennies durant lesquelles la
blouse était une pièce de vêtement qui appartenait exclusivement aux costumes traditionnels roumains,
la blouse apparaît comme une forte tendance dans la mode. La blouse roumaine est entrée en mode
pendant l’entre-deux-guerres, lorsque la reine Marie de Roumanie a été photographiée et filmée portant
la blouse traditionnelle et c’est ainsi qu’elle est restée dans la conscience bohème de l’Europe de cette
époque. Portée par la reine en 1918, la blouse roumaine n’acquiert pourtant ses vraies lettres de noblesse
internationale qu’en 1940 lorsqu’elle est peinte par Henri Matisse. Puis, dans les années 70, elle séduit
la mode par l’entremise d’Yves Saint Laurent qui la découvre dans l’œuvre de Matisse auquel il rend
hommage en créant en 1981 la fameuse blouse roumaine du tableau. Depuis, son histoire défile sur les
podiums des plus grands, Gaultier, Gucci, Tom Ford, Isabel Marant, Carolina Herrera, séduits par cette
blouse folklorique aux larges manches bouffantes, brodée de motifs géométriques ou inspirés de la
nature.
Finalement, la blouse roumaine, considérée la plus belle de l’Europe par Mme Sabina Ispas, le
directeur de l’Institut d’Ethnographie et Folklore de l’Académie Roumaine, pourrait devenir une pièce
du patrimoine culturel de l’humanité et c’est dans ce but que la Commission nationale pour la sauvegarde
du patrimoine a formé un groupe de travail pour solliciter à l’UNESCO l’introduction de la blouse
roumaine au patrimoine universel de l’humanité.
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Constantin Brancusi, Symbole de
L’esprit Roumain
Chaque pays du monde se réjouit d’être la patrie des gens ou des édifices qui marquent son histoire
pour toujours. Il n’y a pas que les monuments qui peuvent être de vrais symboles culturels, les gens font
partie également du patrimoine immatériel de chaque nation. Qu’il s’agisse de simples paysans fiers de
leurs racines et qui font consciemment leur tâche ou des intellectuels qui concourent à la richesse
culturelle et spirituelle du pays avec leurs ouvrages, dans une certaine mesure chaque homme de bonne
foi est inclus dans le patrimoine spirituel d’une nation. Néanmoins, un emblème culturel se distingue par
son apport à la vie d’une nation ou à une branche du large système de la culture du monde.
Étant donné le fait qu’on fête cent ans de la première union des Roumains dans les frontières du
même pays, je trouve que c’est le plus approprié de parler d’une personnalité roumaine qui, de plus, a
donné à la postérité des ouvrages d’une signification notable, c’est-à-dire de Constantin Brancusi.
Roumain dans le vrai sens du mot, francophone après le contact avec la civilisation française et français
avec citoyenneté, Constantin Brancusi est par excellence le plus grand sculpteur de notre pays, dont le
nom s’identifiera à l’infini avec la Roumanie.
Après avoir agencé l’être de Brancusi, sa vie et ses œuvres, on peut avouer qu’il est un génie de
l’art contemporain. De l’enfant battu avec les verges par son père, il est devenu l’un des plus importants
artistes du XXe siècle et un vrai symbole culturel. Sa façon de vivre, le fait qu’il a supporté le froid, la
faim, qu’il a parcouru presque toute la route vers Paris à pied, qu’il a dû laver la vaisselle à Paris et qu’il
a vécu humblement toute sa vie font de Brancusi un modèle digne d’être suivi, notamment grâce à la
simplicité de son âme.
Remarquable c’est aussi son désir et son acharnement de se perfectionner et de bien connaître les
secrets de la sculpture, de promouvoir le nouveau courant créateur. Après des études à l’École Nationale
des Beaux-Arts de Bucarest, il a suivi les cours de la prestigieuse École Nationale Supérieure des BeauxArts de Paris, où il a connu Antonin Mercié et aussi Auguste Rodin dont il a quitté l’atelier en sachant
que « rien ne pousse à l’ombre des grands arbres ». De la sorte, il a décidé d’ouvrir son propre atelier,
rue Montparnasse, où il a connu beaucoup d’artistes parisiens, dont Guillaume Apollinaire et Marcel
Duchamp, et où il a concentré tout son génie créateur. Petit à petit, il est devenu connu dans le monde
entier. Dans un autre atelier, de l’Impasse Ronsin, Brancusi a créé un univers, un monde propre à
l’atmosphère roumaine.
Les œuvres de Constantin Brancusi désignent un héritage immense pas seulement pour la
sculpture française ou roumaine, mais pour celle universelle, car beaucoup d’entre elles sont classées
comme quelques-unes des plus célèbres et audacieuses sculptures du XXe siècle.
Fameuse c’est la statue « Mademoiselle Pogany » créée en 1913, qui représente une nouvelle
conception du portrait, d’une délicatesse exceptionnelle, aux yeux énormes comme ceux d’une libellule,
l’effigie d’une femme chargée de mystère.
Notable pour la Roumanie est l’ensemble sculptural de Târgu-Jiu, un hommage aux soldats
roumains de la Première Guerre Mondiale, composé de trois sculptures monumentales: la Table du
Silence, la Porte du Baiser et la Colonne sans fin. Plus que le bien connu esprit folklorique roumain
présent dans presque toutes les œuvres, l’ensemble de Târgu-Jiu porte aussi une dimension spirituelle:
l’expression du sentiment cosmique manifesté par la réunion des quatre éléments fondamentaux du
monde: l’eau (de la Rivière de Jiu), la terre (la Table du Silence, qui incorpore la terre), le feu (la flamme
qui représente le triomphe contre la mort, dans la Porte du Baiser) et l’air (l’essor de la Colonne sans
fin, qui escalade l’air vers l’éternité). Il y a aussi une dimension biblique de l’ensemble, les douze chaises
de la Table du silence symbolisent les douze apôtres, la Porte du Baiser suggère l’unité organique de la
famille et la Colonne sans fin décrit l’ascension permanente de l’âme vers l’éternité.
En guise de conclusion, j’affirme fièrement que Brancusi est l’image même du Roumain qui a eu
toujours de grandes aspirations et qui a travaillé ardemment pour léguer un véritable trésor universel à
la postérité. Brancusi lui-même a dit, en ce qui concerne ses oeuvres: « L’oeuvre de Brancusi n’est pas
une expression locale, elle est l’essence de la plus haute expression de la pureté universelle et restera au
long des siècles suivants le seul obstacle qui ne pourra pas être dépassé ».
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Le Savoir-Faire de la
Céramique Traditionnelle

La poterie est une occupation ancienne, pratiquée depuis les temps préhistoriques, comme on peut
le voir d’après les belles pièces de céramique, quand une civilisation remarquable s’est formée et
développée sur le territoire de la Roumanie actuelle. Elle est l’une des premières industries artisanales,
mais aussi une des plus anciennes formes d’expression de l’art populaire.
La céramique est un artisanat traditionnel unique. À quoi son unicité est-elle due? Évidemment au
fait qu’elle illustre des générations de savoir-faire et d’artisanat. Les hommes et les femmes se répartissent
pour le procès de fabrication. Celui qui pense que la poterie est faite facilement, est loin de la vérité, en
fait, le processus est long et difficile.
Les hommes choisissent la glaise, la prennent avec leurs mains, la nettoient, puis les potiers donnent
la forme de l’objet avec une technique de doigté particulière qui réclame concentration, force et agilité.
Sur un disque supérieur est placé le morceau d’argile et le disque inférieur est mis en mouvement par le
potier qui lui imprime un mouvement rapide avec son pied. De cette façon, la roue tourne obtenant des
formes circulaires avec des contours réguliers. Chacun a sa façon de modeler, mais tous respectent et
préservent des modèles traditionnels. Les femmes décorent les objets à l’aide de techniques spécifiques
pour tracer les motifs traditionnels et les transformer d’une façon fascinante. Donner la forme finale à
l’objet de l’argile nécessite une technique spéciale et une grande vitesse de travail.
Alors, la peinture de la céramique représente l’une des plus anciennes formes d’expression
artistique, à l’aide de laquelle de diverses civilisations communiquent. L’élément donne à la communauté
un sentiment d’identité dans la vie confuse, quotidienne. L’habilité de combiner les couleurs définit la
personnalité et le caractère unique de la céramique, comme ils sont pleins d’expressivité. Les couleurs ont
des nuances vives, rouge ou bleu. Le métier se transmet par l’intermédiaire de la famille, dans les ateliers
du maître à l’apprenti. L’étape de la décoration peut prendre de 5 à 20 minutes, en fonction de la
complexité du modèle et des dimensions de l’objet.
Les modèles sont délicats et prennent des valeurs symboliques: l’arbre ou la spirale de la vie, les
éléments cosmographiques: l’étoile et le soleil. Les pratiques artistiques adoptées par les artisans sont
basées sur la répétition, l’alternance et la symétrie: des cercles et des spirales. On y découvre une
étonnante richesse de techniques d’élaboration tout comme de formes représentées.
Au nord de la Roumanie, au bord des forêts centenaires, on trouve le village de Marginea renommé
par sa poterie noire. C’est une poterie qui a gardé pour l’essentiel les traits qu’elle avait au néolithique. Il
s’agit de la même forme et de la même technique de cuisson et d’ornementation. Cette poterie est de
tradition autochtone, dacique et on la retrouve en Moldavie et à l’est de la Transylvanie. Marginea est le
seul village ayant perpétué cette tradition.
La poterie polychrome de Horezu se fait remarquer par l’aspect brillant, émaillé. La décoration
circulaire, spécifique, est faite à l’aide d’un corn de bœuf dans lequel se trouve la peinture qui sera
appliquée par un tube de plume d’oie.
La décoration de la poterie de Korond est facilement remarquable. Sur le fond des pots qui est
toujours blanc on réalise des motifs floraux, la tulipe ou le lys, ou des oiseaux. Les pots en bleu de cobalt
sont peints d’une seule couleur, le bleu. D’autres pots sont ornés d’une combinaison de couleurs mais
toujours les mêmes : le marron et le vert.
Je vous ai donc présenté une histoire dans laquelle un humble morceau d’argile tourne quelques
fois autour de soi-même et se transforme dans un objet vivant, qui connaît l’élixir de la jeunesse éternelle.
Pas étonnant que ce savoir-faire ait été reconnu par l’Unesco comme une part du patrimoine immatériel
de l’humanité!
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La France, Terre Bénie
Attractions touristiques accablantes, innombrables vieilles églises, musées, ou galeries d'art
incroyables, nourriture délicieuse et diversifiée, gens polis, patients et accueillants - chacun de ces
mots décrit parfaitement la France, le plus grand pays d'Europe, connu comme «l'Hexagone».
En ce qui concerne l'histoire de ce pays, le personnage essentiel qui y a joué un rôle décisif
est Napoléon Bonaparte, un homme d'État et chef militaire français qui a pris de l'importance
pendant la Révolution française et mené plusieurs campagnes fructueuses pendant les guerres de la
Révolution française. Comme Napoléon, il fut empereur des Français de 1804 à 1814, et de nouveau
brièvement en 1815 pendant les Cent Jours. Napoléon a dominé les affaires européennes et
mondiales pendant plus d'une décennie tout en menant la France contre une série de coalitions dans
les guerres napoléoniennes. Il a remporté la plupart de ces guerres et la grande majorité de ses
batailles, construisant un vaste empire qui a régné sur l'Europe continentale avant son effondrement
final en 1815. Il est considéré comme l'un des plus grands commandants de l'histoire, et ses guerres
et campagnes sont étudiées écoles dans le monde entier. L'héritage politique et culturel de Napoléon
a été l'un des leaders les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire de l'humanité.
Célèbre pour ses vins et ses fromages, la France est la destination touristique la plus populaire
au monde avec 82 millions de touristes étrangers par an. Les visiteurs sont attirés par les villes
historiques, une belle campagne, les châteaux de la Loire, la Bretagne et la Normandie. En outre, la
France offre un climat agréable, d'excellentes plages sur la Côte d'Azur, la côte atlantique et l'île de
Corse, de vastes possibilités de sports d'hiver, notamment dans les Alpes et les Pyrénées, et une
culture riche avec de la nourriture et des vins sont parmi les plus célèbres du monde. Une partie
importante de l'UNESCO, ce pays est chargé d'attractions qui réunissent la science, l'éducation et la
culture. Le meilleur exemple de certaines attractions touristiques en France est la Tour Eiffel, le
symbole de Paris. La tour a été construite par Gustave Eiffel comme l'arche d'entrée de l'Exposition
internationale de Paris de 1889. À 324 mètres (1.063 pieds) de hauteur, c'est toujours le plus haut
bâtiment de Paris, offrant des vues imprenables sur la ville ci-dessous. Depuis sa construction, plus
de 200 000 000 personnes ont visité la Tour Eiffel, ce qui en fait l'attraction touristique payante la
plus visitée au monde. D'autres lieux à couper le souffle dans ce pays impressionnant pourraient
être: Le château de Versailles, qui est souvent associé à Marie-Antoinette, la reine française qui a
été décapitée pendant la Révolution française. Le palais royal a commencé comme un pavillon de
chasse en 1624 et est devenu plus orné au cours des années. Située à l'extérieur de Paris, Versailles
est connue pour la galerie des Glaces et ses magnifiques jardins; Bordeaux - un must pour les
amateurs de vin, produisant certains des plus grands vins rouges du monde. La région de Bordeaux
est divisée en régions et sous-régions. La Rive Gauche est consacrée à la culture du raisin cabernet
sauvignon tandis que les raisins Merlot sont cultivés sur la rive droite. Les vins blancs et les vins de
dessert sont également fabriqués à partir de raisins cultivés ici; ou Strasbourg est une ville médiévale
qui sert de capitale de l'Alsace. La vieille ville est marquée par d'étroites rues pavées flanquées de
bâtiments à colombages.
Pour finir, un pays chargé de culture avec une civilisation assoiffée de l'art dont la devise est
liberté, égalité, fraternité semble une utopie. Mais ce n'est pas une utopie, il existe et s'appelle
France.
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La Culture et les Différences Qui
Nous Ressemblent
Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous différencie? Et quelles sont les similitudes entre nous
et les autres? Ce sont des questions très difficiles à répondre clairement, mais il est connu que, depuis
le tout début, la population a essayé d’y répondre. Nous nous sommes installés et répartis dans tout
le monde et nous avons trouvé un but. Nous nous exprimons de manière unique et pourtant il y a
une étincelle qui nous maintient dans la même composition. Et voilà! C'est comme ça que la culture
est née. Et elle a été transmise de génération en génération, afin que nous ne perdions pas notre
authenticité. Le désir d'affirmer notre identité, de partager nos connaissances et nos valeurs nous
rapproche de nos âmes et augmente la joie de vivre les uns avec les autres.
Dans les racines de nos vies, les «trésors» sont étroitement liés à l’endroit d'où nous venons.
Nous sommes fiers des lieux où nous avons vraiment appris à être "des gens" et desquels nous ne
nous sommes pas écartés en dépit des tourbillons de notre histoire.
Dans tous les coins du monde, les gens ont leurs propres particularités et façons de manifester
la vie. Si nous devions faire un voyage aux Emirats arabes unis, nous découvririons un monde
différent du nôtre. Les hommes aux Emirats arabes unis portent un long vêtement ample en coton
blanc et à manches longues, qui tombe jusqu’à la cheville (plus il tombe bas, plus le statut social est
élevé), connu sous les noms de dishdasha ou kandoura (gandourah). Sur la tête, la ghutra (keffieh)
est maintenue par un bandeau en laine (agal). Les femmes portent principalement l’abaya noire qui
les recouvre de la tête aux chevilles, visage excepté.
Fait intéressant, la Roumanie prend son costume populaire et le transforme en un art pur.
Créés pour défendre les humains de l'inexplicable, les masques sont devenus dans le cadre des fêtes
d'hiver des accessoires importants dans la mise en scène des jeux populaires. La Moldavie se
distingue en conservant précieusement la tradition des jeux à masques. On retiendra les églises en
bois du Maramures et les costumes traditionnels de diverses régions. L'art populaire a connu une
continuité qu'on ne peut pas attribuer aux autres formes de l'art. Les motifs traditionnels des
costumes populaires sont inspirés par la nature, en utilisant une variété de couleurs et de modèles
uniques tels que les fleurs.
En atteignant le territoire asiatique, nous allons découvrir que, pour les Japonais, la nature
est un élément important. Les fleurs de cerisier sont un symbole et elles sont considérées comme
des fleurs nationales, incarnant la beauté et la puissance. Le Japon célèbre le festival “Hanami”,
dédié à ces fleurs. C'est une habitude que chaque année les hommes regardent la floraison, en prenant
un pique-nique. Le Japonais s’identifie souvent à la grue qui est un oiseau très populaire, représenté
sur les kimonos, comme un symbole de la longévité et de la chance, un résident de la terre des
immortels. Le kimono est formé de rectangles de tissus pliés et cousus, mais jamais recoupés; il est
rectiligne, tombant jusqu'aux pieds ou chevilles, suivant la formalité de l'ensemble et la personne
qui le porte. Sa particularité consiste dans ses manches très longues, pouvant aller jusqu'au sol pour
les kimonos des jeunes femmes (furisode).
La culture de chaque nation se manifeste sous la forme de l'art pour quiconque a des yeux
pour le regarder, de l’intelligence pour l'apprécier et une âme sensible pour s’y identifier.
À partir de cela, nous pouvons apprendre que nous faisons partie de quelque chose de plus
grand, de plus majestueux et que la grande image du TOUT auquel nous appartenons est la connexion
de milliards d'âmes qui se lient à travers l'auto-éducation, à travers leur propre expression.
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Anchetă sociologică:
Social-media și singurătatea omului modern

Progresul tehnologiei în ultimii ani a fost de o rapiditate uriașă, iar aceasta a adus după sine
o serie de modificări în viața oamenilor. Deși intenția acestor modificări era de îmbunătățire generală
a calității vieții, o mulțime de problem au răsărit odată cu acestea. Așadar, în ancheta noastră
sociologică desfășurată la nivelul Colegiului Nțional Radu Negru, am decis să abordăm una dintre
cele mai importante probleme apărute în ultimii ani. Aceasta este reprezentată de faptul că tinerii, și
nu numai, decid să își petreacă o bună parte din timpul lor liber navigând pe rețelele de socializare,
în detrimentul interacțiunii cu alți oameni.
Conștient sau nu, tinerii din zilele noastre alocă tot mai puțin timp socializării directe,
discuțiilor față în față, deoarece preferă confortul dat de trimiterea unui mesaj prin simpla tastare a
acestuia. În general, această trimitere rapidă de informații este văzută ca un beneficiu al tehnologiei,
însă de cele mai multe ori, oamenii tind să evite faptul că această comunicare ultra-rapidă are grave
efecte asupra dezvoltării tinerilor. Una dintre situațiile cele mai grave la care poate duce folosirea
exagerată a acestor rețele de socializare este înstrăinarea individului, ascunsă sub falsa impresie de
popularitate din mediul online. Așadar, tot mai mulți tineri își concentrează atenția în întregime
asupra mediului online: profilului lor, prietenilor de pe Facebook, urmăritorilor etc. Pentru mulți,
mediul online reprezintă oportunitatea de a deveni o cu totul și cu totul altă persoană față de mediul
real, oportunitatea de a-și crea propria identitate și de a stabili noi relații pe baza acestei identități
false. Pe de altă parte, mulți tineri sunt atât de prinși de activitățile lor din mediul online încât uită
cu totul că există viață și după monitorul calculatorului. Astfel, tendința actuală este de înstrăinare
accentuată față de valorile mediului real, cauzată de falsele satisfacții oferite de mediul online. Spre
exemplu, tinerii cu peste 500 de prieteni pe Facebook afirmă că doar o mică parte dintre aceștia le
sunt prieteni și în viața reală. Însă ce este și mai grav este faptul că în unele situații, tinerii sunt atât
de convinși de existența reală, palpabiă a acelor prieteni virtuali, încât își neglijează complet viața
socială reală, astfel nu doar că sunt excluși treptat din cercul de prieteni, ci chiar se exclud singuri.
Mai mult decât atât, problema a ajuns la un nivel atât de accentuat, încât tot mai mulți indivizi
preferă să își deschidă calculatorul atunci când se simt singuri și chiar se simt mai confortabil în
mediul online decât în mediul real.
În concluzie, direcția spre care se îndreaptă individul este de izolare și înstrăinare, în viitor
ajungându-se la incapacitatea lui de a relaționa. Folosirea în mod eronat a rețelelor de socializare
duce, după cum am văzut, la o serie de probleme la nivelul individului și implicit al societății.

CĂTĂLINA FLOREA, clasa a XI-a E
ANDREI SAVU, clasa a XI-a E
Prof. coordonator IOANA ORZEA
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Costumul Popular
Moștenirea Sacră a Neamului

Costumul popular întreține comuniunea dintre omul secolului al XXI- lea și strămoșii acestuia,
ținându-l în legătură strânsă cu viața și deprinderile celor ce au trăit înaintea noastră.
Portul românesc pentru femeile din Țara Făgărașului era alcătuit din ie (cu poale sau fără
poale), laibăr (vesta neagră purtată peste ie), fustă sau androc (fustă neagră, mai groasă, pentru iarnă)
dacă ia nu are poale, crătințe, șorț (se purta peste androc) sau șorț întors (se purta peste fustă și era
mai lung decât cel pentru androc).
Costumul popular de mireasă era bazat pe nuanțe de maro și galben: androc și laibăr maro, din
catifea, șorț maro din mătase și ie cu fir galben. În cap se purtau coronițe din flori de câmp și spice
de grâu pentru bunăstarea tinerilor căsătoriți.
Bărbații purtau ie largă, cu modele simple țesute cu alb sau negru și cioareci (pantaloni) albi
sau maro din cânepă sau in. La brâu, purtau șerpar (curea lată) din piele brodată cu flori. Portul
popular bărbătesc era mult mai simplu și mai puțin complex decât al femeilor.
Opincile (articol de încălțăminte) erau purtate doar în zilele de sărbătoare și în lunile friguroase.
În restul anului (din aprilie până în octombrie), oamenii mergeau pe uliță și în câmp fără
încălțăminte.
Încă din copilărie, fetele erau învățate de mame și bunici să țeasă la războiul de țesut și să
brodeze, urmând ca de la vârsta de doisprezece ani să pornească munca pentru lada de zestre, ladă
din lemn în care fetele puneau costume populare, perne, pături și așternuturi.
După cum spune și un vers din strigăturile populare de nuntă, ”(...)Uite două, uite trei,/ Făcute
de mâna ei,/ Uite trei și uite patru,/ Nu-s aduse din tot satu' (...)”, tot conținutul lăzii de zestre trebuia
să fie lucrat manual de tânăra mireasă, simbol al jertfei și dăruirii acesteia.
Așadar, strămoșii noștri au alcătuit din pânză și fir colorat, cu trudă și sacrificiu, cea mai
valoroasă moștenire a neamului - costumul popular. Fereastra sacră spre vremuri apuse.

GIORGIA GANEA, clasa a XI-a E
Prof. coordonator DIANA CURTICĂPEAN
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Pentru noi, tradiția este creația fiecărei generații care și-a lăsat amprenta în evoluția locului
iubit. Pe meleaguri de basm, la câțiva kilometri de Făgăraș, putem întâlni elemente tradiționale care
au dăinuit în Țara Făgărașului.
În trecut, unele dintre obiceiurile de acum aveau un alt impact și un rol mult mai important în
viața omului. Dintre acestea amintim: Nunta, Ceata și obiceiuri specifice anumitor sate.

Ceata
Este obiceiul cel mai așteptat al acelor vremuri, fiind singurul cadou al copiilor de
atunci, pentru că în comparație cu prezentul, trecutul nu avea un Crăciun cu brazi împodobiți
sau cadouri costisitoare, ci doar câteva ore de joc și voie bună în inima satului.
Ceata de feciori era alcătuită din cel mult 8 băieți cu vârste cuprinse între 17 și 24 de
ani.

Lolele
Fuga Lolelor este un obicei de origine săsească, menit să alunge iarna și spiritele rele, obiceiul
este consemnat încă din 1689. Lolele sunt personaje mascate, înfricoșătoare, cu un costum făcut
din cârpe negre, cu o mască pictată care nu lasă să se vadă purtătorul și cozi drăcești împletite din
cânepă. Ele fac un zgomot asurzitor cu ajutorul talangelor și al bicelor săsești din piele împletită
meșteșugit. Oamenii din sat le întâmpină cu gogoși și rachiu, pentru a răsplăti prosperitatea și
purificarea pe care o aduc la poarta fiecărui sătean.

Plugarul
Este un obicei tradițional prezent în câteva sate făgărășene. Acesta se desfășoară în
prima zi a Sfintelor Paști sau în a doua zi, mai exact în Lunea Luminată. Acest obicei
urmărește sărbătorirea celui mai harnic fecior al satului, ales mai apoi Vătaf al cetei. Este
o tradiție deosebită, rar întâlnită în satele din zilele noastre, dar mereu amintită prin glasul
bătrânilor.

Malaiul
Este un obicei specific satului Toderița, un obicei destinat relaxării,
instrumentul muzical principal fiind trâmbița. La începutul verii, tinerii flăcăi, în
capătul satului pe un deal, cu ajutorul lemnelor împrejmuiau un anumit spațiu,
unde, pentru a intra să te distrezi, trebuia să plătești o anumită taxă, nu foarte
mare […]

DIANA BICA, ANDREEA BUCELEA, FLORENTINA ICHIM, ANAMARIA LELUȚIU,
CĂTĂLINA RENGHIUȚ
Clasa a VII-a B
Prof. coordonator ANCA MOGOȘ
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Emo și stilul lor de viață

Am aplicat adolescenților intervievați
acest chestionar:
•

La punctul al treisprezecelea al
chestionarului (”îmi place să vorbesc
cu prietenii și familia”), 70% din
adolescenți au răspuns cu ”foarte rar”
sau ”aproape niciodată”, ceea ce
rezolvă obiectivul numărul doi al
studiului (descoperirea modului în care
aceștia se raportează la familie și
prieteni).

”-Deci nici acum nu s-au refăcut relațiile cu părinții tăi?
-Nu... Dar eu nu îi tratez ca pe niște părinți (dacă pot zice așa). Vorbesc cu ei ca de la om la om. Și mă
comport în consecință. Și SUNT ABSOLUT CONȘTIENT că ei au intenții bune. Dar fac rău în ciuda
intențiilor. Și știi la ce mă refer. Și pe lângă acel lucru, mai sunt multe similare.
-La ce te referi?
-Părinții încă consideră că exista bine și rău. Așa că este rău să îmi las părul lung pe ochi. Este rău să mă
îmbrac în negru. Este rău să ascult rock. Practic, ce nu le convine lor, ei îmi impun cu argumentul ”este
rău”... Și eu nu prea am ce să le răspund momentan... Dar ce nu conștientizează ei e că este vorba de
preferințe. Este că nu există bine și rău. Fiecare hotărăște pentru el.”
P.H. 18 ani
•

Datorită singurătății și depresiei, tinerii ajung să își facă rău fizic și chiar să posteze pe grupurile
publice de pe rețelele de socializare fotografii cu automutilare sau mesaje deprimante, îndemne la
sinucidere.

”-Ai avut în grupul tău de prieteni sau persoane care s-au rănit singure? (fizic)
-Da.
-Care a fost reacția ta cu privire la acest comportament?
-Eu nu pot avea nicio reacție. Înțeleg că nu este bine, dar pentru noi este singura cale de a scăpa de
durerea generată de o familie mizerabilă, părinți alcoolici sau oameni care știu doar să critice. Eu o fac
doar ca să mă descarc, oricum nimănui nu îi pasă. Nici dacă aș muri. Ai mei s-ar bucura că nu mai e
unul în plus de hrănit.”
D.A.-20 de ani
Concluzii
• În urma interviurilor am constatat că adolescenții emo sunt persoane singure și neînțelese care nu
acceptă ajutorul celor din jur.
•

Toți adolescenții intervievați s-au plâns cu privire la viața lor de familie, chiar fără să le fie adresate
întrebări cu privire la acest subiect.

GIORGIA GANEA, clasa a XI-a E
Prof. coordonator IOANA ORZEA
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DE LA FĂT-FRUMOS LA HARRY POTTER
Făt-Frumos este,
în mitologia românească,
personajul-erou pozitiv. În
majoritatea poveștilor, acesta
se luptă
cu balauri, zmei și vrăjitoare.

De asemenea, și Harry
Potter luptă împotriva
răului reprezentat de
creaturi malefice, dementori
sau de magia neagră.
La fel ca și spânul, Capde-Mort/ Voldemort este
personajul negativ care
urmărește obținerea
controlului asupra întregii
lumi.

Ca personaj de basm,
Spânul întruchipează forțele
răului, un fel de ZmeulZmeilor, care seamănă în
lume teroare, răutate și
violență.
Uriașii apar în basmele
românești ca niște oameni
foarte înalți și foarte puternici.
Ei locuiau izolați de ceilalți
uriași.
Zriptor-rocul este una dintre
cele mai mari păsări din lume.
Este o pasăre răpitoare și
inteligentă reușind astfel să își
procure hrana ușor.
Pasărea Măiastră este, pe
departe, cea mai frumoasă
ființă fantastică. Dacă o
privești poți orbi din cauza
măiestriei sale. Aceasta
dăruiește ajutor doar
oamenilor cu inima curată.

Singurul profesor uriaș
din Hogwarts trăiește
destul de izolat într-o
colibă micuță în
apropierea Școlii de
Magie și Vrăjitorii.
La Hogwarts, această
pasăre reprezintă
simbolul casei
Ravenclaw.
Elevii de aici sunt foarte
inteligenți.
Pasărea Phoenix
impresionează și ea prin
culorile penajului. Ea
renaște din propria
cenușă.

Un balaur este, în mitologia
românească, un animal
fantastic de dimensiune uriașă.
De multe ori are forma unui
șarpe cu aripi, reprezentând o
întruchipare a răului.

Dragonul este o
creatură mitologică, de
obicei descrisă ca fiind
un șarpe mare și puternic
sau o altă reptilă cu
abilități magice și
spirituale.

SMARANDA MĂNDUC, clasa a VI-a A
ANA-MARIA MOGOȘ, clasa a VI-a A
Prof. coorodnator ANCA MOGOȘ
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La Philosophie d’un Enfant Moyen

J’avais décidé d’affronter la vie. Ça faisait déjà quelques mois que je mettais de côté de l’argent,
avec acharnement, dans l’espoir que j’arriverais enfin à me débarrasser des monstres du passé et
m’enfuir dans le monde. J’étais prêt à m’assumer sans hésitation n’importe quels tourments, ne fûtce que pour me libérer, pour épancher le trop-plein de mon coeur séché à cause de tant de douleur,
car, vois-tu, cher ami, on n’est pas tous destinés à connaître le paradis de l’enfance. Qui l’aurait cru,
à cette époque-là, que, à l’ombre d’un garçonnet aux boucles dorées, aux yeux bleus et au visage
angélique, adoré de tous, se trouvaient, paradoxalement, deux créatures qui lui avaient donné la vie,
nommées parents, dépendants de drogues et d’alcool ?
Mais, ne t’inquiète pas, j’ai réalisé que la mutinerie n’était pas la solution adéquate, c’est
pourquoi j’ai opté pour une résignation temporaire. Et me voilà, mon ami, tourné en un être obéissant
et soumis, incapable de mettre fin aux trivialités de mes parents. Je ne connaissais pas l’amour et la
protection, je ne savais pas ce que ça signifiat avoir une famille. La solitude a été depuis toujours
mon unique et dévoué ami. Tu souriras, probablement, lorsque tu apprendras que cette même
solitude qui m’a conduit, plus tard, à une morbide misanthropie, a aussi éveillé en moi « l’appétit »
de parler tout seul.
Je n’avais que neuf ans, mais la vie que j’avais menée jusqu’alors m’a fait mûrir d’un coup.
Voilà que le célèbre cliché « La souffrance te rend mûr » est bien vrai, et je l’ai expérimenté moimême, dans mon corps et âme. Je n’ai pas eu le choix, Dieu sait mieux que nous ce que nous
méritons.
Les jours s’enchaînaient comme les gouttelettes de pluie tombant en cadence sur l’embrasure
de ma fenêtre, rongée aux caries et pourrie depuis tant d’années. J’avais accompli mes 18 ans, j’étais
conscient du fait que le temps de la révolte était bien arrivé, je ne pouvais plus résister. Mes
économies me suffisaient pour survivre, au moins jusqu’à ce que je réussisse à m’engager, mais la
fin novembre me retrouvait dans la même lueur blême de la petite pièce où j’avais passé mes 18 ans
d’existence, vibrant d’amertume. L’enfance m’avait laissé de profondes cicatrices, mais, sans
douleur, comment pourrions-nous, mon ami, savoir ce que c’est que le bonheur ? J’ai essayé de fuir
la souffrance qui me dévorait, mais en vain, j’ai cherché des refuges et j’ai été sous l’emprise des
obsessions. Ça permet de s’illusionner, ça raffermit l’âme, mais la suffoque sans même s’en rendre
compte, et à la fin on n’a plus de quoi se nourrir ...
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Ensuite, on a diagnostiqué une maladie incurable à mon père, maman souffrait de dépression,
et une étrange compassion pour ces gens autrefois si étrangers à moi m’envahissait peu à peu, si
bien que je n’ai pas pu les quitter. J’attendais. Je les voyais s’étioler, et moi, j’étais impuissant.
J’avais le coeur brisé. Même si je portais un masque d’acier, mon âme était atterrée, parce que, voistu, j’étais un être beaucoup trop fragile à l’intérieur. C’est de là qu’avait surgi ma dépendance de
l’écriture. J’étais accablé de sentiments, ils me bouleversaient, mais mon orgueil ne me permettait
pas de me confesser. Les confessions sont une faiblesse, en quelque sorte l’équivalent de « s’apitoyer
sur son propre sort », et dans un monde cruel, dépourvu d’espérance, cela signifie s’anéantir soimême, de sorte que j’ai choisi de rendre éternels mes souvenirs en les jetant sur le papier. J’écrivais
des poésies que je vendais par la suite pour gagner mon existence. J’étais devenu indépendant.
J’attendais, comme qui dirait, de me réveiller d’un cauchemar et de prendre conscience du fait que
ce qui s’était passé portait le sceau de la fiction et que j’avais vécu dans un univers imaginaire d’où
j’aurais pu m’évader.
La maladie de mon père persistait, tandis que des changements colossaux étaient en cours
dans notre famille, comme si elle venait de renaître de ses propres cendres, telle que l’oiseau phénix.
Je me sentais une personne accomplie pour la première fois dans ma vie. La rancoeur qui avait
contaminé tout mon être s’était dissipée comme les nuages menaçants après une tempête, et dans
mon âme renaissaient des fleurs que je croyais mortes. Mon père avait consacré ses dernières années
uniquement à sa famille à la suite d’une révélation qui l’avait ébranlé jusque dans la moelle des os.
Il essayait en vain de me rendre le paradis de l’innocence, de l’existence duquel je n’avais aucune
idée. Les vices l’avaient dégradé, je ne le reconnaissais plus. Mais l’ai-je jamais vraiment connu ?
Non. Mon coeur se le représentait comme un vide profond que j’étais parvenu à traiter avec
nonchalance.
Et voilà, mon ami, la malchance et la malédiction dont j’avais été la proie.
Après la mort de mon père, les déboires et les tourments se sont, petit à petit, mués en oubli
et le bonheur s’est frayé un chemin dans ma vie. La seule chose de prix qui m’était restée c’était
maman.
Je n’ai pas eu l’intention, mon cher ami, pas un seul instant, de t’attrister ou de tirer les larmes
de tes yeux. Je ne m’apitoie pas sur mon sort, je ne regrette plus rien, je me suis détaché du passé.
Je te donne un seul conseil, apparemment banal: apprends à apprécier ce que tu as et à vivre chaque
chose en son temps, car lorsque l’âge de raison te dévoilera certains aspects de la réalité telle quelle,
tu t’apercevras que c’est déjà trop tard, que la vie n’a été qu’une course harcelante.

PRIX JEUNESSE (PRIX LYCÉE)
SIMONA GRIDAN, clasa a XII-a B
Prof. coordonator LIDIA GRECU
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Désolation de la Forêt
Un rayon de lumière essaie de pénétrer
Parmi les tristes branches jusqu’à un monde écoeuré.
De se frayer un chemin jusqu’à cette terre lointaine
Et se mirer ensuite dans l’eau de la fontaine.
Une goutte d’eau dégouline sur une feuille, lentement,
Annonçant de loin la naissance d’un gémissement.
Une lamentation de la forêt séculaire,
Une plainte ancienne de ce monde tellement arbitraire.

La Forêt
La forêt peut m’entendre !
La forêt peut bien me comprendre !
La forêt se met à verdir
Pour que mon âme puisse s’épanouir !
La mousse, les galets et l’eau
Peuvent te dire comment c’est beau
Cet endroit comme un tableau
Dont le charme t’attire sitôt.
La forêt me surveille,
La forêt m’émerveille,
La forêt a le coeur serré
Si l’espoir en est chassé.

Secrets de la Forêt
La sente dérobée vers la forêt te conduit,
Endroit où des oiseaux l’agréable gazouillis
Peut te dévoiler les secrets des arbres sages,
Sapins, peupliers et infinis feuillages.
Les feuilles de l’aune sur le sol sont tombées,
De forts vents et des pluies l’ont effeuillé.
L’eau se perd dans la montagne, complice
De la forêt le secret supplice
Qu’elle a daigné faire connaître en coulant
À travers le monde, du levant jusqu’au couchant
Où s’évanouit, dans le lointain éternel,
Le mystère profond d’une forêt immortelle.

DIPLÔME D’ENCOURAGEMENT
SABINA CONȚIU, clasa a XI-a A
Prof. coordonator LIDIA GRECU

Automne Écarlate
Cela sent partout dans l’air le feu et la mort
Et la gelée blanche sur la campagne s’endort.
Le gravier revêt, écarlate, son long vêtement
D’épis, de feuilles et de chaumes brûlés cruellement.
La chaleur de fructidor a, hélas, pâli ;
La terre, telle une crypte, se retrouve froide, démunie.
L’automne impitoyable ordonne au vent
De tisser un habit de feuillage à la terre.
Mon chagrin sauvage piqué d’un étrange souhait
Se réverbère atroce dans les cimes des grandes forêts.
Enfermée dans la geôle de cette saison frileuse,
Je suis assiégée par la pluie qui tombe, insidieuse.

Le Brasier de L’amour
Si tu ériges une maison,
Immortel site majeur,
Remplis-en mon âme, s’il te plaît,
Toi, mon fol envahisseur.
Des fenêtres pleines de désir
Je veux que tu bâtisses
Et de macabres passions
Que tu les garnisses.

Prisonnier
Dans la Cité du Temps
Mon écho reste enfermé.
Le septième jour l’y surprend,
Me revoir c’est son souhait.

Que tu emportes, mon bien-aimé,
Ton âme à jamais tourmentée
Qui pour l’amour de moi
Vois-tu, elle reste enflammée.

Une seconde, paraît-il, en vaut sept
Sept équivaut à un infini
Dans le peuplier, sur le faîte,
Le vent frémit au ralenti.

Viens, colle-toi contre moi,
Libère ta passion effrénée,
Laissons-nous brûler ensemble,
Un feu, deux pailles embrasées.

Ah, si un beau jour le Monde
Voulait bien lui prêter
Une seconde, seulement une seconde,
Je crierais et il se libérerait.

DIPLÔME D’ENCOURAGEMENT
GIORGIA GANEA, clasa a XI-a A
Prof. coordonator LIDIA GRECU
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CREAȚII LITERARE

Zâna Soarelui
Basm modern
Demult, tare demult, pe un tărâm foarte îndepărtat, peste 7 mări și 7 țări, trăiau două surori: Ana și
Maria. Acestea locuiau în mijlocul unei păduri, într-o cabană din lemn.
Într-o zi, pe când se jucau amândouă, au văzut ceva în tufișuri. Au mers să vadă ce este. Ajunse
acolo, s-au întâlnit cu o fată vulpe cu ochii roz ca miezul pepenelui. Avea o coadă de pisică, urechi mari,
prinse într-un coc frumos și o rochie la fel de roz. Fetele s-au speriat crezând că le va mânca, dar ea le-a
spus cu glas duios:
- Stați, fetelor! Eu sunt Zâna Soarelui.
Fetele s-au întors uimite:
- Poftim? Tu ești Zâna Soarelui? Mama ne-a spus că ești o zână frumoasă, cu păr de culoarea
Soarelui și rochia asemenea unei petale de lalea.
- Eu sunt! Am vrut să vin pe Pământ să găsesc ajutor, deoarece dragonul de pe planeta Orc a venit
pe Soare, mi-a luat puterile, m-a transformat în vulpe și m-a trimis aici. Numele meu este Coco și trebuie
să mă ascund de vânătorii care vor să mă vâneze! Soarele este în pericol! Dragonul intenționează să îl
oprească și să termine cu acest Sistem Solar pentru totdeauna!
- Te vom ajuta!
Cele trei fete merseră, merseră, cale lungă să le-ajungă, până au ajuns pe tărâmul vrăjitoarei Iuiu
care era foarte bună prietenă cu Coco. Aceasta le-a explicat că există doar o cale prin care ar putea să
învingă dragonul: o găleată de apă din râul Vert, râul zânelor de pe Pământ. Râul era foarte aproape, așa
că au luat-o pe jos. Acolo, păzitorul râului, adică zmeul, dormea. Le-a fost foarte ușor să ia apa și s-au
întors la Iuiu.
- Cum vom ajunge pe Soare? întreabă Coco.
- Hmm… Puteți să vă duceți cu duocornul și cu pandicornul, dar mai întâi trebuie să vă opriți la
râul Rainbow și să îl lăsați să mănânce pufarine, pentru a produce destule curcubeie.
- Bine, mulțumim!
Au mers să alimenteze animalele și au plecat spre Soare. Acolo, dragonul stătea la caldură.
- Văd că ați ajuns! Hai să vedem cine este mai puternic!
Pandicornul și duocornul l-au bătut bine, bine, iar apoi Coco a folosit apa magică pentru a-l răcori.
Acesta a plecat cu coada între picioare acasă, Coco și-a recuperat puterile, doar că a rămas vulpe. Pe
Pământ totul a revenit la normal.
Și-am încălecat pe-o căpșună și v-am spus o mare minciună.

ANDREEA COTOCEA, clasa a V-a A
Prof. coordonator ANCA MOGOȘ
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Poveste
Mă numesc Andrada și sunt o fetiță de 10 ani împliniți. Locuiesc într-o căsuță izolată, lângă pădure,
cam la 30 km de oraș, fapt care credeam eu că îmi dă un aer mai interesant. Voiam să par Heide, fetița
munților, dar eram conștientă că această comparație este exagerată.
Atunci când eram doar un copilaș, părinții mă certau mereu pentru toate năzdrăvăniile mele. Fiind
singură și neavând pe cine să dau vina, m-am gândit să îmi creez un prieten imaginar care să suporte
toate certurile pe care le primeam din partea părinților.
Aveam o curte foarte mare, plină cu animale, cu care mă jucam mereu. Motanul Noir era cel mai
leneș și avea niște mustăți imense, pe care într-o zi, m-am hotărât să i le tai, pentru a arăta mai bine. Însă,
sărmanul motan a început să miaune groaznic și să meargă bezmetic prin curte. Seara, mama i-a adus
mâncarea lui preferată, dar el nici nu s-a atins de ea. I s-a părut foarte ciudat și m-a întrebat ce a pățit.
Eu, calmă, i-am răspuns că prietenul meu, Mister Caramel, i-a retezat mustățile, pentru a arăta mai bine.
La început, mama a fost foarte mirată de prietenul pe care îl vedeam doar eu, dar apoi m-a îndemnat să
îl sfătuiesc pe Mister Caramel să mănânce el mâncarea motanului, pentru că acesta, fără mustăți, nu mai
simte mirosul.
Un alt prieten jucăuș era Sparky, un imens câine mioritic. Avea ochii ascunși între plete și mi se
părea că nu vede bine, de aceea am luat o foarfecă și i-am decupat tot părul din jurul ochilor, astfel încât
bietul câine arăta asemeni unei fantome. Odată ce am terminat isprava, m-am furișat în casă, să pun la
loc foarfecele, iar tata, văzându-mă, m-a întrebat ce fac cu ele. I-am răspuns că nu eu le-am folosit, ci
Mister Caramel, care devenise un stilist de câini. Tata, fiind la curent cu prietenul meu, i-a transmis
acestuia să îi pună o pereche de ochelari de soare bietului câine care nici nu mai putea să își țină ochii
deschiși din cauza luminii puternice.
Aveam părul lung și întotdeauna îl purtam nepieptănat, iar mama mă atenționa mereu să îl îngrijesc
și să îmi prind bretonul cu o cordeluță. Însă, pentru că prietenul meu tocmai devenise un expert în tăierea
părului, am hotărât să îl las să îmi taie bretonul cât mai scurt posibil. Nu mică mi-a fost mirarea când mam uitat în oglindă și am constatat că de cealaltă parte mă privește o fetiță cu breton ciuntit, care semăna
izbitor cu mine. Părinții au râs cu lacrimi, dar timp de o lună, eu nu am putut ieși din casă din cauza
rușinii. Cu această ocazie, am hotărât să mă despart de Mister Caramel, care numai prieten adevărat nu
a fost. Părinții mei au fost foarte fericiți, iar eu am învățat că este important să îmi asum greșelile.

ANDRADA DĂBIȘTE, clasa a V-a B
Prof. coordonator MIOARA ARSENE
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