
Am ajuns din nou în acel 
moment din an în care îmi 
pun din nou întrebarea ce 
am făcut bine și ce nu, atât 
pe plan  familial , cât și pe 
plan profesional. De ase-
menea, mă gândesc dacă 
am greșit sau ce ar fi tre-
buit să fac pentru ca pla-
nurile propuse să fie duse 
la bun sfârșit. Dar nu pot 
să nu-mi amintesc de re-
zultatele elevilor noștri, 
care, anul acesta  au fost 
cele mai bune din ultimii 
ani (felicitări din nou!). 

Cu fiecare clipă care ne 
apropie de sărbătoarea 
naşterii Domnului şi de 
sfârşitul de an, am o do-
rinţă tot mai puternică să 
împărtășesc bucuria ce 
trebuie să ne însoțească o 
dată cu intrarea în noul an. 
De aceea, dragii mei co-

legi, toate gândurile mele 
de bine se îndreaptă către 
voi, și desigur, către fami-
lia mea.  

Îmi place să cred că si noi, 
profesorii acestui frumos 
liceu,  suntem o singură 
mare familie, care avem 
nevoie să conștientizăm 
acum,  mai mult decât 
oricând că este bine să fim 
uniți, să fim  mai buni , 
mai corecți,   în această 
lume în care doar 
noi ne putem face 
totul frumos în ju-
rul nostru.  

Nu este vorba de un 
simbolic și poate 
devenit banal „La 
mulți ani”, ci de un 
sentiment mult mai 
profund care mă 
determină să vă 
îmbrățișez cu drag 
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și să vă mulțumesc că îmi 
sunteți colegi.  

Din inimă, cu drag și res-

pect, prof. Alexandra     

Gabriela Marinescu (dir. 

adj.)  



 Cercul  Pedagogic al profesori-
lor de Limba și literatura română – gim-
naziu – a fost organizat de Inspectoratul 
Școlar Județean Dâmbovița și s-a desfă-
șurat la Liceul Teoretic „I.L.Caragiale”, 
Moreni, pe data de 18 noiembrie 2014. 

Tema activităţii a fost Tratarea 
diferențiată și individualizarea predării 
– învățării – evaluării pentru asigurarea 
progresului școlar al tuturor elevilor. 

La  cerc au participat profesorii 
de Limba și literatura română din cadrul 
Centrului Metodic Moreni. 

În prima parte a activității, prof. 
Mihaela Dulea a susținut lecția demon-
strativă cu titlul Poezia lirică. Text-
suport : Curcubeul, de Dimitrie Anghel. 

După desfășurarea lecției, pro-
fesorul propunător a prezentat scenariul 
didactic și punctele tari ale lecției ( im-
plicarea elevilor, realizarea sarcinilor 
propuse, metodele folosite) 

Profesorii participanți au apre-
ciat metodele folosite („ Acvariul”, inte-

rogarea reciprocă, Harta conceptuală, 
cvintetul, „ABC”), creativitatea elevilor,  
deschiderea spre nou a doamnei profe-
sor, îmbinarea metodelor tradiționale cu 
cele moderne,  modalitatea de captare a 
atenției , prin  prezentarea unor imagini 
ale unui curcubeu, însoțite de o melodie 
cu un mesaj asociat imaginilor, dar și 
buna comunicare profesor-elev. 

 Activitatea a continuat printr-o 
prezentare a materialelor elaborate în 
cadrul grupului de lucru, urmată  de o 
dezbatere pe tema cercului , în care pro-
fesorii au propus diferite modalități prin 
care se poate realiza tratarea diferențiată: 
fișe de lucru individuale, lucrul pe gru-
pe, portofoliile. 

Activitatea s-a încheiat prin 
organizarea unui atelier de lucru , în care 
profesorii au lucrat pe grupe și au pre-
zentat produsele finale. 

profesor Diaconu Constanta- Liceul 
Teoretic ,,I.L.Caragiale’’Moreni a pre-
zentat referatul ‘’LECTURA  IMAGI-
NII’’ .                                                                                 
Au fost discutate detaliile referitoare la 
desfășurarea olimpiadei de limba fran-
ceză-faza din școală si cea loca-
lă ,ambele urmând sa fie găzduite de 
Liceul Teoretic ,,I.L.Caragiale’’Moreni. 

                                                                                             

                                                                                        
Prof. Săndulescu Cristina                                                                                                                                                         
Prof. Florea Cristina 

    Luni,17 noiembrie 2014, la Liceul 
Teoretic ,,I.L.Caragiale’’Moreni s-a 
deșfășurat întâlnirea profesorilor de lim-
ba franceză din Centrul Metodic Moreni. 
Tema acesteia a fost ,, PLANIFICATI-
ON DES COURS EN OPTION’’, repre-
zentând un subiect important in realiza-
rea planificărilor si a orelor de opțional 
atât la clasele de gimnaziu cat si pentru  
cele de liceu. Această activitate a fost 
organizată de responsabilul Centrului 
Metodic Moreni, doamna profesor Cris-
tina Săndulescu ,iar materialele prezen-
tate au fost următoarele:,, PERFECTI-
ONNEZ VOTRE FRANÇAIS’’-curs 
opțional realizat de doamna profesor 
Simona Georgescu Liceul Teore-
tic ,,I.L.Caragiale’’Moreni, “LE FRAN-
ÇAIS AVEC NINO’’-curs opțional pen-
tru clasele pregătitoare, prezentat de 
doamna profesor Matei Daniela, Scoală 
Gimnazială Ghirdoveni ,’’ METODO-
LOGIA PROIECTARII SI APLICARII 
CURRICULUMULUI  LA DECIZIA 
SCOLII’ ’Power Point întocmit de 
doamnele profesor Florea Cristina si 
Săndulescu Cristina- Liceul Teore-
tic ,,I.L.Caragiale’’Moreni, iar doamna 
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În semestrul I al anului școlar 
2014-2015 , în data de 3 noiembrie 
2014 , Liceul Teoretic ,,I.L. CARAGIA-
LE ” Moreni a găzduit Cercul  pedago-
gic al profesorilor de limba engleză din 
zona metodică Moreni. Tema aprobată 
de Inspectoratul Școlar al Județului 
Dâmbovița  prin Inspectorul Școlar de 
Specialitate Limba engleză, d-na profe-
sor  Maria Mirică, a fost GUIDELINES 
IN PLANNING OPTIONAL CO-
URSES , iar activitățile desfășurate au 
avut loc conform planificării judicios 
realizate de responsabilul de Cerc meto-
dic, d-na pofesor Camelia Vasilescu.   

Prima parte a întâlnirii a constat 
din prezentarea informațiilor necesare în 
vederea proiectării și organizării cursuri-
lor opționale, activități cu titlul 
’Stimulating Cultural Awareness thro-
ugh Optional Courses’, realizate  de d-
na profesor Mirandolina Matei ,  Liceul 
Teoretic ,,I.L. Caragiale” Moreni, res-
pectiv, ’English 2.0 – Hi-Tech Ideas for 
Optional Courses’, realizate de  d-nul 
profesor. Căpeneață Ionuț, Liceul Teore-
tic ,,I.L. Caragiale” Moreni.  

Al doilea punct din agenda 
întâlnirii a fost reprezentat de activitățile 
practice cu titlul ’Activities for Stimula-
ting Cultural Awareness’, care au fost 
efectuate de d-na profesor Mirandolina 
Matei împreună cu următorii elevi ai 
Liceului Teoretic  ,,I.L. Caragiale” Mo-
reni: Ana Maria Angelescu (clasa a XII-
a A), Radu Marian Marinescu (clasa a 
IX- a A), Teodora Maria Nanu (clasa a 
XII-a A), Andreea Bianca Săndulescu 
(clasa a XII-a A), Andreea Stroe (clasa a 
XI-a A ). Elevii sub îndrumarea d-nei 
profesor au prezentat modalități  de dez-
voltare a competenței culturale, accentu-
ând rolul proiectelor școlare internațio-
nale în vederea îmbunătățirii acesteia, 
iar pentru reliefarea practică, ei au efec-
tuat o trecere în revistă a produselor 
finale  realizate în cadrul Parteneriatului 
Școlar Multilateral Comenius ’Let’s 
First Understand Our National Heritage 
in order to Define and Build Our Euro-
pean Identity’, proiect coordonat de Li-
ceul Teoretic  ,,I.L. Caragiale” Moreni, 
în anii școlari 2013-2015.  

Următorul aspect al Cercului 

pedagogic a fost o dezbatere cu titlul 

’Manual plus digital- Magic English 

for grade I: Didactic Activities for     

Young Learners of English’, activitate 

coordonată de d-na profesor       

Camelia Vasilescu , Școala Gimnazi-
ală Nr. 1 Moreni.               

Partea finală a întâlnirii a fost 
dedicată prezentării rapoartelor privind 
testele inițiale și de evaluare,  rezultatele 
obținute de elevi la Olimpiada de limba 
engleză  2014, la concursuri și competi-
ții de profil în anul școlar 2013-2014. 

Această întâlnire a fost un ade-
vărat schimb de experiență care prin 
conținuturile științifice și didactice pre-
zentate a reliefat  deschiderea spre nou 
pe care profesorii de limbă engleză o au. 
 

 
 Prof. Mirandolina Matei 

 Elevii și profesorii din cadrul 
Liceului Teoretic “I.L Caragiale” Mo-
reni și-au ales în seara de 21 noiembrie, 
cel mai frumos și talentat cuplu din li-
ceu. Organizatorii au fost mult mai in-
spirați anul acesta, aducând in plus aces-
tui eveniment și titlul de Mister, un lucru 
inedit. În competiție au intrat în acest an 
șase cupluri : Enache Bianca și Sebasti-
an Păunescu, Ștefania Lupu și Mihai 
Sebastian, Zurzur Ana și Pahome Ste-
fan, Rabaea Alexandra și Dumitrescu 
Petruț, Guran Andreea și Voicu Ionuț , 
Ruxandra Rădulescu și Cucu Florin. 
Deși s-au înscris separat , pe parcursul 
concursului s-au comportat ca un adevă-
rat cuplu demn de “Miss & Mis-
ter” .Cele șase probe de concurs au fost 
concepute special de către organizatori 
pentru a pune în valoare aptitudinile 
candidaților la titlurile de Miss și Mis-
ter : Proba de cultură generala, proba de 
dans, proba “Superstars” , proba surpri-
ză, proba de sport și proba de seară. At-
mosfera a fost una extraordinară datorită 
numărului foarte mare de spectatori, 
ceea ce denotă că distracția și voia bună 
au fost la ele acasă. Timp de aproape trei 

 Liceul Teoretic “I.L.Caragiale” 
Moreni și-a desemnat la sfârșitul săptă-
mânii trecute cel mai frumos, talentat și 
curajos cuplu al liceului. În această com-
petiție s-au înscris inițial șase cupluri, 
bine pregătite, toate având șanse reale de 
a intra în râvnitul titlu de “Miss & Mis-
ter”.  Aceștia au fost încurajați de peste 
700 de elevi și profesori. La final, titluri-
le de Miss și Mister au fost adjudecate 
de Ruxandra Rădulescu și Dumitrescu 
Petruț. Câștigătorii au sărbătorit cum se 

cuvine, 
bucuria 
lor fiind 
imortali-
zată în 
zecile de 
poze făcu-
te alături 
de prie-
teni și 
colegi. 

ore, concuren-
ții au fost încu-
rajați si răsplă-
tiți de aplauze-
le publicului. 
De asemenea, 
in pauzele din-
tre probe, elevi 
ai liceului au 
susținut recita-
luri si numere 
de dans. Nimeni nu a simțit când s-a 
scurs timpul până la momentul cel mai 
așteptat al serii, anunțarea câștigătorilor. 
În timpul în care jurații și-au desemnat 
câștigătorii , invitatul special al serii, 
Miss Mary a ridicat sala cu vocea sa si 
cu un spectacol pe cinste. 

LICEUL TEORETIC ,,I.L. CARAGIALE ” MORENI , GAZDĂ A CERCULUI PEDAGOGIC AL 
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 Aceste activătăţi cu prilejul 
sărbătoririi Halloween-ului, o sărbătoare 
internaţională, au urmărit pe lângă cele-
brarea evenimentului câteva obiective cu 
privire la dezvoltarea internă a Români-
ei. Promovarea castelului Peleş prin evi-
denţierea “Legendei lui Dracula” , fă-
cându-se referire şi la domnia lui Vlad 
Ţepeş.  
 Alistar Gabriel, un elev de la 
clasa 10G, a pregătit un filmuleţ prin 
care a prezentat o combinaţie între di-
vertismentul contemporan legat de vam-
pirism şi cultura românească, cu evi-
denţierea importanţei castelului Bran, ca 
atracţie turistică reprezentativă pentru 
România. Îmbinând "utilul cu plăcutul", 
participanţii au aflat câteva informaţii 

referitoare la legendele tradiţiona-
le româneşti. Un alt aspect care 
trebuie menţionat este amenajarea 
unui loc pentru bagaje. Concursu-
rile din cadrul acestui proiect au 
avut un impact pozitiv asupra 
participanţilor, cei mai mulţi im-
plicându-se în mod involuntar, 
lăsându-se pradă spontaneităţii. 
Cu prilejul organizării acestui 
eveniment, am descoperit impli-

care,iniţiativă,altruism şi determinare. 
Valorile reprezentative unui elev care 
poate deveni un stâlp al societăţii pe 
viitor, sunt prezente şi în mentalitatea 
elevilor din acest liceu, acestea trebuie 
promovate şi duse la stadiul în care con-
tribuie considerabil la dezvoltarea perso-
nală. 
 Pe lângă toate aceste lucruri, 
noi considerăm această petrecere o 
reuşită pentru că am avut ocazia să 
ne împărtăşim ideile cu ceilalţi şi să 
lucrăm împreună, ca o echipă. Toate 
emoţiile pe care le-am avut şi fiecare 
zâmbet pe care l-am obţinut prin 
prezentarea unui costum amuzant sau 
prin prinderea eşuată a unui măr, au 
fost momente unice. 

EVENIMENT-  LANSARE DE CARTE 

În data de 14.11.2014, ora 12,a avut  loc 

la Centrul de Documentare şi Informare 

de la Liceul Teoretic „I.L.Caragiale” 

Moreni, lansarea romanului „NĂVALA 

NORILOR” de Iulian Moreanu (pt. con-

formitate, prof. Ciocodeică Gheorghe). 

Romanul a fost prezentat  de scriitori 

membri ai U.S.R. şi ai Societăţii Scriito-

rilor Târgovişteni.La eveniment au parti-

cipat  elevii, cadrele didactice şi  toţi 

iubitorii de carte şi de frumos în general, 

din liceul nostru și din Moreni. 

Petrecere Halloween 2014 
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               Ziua de Moş Nicolae am sărbă-
torit-o şi de data acesta în spiritul dărni-
ciei proverbiale a Sfântului. Şi tot îm-
preună. Deşi sărbătoarea s-a potrivit 
anul acesta într-o zi de weekend, corul 
de voluntari ai Liceului Teoretic 
„I.L.Caragiale” a pornit la drum cu tot 
atât de mult entuziasm ca şi în anii tre-
cuţi, însoţiţi de profesorii Grigore Ioniţă, 
Monica Zamfir şi Ionuţ Căpeneaţă. Ne 
aşteptau deja la slujba religioasă din 
Biserica “Sfinţii Voievozi” gazdele 
noastre, preoţii Ionuţ şi Mihail Zamfir, 
împreună cu enoriaşii parohiei Iedera, 
mulţi dintre ei fiind bunicii şi părinţii 
copilaşilor beneficiari ai Şcolii gimnazi-
ale din comună. Micuţii, prezenţi la sluj-
bă în număr mare, erau însoţiţi ca de 
fiecare dată de doamna director Gabriela 
Soare.  

          Am participat astfel împreună la 
slujba religioasă, aşteptând vremea ace-
ea magică în care să dăruim ascultători-
lor noştri colinde. Într-un anumit mo-
ment din slujba Sfintei Liturghii, părin-
tele a ieşit înaintea noastră pentru a ne 
vorbi despre semnificaţia sărbătorii reli-
gioase, dar mai ales despre viaţa exem-
plară a Sfântului Nicolae, un model de 
altruism şi dăruire în slujba semenilor. A 
poftit apoi pe micuţii elevi ai parohiei 
Iedera să îşi unească vocile într-un cân-
tec, iar eforturile lor au fost răsplătite cu 
daruri dulci şi gustoase. A venit apoi şi 

vremea noastră, a voluntarilor SNAC, să 
vestim oamenilor începutul Sărbătorii 
Crăciunului. Au cântat din toată inima 
cu voci magice şi curate: Serena Istodor 
(clasa a IX-a A), Iulia Manea (clasa a IX
-a B), Gabriela Iordăchioiu, Theodora 

Bocin şi Alexandru Măzăreanu (clasa 
a IX-a E), Andreea Ivănuţă (clasa a IX-a 
F), Robert Andrei, Marius Chiriţoiu, 

Răzvan Dobre şi Daniel Stoicescu 
(clasa a X-a A), Marian Ciobanu (clasa a 
X-a F), Rebeca Nica, Alexandra Dom-
nescu, George Bogdan Petrică, Ionela 
Adriana Anton, Ioana Cristina Şer-

ban, Bogdan Manta şi Simona Bu-

leandră (clasa a X-a D),  pregătiţi de 
preotul şi profesorul Marius Vintilă. 
Copiii ne-au confirmat o dată în plus 
devotamentul lor altruist, plăcerea de a îi 
bucura pe oameni cu vocile lor, de a îi 
sensibiliza odată cu emoţia colindelor 
creştine.  

            Am simţit toţi cei prezenţi în 

biserică magia corului de colindători. 

Am văzut lacrimi de emoţie în ochii 

celor vârstnici, bucurie pe chipul micilor 

noştri beneficiari, care au petrecut astfel 

o zi de sâmbătă în spiritul adevăratului 

Moş Nicolae.  

  Prof. Monica Zamfir 

  

ciurile, dar nici mesajele călduroase din 
partea voluntarilor: „Sănătate şi multe 
bucurii alături de cei dragi!” sau 
„Sărbători frumoase şi rezultate bune la 
învăţătură!”. Mai mult decât atât, având 
experienţa activităţilor caritabile de anul 
trecut, voluntarii noştri au donat şi îm-
brăcăminte, marcând astfel şi 
„Săptămâna hăinuţelor prietenoase” 
din programul activităţilor SNAC. În 
punguţe, îmbrăcămintea era deja sortată 
pe categorii de vârstă şi etichetată. Copi-
ii voluntari nu au uitat să strecoare prin-
tre hăinuţe şi mici surprize: jucărioare, 
cărticele, periuţe de dinţi, săpunuri în 
formă de inimioară... 

         Imediat ce totul a fost gata, am 
încărcat pachetele cu bucurii în maşini şi 

           Săptămâna 17-21 noiembrie a 
fost anul acesta dedicată colectării şi 
donării de fructe şi legume. Având ca 
model activitatea realizată de voluntarii 
liceului nostru în anul şcolar trecut şi 
îngrijindu-ne până şi de cele mai mici 
detalii, am stabilit un punct de colectare, 
un termen limită şi ... ne-am pus pe trea-
bă cu toţii. Voluntarii noştri, profesori şi 
elevi de toate vârstele, au format din 
proprie iniţiativă echipe de lucru şi au 
pornit la cumpărături, având grijă ca în 
punguţe să aşeze, pe lângă fructe şi legu-
me (mere, portocale, cartofi, morcovi, 
zarzavaturi...), şi alte alimente de bază, 
cu care părinţii copiilor beneficiari să le 
poată pregăti prăjituri şi mâncăruri gus-
toase. Nu au lipsit din pachete nici dul-

am parcurs cu emoţie drumul spre Iede-
ra, cu destinaţia Şcoala gimnazială din 
comună. Voluntarii de serviciu au fost 6 
elevi: Sabrina Stătescu, preşedinta CŞE, 
Andreia Teslaru, Giorgiana Oprea, Lo-
rena Biriş, Petruţ Dumitrescu, Costin 
Scurtu şi 5 profesori: Alexandra Mari-
nescu, directorul liceului, Constanţa 
Diaconu, Iustin Marinescu, Gabriel 
Chişulescu şi Monica Zamfir, cărora li s
-a alăturat şi preotul paroh al Bisericii 
„Sfinţii Voievozi” Iedera, părintele Mi-
hail Zamfir.  

       Ca de fiecare dată, ne-a întâmpinat 
gazda noastră, doamna profesoară Ga-
briela Soare, directorul şcolii, împreună 
cu micii beneficiari, pregătiţi să ne cânte 
de bun venit. Am revăzut cu această 
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ocazie ochişorii aceia mari, extrem de 
curioşi, care ne priveau parcă în aştepta-
re, ca şi cum în faţa lor se afla acel gen 
de cortină magică, gata-gata să se ridice 
şi să dezvăluie surpriza... Mulţi dintre ei 
ne-au fost gazde şi beneficiari ai activi-
tăţilor desfăşurate în anul şcolar trecut în 
cadrul parteneriatului SNAC.  Alţii erau 
bobocei proaspăt sosiţi în şcoală. Nu ne 
cunoşteau, dar auziseră de la cei mai 
mari despre vizitele noastre. Curiozita-
tea şi surpriza pluteau în aer, izvorând 
parcă din ochii lor mari, sclipitori... Cu 
toţii aşteptau să ajungă la ei pachetul 
potrivit. De grija asta, uitaseră chiar şi să 
zâmbească! Am zâmbit noi din tot sufle-
tul, pentru a îi susţine, pentru a îi încura-
ja... Iar cele mai frumoase momente au 
fost îmbrăţişările! Au spus mai mult 
decât o mie de cuvinte! La fel şi fotogra-
fiile realizate! 

                                                                                                  
Prof. Monica Zamfir 

         Această activitate de voluntariat 
mă face să realizez câtă nevoie de ajutor 
au unele persoane şi mi-a oferit posibili-
tatea să fac ceva pentru ei. Când am 
văzut acei copii cum priveau la sacoşele-
le cu hăinuţe şi alimente şi cum aşteptau 
să primească şi ei ceva, am simţit într-
adevăr că fac o faptă bună. După această 
activitate, o să încerc să mă implic mai 
mult alături de ceilalţi voluntari pentru a 
face o schimbare în viaţa unor oameni 
nevoiaşi. 

                                                                                                     
Costin Scurtu, clasa a XI-a B 

 

           Inocenţă. Suflete nevinovate. 
Acea sclipire în ochişorii fiecărui copil. 
Cel mai frumos sentiment să vezi acea 
fericire pe care am am văzut-o în acea 
dimineaţă. Mi-a umplut sufletul de 
bucurie şi m-a făcut să vreau să ofer mai 
mult. Sunt copilaşi care n-au avut  no-
roc, dar care, cu siguranţă, merită mai 
mult... M-au învăţat multe fără să spună 
de fapt nimic: să preţuiesc tot ce am 
pentru că alţii n-au nici măcar atât… 

Teslaru Andreea 

 

          Activităţile de voluntariat mi-au 
oferit şansa de a ajuta oameni care au cu 
adevărat nevoie de susţinere, care merită 
tot efortul doar pentru a îi vedea zâm-
bind. Când m-am implicat prima dată 
într-o astfel de activitate, am rămas sur-
prins cât de mult înseamnă pentru acei 
oameni chiar şi cel mai mic ajutor pe 
care îl puteam oferi. Doar uitându-mă la 
privirile lor pline de bucurie, primeam 
cea mai mare răsplată.  

        O să mă împlic de câte ori am oca-
zia şi o să încerc de fiecare dată să ajut 
cât de mult pot. 

                                                                                               
Petruţ Dumitrescu, clasa a XII-a F 

 

           Se spune că apreciezi un lucru 
doar atunci când nu-l mai ai. Tind să 
cred că aşa este sau cel puţin, atunci 
când realizezi cât ar aprecia alţii puţinul 
pe care îl ai tu şi care pe tine nu te 
mulţumeşte. Joi, când am ajuns în faţa 
acelor copii de la Şcoala Generală din 
Iedera, am realizat că ar trebui să fim cu 

toţii mult mai recunoscători şi mulţumiţi 
cu ceea ce avem. Un cămin călduros, o 
familie aproape de noi, o masă caldă şi 
hăinuţe care ne protejează de frig. Toate 
acestea sunt lucruri care ne par fireşti, 
nerealizând că alţi copii nu le au.  

                                                                                         
Biriş Lorena, clasa a XI-a E 

 

          Acest act de voluntariat a însem-
nat foarte mult pentru mine. Cu ajutorul 
acestuia am învăţat să apreciez lucrurile 
mărunte, gesturile simple, deoarece ele 
contează cu adevărat. De asemenea, mă 
bucur că am putut aduce câteva zâmbete 
pe feţele copiilor şi sper să o putem face 
şi pe viitor. 

Oprea Giorgiana, clasa a XI-a E 

 

       De multe ori ne punem întrebarea: 
este mai frumos să dăruieşti sau să 
primeşti? După această experienţă con-
sider că atunci când dăruieşti, atingi 
apogeul satisfacţiei sufleteşti. Tot ce ne 
înconjoară este alcătuit din materie şi 
spirit. Noi am dăruit lucruri materiale, 
dar tot ce am trăit a fost un curcubeu al 
sentimentelor. Vreau să ajut mai mult. 
Vreau să simt acea satisfacţie sufle-
tească mai intens pentru că în acea zi, 
sufletul meu a fost hrănit prin interme-
diul ajutorului pe care l-am acordat. Aş 
repeta această experienţa la nesfârşit, 
deoarece trebuie să lăsăm fântâna 
bunătăţii să curgă fără încetare. 

Stătescu Sabrina, clasa a XI-a E 
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participante, dar și datorită numă-
rului mare de premii, liceul nostru 
a primit un trofeu de excelență.  

 În data de 28 noiembrie 
2014 a avut loc Expoziția interna-
țională –  concurs  ”Nostalgii de 
toamnă” ,organizat de Asociația 
Terra RO-SA, de către dna prof. 
Rodica Sandu, unde am câștigat 
două locuri I la secțiunea fotogra-
fie –  Răvoianu Andreea și Ciocea-
nu Andreea de la cls a X -a E - 

-  la secțiunea creații literare am 
obținut trei locuri I - Stătescu Sa-
brina, Grigoraș Alexandra și     
Șelaru Alexandra –  cls a XI a E –  
un loc II  -  Păunescu Andreea, cls 
a XI-a E –  și un loc III –  Ioniță 
Denisa, cls. a XI -a E  

-  la secțiunea proiecte de mediu, 
am obținut locul I cu un proiect 
realizat de elevii coordonați de 
dna prof Rodica Răcășanu.  

 Ca urmare a implicării Li-
ceului Teoretic „I.L.Caragiale” în 
organizarea și jurizarea lucrărilor 
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 Nu credeam ca se va ajunge pana 
aici, sa scriu un articol, fie si pentru 
revista școlii, din ambiția mea, une-
ori puerila, de a mă afirma si a face 
ceva ce contează pentru mine, pentru 
cei apropiați si de ce nu si pentru cei 
care mă remarca. 
  Îmi aduc aminte când chimia nu 
reprezenta nici măcar o idee pentru 
mine, dar se năștea dorința de a fi 
observat de oamenii pe care ii res-
pectam si pe care o materializam 
prin note mari la școală despre care 
credeam ca reprezintă idealul unui 
elev. 
  Acum chimia reprezintă pentru mi-
ne scara ce mă va duce pe atâtea 
culmi cate îmi oferă ea, dar la care 
nu pot sa nu încerc sa ii pun mai 
multe trepte. Poate ca alegerea unei 
direcții fixe, de la care nu vrei sa te 
lași deviat prea ușor, nu este cea mai 
buna alegere in viața, dar atât timp 
cat scara duce in sus si simt cum 
concentrația ozonului creste, consi-
der ca este drumul ideal ce îmi va 
pune numele si poza alb-negru intra-
un manual de clasa.  

  Nu pot sa mă abțin de la a spune ca 
mai degrabă as participa la zeci de 
concursuri decât sa fac lecțiile pentru 
scoală, întrucât este de fiecare data o 

cascada de sentimente, de la întâlni-
rea cu foștii prieteni si adversari, la 
dimineața examenului cu cele doua 
perioade-emoția daca te vei descurca 
si emoția daca te-ai descurcat- si pa-
na la suspansul aflării rezultatului in 
timp real in cadrul festivității de pre-
miere. 
  Momentul redactării lucrării este de 
fiecare la fel, indiferent de subiecte. 
Intri într-o stare de concentrare ma-
xima si devotare totala pentru valori-
ficare cunoștințelor si muncii depuse 
pana in acel moment, dar si in care 
poți deveni paranoic, indecis si sa 
greșești chiar si cele mai simple pro-
bleme. Momentele de respiro iți dez-
văluie o mare de oameni despre care 
conștientizezi ca fac același lucru ca 
si tine, in dorința promovării cu încă 
cel puțin 10 locuri fata de anul tre-
cut. 
  Am mai spus-o odată, dar o sa o 
repet si aici : ,,chimia este pentru cei 
cu foarte mult timp liber". Devota-
mentul si determinare sunt cheile 
stăpânirii științei antice si pentru 
aceasta , timpul liber din anii copilă-

riei trebuie înlocuit cu practicarea 
constanta si căutarea noului si nema-
iîntâlnitului pentru dezvoltarea 
unei ,,baze de date" ce sa conțină 

atât informații cat si algoritmi de 
rezolvare. 
  De asemenea , chimia nu trebui 
văzută ca o știință a memoratului si a 
lipsei de explicații. E adevărat ca 
poți susține ca trecerea electronului 
din 4s in 3d in cazul cuprului nu are 
sens, dar exact acest mister dezvolta 
in elevul de clasa a 8-a curiozitatea 
necesară înțelegerii mecanicii cuan-
tice din spatele procesului abia in 
clasa 12-a. 
  Așa ca, pentru a putea începe apro-
fundarea chimiei trebuie sa intri in 
aceasta ,,secta" cu inima si mintea 
deschisă la fenomene fără explicație 
imediata, dar care te atrag prin ca-
racterul lor enigmatic. 
  Ray Bradbury: The Best scientist is 
open to experience and begins with 
romance—the idea that anything is 
possible".  

 

Elev Teleanu Florin, clasa a XII-a A 
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              Ne străduiam de multa vreme 
sa organizam o excursie si, in sfârșit , 
am reușit ! 

            Am plecat la drum dimineața , pe 
la ora 8..00, într-o sâmbătă , 25 octom-
brie. 

 Este Ziua Armatei  Romane. Este ziua 
Majestății Sale, Regele Mihai.  

Noi , clasa a VII-a& Compania ( colegi  
de la alte clase/scoli,  câțiva părinți, pro-
fesori ,asistent medical , șofer –) am 
plecat spre București. 

         Ziua se anunța mohorâta  si chiar 
bătea vântul tare . Dar, ce conta? Noi 
plecam in excursie.  

        In  autocarul rece era multa veselie 
si , sincera sa fiu, tare-mi  plăcea. Îmi 
amintea de copilăria mea .  

        Nici nu ne-am dat seama când am 
ajuns la  Palatul Mogoșoaia. Impresio-
nant . Istoria Brâncovenilor . 120 de ani 
Palatul a fost al Brâncovenilor , apoi a 
trecut la Familia Bibescu . In pre-
zent ,Palatul Mogoșoaia,  adăpostește  
Muzeul de Arta Brâncoveneasca  si este 
un important centru de atracție turistica .  

       După atâta istorie si plimbare , bine-
înțeles ca ne era foame si atunci …
destinația Mall , dar nu oricare  ci Afif 
Palace Cotroceni .  Aici fiecare s-a plim-
bat după pofta inimii : unii au făcut 

cumpărături, alții au fost la film, alții la 
locul de joaca ,   sau , pur si simplu au 
căscat gura .  

        Mă gândeam ca au obosit , dar de 
unde.  Urmează o plimbare scurta prin 
Herăstrău. Daca era cald  si nu bătea 
vântul așa de tare , sigur ne plimbam cu 
vaporașul . Aveam in plan si vizita la 
Muzeul National al Satului ,, Dimitrie 
Gusti” Era Târgul tradițional de Sf. Du-
mitru  si , cred , ca am fi văzut ceva 
spectacole si meșteșugari .  Însă ninsoa-
rea -,prima de anul acesta , ne-a schim-
bat programul. Așa încât –in autocar si 
… spre casa . Ninsoarea se așezase , 
traficul in București se îngreuna  si 
aproape se întunecase.  Eu credeam ca 
sunt obosiți , dar parca aveau  mai multa 
energie decât dimineața . Erau fericiți, 
mulțumiți si incantați . Se vedea pe fete-
le lor. 

        Am fost bucuroasa ca am ajuns cu 
bine , ca am petrecut o zi minunata cu 
copiii mei si le-am promis ca vom repeta 
aceasta experiența.  

Prof. diriginte Doina Crăcănel.  

 

  

de la Liceul Teoretic ,,I.L.Caragiale”, 
Moreni, Jud Dâmbovița. La excursie au 
participat  44 elevi ai claselor a IX-a A 
și a IX-a B, însoțiți de prof. Manu Adri-
an, prof. Radu Nina, prof. Radu Nicolae, 
prof. Busuioc Ion și prof. Ioniță Grigore. 
Asistentul medical care a însoțit grupul a 
fost doamna Tutea Veronica . 

         Excursia a avut ca scop vizitarea 

Excursia s-a desfășurat în data 
de 1 noiembrie 2014, a avut  traseul  
Moreni- Sinaia- Râșnov- Brașov-
Moreni, cu plecare la ora 8,00 din  Mo-
reni și întoarcere la ora 20,00 în Moreni. 

Excursia a fost organizată de 
prof. Manu Adrian,  dirigintele  clasei a 
IX-a A în colaborare cu prof.            
Radu Nina, dirigintele  clasei a IX-a B 

unor obiective turistice și recreere. Au 
fost vizitate următoarele obiective : Pa-
latul Peleș, Cetatea Rîșnov, Biserica 
Neagră din Brașov. Transportul a fost 
asigurat de compania Atic din Târgoviș-
te cu un autocar de 52 locuri. 

 Prof.  Manu Adrian  

Excursie clasa a VII-a A  
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 In perioada 15-16 noiembrie 
2014,16 elevi din clasa a x-a E, împreu-
na cu medicul Anca Petrescu si prof. 
Cristina Săndulescu au participat la ex-
cursia organizata in stațiunea montana 
Bran.                                                                        
 Deși destul de lung, drumul s-a 
dovedit a fi practic ,“încălzirea” pentru 
ceea ce avea sa se intample.Timp de 
doua ore si jumătate, acordurile de chita-
ra, baladele si cântecele tipice unei ex-
cursii reușite au  animat atmosfera din 
autocar. Am fredonat cu drag refrene ce 
au descris perfect anii de liceu si nu nu-
mai.                                                                                                                                                                                       
 Ajunși la destinație, am fost 
plăcut surprinși de peisajul montan regă-
situl poalele munților, un parau limpede 
strălucea in lumina soarelui. Razele 
blânde încălzeau timid pământul umed, 
iar dealurile parca se întreceau in forma 
si culoare, fiind asemănătoare unor va-
luri spumegande.Mirosea a toamna, o 
toamna dulce si in același timp imprevi-
zibila, o toamna vie, frageda si plina de 
misterul localității Bran.                                                                                                                              
 După ce ne-am cazat, a urmat o 
serie de plimbări prin natura, plimbări 
de-a lungul cărora am făcut o mulțime 
de fotografii, am admirat spectacolul 
oferit de natura, ne-am relaxat si am 
explorat  aceasta minunata zona.                                                                                                                                                   
 Nu după mult timp, fiind aproa-
pe de Bran, am decis sa coboram cu 
autocarul ,pentru  a lua prânzul si  a vizi-
ta cunoscutul castel. După aceea, a sosit 
mult așteptatul timp pentru cumpărături, 
de care ne-am bucurat fiecare, achizițio-
nând diverse suveniruri tradiționale 
(câni, brățări, cercei, tablouri, magneți 
de frigider etc), urmând ca mai apoi, cei 
curajoși sa se încumete sa intre in “Casa 
Groazei". In final, ne-am îndreptat spre 

Cetatea Râșnov, un alt 
obiectiv turistic semnifi-
cativ de-a lungul mini 
călătoriei noastre. Deși 
dealul pe care se întinde 
cetatea nu a fost tocmai 
accesibil pentru toți 
dintre noi, am reușit sa  
facem fata si acestei 
provocări, fiind uimiți 
de amploarea sa, si mai 
ales de caracterul medi-
eval al acesteia.                                                          
Ei bine, vizitarea obiec-
tivelor turistice din mi-

nunata regiune nu a venit doar cu un 
plus de informații si de lucruri noi, ci si 
cu faptul ca ne-am simțit extrem de plă-
cut in aceasta formula, familia de la 
scoală.                                                                                                                                                                                       
Seara, atmosfera s-a închegat si mai 
bine, cauza fiind grătarul in jurul căruia 
ne-am strâns cu toții. Am spus bancuri, 
glume, am povestit si ne-am reamintit cu 
drag întâmplările ce si-au lăsat amprenta 
in viețile noastre. 

In final, excursia a reușit sa ne lege si 

mai mult, sa ne unească drept un colec-

tiv solid, cald, in inima căruia veți găsi 

mereu niște elevi, pe cat de diferiți, pe 

atât de compatibili si de deschiși spre 

lucruri noi. 

Prof. Săndulescu Cristina  

Elev Răvoianu Andreea  
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Cea de a șaptea ediție a confe-

rinței internaționale ICT for Language 

Learning a avut loc la Florența pe 13 si 

14 Noiembrie anul acesta și a reunit 178 

de participanți din 90 de țări, majoritatea 

profesori universitari la diferite universi-

tăți de prestigiu din lume.  România a 

fost reprezentată de 9 profesori, după 

cum urmează: Ștefan Colibaba (Director 

al Institutului de Științe ale Educației), 

Andreea Cleminte (EuroEd), Anca Coli-

baba (Universitatea Gr. T. Popa), Elena 

Aniela Mancaș (ISE), Ioana Constantin 

(ISE), Roxana Bârlea (Academia de 

Științe Economice), Ionuț Căpeneață 

(Liceul Teoretic „I.L. Caragiale”      

Moreni), Mona Arhire (Universitatea 

Transilvania) și Adrian Lăcătuș 

(Universitatea Transilvania), iar toate 

lucrările participanților au fost publicate 

în Conference Proceeding de către Li-

breriauniversitaria.it – Webster SRL. 

In cele două zile ale conferin-
ței, discuțiile și prezentările s-au desfă-
șurat în jurul a câtorva teme: abordări 
ale TIC in educație, Monitorizarea și 
evaluarea predării si învățării limbilor 
străine, Language learning for a specific 
purpose, Calitate și inovare in predarea 
limbilor străine, Studii privind achiziția 
celei de-a doua limbi, Învățarea limbilor 
străine cu ajutorul dispozitivelor mobile, 
Multilingvism, etc. 

În deschiderea evenimentului a 
vorbit Manola Peschieri, director gene-
ral pentru educație și cultură la Comisia 

Europeană, prezentând importanța pro-
iectelor Erasmus+ pentru învățământul 
European.  

Conferința s-a desfășurat la 
hotelul Grand Hotel Mediterraneo, intr-
un mediu cald și prietenos, care te făcea 
să uiți de vremea mohorâtă. 

În final, as vrea sa spun ca a 
fost o experiență plăcută (chiar unică) și 
o oportunitate în dezvoltarea de noi con-
tacte pentru viitoare proiecte. In plus, 
proiectele prezentate în cadrul conferin-
ței au atras atenția tuturor participanților 
prin unicitatea lor și pot spune că mă 
bucur că am putut fi unul dintre puținii 
reprezentanți ai României la un eveni-
ment de asemenea anvergură și că, mai 
mult, lucrarea mea a fost apreciată de un 
public atât de divers. 

Prof. Căpeneață Ionuț 

                                            
Liceul Teoretic „I. L. Caragiale” Moreni 
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este de origine lati-
nă și vine de la cu-
vântul servitorii, 
care înseamnă a 
conserva, a păstra. 
Ele au fost institui-
te din nevoia fi-
rească pe care au 
simțit-o oamenii de 
a evada din când în 
când din făgașul 
obișnuit al vieții și 
preocupărilor de 
toate zilele. 
 Din șirul 
celor dintâi sărbă-
tori ale creștinilor 
pare a fi și sărbătoarea Crăciunului, 
deși ea nu este atât de veche ca Paș-
tele sau Rusaliile.  
 Deși sărbătorită în toată lu-
mea creștină, totuși, la început era 
deosebire în ceea ce privește data 
acestei sărbători. Astfel, Crăciunul a 
fost stabilit ca sărbătoare oficiala în 
anul 325 de primul împărat roman 
creștin, Constantin cel Mare, fixându
-se atunci ziua de 25 decembrie. În 
anul 354, Liberius, episcopul Romei, 
a reconfirmat oficial aceeași data 
pentru sărbătoarea Nașterii Domnu-
lui.  
 Dar de ce abia in secolul IV 
a fost reglementată sărbătorirea aces-
tui mare eveniment? Oare primii 
creștini nu știau când s-a născut 
Mântuitorul? Trebuie să spunem că, 
la romani, sfârșitul lunii decembrie 
coincidea cu serbările date in cinstea 
zeului Saturn, numite saturnalii. 
Acestea reprezentau o formă de ve-
nerare a soarelui, a luminii ce biruia 
întunericul - obicei adus din Orient, 
mai precis din Siria. Unii episcopi au 
propus ca Nașterea Domnului să se 
sărbătoreasca tot în aceeași perioada 
(17 - 24 decembrie), însă obiceiul nu 
s-a generalizat pana în veacul al IV-
lea al erei creștine, neștiindu-se cu 
siguranță care ar trebui să fie data 
corectă. Uneori, Crăciunul era sărbă-
torit în septembrie, alteori în martie. 
Chiar după fixarea datei de 25 de-
cembrie, a mai trecut încă destul de 
multă vreme până ce aceasta să fie 
adoptată de toți creștinii. 

 Datorită diferențelor calen-
daristice (stil nou și stil vechi), o 
bună parte dintre ortodocși au serbat 
multa vreme Crăciunul în luna ianu-
arie, odată cu Boboteaza. Chiar și în 
zilele noastre, rușii au păstrat acest 
obicei. 
 În țările Europei occidentale, 
protestanții au interzis în anumite 
epoci serbarea Crăciunului si cultul 
sfinților. De exemplu, Oliver Crom-
well a interzis in Anglia aceasta săr-
bătoare intre anii 1649 si 1660. Abia 
in secolul XIX, Crăciunul a devenit 
cu adevărat o serbare populara. In 
1834, cartea lui Charles Dickens, 
”Un colind de Crăciun”, apărută cu o 
săptămână înaintea acestei sărbători, 
a cunoscut un mare succes. Deja, 
Crăciunul câștigase o popularitate 
uriașă. În Statele Unite, Alabama a 
fost primul stat care a declarat Cră-
ciunul sărbătoare legală, în 1836. 
Astfel sărbătoarea Crăciunului a de-
venit pentru creștini un punct cardi-
nal de relansare a vieții cotidiene. 
Nașterea Domnului bucurie și bi-
necuvântare. 
 Zi de bucurie și mulțumire, 
zi generală și particulară, Nașterea 
Domnului sau Crăciunul, reprezintă 
nașterea tuturor în ieslea Bisericii 
asemeni lui Iisus născut în ieslea de 
la Betleem, căci Iisus S-a născut în 
peșteră ca într-o biserică de sub pă-
mânt, iar apoi a fost așezat în iesle 
ca într-un altar de binecuvântare a 
pâinii. Betleem înseamnă în limba 
Sfintei Scripturi “casa pâinii”. Iisus 
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În componenta sa divină, de care țin 
învățătura de credință și preceptele 
morale care izvorăsc din ea, Biserica 
este neschimbabilă chiar dacă aces-
tea pot fi explicitate și aprofundate 
pentru mai buna lor înțelegere și trăi-
re. Omul însuși are o componentă 
veșnică, fiind „chipul și asemănarea” 
lui Dumnezeu. Chiar dacă condițiile 
existenței sale variază de-a lungul 
istoriei, necesitățile fundamentale ale 
vieții rămân același: hrană, îmbrăcă-
minte, înmulțire, iar pe linie spiritua-
lă: tindere spre Dumnezeu, Prototi-
pul său, prin rugăciune și asceză, 
prin comuniunea cu semenii, prin 
respectul fată de legile naturii și cele 
religioase. 
 Biserica păstrează cu fideli-
tate tezaurul credinței din primele 
secole creștine când s-a format cultul 
și s-au definit, prin sinoadele ecume-
nice, adevărurile fundamentale ale 
Creștinismului.  
 Tradiția este viața însăși a 
Bisericii, felul în care Biserica îl tră-
iește pe Hristos și se unește cu El 
prin Cuvântul Său, prin Icoană, prin 
Sfintele Taine și ieruri, prin cele șap-
te Laude zilnice, prin rugăciunea și 
asceza personală și prin slujirea se-
menilor, adică prin angajarea în soci-
etate. 
 De Sfânta Tradiție țin adevă-
rurile de credință revelate în Sf. 
Scriptură, Mărturisirile de credință 
formulate de Biserică, hotărârile 
dogmatice ale Sinoadelor ecumenice 
și ale unor Sinoade locale. Toate 
acestea formează tezaurul de credin-
ță al Bisericii care nu poate fi schim-
bat, ci doar explicitat și aprofundat. 
De asemenea, de Sfânta Tradiție țin 
și normele de conduită morală ca 
expresie practică a credinței sau ca 
traducere în viață a mărturisirii de 
credință. Căci o credință care nu dă 
naștere unui etos moral n-are nici o 
valoare. 
Crăciunul, sărbătoarea dintâi a 
creștinilor. 
 Tot de Sfânta Tradiție țin și 
sărbătorile, care fac parte din forme-
le sociale ale vieții religioase la toate 
popoarele. Cuvântul „sărbătoare” 

Sărbătoarea Crăciunului, între tradiție și modernitate 



Cel născut în peșteră ca om, și așezat 
în iesle este pâinea cerească oferită 
oamenilor ca hrană în Sfânta Euha-
ristie. Deci, sfințirea omului prin 
hrănirea lui cu Trupul și Sângele lui 
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este 
înțelesul adânc al tainei punerii sau 
culcării pruncului Iisus în iesle.  
 Nașterea Domnului aduce 
mare bucurie și binecuvântare celor 
ce veghează. Iisus Se naște în peșteră 
și este culcat într-o iesle, noaptea, pe 
când dormeau locuitorii Betleem 
ului. La marginea orașului se află în 
stare de veghe doar păstorii oilor. 
Acestor oameni simpli și veghetori li 
se arată cete de îngeri întru lumină și 
cântare, ca ei să vadă cum Dumne-
zeu schimbă pe cele smerite în slavă, 
iar singurătatea lor o preface în bu-
curie. Oameni din afara orașului sunt 
chemați să devină cei dintâi prieteni 
ai familiei sărace și străine, pe care 
Dumnezeu o binecuvântează prin 
nașterea Fiului Său ca om pentru 
mântuirea oamenilor. Magi de la 
Răsărit, de la distanțe mari, vin să 
vestească iudeilor că, tocmai în tara 
lor, S-a născut un Prunc-Rege de 
Care depinde mersul astrelor. Daru-
rile împărătești oferite Pruncului să-
rac, născut într-o peșteră și culcat în 
iesle, au fost aduse de departe, dintr-
o tara străină, pentru a arăta iubirea 
lui Dumnezeu pentru Pruncul născut 
din Mamă săracă, neajutorată de cei 
de aproape, de același neam. De ace-
ea, Sfântul Ioan Evanghelistul spune: 
“Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu 
L-au primit” (Ioan 1, 11). 
Evoluția și modul de serbare al 
Crăciunului. 
 Etimologia și evoluția cu-
vântului ”crăciun” pare a fi foarte 
tumultoasa. După unii, acest cuvânt 
ar fi venit din lumea slavă( de la cu-
vântul ”crăciun”), dar majoritatea 
filosofilor afirmă că este de origine 
românească. Forma si evoluția aces-
tui cuvânt in limba română pare a 
venii de le cuvântul de origine latină 
”creaționism” care înseamnă creație, 
semnificând de fapt vata cea nouă 
care începe odată cu întruparea Cu-
vântului, făcut văzut în trup lumii la 
nașterea Sa dintr-o fecioară, în ieslea 
de la Betleem. 
  În ceea ce privește modul 
sărbătoririi, ziua Nașterii Domnului 
era prăznuită cu mare solemnitate, in 
ziua precedentă se ajuna la fel ca la 

Paște și la Rusalii. Tot în ajun sluji-
torii Bisericii umblau, ca și azi, cu 
icoana Nașterii pe la casele credinci-
oșilor. Cu timpul, s-a instituit și Pos-
tul Crăciunului, ca mijloc de pregăti-
re sufletească pentru întâmpinarea 
sărbătorii. De altfel de sărbătoarea 
Nașterii Domnului sunt legate o mul-
țime de obiceiuri frumoase. La noi, 
în Romania, copiii merg în Ajun cu 
colindul, din casă în casă, și primesc, 
într-o trăistuță pe care o poartă cu ei 
special în acest scop, mere, nuci, 
covrigi, portocale și bănuți. Cele mai 
cunoscute colinde sunt: „Cu Moș 
Ajunul”, „Florile dalbe”, „Steaua”, 
„Capra” și câte altele! Copiii care 
merg cu „Steaua” își confecționează 
o stea mare din lemn, împodobită cu 
hârtie colorată și cu crenguțe de brad 
sau vâsc, în mijlocul căreia se află de 
obicei și o iconiță ce o înfățișează pe 
Maica Domnului cu Pruncul. Ea 
amintește de steaua care s-a arătat 
celor trei magi de la Răsărit, care s-
au luat după ea și au ajuns la Bethle-
em, tocmai la nașterea Mântuitorului 
în ieslea cea săracă. 
 Nu putem uita nici mâncăru-
rile tradiționale, care nu lipsesc din 
nici o casă cu ocazia acestei sărbă-
tori. La noi, românii, tradiția cere ca 
purcelul să se taie cu câteva zile îna-
intea Crăciunului, mai precis de Ig-
nat, pe 20 decembrie. Gospodinele 
pregătesc tot felul de bunătăți, între 
care la loc de cinste se află sarmale-
le, caltaboșii, toba, lobarul, cârnăcio-
rii și friptura. La toate acestea se bea 
de obicei vin roșu, uneori fiert. Ame-
ricanii preferă friptura de curcan, la 
masă adunând-se întreaga familie, 
obicei împrumutat și de către lumea 
europeană, 
acest obicei 
fiind împru-
mutat cu suc-
ces si de că-
tre români. 

 În 

concluzie, 

sărbătoa-

rea Naște-

rii Domnu-

lui sau 

Crăciunul, 

cum este 

cunoscută, 

în popor 

este sărbătoare care unește oa-

menii și familiile între ele, fiind 

un prilej real de autoreglare și 
înnodare comunitară a relației 

oamenilor cu Dumnezeu. Sărbă-

toarea care unește la un loc tra-

dițiile și oamenii influențați de 

modernitate, aduce conștiința 

umană la renaștere și retrăirea 

bucuriei eliberării de sub robia 

păcatului. Crăciunul este cel 

care aduce pe adulți la nivelul 

bucuriei culori mici prin pute-

rea Pruncului Iisus care unește 

sub un singur praznic, Prazni-

cul Nașterii Domnului, pe cei 

mari cu cei mici, pe îngeri cu 

oameni, cerutul cu pământul, 

tradiția cu modernitatea.  

 

Prof. Drd. Bugiulescu Constantin-
Valentin  
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plu cei șapte ani de acasă nu mai 
există practic de mult. Acceptăm toți 
prea ușor că singura educație posibi-
lă este cea propusă de către stat. Ca-
re îi ia pe copii din sânul familiei de 
la vârste din ce în ce mai fragede. Ni 
se vinde ideea că asta este un pro-
gres. Și dacă este exact dimpotrivă? 
Statul are nevoie de roboței supuși, 
creiere spălate de „reguli”, multinați-
onalele sunt chiar și mai rele. Dez-
voltarea armonioasă, liberă, prin jo-
cul liber al reușitei și eșecului, nu se 
poate forma decât în sânul unei fa-
milii. În țări mult mai potente econo-
mic și mai atente la nevoile cetățeni-
lor se discută serios ca familiile să 
fie ajutate pentru a ține copii cât mai 
mult în interior, a-i instituționaliza 
cât mai târziu, educația în colectivi-
tate fiind complementară. Are copi-
lul mic nevoie de „socializare” (un 
barbarism îngrozitor care s-a cuibărit 
în limba română alături de mulți alți 
viruși lingvistici), de crescut în co-
lectiv? Ei aș! Copilul de la țară se 
juca natural cu toată gașca în praful 
de pe uliță, nu se punea deloc pro-
blema vreunei izolări. La fel copilul 
de la oraș, cu prietenii de pe scara 
blocului, în perpetuă luptă cu cei de 
la scara cealaltă. Răpindu-i-se prea 
de timpuriu această libertate, copilul 
nu este „disciplinat”, cum ni se pare 
nouă, ci i se confiscă mult prea de 
timpuriu (din ce în ce mai de timpu-
riu) fericirea unei libertăți și creativi-
tăți pe care nu le va mai avea nicio-

dată. Școlile sunt un fel de super-
marketuri educative care oferă o 
educație uneori apetisantă și frumos 
ambalată, dar plină de euri ideologi-
ce, dăunătoare pe termen lung și, în 
plus, foarte scumpă. O educație mai 
„bio”, mai aproape de valorile natu-
rii umane, adică de structura familiei 
naturale nu ar putea salva ceva din 
copilăria naturală a lui Nică a lui 
Ștefan a Petrei? Școala nu educă, 
mai ales cea modernă, ci informează. 
Atât. E materialistă, nu spirituală. 
Vor fi mulți psihologi și pedagogi 
care mă vor contrazice, invocând 
argumente psihologice și de rentabi-
litate. Eu discut cu argumente mora-
le, libertatea de formare a personali-
tății este mult mai mare la un copil 
care se înregimentează cât mai târ-
ziu. Școala în sine este uniformiza-
toare, toți stăm în aceleași bănci, 
învățăm aceleași materii, dăm ace-
leași examene etc. Și dacă nu este 
normal să fie așa? Dacă avem nevoie 
de o cultură a diferenței, a libertății? 
Sunt chestiuni filosofice la care vii-
torul nu prea îndepărtat va fi somat 
să răspundă. În virtutea unui automa-
tism, noi mai vorbim de cei șapte ani 
de-acasă. Ei nu mai există de mult. 
Poate ar trebui reinventați spre folo-
sul tuturor: al copiilor, al familiei, al 
școlii și, finalmente, chiar al statului 
și al economiei.  

 

 

Prof. Dr. Christian Crăciun 

Șapte ani 
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 În frumoasa limbă română 
de odinioară exista o expresie prin 
care era cineva caracterizat: se spu-
nea despre el că „are/nu are cei șapte 
ani de-acasă”. Sintagma a cam ieșit 
din uz datorită noilor realități socia-
le. În sens pozitiv, expresia vrea să 
spună că persoana respectivă era 
politicoasă, bine educată, om de în-
credere, manierat. Toate aceste va-
lori erau desemnate ca venind din 
interiorul familiei. De nicăieri din 
altă parte. Când veneai în școală, ele 
se cuvenea să fie deja bine consoli-
date în structura comportamentală a 
copilului. În mod ciudat, expresia 
mai este folosită și azi. Când ea este 
deja vădit inadecvată. Din cel puțin 3 
motive. 1. Copilul este crescut de 
foarte mic în structuri colective, nu 
în interiorul familiei, la creșă, grădi-
niță, clasa zero; 2. Familia nu mai 
are timpul educației, atâta vreme cât, 
în cele mai multe cazuri, ambii pă-
rinți sunt foarte ocupați cu serviciul 
(nu mai vorbesc de cei plecați din 
țară); și 3. Structura însăși a familiei 
s-a schimbat, rareori mai trăiesc îm-
preună trei generații: bunici, părinți, 
copii. Pedagogia spune că educația 
se face mai degrabă de la bunici că-
tre nepoți, de aceea acum lanțul se 
rupe. Noi cei în vârstă, din 
„generația expirată”, cum ne spun 
teenagerii, îi acuzăm degeaba pentru 
mârlănia și vulgaritatea de care dau 
cel mai adesea dovadă. Nu ei sunt de 
vină îndeobște, uităm că pur și sim-



Trrr! Trrr! Trrr! Ce?... Iar?... 
Deja?... Nu se poate! Întind mana cat 
pot de repede si, printr-o minune, 
nimeresc tasta si țârâitul încetează. 
Cinci minute. Atât. Mai dorm cinci 
minute… 

 S-a cam luminat afara… Cat 
o fi ceasul? Mă răsucesc si caut tele-
fonul: si 20’? “What?!?” Sus! Sar 
din pat cat pot de repede. La baie, 
este frig. Si apa este atât de rece!... 
Si apa calda mi se pare rece la ora 
asta. După ce mă spăl pe fata, este 
puțin mai bine. Mă privesc in oglin-
da: azi nu mă mai machiez, nu mai 
am timp. Iar o sa par obosita sau bol-
nava. Nu-i nimic, este “cool” sa arați 
vag nedormit si-apoi, compensez eu 
cumva. Totuși, mă vad colegele si 
colegii. Ei s-or fi trezit mai devreme 
si or fi avut timp sa se aranjeze… 
Las’ ca dau cu creionul repede, puțin 
fard… Oare ce culoare are bluza pe 
care-am ales-o aseară? Puțin rimel…
ruj… Gata. Merge. Mă îmbrac repe-
de, dar cu grija: în casă încă se mai 
doarme. Mă mișc ușor, dar nu foarte, 
pentru ca ceilalți sa mă simtă, totuși, 
si sa știe ca numai eu sufăr, numai eu 
trebuie sa mă scol la ora asta. Si pen-
tru ce?!? Ca să merg la liceu! 

 Mi-am pus tot ce-mi trebuie 

in geanta încă de aseară, deci reușesc 
sa plec de acasă la fără 10. Am ter-
minat in timp record. Merg împreuna 
cu o colega la scoală, așa ca mă 
opresc la ea la bloc si o aștept. Apare 
si pornim. Pe drum, vorbim cate-n 
luna si-n stele, chestii care ne intere-
sează. La opt fără doua minute, in-
tram pe poarta liceului. Pe lângă noi, 
trec si alții. Deci n-am întârziat. Prie-
tena mea rămâne in fata, eu merg in 
cămin. Mă duc direct in clasa, e mai 
bine așa. Pana acum, nu m-a preocu-
pat scoală, dar începe sa mi se facă 
frica. Mă gândesc: oare ce lecție am 
avut? Dar tema? Parca era ceva pe la 
unitatea a treia… Da, sigur: un exer-
cițiu cu perfectul compus si textul cu 
supermarketul. Da, asta era! Ce bine 
ca mi-am adus aminte! Gata. Am 
ajuns. Se aud voci. Înseamnă ca pro-
fesorul n-a venit încă. Împing ușa si 
intru. Copiii mă privesc din bănci. 
Mă uit si eu. Doi băieți sosesc in 
urma mea: “Buna dimineața. Putem 
intra? Mai avem timp?” 

 Timp? Timp pentru ce? Si-
atunci îmi dau seama, in sfârșit: pen-
tru lucrare! Le-am spus ca le dau 
lucrare! Eu sunt profesoara! Ce no-
roc pe mine! Nu trebuia sa-mi învăț 
nimic pentru azi. Mi-am învățat mai 

demult, când eram eleva… Ce no-
roc…    

 

Prof. Constanța Diaconu  
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Ce noroc!  



Prof de français, malgré moi  
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J’ai cinq ou six ans. Mon frère 
est élève au collège. Il apprend 
l’anglais, donc il exerce ses apti-
tudes de professeur sur moi. Je 
sais déjà dire: “I am, you are, he 
is…”. Je les répète comme une 
poésie, mais qu’importe? Je les 
prononce même bien, après les 
supplices subis de sa part! Au 
début, il m’embêtait, je ne com-
prenais pas pourquoi il voulait 
absolument que j’apprenne et 
c’était justement là la raison 
pour laquelle je refusais d’aimer 
l’anglais. Finalement je l’ac-
cepte, ça sonne bien et je suis 
fière parce que “je parle l’an-
glais” 

     Je commence l’école, mais je 
n’étudie aucune langue étrangère 
pendant les quatre premières 
années; ce n’est plus à la mode. 
Par conséquent, je m’amuse en 
feuilletant les livres de mon frère 
aîné; j’y réussis à “déchiffrer” 
des mots que je reconnais: cou-
leurs, nombres, animaux… et il 
est vraiment fier des progrès 
faits par son unique “élève”. Il y 
a un certain livre que j’aime, à la 
couverture orange, et il m’ex-
plique que c’est un livre de fran-
çais, une autre langue étrangère. 
Il a de belles illustrations et lors-
qu’il m’en lit quelques lignes, ça 
me divertit: c’est drôle. No, 
thanks. I’ll pass. I’ll stick to my 
English. 

     Et me voilà en cinquième! 
C’est maintenant le temps d’étu-
dier l’anglais… Mais non, on est 
annoncés qu’on va étudier le 
français. C’est pas possible! Je 
m’étais fait tant d’illusions… Ce 
n’est pas ma décision à prendre, 
la professeur explique bien, elle 
parle lentement, j’ai de bonnes 
notes, mais je ne suis pas un gé-
nie du français.  

     La sixième classe arrive avec 
une longuement attendue joie: on 
apprend finalement l’anglais! 
“Teacher” est une jolie dame: 
sympathique, patiente, inno-
cente. C’est pour moi “love at 
first sight”, mais elle ne m’a ni 

même remarquée. Ce serait difficile, 
vu que je n’ai rien dit. Un jour, elle 
veut nous entendre tous parler. Mon 
cœur bat fort: le garçon qui lit la leçon 
n’est pas des meilleurs et je vais 
suivre. J’attends le souffle coupé. 
J’entends mon nom. “Teacher” 
cherche des yeux la fille qu’elle ne 
connaît pas. Je suis débout, je n’ose 
pas la regarder, j’ai le livre devant moi 
et je commence à lire. C’est une leçon 
sur le verbe modal “can”, avec des 
phrases affirmatives et négatives. Je 
lis parfaitement. J’ai seulement douze 
ans et je m’en rends compte: elle ne 
m’a corrigée du tout et dans la classe 
règne le silence. Mes joues brûlent, je 
sens le regard de la prof et je lève mes 
yeux. Dix! Assieds-toi! De ce moment
-là, ma vie a changé.  

     Les années passent vite et il faut 
décider quelle classe choisir au lycée. 
Je vais pour une classe de langues 
étrangères, mais je suis aussitôt déçue: 
le professeur d’anglais a une autre 
spécialité et on n’a pas de prof en 
français. Après deux semaines d’at-
tente, arrive quelqu’un; c’est une 
femme mignonne, les cheveux redres-
sés dans un chignon et elle bouge tout 
le temps. “Prenez une feuille de pa-
pier, vous allez passer un test!” 
Quoi!!! Mais elle vient d’arriver! J’ai 
pris un huit. Je n’avais quelque chose 
de spécial pour le français, les notes 
n’étaient pas importantes pour moi, et 
pourtant… ça m’a fait souffrir… Elle 
avait quelque chose dans sa tenue, 
dans son style d’enseigner qui 
m’ambitionnait et me faisait désirer 
son attention et surtout son apprécia-
tion. J’ai étudié sérieusement et j’ai 
réussi à obtenir des dix. Les deux pre-
mières années de lycée, nous avons 
parcouru avec cette professeur 
presque toute la grammaire. Elle bou-
geait comme une toupie magique: elle 
écrivait au tableau, expliquait, effa-
çait, interrogeait, corrigeait et expli-
quait encore une fois… 

     La onzième classe arrive avec une 
surprise. Désagréable. Notre prof de 
français avait quitté, la prof  

d’anglais avait change, elle aussi. Ca a 
été le désastre. J’étais inconsolable-
ment triste. La douzième commence 

avec deux nouveaux profs de langues 
étrangères. Nous sommes dans la ter-
minale, nous passerons un examen 
important dans quelques mois et voilà 
dans quelle situation nous nous trou-
vons!?! Je voulais aller à la faculté de 
langues étrangères, mais mes tenta-
tives de me préparer supplémentaire-
ment en anglais avaient échoué. Alors 
je me suis réorientée: je vais à la facul-
té de lettres: roumain-français. D’au-
tant plus que la nouvelle prof de fran-
çais, débutante, travaille vraiment bien 
avec nous et semble décidé de nous 
remettre sur le bon chemin. 

      Le baccalauréat est passé, les 
quatre années de faculté elles aussi et 
me voilà aujourd’hui professeur, de 
quoi d’autre que de français?! Je ne 
sais pas dire quelle aurait été ma vie si 
j’avais eu d’autres profs et que j’eusse 
appris davantage ou que j’eusse fait 
d’autres choix… 

     Ce dont je suis sûre est qu’aujour-
d’hui le français joue un rôle important 
dans ma vie, il fait partie de moi, je le 
représente et il me représente. Avec le 
français, j’ai appris qu’il faut accepter 
de nouvelles chose dans la vie parce 
que c’est la manière dont on peut dé-
couvrir ce qui nous passionne vrai-
ment. Je conclus mon plaidoyer en 
faveur du français, en citant le person-
nage principal d’un film, évidemment, 
pas français, mais américain, “Forest 
Gump”. Celui-ci exprime sa philoso-
phie de vie par une simple phrase: 
“Life is like a box of chocolat. You 
never know what you gonna get!” 

 

     Prof. Constanța Diaconu  
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Acrostihuri  

 

Acrostih 1 

 

Muzica e armonia sunetelor , 

Ar ta e desfătarea ochilor , 

Religia e înălţarea sufletelor , 

Iubirea e lumina zor ilor  –  

Unde muzica, ar ta, religia şi iubirea se întâlnesc, 

Sufletul râde! 

                             Autor – Ghidia Marius, cls a IX-a C 

 

Acrostih 2 

 

Eşti  o floare-mbobocită 

Lăsată-n urmă şi iubită, 

Eşti un covor  imens de flor i, 

Năstruşnică şi plină de comori –  

Acum eşti fer icită! 

 

                        Autor – Hăbeanu Alexandra-Elena, cls a IX-a C 
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             Nous avons constaté que 
les manuels de français - langue 
étrangère -  ne se servent que 
très rarement des textes litté-
raires comme un point de départ 
pour un problème de grammaire 
ou bien une situation de commu-
nication. Si dans le passé, cela 
veut dire avant  l’an 2000 on 
reprochait  aux auteurs de livres 
destinés à l’enseignement des 
langues que leurs recueils étaient 
tout à fait dépassés, qu’ils 
«parlaient» le français des écri-
vains du XIX ͤ siècle sinon plus 
ancien, aujourd’hui on peut se 

situer à l’extrême opposé. Les 
méthodes de français se reposent 
sur des textes authentiques – dia-
logues, articles de presse, ex-
traits des traités de psychologie, 
sociologie et cela est très utile 
pour l’apprenant qui, à présent, a 
la possibilité de passer ses va-
cances ou bien d’étudier, travail-
ler ou s’installer s’il le veut, dans 
un pays francophone. Il sera à 
même de jongler avec les mots et 
s’en tirer bien en toute situation  
de communication. 

    Mais, d’autre part n’oublions 
pas que la valeur de la langue repose 
sur une culture d’une longue tradition 
car la France s’est toujours trouvée à 
la tête des innovations dans le do-
maine littéraire qu’il s’agisse du 
Moyen Âge, Renaissance, Classi-
cisme, Baroque ou tout autre mouve-
ment culturel de l’histoire éloignée 
jusqu’à la période moderne. Il est im-
portant pour un élève qui a suivi les 
cours d’un lycée et d’autant plus pour 
ceux qui ont choisi les cours de la sec-
tion littéraire, d’avoir des informa-
tions sur cet emploi merveilleux de la 
langue, de pénétrer dans le monde 
magique, fantastique créé par les au-

teurs, un «monde» où, dans le cas des 
écrivains  français tout est au superla-
tif. Actuellement, quand il y a de gros 
concurrents à  la lecture – télévision, 
ordinateur et internet - et leur nombre 
peut croître d’un jour à l’autre  ou 
bien l’ordre peut n’importe quand être 
inversé, nous croyons que les facteurs 
de l’éducation ont le devoir de tout 
faire pour pousser les générations pré-
sentes vers la lecture.  

                   Par rapport à l’évolution 
méthodologique, il faut remarquer 
qu’on commence à donner plus d’im-

portance à la communication et au ca-
ractère fonctionnel de la langue. Ainsi 
la méthode directe entraîne la dispari-
tion presque complète du texte litté-
raire en tant qu’outil didactique dans 
l’acquisition de FLE. Les défenseurs 
de cette approche communicative re-
jettent ce type de texte sous prétexte 
qu’il s’éloigne par rapport à la norme 
et à la langue standard qu’on emploie 
couramment. Plusieurs spécialistes 
affirment que le langage littéraire est 
différent de la langue qu’on emploie 
puisqu’il s’écarte de la norme dû prin-
cipalement à son but esthétique.  

            Il faut préciser que la présence 
des textes littéraires dans les auxi-

liaires pédagogiques de langues étran-
gères ne dépend en premier lieu d’une 
décision administrative ou pédago-
gique,  son origine  remonte loin dans 
le passé, dans une conception philoso-
phique  et sociologique d’un certain 
modèle dans la société. On a imposé, 
dans la seconde moitié du XX ͤ siècle, 
particulièrement dans les trois der-
nières décennies, un modèle pragma-
tique et utilitariste, dans lequel préva-
lent les soi-disant « intérêts des 
élèves », et cela a mené à la suppres-
sion des textes littéraires et des réfé-

La littérature dans les manuels de français-langue étranger   
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rences à la culture « majeure » 
au profit des termes argotiques, 
du langage familier, publicitaire, 
journalistique, bandes dessinés, 
recette de cuisine, etc. De cette 
manière on a gagné une meil-
leure adaptation de l’élève à la 
réalité, mais, dit-on, qu’est-ce 
qu’on perd lorsqu’on gagne ? La 
pensée postmoderne, qui refuse 
les hiérarchies  et les « grandes 
narrations » considère égaux un 
texte de Shakespeare et un slo-
gan publicitaire. Et la consé-
quence est que, étant plus utile à 
court terme, le deuxième acquer-
ra plus de crédit. On accepte ou 
non cette manière de voir les 
choses, cette perspective non-
hiérarchique postmoderne selon 
qu’on accepte ou non la propor-
tion entre les textes littéraires et 
ceux non-littéraires. Certes, idéal 
serait de trouver une situation 
intermédiaire, mais il paraît  que, 
jusqu’à présent il n’y en a pas. 
Les Français-mêmes accusent les 
conséquences de cette façon 
d’attaquer le sujet qui a fait que 
la langue française cède sa préé-
minence de lingua franca en fa-
veur de la langue anglaise. On 
comprend alors que le fonde-
ment culturel « majeur » (mot 
rejeté par la culture postmo-
derne, parce qu’il entraîne une 

discrimination) de la langue française 
est cependant celui qui pourrait  con-
solider sa position. La question est 
beaucoup plus compliquée et concerne 
le système d’enseignement dans son 
ensemble, non seulement l’étude des 
langues étrangères. Il faut choisir un 
modèle humain et cela  suppose la 
modification de la politique éduca-
tionnelle. 

             Si l’on étudie la langue seule-
ment de la perspective communica-
tionnelle, on peut, bien sûr, obtenir 
une efficacité accrue. Mais il ne faut 
pas réduire la langue à un simple ins-
trument de communication. Au mo-
ment où on embrasse cette idée, la 
nécessité des références culturelles et 
des textes littéraires paraît naturelle. 
Si l’on accepte  qu’il existe des va-
leurs humaines permanentes, alors 
leur modèle de communication privi-
légié réside justement dans les œuvres 
de la culture. La littérature nous offre 
d’une part, ce qu’on peut appeler 
des « situations existentielles », que le 
lecteur pourrait retrouver dans ses ex-
périences quotidiennes,  et elle peut 
lui donner à la fois des solutions 
d’analyse et résolution. D’autre part la 
littérature suppose l’exploitation des 
capacités inconnues de la langue et de 
la pensée.  Tandis que les textes non-
littéraires (quelle qu’en soit la nature), 
par leur caractère stéréotype nivèlent, 

les textes littéraires font la différence, 
la sélection, imposent une manière 
originale de penser, de voir les choses 
et ne visent pas la reproduction des 
textes fortement réduites à des struc-
tures formelles.  

     En guise de conclusion, nous 
aimerions finir cette communication en 
mettant en relief encore une fois le 
caractère profitable des textes litté-
raires comme instrument didactique en 
classe de FLE et comme moyen qui 
rend favorable l’approche intercultu-
relle d’une langue étrangère. Et nous 
pensons que l’étude des langues étran-
gères peut avoir une fonction impor-
tante, peut être le promoteur de cette 
action de repenser complètement la 
didactique comme créatrice d’un mo-
dèle humain. 

 

                  Prof. Florea Cristina 

                  Prof. Săndulescu Cristina 
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cul!  

Merg mai departe și la ora 12:15 ies 
din municipiul Moreni, care este în-
că înfrățit cu orașul portughez Torres 
Novas, așa cum stă scris pe inscripția 
betonată de la intrarea în (pentru mi-
ne, ieșirea din) oraș.  

Intru la pas în pădure și cobor 
„Hula”, iar la 12:30, la poalele aces-
tui deal mă întâmpină zgomotos un 
grup de vreo patru câini dolofani 
(sau așa i-am văzut eu atunci, mai 
mari decât în realitate!), care mă în-
treabă de zor, în limba lor, dacă am 

„permis câinesc” de trecere cu picio-
rul prin zonă! Le-am răspuns blând 
că sunt și eu câine ca și ei, că țin cu 
Dinamo! După ce am rostit de trei 
ori cuvântul „Dinamo” (cred că asta 
a fost parola!), câinii au început să 
dea din coadă și m-au lăsat să trec 
mai departe!  

La ora 12:40 admiram din mers Fa-
brica de cărămidă de la Gura Ocni-
ței, iar la 12:50 eram în centrul co-
munei după ce traversasem, cu inima 
strânsă, cătunul de rromi. Un singur 
țigănuș (un pici de vreo 6-7 ani) m-a 
întrebat dacă nu am să-i dau și lui „o 
mie de lei”. I-am răspuns că nu am 
(chiar n-aveam!), fiind prima oară 
când nu mint un cerșetor!!!... 

La ora 13:20 intrasem în Ocnița, pe 
șoseaua șerpuită dintre sonde 
(aproape de „Hoagă”), când în drep-
tul meu oprește și claxonează un 
„Renault” cu număr de înmatriculare 
cunoscut! Erau vecinii mei, care ve-
neau de la Târgoviște și care m-au 
pescuit și pe mine de pe traseu!  

Obosit, la ora 13:40 am ajuns acasă 
și...SURPRIZĂ mare: BANII mă 
așteptau cuminți PE MASĂ!!! Îi ui-
tasem ca fraierul acasă!!!  

Mi-am revenit din oboseală și...v-am 
spus „povestea” mea REALĂ! O 
poveste din care am avut numai de 
câștigat: experiență, banii nu i-am 
mai cheltuit astăzi și, „pentru sănăta-
tea dumneavoastră, faceți mișcare 
cel puțin 30 de minute pe zi!” (eu am 
făcut aproape 3 ore!). Mulțumescu-
ți, Doamne! 

 

 Autor: Prof. Ion Busuioc  

Astăzi, 21 februarie 2014, ora 11:00, 
stația de microbuze de la Blocul 
Turn din Moreni.  

Urc în microbuzul de Târgoviște, mă 
scotocesc prin buzunare...caut prin 
geantă...iau iar buzunarele (de data 
aceasta pe toate) la puricat și constat 
cu stupoare că...nu am NICIUN 
BAN la mine !!!!! Suportare!!! Așa 
ceva nu mi se întâmplase niciodată! 
Nu știam dacă am pierdut banii sau 
dacă mi-au fost furați!  

Cobor din microbuz cu gândul să mă 

întorc la liceu și să mă împrumut 5 
lei de la vreun coleg, ca să pot ajun-
ge acasă! Stau cam un minut buimac 
și mă răzgândesc! „Ce-ar fi să plec 
acasă pe jos?!” Nici nu mi-am înche-
iat eu bine întrebarea că m-am și 
urnit din loc, pe la 11:03, având ca 
destinație comuna Ocnița, aflată la 
vreo 20 de km distanță de „marele” 
municipiu Moreni.  

Aventura începuse!... 

Ora 11:55: eram deja în dreptul Bi-
sericii din Schela Mare! Parcursesem 
în forță șoseaua care urcă la 
„Căprioara” (partea cea mai dificilă 
ca mers a traseului: urcuș, lucrări pe 
marginea șoselei; gropi, noroaie pe 
trotuare și la marginea șose-
lei...)...coafura rezistă, la fel și fizi-
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LICEUL- CUVÂNT SAU EMOŢIE?  

să perioadă din viață este cea trăită la 
liceu, alături de colegi și profesori 
care-ti devin treptat părinți și, mai 
apoi, cei mai buni prieteni. Aici în-
veți că fiecare greșeală te conduce 
spre demnitate și curaj și, asumându-
ți fiecare alegere, vei putea înțelege 
ce este important pentru tine și ce te 
reprezintă cu adevărat. 

    Doar la liceu poți să trăiești liber 
și, într-un mod frumos fiecare mo-
ment pentru tine, fiecare adiere me-
lodioasă a vântului și fiecare rază de 
soare îți umplu sufletul de bucurie, 

pentru că ești încă un copil si trăiești 
cea mai frumoasă perioadă a vieții. 
Fiecare ceartă cu colegul devine o 
tragedie, iar fiecare dispută cu prie-
tena ta, devine o catastrofă și toate 
astea pentru simplul motiv că te poți 
exprima liber și pentru că știi că nu 
vei fi judecat pentru asta.  

   Pe de altă parte, mulți sunt de păre-
re că liceul este pur și simplu un loc 
rece, întunecat, unde ești obligat să 
înveți materie inutilă. Într-adevăr, 
înveți mult, dar ușurința cu care o 
faci și cu care trăiești fiecare clipă 
este unică și irepetabilă. Ar trebui să 
nu ne mai grăbim să creștem și să 
ajungem adulți, pentru că atunci nu 
vom mai putea trăi ceea ce simțim 
astăzi la liceu. Această pregătire 
continuă ne face să devenim ceea ce 

     Cu toții suntem întrebați când 
suntem mici ce vrem să devenim 
când vom fi mari, iar noi conștiinci-
oși și entuziasmați răspundem „ Eu 
vreau să fiu  doctor, avocat sau avia-
tor”, dar adevăratul răspuns îl vom 
vedea mult mai târziu, pe parcursul 
vieții. Cea mai importantă cale de a 
evolua este școala, ca mai târziu edu-
cația și experiența să devină princi-
palele trăsături și atuuri ale omului. 

       Liceul însă devine, din punctul 
meu de vedere, locul unde petreci 
multe clipe, zile, ani și trăiești cele 
mai frumoase și diverse sentimente. 
De la tristețea unei note mici la pri-
ma iubire, liceul este parte a sufletu-
lui nostru. Eu nu aș putea uita cum 
liceul „Ion Luca Caragiale”, a reușit 
să-mi schimbe viața, făcându-mă să 
văd viitorul ca o provocare din care 
sigur am să ies învingătoare. Am 
trăit aici mii de sentimente și emoții 
și nu pot să spun că regret ceva ce 
am făcut aici. 

   Profesorii sunt omeni dragi mie 
care au reușit să scoată tot ce-i mai 
frumos și bun din mine. Deși am 
făcut greșeli, nu m-au certat, ci m-au 
încurajat să merg mai departe, sigură 
pe mine. Pot spune că la sfârșitul 
liceului voi fi deja un om integru, 
corect, cu multe realizări și mereu 
mândra de mine. 

   Liceul nu este un castel bântuit de 
oameni răi care-ti analizează fiecare 
mișcare și îți condamnă fiecare gre-
șeală, ci este un loc deosebit unde 
înveți cum să fii în primul rând om și 
să-i respecți pe toți ceilalți. 

Unde mai poate trăi omul sute de 
sentimente în același timp? Unde 
mai cunoaște el prima iubire, simplă 
și sinceră? Unde râde sau plânge din 
aproape orice? Dar mai ales, unde 
învață cum să reușească în viață? 
Doar aici, într-un liceu unde nu ti-e 
frică să intri și de unde știi că nu vei 
pleca cu mâna goală, ci cu cel mai 
valoros bagaj-educația care schimbă 
viața. 

  Mereu se spune că cea mai frumoa-

am vrut de la început. Crede în tine, 
mergi cu încredere mai departe și fii 
curajos pentru că ai în spate cea mai 
valoroasă experiență – educația din 
liceu. 

    Fiecare zâmbet, fiecare notă, fie-
care iubire va deveni mai târziu doar 
o amintire, care nu va reveni nicio-
dată, însă trebuie să ne simțim feri-
ciți pentru tot ceea ce am făcut. Poa-
te liceul Ion Luca Caragiale nu este 
cel mai bun liceul din lume, dar este 
un loc unde mi-am schimbat per-
spectiva asupra vieții. Cu siguranță 
că și tu ai lăsat ceva în urmă, așa 
cum am făcut fiecare. Fiecare profe-
sor își va aduce aminte că a avut un 
elev ca tine, cu care a realizat lucruri 
deosebite. Aceștia, ca și tine, au trăit 
alături de tine momente frumoase de 
care își vor aminti cu plăcere. 

   Le mulțumesc tuturor, pentru că 
toți au făcut din mine, în fiecare zi, 
un om din ce în ce mai bun, care 
poate cu ambiția și cu dăruirea lui să 
mute munții din loc. 

   Sunt mândră de mine că am avut 
șansa de a intra la acest liceu și nu 
regret nimic din ceea ce am realizat 
aici. Liceul va rămâne o amintire vie 
în sufletul meu și sper ca pe viitor să
-mi aduc aminte cu plăcere de fieca-
re moment, chiar și de cel mai neîn-
semnat. 

   Liceul a schimbat multe vieți, mai 

ales pe a mea, a reușit să transforme 

un copil răzgâiat într-un om frumos, 

trup și suflet, curajos și care a învățat 

să se bucure de viață. 

 

Elev Grigore Gabriela 

Clasa a XI-a E 

 



Drepturile umane, între universalitate si diferențele culturale  
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  In contemporaneitate, în contextul 
ideilor de globalizare și 
multiculturalitate, de afirmare a 
categoriilor umane defavorizate, de 
egalitate de șanse inclusiv pentru 
persoanele cu handicap fizic, 
problemele care se ridică sunt cu atât 
mai mari. Diferentele culturale 
existente între diferitele comunități 
umane, distanța imensă dintre 
mentalitățile unor societăți complet 
diferite ca matrice culturală , 
ideologică și axiologică, duce la 
imaginea unei încercări oarecum 
forțate de a transmuta valorile 
spațiului european și nord-american 
acolo unde tradiții înrădăcinate de 
multe secole și chiar milenii fac ca 
lucrurile să fie privite din 
perspective mult diferite. Mai mult, 

aceste diferențe nu se fac simțite 
numai la nivel global, ci chiar în 
interiorul societăților care 
promovează respectivele valori : 
comunități rrome, de exemplu, 
trăiesc pe teritoriul statelor naționale 
sau multinaționale europene, de 
asemenea comunități islamice, iar 
exemplele caracteristice pentru 
America de Nord sunt comunitățile 
afro-americane sau comunitățile de 
mormoni. În ciuda marii popularități 
pe care și-a câștigat-o ideea 
drepturilor umane, ea este departe de 
a fi universal acceptată. În unele 
cazuri, respingerea ei apare drept 
corolar al unei critici generale a 
concepțiilor despre morală și politică 
axate pe drepturi. Alte critici vizează 
în mod particular drepturile umane. 
Una din cele mai persistente atacă 
statutul lor epistemologic. Discipoli 
de-ai lui Jeremy Bentham reproșează 
că drepturile naturale sau umane sunt 
afirmate ca și cum existența lor ar fi 
ceva de la sine înțeles, întocmai ca 
existența drepturilor juridice.Un 

teoretician ortodox al dreptului 
natural ar putea foarte bine să replice 
că legea naturală emanată de 
Dumnezeu și drepturile conferite de 
ea sunt fapte ce țin de întocmirea 
lumii în aceeași măsură ca drepturile 
juridice dictate de instanțe omenești. 
Majoritatea exponenților 
contemporani ai drepturilor umane 
ar accepta totuși existența unei 
deosebiri între alegația empirica “A 
are un drept egal la x” și alegația 
morală “A are un drept uman la 
x”.Cu condiția recunoașterii acestei 
deosebiri, pretenția că oamenii au 
niște drepturi în calitatea lor de 
oameni nu e mai ilegitimă decât 
orice altă teză morală. Împotriva 
doctrinei drepturilor umane a fost 
invocată și necesitatea de a ține 
seama de detaliile și complexitățile 
vieții sociale. Edmund Burke, de 
pildă era nemulțumit că drepturile 
revendicate de reprezentanții 
Revoluției Franceze aveau un 
caracter “maximalist”, când în 
realitate, guvernele au datoria de a 
realiza echilibre și compromisuri 
între bunuri și rele rivale. Firește că, 
cu cât cineva înclină mai mult să 
considere că rostul deciziilor politice 
este de a echilibra considerații 
complexe și neconcordante, cu atât 
va adera mai puțin la teorii care cer 
respectarea unei liste de drepturi mai 
mult sau mai puțin inviolabile. În 
fine, caracterul universalist al 
gândirii despre drepturile umane a 
alimentat temerile unora că ea ar 
putea fi expresia unui imperialism 
cultural. Cerința ca indivizilor din 
întreaga lume să li se acorde anumite 
“drepturi umane” pare a îngădui 
susținătorilor acestui produs specific 
al culturii europene să trateze fără 
menajamente alte culturi, care nu 
împărtășesc concepția acesteia 
despre ce înseamnă viață bună și 
societate dreaptă. 

   In acest context, la începutul seco-
lului XXI, un impact devastator asu-
pra mentalului lumii contemporane l
-au avut evenimentele de la 11 sep-
tembrie 2001, atunci când eșafodajul 
cu greu construit al idealului demo-
cratic și al bunei înțelegeri între nați-

     Caracterul universal al drepturilor 
omului este programativ 
fundamentat în Declarația… din 
1948 a Organizației Națiunilor 
Unite, ratificată la momentul 
respectiv sau ulterior de către toate 
statele membre. Ceea ce nu a putut 
să facă organismul multinațional a 
fost să îi imprime și un algoritm 
descriptiv al drepturilor umane 
formulate în document, el a fost și a 
rămas până acum un corpus 
normativ prin excelență, modalitățile 
de implementare au rămas să facă 
obiectul unei desfășurări ulterioare. 
Caracterul dual al drepturilor omului 
proclamate atunci este pe de altă 
parte sporit și de faptul că nu există 
o delimitare netă, explicită, între 
drepturile negative, așa-zise naturale, 
și drepturile pozitive. Declarația 
ONU, de pildă, afirm, între altele, 
drepturile umane la educație, muncă, 
securit te socială, odihnă și timp 
liber, ca și la un standard adecvat de 
viață și de asistență medicală.Deși 
revendicarea unor astfel de drepturi 
un reprezinta o noutate, ele și-au 
câștigat cu adevărat un loc important 
abia în tradiția drepturilor umane din 
secolul nostru.                 Cealaltă 
categorie de drepturi, cele cu statut 
inalienabil, dobândite prin naștere, 
prin însăși faptul de a te fi născut 
persoană umană au fost prezentate ca 
formulări ale unor adevăruri 
evidente care, in consecință, un 
trebuie decât să fie proclamate, ele 
referindu-se la atașamentul față de 
anumite valori fundamentale, cum 
sunt libertatea, autonomía și 
egalitatea, iar coroborarea lor cu alte 
considerații privitoare la cerințele 
esențiale ale bunăstării umane a 
îmbrăcat forma unui raționament cu 
atât mai greu de calchiat pe 
realitățile vieții curente ale 
oamenilor. Statutul de drepturi 
umane al drepturilor pozitive este 
controversat datorită faptului că ele 
ridică întrebări la care e greu de 
răspuns. De exemplu țările din 
lumea a treia nu dispun de resursele 
necesare pentru asigurarea bunurilor 
în cauză și s-a obiectat că este absurd 
să le spui oamenilor că au niște 
drepturi care nu li se pot asigura. 
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global de dezvoltare și extindere a 
cooperării. În perioada contempora-
nă (îndeosebi în ultimele două dece-
nii), în raporturile internaționale de 
forțe au survenit schimbări majore. 
Lupta este din ce în ce mai dură, pe 
toate planurile, pentru dezvoltare 
economică, identificarea și acapara-
rea de piețe, remodelarea sferelor de 
influență și tendințele de reîmpărțire 
a acestora, creșterea fără precedent a 
necesarului de noi surse energetice, 
multiplicarea în progresie geometri-
că a volumului de informații și acce-
sul tot mai facil la aceste informații, 
schimbările climatice și amploarea 
potențialelor efecte induse, sunt nu-
mai câteva din componentele majore 
ale situației globale căreia omenirea 
trebuie să îi facă față. Ele sunt pre-
ponderent obiective și cu o dinamică 
fluidă și se suprapun celor istorice 
existente și, de asemenea, unor fac-
tori de natură subiectivă (interese ale 
unor elite, ambiții și aspirații hege-
monice ale unor lideri, crearea de noi 
alianțe strategice sau conjuncturale, 
acreditarea unor noi teorii și ideolo-
gii politico-economice și sociale 
etc.), urmările fiind nu numai com-
plexe, după cum am menționat, ci și 
tot mai dificil de urmărit, de analizat, 
evaluat și, eventual, de contrabalan-
sat, atât la nivel regional cât și pe 
plan internațional. În contextul gene-
ral al creșterii și extinderii importan-
ței societății civile în lumea contem-
porană, și cu toate că există, încă, o 
doză însemnată de scepticism în pri-
vința societății civile și importanței 
sale la nivel arab – islamic, această 
societate are un rol important în evo-
luția, mai ales actuală, a lumii arabe 
islamice. Este important, în același 
context, de menționat și faptul că 
există diferențe conceptuale și struc-
turale semnificative între societatea 
civilă occidentală și cea arabă isla-
mică. Legat de societatea civilă ara-
bă persistă, încă, o serie de întrebări 
de substanță, începând de la cele 
determinate de o abordare sceptică a 
acestui subiect – „există o societate 
civilă arabă?” – și până la cele struc-
tural-conceptuale – dacă „atenția 
acordată societății civile în lumea 
arabă-islamică, mai ales în ultimele 
două decade, este un rezultat al mo-
bilizării interne, la nivel arab 
(încrederea în promovarea acestui 

uni a fost nevoit să fie pus față în 
față cu intoleranța și fanatismul care 
au condus la un act terorist fără pre-
cedent. Lumea arabă, împinsă mai 
mult sau mai puțin spre periferia 
atenției mass-media la nivel global, a 
dat o lovitură grea imaginii pe care 
relațiile internaționale încercaseră să 
o construiască cu eforturi susținute 
de-a lungul mai multor decenii. Ceea 
ce s-a întâmplat a fost un afront ma-
jor adus valorilor occidentale ale 
civilizației. Șocul a fost resimțit din 
plin și a atras atenția asupra unui 
spațiu cultural cu alte coordonate, cu 
alte repere, cu alt mod de a gândi. 
Lumea islamică de fapt nu încetase 
nici un moment să fie in centrul 
atenției comunității internaționale în 
privința respectării drepturilor omu-
lui, dar această respingere fățișă și 
incredibil de violentă, de o amploare 
și barbarie fără precedent a amintit, 
odată mai mult, de îngrijorarea ana-
liștilor care atrăseseră atenția asupra 
statutului femeii, de exemplu în lu-
mea islamică. Într-o țară ca Turcia, 
foarte apropiată de Europa și aspi-
rând tot timpul să se apropie de ea, 
militantele partidelor islamiste erau 
cele mai vehemente voci împotriva 
statutului de egalitate între bărbați și 
femei. Cauzele politice ale acestor 
manifestări nu pot ascunde, fie ele 
simple manifestări vocale sau explo-
zia a tone de kerosen, o divergență 
între lumi culturale diferite. 

Aspectele evoluției țărilor arabe isla-
mice, poziționarea lor geostrategică, 
perioadele istorice dificile și compli-
cate parcurse și, de asemenea, pre-
zența și influențele coloniale din pe-
rioada modernă au creat, la nivelul 
majorității acestor state, o serie de 
percepții, sentimente și sensibilități 
care, deși poate nu în totalitate justi-
ficate, constituie factori esențiali în 
abordarea și ralierea lor la procesul 

concept) sau al influenței externe 
(interese pentru piețele lumii arabe). 
Din perspectivă europeană și occi-
dentală, în general, pot fi identificate 
două elemente principale ale societă-
ții moderne, respectiv inițiativa indi-
viduală și eficacitatea individuală. 
Statul modern este construit pe baza 
eliminării diferențelor de clasă socia-
lă, iar legitimitatea sa este dată de 
garantarea, printre altele, a egalității 
în fața legii. Prin urmare, cetățeanul 
nu se mai bazează pe apartenența la 
o familie sau la o clasă socială pen-
tru a-și stabili și consolida poziția 
și locul în societate, ci pe stat ca ini-
țiator și protector (garant) al dreptu-
rilor și libertăților sale individuale. 
Din perspectiva statului arab islamic, 
respectiv a evoluției sale istorice, 
acesta nu a generat o bază și un cli-
mat favorabile apariției unei societăți 
civile așa cum este ea structurată în 
occident. În țările arabe, consolida-
rea statului și a regimului aflat la 
putere sunt considerate mai impor-
tante decât asigurarea drepturilor și 
libertăților individuale și, de aseme-
nea, mai importante decât potențiala 
contribuție și inițiativele cetățenilor 
în viața și pe scena politică a statu-
lui. Chiar în perioada contemporană, 
organizațiile societății civile din lu-
mea arabă reprezentau, în cvasi-
totalitate, simple organizații de cari-
tate care asigură asistență cetățenilor 
mai săraci. Mai mult, o parte însem-
nată a acestor organizații sunt afilia-
te statului, putând fi considerate, în 
multe cazuri, instituții semi-oficiale 
(de stat). Această situație evidențiază 
numeroasele diferențe existente între 
conceptul de societate civilă în siste-
mul european (occidental) și lumea 
arabă. De asemenea, mediul oferit de 
societatea civilă și activitățile pe ca-
re le desfășoară în statele occidentale 
sunt, încă, inexistente în majoritatea 
statelor arabe. Pe baza elementelor 
deja prezentate, definirea societății 
civile ar trebui să includă mai multe 
elemente principale, între care: - in-
divizi (cetățeni) activi – prezența și 
activitatea cărora reprezintă un ele-
ment major al societății civile. Sim-
plul fapt de a face parte dintr-o orga-
nizație a societății civile nu înseam-
nă neapărat ca individul respectiv 
este și un membru sau suporter activ 
al acesteia. Modul în care el percepe 
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Schimbările majore survenite în pe-
rioada contemporană (îndeosebi în 
ultimele două decenii) în raporturile 
internaționale de forțe, lupta tot mai 
dură, pe toate planurile, pentru dez-
voltare economică, identificarea și 
acapararea de piețe și remodelarea 
sferelor de influență, creșterea fără 
precedent a necesarului de noi surse 
energetice, multiplicarea în progresie 
geometrică a volumului de informa-
ții și accesul tot mai facil la aceste 
informații, schimbările climatice și 
amploarea 
potențialelor efecte induse, sunt nu-
mai câteva din componentele majore 
ale 
situației globale căreia omenirea tre-
buie să îi facă față. Aceste compo-
nente, preponderent obiective și cu o 
dinamică fluidă, se suprapun celor 
istorice existente și, de asemenea, 
unor factori de natura subiectivă 
(interese ale unor elite, ambiții și 
aspirații hegemonice ale unor lideri, 
crearea de noi alianțe conjuncturale 
etc.), urmările fiind nu numai com-
plexe, după cum am menționat, ci și 
tot mai dificil de urmărit, de analizat 
și, eventual, de contrabalansat la ni-
vel mondial. Pe de altă parte, în pofi-
da unor efecte aparent competiționa-
le și segregaționiste la nivel mondial 
ale acestui ansamblu de factori, soci-
etatea umană continuă – chiar dacă 
dificil și cu numeroase sacrificii – 
evoluția către un sistem social tot 
mai integrat, mai interdependent și 
eventual, mai omogen, păstrând as-
pirațiile sociale comunitare caracte-
ristice speciei umane pe parcursul 
transformărilor sale la scară istorică. 
Ținând cont de provocările și com-
plexitatea situației la nivel mondial, 
această perspectivă este, de altfel, 
alternativa optimă de evoluție în sens 
pozitiv. O parte însemnată din facto-
rii și componentele majore ale con-
textului internațional actual se regă-
sesc sau își au originea în regiunea 
Orientului Mijlociu. 
   
             In concluzie, deși diferențele 
culturale majore se constituie ca pi-
edici reale în evoluția pozitivă a res-
pectării drepturilor omului  înafara 

Europei și Americii de Nord ( nere-
marcate aici , dar evidențe stăruitoa-
re sunt populațiile africane la care 
clitoridicmia, practică barbară și inu-
mană se mai întâlnește încă, sau zo-
ne întinse din Orientul Îndepărtat 
unde exploatarea prin muncă a mi-
norilor se e prezentă chiar în propor-
ții de masă), există elemente și evo-
luții pozitive care îndreptățesc o per-
spectivă dacă nu optimistă măcar 
încurajatoare că drepturile umane 
proclamate solemn  în Declarația 
Universală a Drepturilor Omului vor 
fi cu adevărat ale tuturor oamenilor, 
indiferent de zonele geografice sau 
culturale în care trăiesc. Idealul de-
mocratic și respectarea lor absolută, 
implementarea lor reală în cotidianul 
diferitelor societăți umane, și aici 
aspectul politic nu e de neglijat, ca în 
China sau Coreea de Nord, rămâne 
încă un deziderat, un ideal de atins. 
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și înțelege rolul și importanța funda-
mentale ale participării sale la proce-
sul politic – ca aspect de bază a 
drepturilor sale – constituie o garan-
ție majoră a dezvoltării și consolidă-
rii societății civile. La nivelul majo-
rității statelor arabe, o astfel de per-
cepție și, mai ales, implementarea ei 
este, în cel mai bun caz, într-o fază 
incipientă; - libertatea – este un ele-
ment de bază nu numai pentru dez-
voltarea societății civile, ci și un pi-
lon principal al continuității și stabi-
lității sale. Libertatea individuală 
include, între altele, libertatea de 
asociere și pe cea de muncă. Cu toa-
te că diferă de activitatea partidelor 
politice(orientată preponderent către 
preluarea puterii și autorită-
ții),activitatea societății civile repre-
zintă expresia matură a conceptului 
de stat bazat pe guvernarea legii. 
Această activitate permite cetățenilor 
să abandoneze structurile politice și 
sociale subdezvoltate în favoarea 
trecerii la o structura de stat nu ca 
entitate supremă, ci ca entitate – ga-
rant legal a drepturilor și libertăților 
individuale. Ca și la punctul anterior, 
această componentă a societății civi-
le occidentale se regăsește prea puțin 
la nivelul organizațiilor de societate 
civilă din lumea arabă. Contextul și 
realitățile naționale, regionale și in-
ternaționale actuale au un caracter 
din ce în ce mai complex, determinat 
de o evoluție nu numai dinamică, ci 
și complicată de apariția continuă a 
numeroase noi elemente și factori 
politicostrategici și militari, econo-
mici, sociali, culturali etc. care, su-
prapunându-se celor deja existenți, 
accentuează fenomenul cunoscut sub 
denumirea de „globalizare”, cu toate 
implicațiile sale pozitive și negative. 
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Exista roman românesc postmodern – Pupa Russa  

perta ultimă a cărţii: „Negreşit, în 
valiza mea cu plăsmuiri vii, definito
rii, voi lua cu mine pe insula neuită
rii de tot, a singurătăţii sau reînte
meierii de lume, istoria spectaculoa
să a inocentei, nevinovatei Leontina, 
Femeia esenţială după care şi eu am 
strigat…”  

Aşadar, personajul se nu-
meşte Leontina. E foarte important 
numele personajului, pentru că el îi 
determină într-un fel destinul. Este 
un nume care sugerează o natură 
duală, masculin-feminin, Leon şi 
Tina, băiat şi fată, o ambivalenţă 
care îşi pune amprenta pe întreaga 
evoluţie a personajului. Este şi o am-
bivalenţă sexuală, pentru că acest 
personaj are, deopotrivă, impulsuri 
lesbiene şi reacţii absolut feminine, 
este o fiinţă care trăieşte ca în transă, 
pe care viaţa o împinge înainte într-
un mod absurd, total lipsit de sens. 

S-ar putea spune că punctul 
în care începe destinul Leontinei este 
o întâmplare absolut banală din copi-
larie: jucându-se pe câmp, un grup 
de copii descoperă îngropată în pă-
mânt o paraşută. Asta se petrece în 
anii '50, în acel “obsedant deceniu” 
despre care am auzit vorbindu-se 
atâta. Ceea ce într-o lume normală ar 
fi fost o întâmplare absolut banală, 
fără urmări, în lumea comunistă a 

acelor ani se dovedeşte a fi o capca-
nă, o capcană a istoriei de fapt, pen-
tru că personajele, copii încă, vor fi 
prinse astfel în plasa istoriei. Este 
momentul din care istoria mare şi 
istoria mică, individuală, încep să se 
rostogolească cu o vitezǎ care o va 
strivi în cele din urmă pe Leontina. 
De altfel, există în carte, la un mo-
ment dat, o pagină care poate fi citită 
ca o mise en abime a întregii poveşti. 
Copiii se joacă şi în joaca lor se îm-
piedică, se încurcă în pânza paraşu-
tei. Pânza paraşutei e plasa istoriei în 
care încep să se încurce şi din care 
nu mai scapă. Un simbol clar al labi-
rintului fǎrǎ ieşire. Ce se întâmplă cu 
Leontina? După descoperirea pa-
raşutei pe câmp, copiii sunt chemaţi 
la postul de miliţie, interogaţi. Era 
epoca în care obsesia duşmanului de 
clasă care pândeşte la orice colţ fă-
cea ravagii. Fiindcă miliţienii şi se-
curiştii nu pot afla nimic de la copii, 
cei care sunt luaţi la întrebări mai 
departe sunt pǎrinţii, tatăl Leontinei 
fiind arestat şi dus la canal. Este o 
întâmplare care va marca destinul 
ulterior al personajului, a cărui fami-
lie se destramă. Ea pleacă de acasă, 
într-un oraş îndepărtat, ca să-şi facă 
studiile. Acolo va fi prinsă într-o altă 
plasă, a promiscuităţii vieţii de inter-
nat, unde se lasă în voia instinctelor. 
Este ulterior şantajată politic în urma 

Gheorghe Crăciun își lansa 
în iunie 2004, la Lăptăria lui Enache, 
ultima sa apariție: Pupa Russa, apă-
rut la editura Humanitas. În fapt, 
despre aceasta aflăm chiar apriori 
dintr-unul din acele capitole ale ro-
manului care se vor autoreferenţiale 
- Nota auctoris -, însă nu fără ironie, 
sau mai bine zis autoironie și chiar 
autoparodie: „Într-o dupǎ-amiazǎ 
fierbinte de vară la Lǎptǎria lui 
Enache din Bucureşti a apǎrut Ma
rele Romancier. El purta o cǎmaşǎ 
albastrǎ [...] Marele Romancier a 
salutat discret în stânga şi-n dreapta 
– cafeneaua era plinǎ de tineri gura
livi şi transpiraţi [...] – a urcat pe 
generosul podium al formaţiilor de 
muzicǎ informalǎ ale zilei care cân
tau în fiecare searǎ aici şi s-a aşezat 
pe o bǎncuţǎ. [...]Iar Marele Ro
mancier se afla acolo pentru cǎ 
toatǎ lumea din cafenea ar fi trebuit 
sǎ fi fost informatǎ cǎ participǎ la o 
întâlnire cu Marele Romancier. Eve
nimentul nu era unul oarecare, pen
tru cǎ el urma sǎ citeascǎ o paginǎ 
sau douǎ pagini sau chiar trei (pânǎ 
la urmǎ a citit cinci) din cartea la 
care lucra chiar atunci şi care-i pro
ducea frecvente insomnii.”  

Gheorghe Crăciun îşi con-
struieşte cu multă atenţie un univers 
în care există mai multe paliere de 
sens. Am să-mi permit să rezum 
“acţiunea” acestui roman, deşi este 
foarte greu să rezumi Pupa Russa, 
pentru că sunt aici foarte multe pa-
gini în care acţiunea este înlocuită de 
descriere, plină însă de sevă narativă, 
dacă se poate spune aşa. Plecând de 
la postulatul: “femeia nu e prin de
finiţie o fiinţǎ pasivǎ şi gingaşǎ, aşa 
cum ne place nouǎ, bǎrbatilor, sǎ 
credem”, dupǎ cum chiar autorul 
mǎrturiseşte într-unul din capitolele 
Nota auctoris, Gheorghe Crǎciun 
scrie un roman! Este o femeie singu-
lară în literatura română, un personaj 
căruia nu-i poţi găsi nici un fel de 
corespondent. Este un personaj cu 
care nu te poţi identifica, pe care nu-
l poţi simpatiza, faţǎ de care însă nu 
ai nici reacţii de antipatie. Mircea 
Horia Simionescu recunoştea pe co-
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construieşte în 
mod artificial 
habitatul. În-
lǎuntru însǎ 
existǎ amintiri-
le, pasiunile, 
dorinţele neîm-
plinite ori neîn-
drǎznite, co-
pilǎria şi naive-
le plǎceri ado-
lescentine, cu-
vintele sensibile 

ale trecutului acestei femei, senzaţii-
le vii ale celei care se nǎscuse şi 
existase o bunǎ bucatǎ de vreme: 
“Nu cǎ îmbǎtrânise prea tare (câţi 
ani avea? nici 28!) însǎ dusǎ de va
lul experienţelor întâmplǎtoare prin 
care trecuse ajunsese sǎ-şi simtǎ 
pielea ca o foaie de ceapǎ perga
mentoasǎ, fiabilǎ şi incomodǎ. Ghi
cea sub acest epiteliu un nou înveliş, 
ar fi fost în stare sǎ redevinǎ fiinţa 
care fusese (dar cum fusese, cum nu 
mai era?) însǎ cu condiţia sǎ se 
poatǎ elibera de vechea-i piele. Se 
gândea la propria-i piele, plinǎ de 
prospeţime cândva, zgâriatǎ de un
ghile lungi şi fine ale lui H, pe care 
S, bǎiatul de la Salvamar, scrisese la 
mare cu nǎmol TE IUBESC, învi
neţitǎ de furiile lui O[...] Istoria 
scârboasǎ a pielii ei, devenitǎ o 
coajǎ murdarǎ, tot mai insuporta
bilǎ.” 

Se disting aici foarte clar 
pǎpuşile ruseşti care alcǎtuiesc exis-
tenţa eroinei: cea rece, de suprafaţǎ 
pǎstreazǎ tot mai ascunsǎ pe cea 
umanǎ, caldǎ, vie, înfǎţişatǎ întot-
deauna doar prin co-
pilǎria Leontinei. Tot 
fără implicare, tot de-
taşat, tot cu foarte ma-
re “seriozitate”, în pa-
ralel cu această viaţă 
profesională se des-
făşoară şi viaţa perso-
nală, aventurile sale 
erotice. Sunt foarte 
multe pagini care con-
semnează aceste aven-
turi, pagini care cred 
că marchează o noutate 

în literatura română: se vorbeşte 
foarte direct despre aceasta. Leonti-
na are parte de nenumărate aventuri, 
dar nu prea are parte de dragoste. De 
fapt, poate că tot ceea ce i se întâm-
plă stă sub semnul, pe de o parte, al 
răului pe care istoria i-l provoacă şi, 
pe de altă parte, al răului pe care sin-
gură şi-l provoacă, şi-l asumă. Se 
căsătoreşte în cele din urmă, după o 
existenţă goală, vidă; este o fiinţă 
care caută în permanenţă, fără să ştie 
însă ce caută. În fapt, ea este o Em-
ma Bovary contaminatǎ de Don Ju-
an. Căsătoria din finalul existenţei ei 
cu Darvari e doar un fel de refugiu: 
“Nu, de prezent nu se putea fugi de
cât în plǎcerea de a face tot timpul 
altceva (fusese una din marile ei 
descoperiri precoce)[...] Se mutase 
în casa lui Darvari cǎutând un teri
toriu de protecţie care sǎ o salveze 
de toate aceste tare ale insaţietǎţii. 
Doctorul – un monument de bono
mie şi senzualitate – nu fusese curios 
sǎ-i afle trecutul[...] Şi crezuse cǎ va 
putea merge înaite aşa, uitând tot 
ceea ce trebiua sǎ uite. Dar cum sǎ-
ţi uiţi carnea şi conştiinţa? Vǎzuse 
în indiferenţa lui darvari fatǎ de 
viaţa ei de pânǎ la 30 de ani o ga
ranţie a absolvirii de pǎcate, expre
sia unei filosofii a împǎcǎrii cu rǎul. 
. Pentru cǎ pǎcatele ei erau pǎcatele 
lumii în care trǎiayu cu toţii[...]” 

Chiar şi maternitatea o lasă 
rece. Copilul nǎscut îi apare, în fapt, 
Leontinei nu ca o nouǎ viaţǎ, un nou 
început, ci mai degrabǎ ca pe un 
avort al tuturor relelor, pǎcatelor 
vieţii ei trecute, de care aceasta în-

unui chef tipic de internat, cu orgii 
sexuale, şi devine secretar UTC şi 
şefǎ în organizaţia liceului. Fata ac-
ceptǎ atunci, neînţelegând însǎ cǎ 
într-o zi toatǎ viaţa ei va deveni mo-
tivul unui acelaşi gen de şantaj: “A 
intrat direct în subiect. Ştia totul 
despre ea. I-a amintit toate numele, 
Oraviţan, Brunhilde[...] Aveau pro
be. Aveau declaraţii. Şi chiar foto
grafii.” 

Şi astfel, mai târziu, în facul-
tate, este obligatǎ sǎ-şi asume un rol 
neaşteptat, greu de acceptat, murdar, 
mai murdar decât toate aventurile 
sexuale ale eroinei care acum se in-
torseserǎ împotriva ei: acela de 
turnǎtor al propriilor colegi. Şantajul 
direct, eventualele urmǎri ale eventu-
alului refuz, revelaţia monstruoasǎ 
cǎ propria-i viaţǎ devenise un imens 
rǎu pe care şi-l fǎcuse singurǎ dintr-o 
plǎcere naivǎ o golesc pe Leontina 
de suflet: “Era o pǎpuşǎ de lut spe
riatǎ, înspǎimântatǎ.”  Devine mai 
apoi rând pe rând instructor de par-
tid, responsabilă de modelarea ideo-
logică a tinerilor şi agent al securi-
tăţii. Va face de aici înainte totul fără 
suflet, fără nici un fel de implicare. 
Îşi “va face datoria”, dar într-un mod 
rece, calculat, mecanic. În fapt vor-
bim aici de dualitatea Leontinei; o 
stare de altfel normalǎ într-o societa-
te normalǎ, nu însǎ şi în perioada 
comunismului, care metabolizeazǎ 
duplicitatea eroinei în tragic. La su-
prafaţǎ nu poate exista decât pielea 
solzoasǎ a unei reptile oportuniste, 
reci, perfecte ca exemplar feminin, 
care-şi face absentǎ şi consecventǎ 
datoria faţǎ de regimul social care îi 
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poatǎ adapta la o altǎ formǎ.  

Pupa Russa e o formulă ce 
evocă imaginea matrioştilor - pă-
puşile care intră una într-alta indică 
identitatea plurală a personajului. 
Dar, pe de altă parte, Păpusa Ruseas-
că reprezintă şi o modalitate de con-
strucţie narativă a unui text în care 
avem de-a face cu mai multe poveşti, 
mai multe fire epice, mai multe tim-
puri. Leontina e o păpuşă rusească, o 
marionetă manevrată de istorie, dar 
şi de o mare putere. Toţi cei care au 
trăit în comunism au fost, într-o mă-
sură mai mare sau mai mică, nişte 
marionete ruseşti manevrate de un 
păpuşar care se afla la Moscova. E 
vorba însă şi de un obiect decorativ, 

o păpuşă docilă, pasivă, care nu ştie 
să se opună, care nu ştie să reziste 
istoriei, care se lăsa să trăiască la 
voia întâmplării. Este în acelaşi timp 
şi o păpuşă gonflabilă, de tipul ace-
lor obiecte ale fanteziilor erotice. 
Leontina e o femeie frumoasă, sen-
zuală, dar care, dincolo de acest am-
balaj superb, este lipsită de consis-
tenţă, este vidă în interior, trăieşte 
sau locuieşte, ca să spun aşa, în pus-
tiul zilelor, în pustiul existenţei ei 
cotidiene, care prelungeşte pustiul 
interior.  

Imaginea păpuşilor ruseşti 
nu exclude chiar ideea jocului în si-
ne; concepute ca obiect de joacă 
pentru fetiţe, matrioştile propuneau o 

desfacere a lor succesivă care promi-
tea plăcerea descoperirii, a surprizei 
finale. Dar care este, de fapt, surpri-
za? Ce avem să descoperim în final, 
după ce ne-am lăsat de ceva timp 
duşi de fluxul desfacerii, în bucăţi 
zilnice, a propriei vieţi? Ce descope-
ră Leontină în final, după ce crezuse, 
sperase, aşteptase de-o viaţă, desfă-
cându-se pe sine de sine în fiecare zi, 
în fiecare etapă a existenţei sale? 
Nimicul. Dezolarea. Neaşteptatul 
gol. Eşecul. Este, narativ vorbind, 
inversul acelui finit coronat opus; o 
viaţă irosită în aşteptarea unui sfârşit 
care ar fi trebuit să-i ofere TOTUL. 
Dar îi oferă deziluzia; nici într-o altă 
epocă istorică, nici dincolo de regi-
mul comunist care îi şantajase, îi 
frustrase, îi fărâmiţase viaţa, Leonti-
na nu avea să simtă împlinirea. Fina-
lul neaşteptat, răsturnarea istorică de 
situaţie şi de regim politic îi desface 
din înveliş ultima păpuşă rusească – 
cea mai mică şi mai nesemnificativă, 
cea mai plată şi mai lipsită de viaţă 
Leontină din câte avusese eroina. 
Cea pentru care ratarea ia forma 
vieţii ei întregi: o căsătorie, o mater-
nitate, o profesie, o vârstă,  prieteníi, 
idealuri, speranţe… Este zadarnicǎ 
încercarea ultimǎ pe care o face per-
sonajul de a se desface din nou de o 
nouǎ “coajǎ” murdarǎ a existenţei 
sale: fuga din casa soţului ei şi încer-
carea de a se refugia în America îm-
preunǎ cu amantul înseamnǎ dezghi-
ocarea celei mai mici şi mai dezolate 
pǎpuşi ruseşti din cǎte avusese Leon-
tina la dispoziţie. Mai mult decât 
atât, înǎuntrul ei nu se mai aflǎ o 
alta... Moartea eroinei (din ultimele 
douǎ pagini ale romanului) nu este 
tragicǎ, nici spectaculoasǎ; este, teh-
nic vorbind, un sfârşit firesc al unui 
şir lung de dezghiocǎri ale pǎpuşii 
ruseşti.  

Vorbim în cazul acestei cǎrţi 
de un roman-colaj în care naraţiunea 
se construieşte alternativ prin relata-
re la persoana a III-a, atunci când 
autorul îşi vizualizeazǎ personajul ca 
pe un film, dar şi prin relatare la per-
soana a II-a, acest “tu” narativ impli-
când, de fapt, chiar pe cititor în uni-
versul romanului, ca şi când autorul 
ar face apel la un soi de memorie 
colectivǎ – flash-uri dintr-o copilǎrie 
la fel de inocentǎ ca a oricui, flash-

cercase de mai multe ori sǎ scape. 
Instinctele materne par a nu dori sǎ 
se trezeascǎ, pentru a nu o lega ni-
mic de pruncul-esenţǎ a greşelilor ei 
trecute: “Adusese pe lume o fetitǎ 
brunetǎ, cu ochi negri şi plinǎ de 
zbârcturi, leitǎ Hristu Darvari.[...] 
Faţǎ de copilul abia desprinsdin 
propriu-i pântec leontina simţise o 
teribilǎ reacţie de respingere. N-a 
vrut sǎ-şi vadǎ fetiţa, instinctul ei 
matern pǎrea blocat dar se simţea 
purificatǎ, eliberatǎ de straturile 
succesive de zgurǎ impregnate in 
sensibilitatea ei nǎrǎvaşǎ, nesǎţioa
sǎ.” 

Nici după decembrie '89 
Leontina nu-şi va găsi locul în lumea 

cvasi-liberă a anilor '90. Nu va înţe-
lege subitul colaps al comunismului, 
dupǎ cum nu va înţelege nici entuzi-
asmul celor care tutelau dintr-o datǎ 
Piaţa Universitǎţii şi celebrul balcon 
cu discursuri. Nǎucelii de moment îi 
va lua curând locul o stare de totalǎ 
dezorientare, alimentatǎ pe de o par-
te de snobismul, infatuarea, brusca 
adaptare la schimbarea a foştilor co-
legi din partid, dar pe de altǎ parte şi 
de constatarea gravǎ cǎ însǎşi exis-
tenţa sa, modelatǎ şi orientatǎ pânǎ 
atunci de comunism, chiar în felul 
acela ingrat, monstruos în care o 
fǎcuse, se disipa dintr-o datǎ. Se risi-
pea în mii de ţǎndǎri inutile, inadap-
tabile, mult prea vechi ca sǎ se mai 
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ei de materie. Roman(cier)ul propu-
ne vârstele eroinei asemeni unor ma-
trioşte: copilǎria are imaginile şi sen-
zaţiile ei tipice (“Zgândǎreşte-ţi cu 
unghia buba de pe genunchi, rupe-i 
pojghiţa maronie ca o coajǎ de pâine, 
sǎ ţâşneascǎ afarǎ sângele roşu! Ia 
sâmburele de caisǎ şi loveşte-l cu 
piatra, prinde aluna în dinţi şi apasǎ 
pânǎ o spargi...”); pubertatea are mi-
rosurile şi fricile ei (“o ţigarǎ fǎcutǎ 
poştǎ în doar câteva minute, [...] mi-

rosul lor de trupuri tinere, amestecat 
cu aerul umed, compact şi leşios în 
care se topea nuanţa acrişor-
astringentǎ a şampoanelor abia folo-
site de colegele ei...”); tinereţea se 
unduieşte şi ea în senzaţiile-i specifi-
ce (sex-appeal, glezne subţiri, priviri 
insistente, premeditate...). Doar ma-
turitatea, în loc sǎ umple vârstele 
precedente şi sǎ împlineascǎ 
aşteptǎrile eroinei, devine un bluf, o 
mare deziluzie pe mǎsurǎ ce se deru-
leazǎ; Leontina cea maturǎ, adultul 
din ea devenise o fiinţǎ de care tre-
buia sǎ-i fie ruşine. Nevoitǎ sǎ ac-
cepte dintr-o datǎ rolul ingrat şi 
monstruos de turnǎtor la securitate, 
femeia reface destinul alor ei: tatǎl, 
mǎtuşa Teo (“Nici pe tine nu te-au 
lǎsat în pace, ticǎloşii...”), şi plǎteşte 
acum nedrept de scump naivitatea 
vârstelor care o crescuserǎ mare şi 
care îi alimentaserǎ iluziile propriei 
vieţi. 

Existǎ, aşadar, roman pos-
tmodern românesc, şi încǎ unul sufi-
cient de divers, aşezat pe o largǎ 

plajǎ tematicǎ şi totodatǎ valoricǎ. O 
datǎ în plus romanul a rǎmas genul 
cel mai cǎutat în contemporaneitate, 
dar şi specia cea mai permisivǎ pen-
tru etalarea mǎiestriei scriitorilor 
postmoderni. Aceştia nu mai sunt de 
mult nişte diletanţi într-ale scrisului; 
sunt intelectuali conştienţi de propri-
ile tehnici literare, atenţi deopotrivǎ 
la realitatea care îi priveşte în mod 
direct , îi constrânge la obsesii, dar şi 
la calitatea textului, la ficţiune. Ca 
atare, nu faptul cǎ în operele proza-
torilor actuali apare cu o directeţe şi, 
la prima vedere, cu o lipsǎ de 
“transfigurare” frapantă, imaginea 
vieţii comune este neapǎrat factorul 
care individualizeazǎ pe tinerii scrii-
tori. Aceste elemente ale subiectului 
nu sunt decât simple unelte literare. 
“Feliile de viaţǎ” pe care le practicǎ 
proza postmodernǎ sunt în fapt mij-
loace, nu scopuri. Nu zugrǎvirea 
realitǎţii este obsesia scriitorului 
contemporan, ci mai degrabǎ zu-
grǎvirea literaturii. Asta însem-
nând cǎ un ochi rǎmâne permanent 
deschis, vigilent asupra realului, în 
vreme ce celǎlalt este permanent 
aţintit spre realitatea textului, adicǎ 
spre ficţiune. Romanul postmodern 
ideal, propunea într-un studiu John 
Barth, trebuie sǎ depǎşeascǎ cearta 
dintre idealism şi realism, între parti-
zanii formei şi cei ai conţinutului, 
între literatura purǎ şi literatura an-
gajatǎ, între ficţiunea de elitǎ şi ro-
manul de consum. Ceea ce se şi în-
tâmplǎ de o bunǎ bucatǎ de vreme în 
proza româneascǎ. Şi, ceea ce este şi 
mai interesant, nu fǎrǎ complicitatea 
unei instanţe narative care, dupǎ o 
lungǎ perioadǎ în care a fost real-
mente marginalizatǎ, tratatǎ cu indi-
ferenţǎ, revine acum în miezul textu-
lui mai mult ca niciodatǎ -  cititorul.  

 

Prof. Monica Zamfir  

uri din epoca trecutǎ, fragmente din 
manulalele şcolare, din ziarele epo-
cii... -, o memorie a tuturor celor ce 
vor citi de aici înainte romanul şi se 
vor regǎsi, negreşit, în paginile lui. 
Pe de altǎ parte utilizarea persoanei a 
II-a narative devine chiar un substi-
tut al confesiunii la persoana I; Le-
ontina nu se destǎinuie, şi nici auto-
rul odatǎ cu ea, ci viaţa devine un 
simplu joc al unei rememorǎri când 
subiective, când obiective, un reproş 

al unei ratǎri personale, refulat în 
povestea fictivǎ a Leontinei, un joc 
în care vârstele se deconstruiesc une-
le pe altele, asemeni pǎpuşilor ru-
seşti. Autorul îşi lasǎ dintr-o 
“neglijenţǎ” tipic postmodernǎ 
“cusǎturile” textuale la vedere, în aşa 
fel încât sinceritatea auctorialǎ sǎ 
primeze în faţa perfecţiunii narative, 
devenind ea însǎşi un instrument, un 
dispozitiv narativ de manipulare a 
cititorului: “O vǎd de la distanţǎ, îi 
zǎresc codiţele ţepoase, zburlite, 
prinse în rondele roşii de cauciuc, îi 
caut din privire gâtul cafeniu, coate
le murdare, pulpele subţiri zgâriate, 
umerii fragili şi rigizi, pentru cǎ tre
buie sǎ vǎ fac sǎ vedeţi aici, în pagi
na asta, un copil care cǎlǎreşte un 
cal cuminte, un murg cu spinarea 
tǎioasǎ...” 

Titlul romanului e legat, ori-
cum, de identitatea acestui personaj, 
ale cărui vârste se succed într-o logi-
că oarbă. Mai mult, ea însumează 
totul, ca şi istoria, ca şi viaţa; e sigi-
liul vieţii şi, deopotrivă, desfăşurarea 
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Consiliul Școlar al Elevilor — Implicare, inițiativă și oportunități  

 CŞE este o organizaţie 
a elevilor din sistemul de în-
văţământ preuniversitar care 
vine în sprijinul elevilor uni-
tăţii de învăţământ pe care o 
reprezintă. Ce trebuie să faci 
pentru a-ţi reprezenta clasa în 
cadrul CŞE? Dă dovadă de 
implicare şi entuziasm. Ideile 
tale pot constitui baza unei 
piramide a realizărilor. Nu tre-
buie să fii şeful clasei. Nu tre-
buie să fii olimpic. Nu trebuie 
să fii Miss sau Mister. Trebuie 
doar să fii tu însuţi.  
Suntem atât de revoltaţi atunci 
când vedem că lucrurile nu 
sunt aşa cum ar trebui. Dacă îţi 
doreşti cu adevărat o schimba-
re, impulsul trebuie să plece de 
la tine. Nu există două persoa-
ne care să gândească în acelaşi 
fel, aşa că, tu eşti cel care îţi 

poate apăra interesele. Dacă nu 
lupţi tu pentru ceea ce îţi do-
reşti şi nu îţi impui punctul de 
vedere, atunci nimeni nu te 
poate ajuta. 
 Consiliul Şcolar al 
Elevilor ar trebui să fie prezent 
în viaţa fiecărui elev pentru că 
scopul acestei structuri este 
acela de a îmbunătăţi activi-
tăţile din cadrul şcolii şi de a 
oferi o nouă perspectivă asupra 
implicării active. Pot spune că 
participarea la activităţile des-
făşurate aici, a fost un mod 
excelent de a-mi dezvolta abi-
lităţile organizatorice şi socia-
le. Aici, simt că am o a doua 
familie. Am întâlnit oameni 
care, întradevăr, sunt ne-
mulţumiţi de unele aspecte ale 
vieţii de licean, dar nu se 
plâng, ci muncesc pentru a 

schimba ceea ce este negativ. Un flux de iniţiativă 
şi motivaţie, elevi care au un cuvânt de spus. 
Noi promovăm egalitatea,solidaritatea şi demnita-
tea umană. 
 Avem un set de valori bine stabilite şi oferim 
sprijin oricărui elev. Fiecare om are ceva de oferit, 
tocmai de aceea, noi ne dorim foarte mult să avem 
alături câţi mai mulţi elevi plini de optimism şi 
entuziasm. Alătură-te! Nu ai nimic de pierdut, ci 
doar de câştigat.  
 Aici am întâlnit oameni care ţintesc înalt 
şi conştientizează perfect faptul că acel elev care 
stă în bancă, visător, va fi adultul responsabil de 
mâine. Avem idei, avem motivaţie şi cel mai im-
portant, avem profesori şi părinţi care ne sprijină. 
Nu îmi dau seama ce ne-ar putea opri să ajungem 
acolo unde merităm. Alătură-te! Implică-te! Fă din 
liceul tău o lume a idealurilor împlinite! 
 
Elev Stătescu Sabrina 
Preşedinte CŞE 



   Since August 2013, 
"I.L.Caragiale" Highschool from 
Moreni, European School since 
2011, has been participating in the 
Comenius Multilateral School Part-
nership (2013-2015) "Let's First Un-
derstand Our National Heritage in 
order to Define and Build Our Euro-
pean Identity", our school being the 
one to coordinate the project. 

After an extremely beautiful and 
active project, with many activities 
that had motivated the students’ and 
teachers’work, we reached the fourth 
meeting of the project, our hosts, this 
time  being the students and the 
teachers from CEIP SAN ROQUE 
Collegue, Tolox, Spain. The project 
meeting took place from 5th to 10th 
May 2014 and "I.L.Caragiale" High-
school was represented by Matei 
Mirandolina (coordinator), Răcăşanu 
Rodica (member) as teachers and 
three students from the project team: 
Stroe Andreea, Coman Maria Miru-
na, Nanu Maria Teodora. 

The meeting activities were conduct-
ed under the program proposed by 
the host school team and were con-
sidered by the participants as being 
relevant to the project objectives. 
Students collaborated, working in 

mixed teams, this giving them the 
opportunity to interact, to get to 
know each other, to develop commu-
nication skills, self-confidence and 
to improve their knowledge of the 
project partners and their culture and 
civilization. 

5.05.2014 

The "Welcome" meeting with the 
project team in Spain and  Tolox’s 

presentation by 
the host. Tolox is 
situated in the 
province of Mal-
aga, in Andalu-
sia, southern 
Spain, an area 
where each place 
is witness to the 
history, tradi-
tions, warmth 
and hospitality of 
these wonderful 
people, of whom, 
through this part-
nership, we were 
able to know fac-
ets of heritage 
and national 
identity.  

6.05.2014 

The second day of the meeting start-
ed with the welcome speech of the 
principal, the Mayor of Tolox and 
the coordinator of the host school. 
Each team of the partner countries 
presented themselves, expressing the 
joy of being together in a beautiful 
place like Tolox, a place where they 
would have direct contact with the 
civilisation of Spanish people and 
would make known, through the fi-
nal products allocated to this meet-
ing,  their national crafts, folk music, 
folk dances and sculptures which 
have their source of inspiration in 
traditions. 

Each participating country presented 
their video collection of traditional 
music and dances (the first final 
product of the meeting), this moment 

representing a moment in which the 
participants took pride in their na-
tional values and symbols, highlight-
ing the living spirit of each nation, 
part of the European family.  

According to the proposed activities 
during this project meeting, students 
and teachers made a photo exhibi-
tion depicting not only traditional 
crafts but also sculptures whose in-
spiration originates from traditions. 
(second final product of the meet-
ing). These photos were accompa-
nied by explanations while they 
were being shown in a video presen-
tation. 

As outlined explicitly in the title of 
our partnership, its purpose is to de-
fine national identity in the construc-
tion of European identity. To 
achieve this goal, the activities in the 
project are designed to explore fac-
ets of identity from multiple per-
spectives and documentation visits 
meet the need to know more, to un-
derstand the creative uniqueness of 
each country. 

7.05.2014 

The third day was dedicated to the 
cultural and documentation visit to 
the magnificent Granada. We made a 
tour of the  historic city, visited Al-
hambra Castle and were overjoyed 
to see places full of history, culture 
and tradition. 

8.05.2014 

The day began with a session in 
which mixed teams of students se-
lected the photos to make a calendar 
for 2015, calendar that contains in-
formation about the most important 
dates / events in each partner country 
and photos  of the already accom-
plished exhibition, of representative 
crafts and sculptures which are in-
spired by traditions. Students select-
ed representative photos and togeth-
er with the teachers created the cal-
endar called TRADITION-CRAFT. 
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 In the afternoon we made a docu-

mentation trip to the city of Malaga, 

a Mediterranean port on the Costa 

del Sol. Here we visited the Museum 

of Traditional Art, space presenting 

us the traditions of the area. We vis-

ited the Cathedral of Malaga, a 

unique construction in Europe, the 

Alcazaba Castle and the impressive 

Picasso  Museum (the painter Pablo 

Picasso was born in Malaga). All 

these magnificent places made us 

feel speechless as their beauty could-

n't be expressed and revealed  

through ordinary words . 

9.05.2014 

The activities of this day were ex-
tremely enjoyable, as a paragon of 
all the moments that we had spent 
together not only to achieve the 
goals of making the final products 
but also to discover and understand 
the lifestyle of the inhabitants, tradi-
tions, culture and educational sys-
tem.  

  In the morning we visited the bath-
ing resort in Tolox where there are 
treated asthma patients. We saw the 
natural reservation of Tolox and then 
made a tour of  Tolox, a typical 
Spanish town with a history that is 

lost in the mists of time. 

 

The work session aimed at getting 
feed-back for the project meeting. 
It began  when the students and 
teachers started watching the final 
products. Further on, there was a 
moment of profound artistic sensi-
bility through a live traditional 
'Flamenco' music show. The as-
sessment session followed, in 
which the participants completed a 
questionnaire in which they ex-

pressed their   
opinions 
about the ac-
tivities during 
the transna-
tional  meet-
ing. We all 
thought that 
all objectives 
had been 
achieved and 
the meeting 
had been an 
opportunity 
for everyone 
to broaden 
their cultural 
horizons 
through 
knowledge 
they had ac-
quired and 

that they would share, once ar-
rived home. 

We believe that the bright sun of 
Spain, the  

undeniable beauty of those places 
full of flowers and vegetation, the 
kindness and hospitality of  its 
inhabitants, the traditional music 
and dances, the Spanish cuisine, 
the historic  

buildings and places found at eve-
ry step along the way warmed our 
hearts and made us feel blessed 
that we know more, we made 
friends, that we are part of this 
partnership, through which we can 
learn so many things about each 
partner’s national identity and 
through which we are glad to 
proudly present, as Romanians, 
our national heritage. 

 



 În anii școlari 2013-2014, 
2014-2015, Liceul Teoretic 
“I.L.Caragiale” Moreni, Școală Eu-
ropeană începând din 2011, a fost și 
este coordonatorul Parteneriatului 
multilateral școlar Comenius (2013-
2015) ‘Let’s First Understand Our 
National Heritage in order to Defi-

ne and Build Our European Iden-
tity’ , proiect realizat cu școli din 
Estonia, Grecia, Letonia, Norvegia, 
Polonia, Spania și Turcia. 

Scopul parteneriatului nostru este de 
a înţelege si respecta moştenirea 
naţională  a fiecărui partener pentru 
a fi  capabili să construim si să dez-
voltăm identitatea europeană.  

 Având deja în minte și în 
suflet experiența acumulată în deru-
larea activităților de proiect din anul 
anterior, echipa liceului nostru s-a 
pregătit cu entuziasm pentru realiza-
rea produselor finale pe care patici-
panții la proiect le-au programat pen-
tru reuniunea găzduită de Gimnaziul 
Valtinou Trikalon, Grecia, în perioa-
da 29.09.2014- 0.10.2014.   

 Au fost de realizat două pro-
duse finale și anume: o colecție de 
romane moderne (un roman pentru 
fiecare țară) și o colecție de filme 
(un film pentru fiecare partener). 

Acestea au avut ca sursă de inspira-
ție tradițiile sau elemente de folclor. 
Fiecare echipă a făcut o scurtă pre-
zentare a intrigii romanului, a perso-
najelor principale și a reliefat cum 
aspectele date de traditii sau folclor 
au influențat construirea personaju-
lui. Filmul ales era bazat pe romanul 

selectat iar în prezentarea video au 
fost evidențiate elementele de tradi-
ție care au condus la dezvoltarea per-
sonajului. 

     Activitățile din cadrul întâlnirii s-
au desfășurat conform programului 
propus de echipa școlii gazdă și au 
fost considerate de către participanți 
ca fiind relevante pentru obiectivele 
proiectului. Elevii au colaborat, lu-
crând  în echipe mixte , acest lucru 
dându,-le posibilitatea de a inte-
racţiona, de a se cunoaște, de a-și 
dezvolta capacitatea de  comunicare 
, încrederea în sine și de a-și îmbu-
nătăți cunoştinţele despre partenerii 
de proiect și despre cultura și civili-
zația grecească.  

Luni, 29.09.2014 

Trikala, Grecia, la oră de seară. Deși 

întunericul îmbracă în mister orașul, 

lăsând numai luminile ca martori ai 

unei lumi pe care abia așteptăm să o 

descoperim, gazdele ne întâmpină 

senine, cu brațele deschise, dorind să 

ne dezvăluie tradițiile și obiceiurile 

care le definesc.Momentele acestea 

creează o atmosferă plăcută de bun 

venit, iar această bună impresie va 

deveni o certitudine în zilele urmă-

toare. Ne cazăm și ne familiarizăm 

pentru început cu modul relaxat și 

relaxant de petrecere a timpului li-

ber al cetățenilor din Trikala. Ne 

surprinde vitalitatea pe care aceștia 

o dovedesc, optimismul care se sim-

te în fiecare moleculă a aerului rece 

și proaspăt al unei ore târzii. 

Marți, 20.09.2014 

Ne bucurăm de o primă întâlnire cu 
grupurile reprezentând celelalte țări 
implicate în proiect. La fel de primi-
toare, gazdele ne invită să descope-
rim centrul orașului, Primăria, unde 
oficialitățile ne întâmpină cu ace-
leași brațe deschise.  Se  vorbește 
despre  importanța acestui proiect 
pentru țările participante , despre 
necesitatea  cunoașterii culturii și 

civilizației fiecărei țări participan-
te.Ne încântă primele acorduri ale 
muzicii tradiționale. grecești . 

La școală, Gimnaziul din Valtinou 

își deschide porțile prin discursul de 

bun –venit al directorului instituției. 

Ne reunim în jurul temei proiectului 

prin prezentare activităților desfășu-

rate acasă, în țară, de  fiecare dintre 

noi,  în vederea realizării produselor 

finale.Aflăm cum sunt valorificate 

tradiții și obiceiuri ale fiecărei țări 

participante, în creații literare mo-

derne, al căror succes este confirmat 

prin ecranizarea acestora. Ni se con-

firmă, încă o dată că, deși suntem 

reprezentanți ai unor popoare diferi-

te, se identifică elemente ale unei 

tradiții despre care putem spune că 

este parte a definirii identității noas-

tre europene. 

În a doua parte a zilei, continuă pre-

zentarea romanelor și a filmelor de 
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fiecare echipă în parte. După aceea,  

se efectuează turul satului Valtinou. 

Curat, elegant și modest în același 

timp, liniștit, dovedind prezența unor 

oameni gospodari, implicați în viața 

comunității. 

Membrii echipei Comenius, reuniți 
intr-un dans grecesc tradițional, SIR-

TAKI, instruiți de profesorii de dans. 

 Miercuri, 01.10.2014 

Descoperim factorul spiritual al co-
munității. Dis- de- dimineață ne în-
dreptăm spre Meteora. Mânăstirile 
ortodoxe sunt impresionante prin 
arhitectura specifică secolului al 
XVI-lea, impecabil conservată, măr-
turie a unei tradiții adânc înrădăcina-
te aici. Cunoaștem astfel și ne mân-
drim cu un aspect important care 
costituie un punct comun al identită-
ții românești și grecești: credința și 
ritualul cultului ortodox. In plus, vi-
zitând peștera preistorică Theopetra 
aflăm că există aici mărturii, dovezi 
ale  existenței unei vechi civilizații în 
această zonă. 

După amiaza, cunoaștem centrul 

vechi al orașului Trikala construit în 

jurul turnului care și-a păstrat alura 

de paznic neadormit al cetății. Ur-

când scările, la cel mai înalt nivel 

descoperim o panormă deosebită a 

orașului. Devine evident interesul de 

a conserva valorile trecutului prin 

delimitarea centrului istoric de zone-

le în care costrucțiile dovedesc in-

fluența contemporană. 

Joi, 02.10.2014 

Suntem invitați să descoperim un 

alt aspect al civilizației poporului 

gazdă: tradițiile și modul în care 

acestea s-au păstrat în Grecia insu-

lară. Le cu-

noaștem 

vizitând mu-

zeele și ve-

chiul castel 

din Corfu. 

Paleta boga-

tă de culori, 

detaliile ar-

hitecturale 

ale construc-

țiilor, oame-

nii, peisajul 

minunat ne 

oferă imagi-

nea de an-

samblu a unei alte lumi: o Grecie al 

cărei trecut și-a lăsat amprentele 

asupra locurilor pe care prezentul 

ni le descoperă vederii. Facem un 

popas și urcăm treptele  Filarmoni-

cii din Corfu.  În fiecare încăpere, 

suntem încântați să cunoaștem ma-

nuscrise ale unor partituri celebre, 

obiecte și instrumente muzicale ale 

Orchesteri Filarmonicii- renumită 

la nivel mondial.  

 De asemenea, vizităm Ca-

sa Parlante- un muzeu în care fie-

care dintre noi am călătorit în tre-

cut unde am făcut cunoștință cu 

modul de viață al aristocraților. 

Tradițiile și obiceiurile din secolul 

al XIX-lea sunt reprezentate aici 

prin reconstituirea imaginii unei 

familii de viță nobilă din Kerkira, 

oferindu-ne detalii în ceea ce pri-

vește și viața de zi cu zi a fiecăruia 

dintre membrii acesteia. 

În final, o mărturie a civilizației 

grecești este reprezentată de Ve-

chiul Castel care veghează solemn 

și tăcut țărmul de nord-est al insu-

lei. Urcând treptele cetății înțele-

gem că a fost, de-a lungul istoriei, 

un obstacol de neînvins, protejând 

astfel spațiul de influențe străine 

nedorite. 

 Vineri, 03.10.2014 

Ne întâlnim din nou la școală. Pre-
zentările tradițiilor fiecărei țări 
ilustrate conform temei continuă și 
prin activitatea în echipă , acestea 
se finalizează într-un produs unic, 
reprezentând un aspect al identită-
ții europene (cele două produse 
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finale). 

 Ca feed-back al prezentărilor efectu-

ate, în echipe mixte , elevii au indi-

cat care au fost cele mai impresio-

nante momente din filmele vizionate 

, ce le-a plăcut cel mai mult în roma-

nele prezentate, cu ce cunoștințe au 

rămas ca urmare a prezentărilor fă-

cute.  

 În momentele în care fiecare 
se pregătea de un rămas bun, am fă-
cut din nou cunoștință cu acordurile 
și ritmul muzicii tradiționale gre-
cești, în interpretarea elevilor școlii 
gazdă. Am fost incântați și încurajați 
de inițiatori, unii dintre noi am ajuns 
să înțelegem acest aspect al tradiției 
lor prin practică: pași de dans tradiți-
onal. Cosumul de energie se com-
pensează cu invitația de a savura 
preparate tradiționale grecești. 

 După-amiaza, a avut loc sesiunea de 
evaluare în care participanţii au com-
pletat un chestionar despre  activi-
tăţile intâlnirii transnaţionale și 
printr-o dezbatere. În urma interpre-
tării chestionarului și în discuțiile 
organizate în cadrul evaluării, s-a 
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constat ca toate obiectivele propuse 
pentru această reuniune de proiect  
au fost atinse. 

 Întâlnirea de lucru dintre profesori a  
avut ca scop  discutarea propunerilor 
de activități și a programului  pentru 
următoarea întâlnire de proiect din 
Limanowa, Polonia. Au  fost sugera-
te soluţii pentru problemele neaştep-
tate apărute in cadrul colaborării între 
parteneri si în realizarea produselor 
finale şi au fost stabilite responsabili-
taţile pentru fiecare partener pentru 
următoarea reuniune. 

 La sfârșit de septembrie și început 
de noiembrie, mașina timpului a fost 
condusă prin Grecia  având astfel 
posibilitatea să fim ambasadori ai 
țării noastre  pe care am reprezentat-
o cu mândrie, într-o atmosferă de 
prietenie și stimă reciprocă aducând 
cu  noi o parte din spiritul românesc, 
conștienți de valorile pe care le re-
prezentăm ca nație și dornici să îm-
părtășim celorlalți fațete ale moșteni-
rii noastre culturale dar și să aflăm ce 
îi definește pe ceilalți parteneri, ca 
oameni, ca popor. 

Fiecare s-a îndreptat către casă, păs-

trând în suflet numai amintiri plăcute 

ale unui început de toamnă gecesc 

într-o atmosferă multiculturală crea-

tă de fiecare dintre noi , mulțumind  

gazdelor noastre pentru   ospitalita-

te. 

Toate informatiile pe care 
le furnizăm reprezintă responsabi-
litatea exclusivă a echipei de pro-
iect din   Liceul Teoretic ‘I.L. Ca-
ragiale’ Moreni, iar Agentia Natio-
nală pentru Programe Comunitare 
in Domeniul Educatiei si Formării 
Profesionale si Comisia Europea-
nă nu sunt responsabile pentru 
modul in care este  folosit conţinu-
tul acestor informaţii. 

 

Diseminare realizată de: 

prof.  Matei Mirandolina- coordona-
tor   

Prof. Dulea Mihaela- membru echi-
pa de proiect 

Liceul Teoretic ‘IL CARAGIALE’ 
Moreni 
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 Pentru stat, liceul este o in-
stituţie. Pentru profesori, liceul este 
locul în care îşi desfăşoară activita-
tea didactică. Pentru părinţi, liceul 
este locul în care copiii îşi petrec o 
parte semnificativă din timp, cu sco-
pul de „a învăţa carte”.Dar ce este 
liceul pentru mine? O clădire imen-
să, cu ferestre mari prin care pătrund 
discret razele soarelui, pentru a nu 
perturba atnosfera din timpul orelor 
de curs.  
 
 Pereţii de un alb spălăcit 
sunt invadaţi de o multitudine de 
afişe colorate strident, care transmit 
mesaje educaţionale. Pe fiecare ban-
că, sunt aruncate cărţi şi caiete, mult 
prea tocite şi deteriorate de răsfoitul 
elevilor. Aşa arată imaginea de am-
samblu a oricărui liceu, dar unicita-
tea acestor locuri vine de la oamenii 
pe care îi găseşti mereu aici. Par nes-
chimbaţi, chiar dacă au călăuzit ge-
neraţie după generaţie. Atunci când 
clopoţelul sună de intrare, păşesc 
hotărât pe scări, până ajung la etajul 

corespunzător. 
 Deschid uşor uşa şi aproximativ 
cincizeci de minute, împărtăşesc ce 
au învăţat (nu foarte mult pentru că 
timpul este prea scurt) cu elevii lor. 
  
Majoritatea profesorilor refuză să 
creadă că în faţa lor au nişte „ adulţi 
în devenire”, ci nu „copii”, aşa cum 
ne numesc deseori. Pentru mine, fie-
care profesor este ca o carte pe care 
abia aştept să o citesc. În prima oră 
descoperim coperta, iar cu timpul 
parcurgem paginile câteodată greu 
de descifrat. Cert este faptul că fie-
care profesor îşi lasă amprenta, fără 
ei, liceul fiind neînsufleţit. Teoretic, 
orele de curs sunt scopul principal 
pentru care venim aici. Acumularea 
cunoştiinţelor care pun baza pregăti-
rii profesionale. Ciclul liceal este 
diferit de ciclul gimnazial prin alege-
rea unui profil. În acest mod înce-
pem să descoperim preferinţele 
noastre şi să ne orientăm în descope-
rirea alternativelor ocupaţionale. 
Dacă eşti receptiv la aceste infor-

Portal spre cunoaștere  

maţii, poţi filtra ceea ce este 
util pentru tine, fără să te 
plângi de abundenţa infor-
maţiilor nefolositoare. Pe lângă 
toate aceste lucruri, liceul este 
de asemenea şi o perioadă, 
poate cea mai efervescentă din 
viaţa noastră.  
Tot ce am trăit între pereţii 
liceului, a constituit o etapă de 
formare a adultului de mâine. 
Aşadar, pentru mine liceul este 
un sanctuar al cunoaşterii, un-
de întâlneşti oameni care inter-
vin în alegerile eseţiale din 
viaţa ta şi care îţi oferă o per-
spectivă nouă referitoare la 
scopul tău suprem. 
 
Elev Stătescu Sabrina 
XI-E 
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Poezii  

Ascultă, 

 

Mă îngheață focul neîmplinitelor dureri, 
Să-ți regăsesc preț de o noapte, în reveria dulce a viselor, 
Tăcutul chip, cu a ta privire de culoare vie, 
Şi-apoi să mă trezesc ca umbra solitară a unui plop, 
Rămasă în pădurea secetoasei despărțiri diurne… 
E locul și timpul perfect, îmi spun, 
Să te iubesc mai mult ca ieri si mai puțin ca mâine, 
Şi chiar să îți mărturisesc, fără să mă gândesc cat u deja 
știi asta, te iubesc ! 
 
 
Pasăre in zbor  

Acum când vreau să-ți spun ce încerc de mult, 
Cuvintele încep să joace de-a v-ați ascuns. 
Atât de mult aș vrea să fiu o stea, 
Să umplu carul mare doar cu privirea ta… 
Ah, mult mai ușor să-ți spun ar fi așa. 
Aș vrea să fiu o piatră și tu din întâmplare 
Să te lovești, durerea ta ar fi un semn de încântare. 
Să fiu o pasăre, să-ți crească aripi pentru a mă urma, atât 
aș vrea. 
Dar simt că stea eu sunt deja, 
Iar carul mare e mereu la tine. 
Şi te-ai lovit de mine ca de o piatră tare, 
Scânteile au pocnit și ies la fel de multe în continuare. 
Halucinații, asta să fie oare? 
Nu ciripesc și de zburat nu vreau decat după ce îmi vei 
spune, fară desene, aluzii sau poeme, 
Că tu ești vântul care-mi sulfă în pene. 
Ţi-e teamă, se ascund de tine-n jocul lor? 
Poți inventa cuvinte noi și să-l salvezi, să-l vezi zburând 
astfel pe noi… 
                                               ntr-o pereche de aripi 
amândoi. 
 
 

Eu am un dor 

 

 Şi dacă mâine ar fi să mor; 

 Să-mi spui ce ai face ?...Ţi-ar fi dor? 

Ai vrea să mă zdrobești cu îmbrățișarea? 

Ai vrea să mă alinți cu sărutarea? 

Spune-mi! ai vrea sau nu ai vrea? 

Ai regreta că n-ai avut curajul să-mi 

vorbești, 

Să-mi spui deschis ce simți și ce gândești? 

Ai regreta că n-ai fugit înaintea mea , 

De fiecare data când inima îți cerea? 

Spune-mi! ai regreta sau nu ai regreta? 

Mai bine să-mi răspunzi nimic. 

Dar înainte vreau să-ți spun ceva: 

Astăzi, tu încă n-ai ce regreta!... 
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Poezii 

Puzzle 

 m-am auzit vorbind cu mine astăzi 
și n-am știut ce să-mi răspund, 
când eu tot întrebându-mă pe mine 
cu gândul tot la tine am ajuns. 
 

spuneam că aș vrea să-ți fac fotografii cu ochii 
și apoi să îmi deschid o expoziție pe retină; 
îmi e teamă chiar și așa că te-aș putea răni. 
mi-e frică să privesc cât văd cu ochii doar la tine, 
ca nu cumva să pleci, 
pentru mine nimic n-ar fi mai greu decât să-mi pierd în întunericul adânc lumina. 
Poate decât să mă înveți, numai tu poți, să văd cu mâinile: 
o mână a mea și una a ta, 
să ne aducă într-un nou univers, 
în care eu nu sunt perfectă, nici tu nu ești perfect, 
dar, singur tu poți fi perfect pentru mine și eu perfectă pentru tine; 
un univers în care fiecare val al mării 
îneacă țărmul cu microuniversuri din mine pentru tine, 
din tine pentru mine, 
pe care nu ne putem opri, sub soarele care joacă jocul zilei cu noaptea, 
să le aducem împreună și să ridicăm castelul vieții pe nisip, 
ca să pornim cu el mai departe și să-i arătăm 
castelul muzicii care ne leagă, din flori cu clopoței, 
ce sună și cântă o primavară nesfârșită între noi. 
Iar mai apoi, să vadă castelul empatiei, al limbii nevorbite, înțeleasă doar de noi, 
făcut din păsări călătoare, care se înalță din copacii toamnei aurii, 
ca să ajungă în casa cu fundație din te iubesc, 
în care toate aceste microuniversuri se întâlnesc. 
De ce? E atât de simplu: pentru că se iubesc. 
 

Deocamdată, tu stai cuminte în fotografii, 
așa că pot să te pozez continuu deschizând ochii. 
Şi ce frumos va fi când vei pleca de pe retină, 
ca să cobori mai jos, în inimă! 

 

 

   Aude-mă! 

 

 nu vreau să cred că m-ai uitat, 
 nu pot să cred că nici n-a început și totul e deja încheiat. 
 off…nu am puterea să accept uitarea ta. 
 

 Eu vreau să fiu un curcubeu pe cerul vieții tale, 
 în lume tu fiind o singură persoană, în viața mea tu singur ești o lume întreagă. 
 Şi nu îmi scriu iubirea pe rețete 
 și nici nu ți-o administrez doar când te doare, 
 ci te îmbrac cu fiecare clipă în ea, din cap până în picioare, dragostea mea fiind independentă de  prezența ta. 
 

Îmi pare dureros că ți-ai închis urechile 
Și nu auzi că în mine e cenaclu literar și se citește numai despre tine! 
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                                                              Cu tine 

 

Cu tine mă trezesc în gând, 

Cu tine îmi înfrâng durerea, 

Cu tine râd, cu tine plâng, 

Cu tine îmi inund vederea. 

 

Cu tine haosul e armonie, 

Cu tine astăzi sunt, 

Cu tine viața mea e reverie, 

Cu tine mâine am ajuns. 

 

Cu tine nu există suferință, 

Cu tine păsările zboară mai departe, 

Cu tine e împlinită a mea ființă, 

Cu tine Dumnezeu mă simte mai aproape. 

 

Cu tine sunt la ora când mi-e dor de tine, 

Cu tine eu mă văd când nu mă vezi, 

Cu tine asfițitul vine să ne-nchine, 

Cu tine noaptea în brațe mă așezi. 

 

Cu tine văd lumina în întuneric, 

Cu tine poezia mea există, 

Cu tine visul timpului nu este efemeric, 

Cu tine nici tristețea nu e tristă. 

 

Cu tine aud liniștea cum curge, 

Cu tine sunt și eu un strop de ploaie, 

Cu tine doar o viață nu-mi ajunge, 

Cu tine aprind și sting văpaie cu văpaie. 

 

Cu tine nu-s la fel ca fără tine, 

Cu tine se iluminează viața mea, 

Cu tine e mai greu și e mai bine, 

Dar fără tine, crede-mă, nu s-ar putea. 

 

Elev: Șerban Maria Catalina , XII A 
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