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 Liceul Vocațional Pedagogic 
„Mihai Eminescu” a devenit  

Colegiu Național 

 

Unitatea de î nva t a ma nt Liceul      
Vocat ional Pedagogic „Mihai Eminescu” a 
î ntrunit criteriile de acordare a titlului de 
Colegiu Nat ional, primind aceasta  noua  
denumire î ncepa nd cu 1 septembrie 2018.  

ANUL CENTENAR, 2018, cumuleaza  
pentru Colegiul Nat ional Pedagogic „Mihai 
Eminescu” din Tî rgu Mures  mai multe   
date aniversare, î mplinindu-se un numa r 
mai mult sau mai put in rotund de ani de 
la evenimente care au marcat evolut ia 
institut iei. Se î mplinesc 115 ani de la  
înființarea primei şcoli de pregătire a 
învățătorilor din județul Mureş: Şcoala Pedagogică Germană de Învățătoare din Sighişoara (1903-
1904), al ca rei continuator – ca obiect, arie geografica  s i rol î n viat a economico-sociala  s i culturala  – poate fi 
considerat liceul actual. Tot î n acest an se î mplinesc 95 de ani de la înființarea (în 1923) a primei Şcoli 
Normale de Învățători cu limba de predare română din municipiul Tîrgu Mureş. Î n toamna acestui an s i 
pe parcursul lui mai poate fi marcata  î mplinirea a cinci decenii de la instalarea Liceului Pedagogic î n actualul 
complex s colar, la doi ani de la reî nfiint area acestei institut ii care joaca  un rol ata t de important î n ansamblul 
viet ii cultural-s tiint ifice a judet ului Mures . Ultimul moment aniversar al anului – î n ordine cronologica  – este 
atribuirea numelui poetului nat ional Mihai Eminescu, eveniment de la care se î mplinesc douăzecişicinci ani. 

 

ŞCOALA NORMALĂ DE ÎNVĂŢĂTORI CU LIMBA DE PREDARE ROMÂNĂ TÎRGU MUREŞ 
(1923-1948) 

 

Înființarea şcolii normale 
 
Î nceputurile s colii normale din Tî rgu Mures  sunt o consecint a  a reunirii societa t ii roma nes ti î ntr-un    

cadru statal propriu s i independent. Marea Unire din 1918 a creat condit iile as eza rii î nva t a ma ntului pe baze 
noi, democratice, pentru î nla turarea discrepant elor mos tenite de la vechiul regim. Î n anii 1918-1920, ca nd 
Vasile Goldis  a condus Resortul Înstruct iei Publice s i Culturii din Consiliul Dirigent, a fost creat un nou cadru 
administrativ al sistemului s colar. S-au î nfiint at patru regiuni s colare (Cluj, Oradea Mare, Sibiu, Timis oara) 
pentru a asigura ment inerea î n activitate a s colilor primare, nat ionalizarea majorita t ii s colilor primare s i     
secundare roma nes ti, î nfiint area de noi s coli, introducerea studiului limbii roma ne (ca limba  oficiala ) î n toate 
s colile, dar permit a nd minorita t ilor nat ionale conlocuitoare sa  utilizeze limba materna  î n predare. 

Lipsa institut iilor de î nva t a ma nt s i a cadrelor didactice pentru î nva t a ma ntul primar au justificat               
demersurile locale s i ma sura autorita t ilor centrale de a î nfiint a la Ta rgu Mures  o S coala  Normala  de Î nva t a tori cu 
limba de predare roma na  (o s coala  similara  cu limba de predare germana  funct iona la Sighis oara din 1903). 

Prima ment iune despre noua institut ie am descoperit-o î n propria arhiva  a s colii (put ina , ca ta  s-a       
pa strat, din cauza ra zboiului), î ntr-un proces verbal de inspect ie, datat 2 aprilie 1924: „Î n cele 3 zile de s edere 
î n Tî rgu Mures  am inspectat s i S coala Norma  de Î nva t a tori î nfiint ata  la î nceputul acestui an s colar s i condusa  
de pa rintele-director dr. N. Cret u”. 

Scopul s colilor normale era formarea cadrelor didactice pentru î nva t a ma ntul primar s i s colile de copii 
mici (gra dinit e). De regula  erau î nfiint ate s i funct ionau î n fiecare judet  pentru a s colariza copii din regiunea 
respectiva , unde absolvent ii preferau sa  revina  ca î nva t a tori î n localita t ile de origine. 
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Durata cursurilor era stabilita  prin lege la 7 ani. Cont inutul î nva t a ma ntului din primii trei ani asigura o 
prega tire similara  celei primite de elevii din ciclul gimnazial (cursul inferior al liceului teoretic), dar s i          
studierea unor discipline de specialitate, iar î n ultimii 4 ani prega tirea de specialitate avea o pondere mai    
mare, fa ra  a fi neglijate disciplinele de cultura  generala  specifice cursului superior al liceului teoretic, as a î nca t 
s coala normala  era o institut ie de î nva t a ma nt mediu (secundar), iar personalul didactic era asimilat celui din 
liceu. 

Î nca  din primul an, funct iona s i o s coala  de aplicat ie, despre a ca rei activitate se pot spune put ine lucruri, 
actele pa strate fiind lacunare î n ceea ce o prives te. Probabil avea patru clase, daca  nu cumva constituirea lor    
s-a fa cut treptat. Î n al doilea an de activitate a s colii normale aceasta avea cel put in doua  clase (posturi), din 
moment ce inspectorul general din Ministerul Înstruct iunii a asistat la o lect ie de „aritmetica  î n clasa a ÎÎ-a, 
unde am avut buna  ocazie sa  apreciez munca devotata  s i metodica  a d-lui î nva t a tor H. Marinescu.” Î n aprilie 
1940 sunt ment ionat i patru î nva t a tori ai s colii de aplicat ie : Nicolae Gherlan, Haralambie Zamfir, Nicolae     
Dumitrescu s i Îon Lupu. Anterior, pe postul ocupat de Îon Lupu funct iona ca î nva t a tor-institutor Vasile Netea 
(aprilie 1939). 

 Întreruperea activității Şcolii Normale în perioada 1940-1944 

 
Pentru anul de î nva t a ma nt 1940-1941 Casa S coalelor a aprobat bugetul propus de Comitetul s colar al 

S colii Normale de Î nva t a tori Ta rgu Mures , dar el nu a mai putut fi aplicat deoarece oras ul Ta rgu Mures  intra î n 
teritoriul sfa rtecat din trupul t a rii prin dictatul fascist de la Viena din 30 august 1940 s i ocupat de Ungaria 
horthysta . Corpul didactic al S colii Normale s i elevii s-au risipit, localul a primit alta  destinat ie, arhiva a fost 
distrusa  î n cea mai mare parte. 

 
 Baza materială 

 
S coala Normala  de Î nva t a tori a avut norocul sa  î nceapa  activitatea î ntr-un local corespunza tor : „…s-a    

deschis î n anul s colar 1923-1924 î n localul cursului de notari pe care î l cumpa ra  Ministerul Înstruct iunii de la 
Prima ria oras ului cu suma de 1.500.000 lei”.7  

(Asta zi funct ioneaza  acolo Sindicatul Spiru Haret. Fig. 1). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Localul S colii Normale Roma ne de Î nva t a tori din Tî rgu Mures  
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Gospoda rirea localului s colii a pricinuit multa  ba taie de cap, mai ales directorilor. Edificiul „mare”, 

„grandios” era deteriorat din cauza proastei gospoda riri anterioare s i a efectelor ra zboiului. De aceea primul 
director, profesorii s i maes trii, personalul administrativ s i de serviciu, precum s i elevii trebuia sa  lucreze pentru 
adaptarea spat iului nevoilor s colii folosind chibzuit fondurile de la bugetul statului s i donat iile unor oameni de 
bine s i cu posibilita t i materiale. Ca urmare, chiar la prima inspect ie, din aprilie 1924, era apreciata  starea de 
cura t enie a localului. La î nceputul celui de-al doilea an de funct ionare, dupa  o inspect ie se consemna „aceasta  
s coala  se poate considera ca o s coala  de model s i una din cele mai bine organizate s coli normale….î n ce prives te 
cura t enia, ordine(a) s i munca cons tiincioasa  ce se desfa s oara  î ntr-î nsa”. Îar la 2 octombrie 1926, dupa              
inspectarea dormitoarelor, claselor, buca ta riei s i spa la toriei, inspectorul general Ma rculescu observa ca  acestea 
„sunt t inute î n ordine s i cura t enie”. 

Î n 1939 este ment ionata  sala de gimnastica , funct ionala , precum s i un laborator de biologie s i           
agricultura , iar colect ia etnografica  era pa strata  î n dulapuri-vitrina , î ntr-un hol. 

Prima î nsemnare despre î nzestrarea cu material didactic este din decembrie 1926, ca nd a primit de la Casa 
S coalelor materiale pentru fizica  s i chimie : „o colect ie sumara  de aparate de fizica  s i corpuri chimice…o modesta  
colect ie de modele de desen.” Totus i, se aprecia put in mai ta rziu, „peret ii sunt prea goi, se simte nevoia unor         
tablouri istorice, portrete ale scriitorilor roma ni s i stra ini, reproduceri dupa  opere de arta , dupa  monumente, …
(portrete) ale M.S. Regelui Mihai Î î n toate clasele”.  

Din registrele de inspect ie reiese ca  s coala normala  avea o biblioteca  funct ionala . Î n 1928 aceasta avea 
1645 de volume „legate s i bine pa strate”. Din anul s colar 1936-1937 biblioteca avea s i o sala  speciala ,          
î mpreuna  cu muzeul s colar. La 25 februarie 1939 este consemnat numele bibliotecarului : profesorul de   
Limba roma na , Aurel Î. Pop. Se aprecia atunci ca  „des i nu e mare, biblioteca s colara  satisface cerint ele ata t 
pentru elevi ca t s i pentru profesori”. 

Ferma agricolă. Pe baza Legii de reforma  agrara , la 26 martie 1925 Comisia de î mproprieta rire a     
î nzestrat S coala Normala  de Î nva t a tori cu 37 de iuga re s i 1200 sta njeni pa trat i de teren agricol pentru        
instruirea normalis tilor s i î mbuna ta t irea hranei elevilor din internat. Ferma agricola  era gospoda rita  sub   
î ndrumarea profesorilor de agricultura , primul ment ionat fiind Al. Sighis oreanu. Ferma a fost exploatata  î n 
regie proprie. Pentru punerea î n valoare a fermei au fost fa cute investit ii: construirea locuint ei gra dinarului,  
instalarea pompei pentru irigat ii, cumpa rarea unui cal s i a unui brec, a unui autocamion, a unor vite mari. Î n 
1926 s-au recoltat gra u s i zarzavaturi î n valoare de 171.550 lei. Î n 1929 gra dina era î nsa ma nt ata  „prezenta nd 
ochilor imaginea celei mai pricepute gospoda riri”. Se pare ca  î n anii î n care s-a ocupat de ferma  profesorul de 
s tiint e agricole Trofin Lozinschi s-a obt inut cel mai bun rezultat: „s-a reus it ceea ce nu se petrece s i la alte 
s coli, sa  se produca  tot zarzavatul de care are nevoie internatul s colii numai din ferma  – din tot ceea ce face 
dl. profesor Lozinschi acolo se vede a fi un om destoinic s i priceput, de o frumoasa  valoare ca practician”.9 

Internatul. Î nca  de la î nfiint are, s coala dispunea de internat, î n care erau ga zduit i aproximativ 300 de 
elevi anual. Uneori, din cauza spat iului de cazare redus, dormitoarele erau supraaglomerate. Înternatul       
dispunea de utilita t i minime necesare: cantina , sufragerie, baie cu dus uri, spa la torie, ca lca torie. O buna  parte 
a produselor fermei erau destinate cantinei. Pedagogii asigurau supravegherea s i educarea elevilor din       
internat. 

Director: prof.  Lobonț Dorin Cristian 
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Împactul PRÎMULUÎ RA ZBOÎ MONDÎAL asupra configurat iei statale î n Europa 

 

        Prof.dr. Mircea Prozan 

Destra marea celor patru mari imperii, T arist, Austro-Ungar, German s i Otoman, care au dominat mult 
timp o mare parte a lumii vechi (Europa, Asia s i Africa de Nord) constituie poate cea mai importanta            
consecint a  a ra zboiului, care, la ra ndul ei a creat contextul favorabil pentru formarea unor noi state nat ionale 
ca Austria, Ungaria, Lituania, Estonia s i Finlanda. Tot î n aceasta  perioada , Polonia se reface dupa  trei secole 
de ocupat ie stra ina , apa rea un nou stat Cehoslovacia, o parte din slavii de sud au format Regatul Sa rbilor,  
Croat ilor s i Slovenilor, iar roma nii, dupa  o lunga  s i grea as teptare, s i-au desa va rs it unitatea statala  prin unirea 
Basarabiei, Bucovinei s i a Transilvaniei cu Vechiul Regat. 

Î n contextul creat de prima conflagrat ie mondiala , cea mai mare realizare a poporului roma n a fost 
unirea Transilvaniei cu t ara î n 1918, considerata  pe buna  dreptate provincia cea mai bogata  î n resurse s i cea 
mai î ntinsa  ca suprafat a . Î n facto, Roma nia a intrat î n ra zboi î n 1916 ava nd ca miza  redoba ndirea acestui    
teritoriu roma nesc.  

Marea Adunare Nat ionala  de la Alba-Îulia desfa s urata  la data de 1 Decembrie 1918, unde au participat 
peste 100.000 de oameni, a hota ra t prin reprezentat ii ales i, unirea tuturor provinciilor roma nes ti din fosta 
monarhie austro-ungara  cu Vechiul Regat, astfel dupa  mari s i î ndelungate sacrificii, urma a se definitiva      
Roma nia Mare, ca stat nat ional unitar. 

Marile transforma ri care au avut loc î n lume î n acea perioada  de î nceput de secol XX, au fost discutate 
s i dezba tute ama nunt it î n cadrul Conferint ei de Pace de la Paris, care s i-a î nceput lucra rile pe 12 ianuarie 
1919. La aceasta  conferint a , Roma nia a trimis o delegat ie î n frunte cu primul ministru Îon Î. C. Bra tianu, care 
avea sarcina de a prezenta s i a obt ine recunoas terea internat ionala  a hota ra rilor plebiscitare de Unire din 27 
martie ‒ 9 aprilie 1918 de la Chis ina u, 15 ‒ 28 noiembrie 1918 de la Cerna ut i s i 18 noiembrie ‒ 1 decembrie 
1918 de Alba-Îulia, de ca tre Marile Puteri î nvinga toare. Delegat ia roma na  nu a fost bine primita  la Paris, fiind 
acuzata  ca  a î ncheiat pace separata  cu Puterile Centrale, iar pe cale de consecint a  s-a î ncercat pe nedrept o 
marginalizare a reprezentant ilor nos tri. 

Dupa  multe note ultimative, delegatul Roma niei la Conferint a de Pace, generalul Constantin Coanda  a 
semnat î n data de 10 decembrie 1919, tratatul cu Austria s i cel privind  minorita t ile la Saint-Germain. Cu   
toate ca , potrivit articolului 12 din tratatul privind minorita t ile, orice membru al Consiliului Societa t ii          
Nat iunilor putea sa  intervina  daca  se considera ca  autorita t ile roma ne ar fi comis vreun abuz, totus i             
î ncheierea Tratatului cu Austria, a î nsemnat recunoas terea unirii Bucovinei cu Roma nia. Î n aceeas i zi, Victor 
Antonescu s i Constantin Coanda  au semnat s i  tratatul de pace cu Bulgaria prin care se stabilea granit a din 
1913, î n urma celui de-al doilea ra zboi balcanic.  

Î ncheierea tratatului cu Ungaria s-a fa cut foarte greu,deoarece acest stat nu vroia sa  recunoasca       
hota ra rea Marii Aduna ri de la Alba-Îulia din 1 Decembrie 1918. Mai mult dupa  ce î n Ungaria comunis tii     
condus i de Bela Kun preiau puterea, aces tia au atacat armata roma na  aflata  î n Transilvania. Înit ial Roma nii    
s-au apa rat, iar ulterior la solicitarea marilor puteri, au trecut la  contraofensiva  ocupa nd pa na  la urma  s i   
Budapesta î n august 1919. Astfel, s-a pus capa t regimului comunist din aceasta  t ara  s i prin urmare a            
pericolului de ra spa ndire a bols evismului î n centrul Europei.  

Dupa  numeroase controverse î ntre reprezentant ii nos tri s i cei ai marilor puteri, tratatul de pace cu 
Ungaria a fost semnat la Trianon pe 4 iunie 1920, prin care maghiarii  recunos teau actul de unire al           
Transilvaniei, Banatului, Cris anei s i Maramures ului, hota ra t pe 1 decembrie 1918. Î ncheierea anevoioasa  a 
acestui tratat, datorata  î ntr-o oarecare ma sura  s i opozit iei unor diplomat i americani s i englezi este               
neexplicabila  î n condit iile î n care dreptul la autodeterminare a popoarelor a fost proclamat de pres edintele 
Wilson î nca  din anul 1917.  

 

1 Î. Scurtu, Coordonator, op. cit., pp. 13-16. 
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Astfel, la stabilirea granit ei dintre Ungaria s i Roma nia s-a luat î n considerare principiul etnic, î nsa  au 
ra mas destul de multe localita t i î n teritoriul ungar cu o pondere semnificativa  a  populat iei de etnie roma na . 
De altfel î ncheierea dualismului austro-ungar s i prin urmare refacerea Ungariei ca stat nu a t inut cont de      
realita t ile etnice, maghiarii s i germanii fiind minoritari î n cadrul imperiului s i a Transilvaniei. 

Pe 14 decembrie 1919 o delegat ie ardeleana  formata  din episcopii Miron Cristea s i Îuliu Hosu, Vasile 
Goldis  s i Alexandru Vaida Voevod, au venit la Bucures ti, unde au prezentat regelui Ferdinand hota ra rea unirii 
Transilvaniei cu Roma nia. La scurt timp prin decrete regale, pe 24 decembrie s i 31 decembrie 1919, au fost 
ratificate actele de unire ale Transilvaniei s i Bucovinei.  

Roma nia unita  devenea un stat de ma rime mijlocie î n Europa, suprafat a sa cresca nd de la 137.000 km² 
la 295.049 km² î n 1918 iar populat ia a sporit de asemenea considerabil de la 7.771.341 locuitori la 14.669.841 
î n 1919, iar î n 1930 la 18.057.028. Populat ia de etnie roma na  reprezenta 71,9%, dar numai 58,6% din           
populat ia urbana , iar î n oras ele din Bucovina, Basarabia s i Transilvania roma nii reprezentau o minoritate.   
Roma nia era dupa  Polonia a doua t ara  ca numa r de locuitori î n centrul s i estul continentului. 

Un numa r important de roma ni locuiau î n afara granit elor t a rii, respectiv î n Îugoslavia, dincolo de    
Nistru î n Rusia, Bulgaria, Albania, Ungaria s i un numa r important peste oceane, î n SUA, Australia s i Canada, ca 
urmare a emigrat iei de la î nceputul secolului al XX-lea. Dupa  datele statistice din perioada interbelica  se estima 
ca ,  roma nii din afara t a rii ar fi fost peste un milion, respectiv 250.000 î n Rusia Sovietica , 230.000 î n Îugoslavia, 
60.000 î n Bulgaria, 40.000 î n Albania, 23.000 î n Ungaria, iar peste oceane cei mai mult i erau î n SUA 200.000, 
urmata  de Australia cu 100.000 s i Canada cu 70.000.  

Dintre minorita t i cele mai importante erau cea maghiara , urmata  de cea germana  care locuiau î n marea        
majoritate î n Transilvania, Cris ana s i Banat, cea evreiasca  î n Vechiul Regat, Basarabia s i Bucovina, rus ii,    
ucrainenii s i bulgarii î n Basarabia, Bucovina s i Delta Duna rii. 

Î n concluzie, pe de o parte  ra zboiul a presupus costuri s i pierderi incomensurabile care s i-au pus     
amprenta asupra dezvolta rii economice ulterioare a î ntregului continent, iar pe de alta  parte a condus la      
radicalizarea problemelor nat ionale care au creat premizele forma rii sau desa va rs irii statelor moderne î n    
Europa. Astfel, sfa rs itul primei conflagrat ii mondiale a generat mutat ii radicale î n configurat ia statala  a         
Europei, unde locul marilor dinastii care au dominat o lunga  perioada  o parte î nsemnata  a lumii, a fost preluat 
de o serie de noi state, care s-au format ava nd la baza  criterii preponderent de natura  etnica . Î n acest context   
s-au desa va rs it sau au fost create state precum Austria, Ungaria, Polonia, Îugoslavia, Cehoslovacia, Finlanda, 
Estonia, Lituania, Letonia s i nu î n ultimul ra nd Roma nia Mare.  

O Europa  sa ra cita , cu mari probleme economice s i sociale, la care se adauga  o instabilitate politica , î n 
care comunismul se instaurase î n partea ra sa riteana  a continentului, cu un puternic caracter de contagiune, 
mai ales î n Ungaria s i Germania, unde cu greu au fost î nfra nt i comunis tii, cu mari inegalita t i î n repartit ia      
proprieta t ii funciare î n sud-est, impunea stringent realizarea unor reforme de fond care sa -i asigure               
stabilitatea institut ionala  a statelor s i î n acelas i timp, mult dorita pace sociala . Cu toate acestea, Europa a      
devenit un continent de state independente s i democratice, cu un mare potent ial de dezvoltare economica  ce-i 
va conferii ala turi de SUA supremat ia pentru î nca  o lunga  perioada  de timp.     

 
2 P. Longworth, op. cit.,p. 99. 

3 Gh. Buzatu, Î. Scurtu, op. cit., p. 20.  

4 Î. Livezeanu,  op. cit., p. 17. 

5 Î. Sc1urtu, Coordonator, op. cit., p. 34. 
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Gh., Istoria Românilor, Volumul VÎÎÎ,  Editura Enciclopedica , Bucures ti, 2003, p. 102. 

 



7 

  

„Ethos românesc – între cult şi cultură ”, ediția a V-a 

 

”Eu cred în Dumnezeu și atunci știu să cred și în neamul meu” – Mircea Vulcănescu  

 

 

 

 

Prin intermediul Proiectului educațional Teasc pentru memorie – ”Ethos  românesc – între cult şi           

cultură”, ne-am propus sa  deschidem elevilor de liceu perspectiva î nt elegerii raporta rii poporului roma n la cult s i      

cultura  prin actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Î n constituirea specificului nat ional, un loc de seama  î l ocupa     

cons tiint a oba rs iilor, a originii etnice comune pe care o are, î n primul ra nd, poporul î nsus i s i a izvorului de creativitate s i 

sacralitate pe care l-a da ruit credint a. O buna  as ezare î n cultura  ar putea fi tocmai asta: ”a trăi simultan adâncurile şi 

înălțimea, a te instala cu cultură cu tot în profunzimea de deasupra ei”. As adar, considera m acest demers un elogiu 

adus culturii s i spiritualita t ii roma nes ti care a pla smuit  ”ethosul roma nesc”- cra mpei de ves nicie î n t inutul Roma niei 

Mari.  Apart inem tot i aceluias i trunchi al stejarului stra mos esc, care s i-a pa strat vigoarea s i fala frumuset ii î n ciuda     

numeroaselor vijelii va ta ma toare. ”Românul nu piere” – î n cuva ntul acesta ba tra nesc ce reflecta  î ncerca rile milenare ale 

unui popor care nu a fost niciodata  alintat de soarta , este cuprins un mare adeva r – ”nu poate pieri un neam, numai     

pentru că soarta i-a hărăzit într-un moment conducători nevrednici”. De aceea a nu te huli pe tine î nsut i, a te controla cu 

stra s nicie, a nu batjocori duhul care sa la s luies te î n tine s i î n semenii ta i, a nu s tirbi cu nimic nivelul de civilizat ie s i      

cultura  a neamului.... de faci as a, prin î nsa s i a ta fidelitate, dupa  cum spune Blaga – pământul devine transparent, cerul 

megieș, roadele muncii și cugetului purtătoare de sfințenie. (Nicolae Steinhardt) Există o Românie pe care trebuie să o 

regăsim cu orice preț. România viziunii românești (Mircea Vulcănescu), ca ci doar - cu continuitatea neamului se măsoară 

timpul național (Zoe Dumitrescu Buşulenga).  Timpul are nevoie de î ntinerire s i fiecare veriga  se da ruie pe sine, 

î ntinerindu-l prin jertfa  s i cunoas tere, î l resacralizeaza  s i-l face din nou sa  curga  puternic s i ta na r. Timpul acesta puternic 

s i viu s i ta na r este timpul istoriei neamului nostru s i timpul acesta va continua fa ra  oprire. Ca ci - Unitatea s i                   

Îndependent a  sunt suma viet ii noastre istorice. Îndependent a nu e un ”copil găsit” ci un ”prinț care doarme cu sceptrul și 

coroana alături” – (Eminescu).  

Simpozionul a cuprins o serie de conferint e, dupa  cum urmeaza : 14 noiembrie: d.na Doina - Marinela David, 

conf. univ. dr., din cadrul Universita t ii ”Dimitrie Cantemir”, Tg. Mures  s i d.l S us man Dragos , diac. lect. univ. dr., din cadrul 

Faculta t ii de Teologie Ortodoxa , Alba Îulia; 15 noiembrie: Mihai Suciu, scriitor, publicist s i doctor î n filologie s i pr.     

Claudiu Chiorean, inspector s colar Religie Ortodoxa ; 16 noiembrie: Valentin Marica, scriitor, poet s i publicist, doctor î n 

filologie s i preot Sorin Bejan. Ala turi de invitat i s i de cuva ntul acestora, elevii cercului ”Teasc pentru memorie” vor     

prega ti s i prezenta momente cultural – artistice: recita ri de poezie (creat ie s i preluare din literatura roma na , cu specific   

religios sau patriotic), concert de colinde s i ca nt popular-patriotic s i prezentare de port popular din Transilvania.     

Simpozionul s-a î ncadrat î n momentele dedicate Centenarului Marii Uniri, reus ind sa  aduca  î n prim plan, pentru 

elevi, important a ”matricei roma nes ti” î n contextul actual.    

       Prof. Ciprian Claudiu Ciula 
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„Scriitori în slujba idealului de Unire” – un proiect literar 
 

Sufletul sca ldat î n lacrimi de dor, contureaza , ca o povara  incomensurabila , simbolul unui spat iu ce   
acopera  fa ra  margini î ntreaga existent a . Acest spat iul se transpune tainic î n propria-ne fiint a , iar trecerea  
timpului strecoara  mai multa  feerie î n ungherele tainice, scriind cu inima pagini sacre, nepieritoare.           
Contribut ia scriitorilor la î nfa ptuirea Marii Uniri este unanim recunoscuta . Ala turi de participant ii direct i, 
efort î n recunoas terea actului istoric au depus s i oamenii de litere, care, prin creat iile lor, au ra spa ndit idealul 
Unirii. Î n acest context se impune readucerea î n memoria tinerei generat ii a eforturilor depuse de scriitori 
pentru promovarea s i cons tientizarea actului Unirii.   

Î nscris î n categoria concursurilor cu participare judet eana , proiectul „Scriitori î n slujba idealului de 
Unire” a antrenat 10 echipaje. Au participat de asemenea 11 elevi ai Cercului de lectura  de la Colegiul          
Nat ional Pedagogic „Mihai Eminescu” s i Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, 9 reprezentant i 
VOLUNTAREX, precum s i 5 membri ai Cenaclului „A-Z”.  

Materialele au fost apreciate de un juriu din care au fa cut parte: prof. Mare Andrada, Brudan Selcudean 
Anica s i Ma rginean Îoana. 

Proiectul a fost axat pe mai multe coordonate: valorificarea cunos tint elor elevilor legate de                     
bio-bibliografia autorilor; evident ierea modului î n care scriitorii au oglindit î n operele lor idealul Unirii;     
realizarea unor mesaje ale tinerilor din prezent pentru tinerii din viitor, legat de necesitatea pa stra rii       
identita t ii nat ionale 

La nivel liceal, concursul a avut doua  probe: Prima, Exegeză, a vizat realizarea unui material ce cuprinde 
prezentarea scrisa  a unui text din creat ia scriitorilor î n opera ca rora se rega ses te tema luptei pentru            
î nfa ptuirea idealului de Unire. Aborda rile analitice au fost din perspective diferite: structuralism, textualism, 
contextualitate, interdisciplinaritate. La Proba de creație, echipajele au compus un mesaj pentru tinerii din 
viitor, legat de necesitatea pa stra rii identita t ii nat ionale. 

La nivel gimnazial cele doua  probe au avut caracteristici specifice va rstei: la Proba de creație literară 
elevii au prega tit un eseu pe tema: „Unirea – un ideal î mplinit”, iar la Proba de creație plastică echipajele au 
realizat o lucrare î n creion, sau acuarela , pe aceeas i tema .   

Jurizarea s-a fa cut ava nd drept criterii: documentarea, originalitatea, spontaneitatea, justet ea             
subiectului prezentat, concordant a dintre titlu eseului s i textul ales, relevant a creat iei pentru tema propusa , 
respectarea regulilor de exprimare corecta  s i nuant ata ; capacitatea de exprimare artistica ; calitatea artistica  a 
lucra rii; capacitatea de persuasiune. 

Premierea a î ncununat munca s i talentul participant ilor.  
Locul Î la nivel liceal a fost obt inut de: Chirila  Olimpia, Szekely Krisztina, de la Colegiul Nat ional          

Pedagogic „Mihai Eminescu“, coordonator, prof. Gabriela Îliescu; la nivel gimnazial – de Gorea Alisia, Na znean 
Lorena, Laslo Andra de la S coala Gimnaziala  „Alexandru Îoan Cuza“, Tî rgu Mures , coordonator, prof. Camelia 
Turcu. Locul al ÎÎ-lea la nivel liceal a revenit elevilor Moga Antonio, Botos  Alex, de la Colegiul Agricol „Traian 
Sa vulescu”, Tg Mures , coordonator, prof cons s c Bloj Emil; la nivel gimnazial – Ga budean Florina, Maier       
Andrada, de la S coala Gimnaziala  Chet ani, coordonator, prof Ma rginean Denisa. Locul al ÎÎÎ-lea la nivel         
liceal – Muntean Anastasia, Moldovan Îoana, de la Colegiul Nat ional Pedagogic „Mihai Eminescu”; la nivel  
gimnazial – Leont iu Buie Mihai, Feier Florina, de la S coala Gimnaziala  Poga ceaua, coordonator, prof. Luciana 
Nicoara . Premii speciale: Voda  Îonela, S coala Gimn Lunca, structura Ba it a, coordonator prof. Marton Cioloca 
Olgut a; Moica Flavia, S coala Gimnaziala  Lunca, coordonator prof. Palko Camelia; Suciava Adina, Chirtes          
Andreea, Dandu Antonia, Pop Raluca, de la Colegiul Nat ional Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tî rgu Mures .  

Echipajele au beneficiat de premii individuale, consta nd î n ca rt i s i rechizite. Tot i participant ii, elevi s i 
cadre didactice, au putut semna apelul „Ga nd pentru Marea Unire”, care a fost depus î n data de 1 Decembrie 
2018, î n Sala Unirii din Alba-Îulia. 

Rezumatele lucra rilor prezentate au fost inserate î n numa rul din decembrie al revistei „Lacrima  de dor-
”, revista  a Cercului de folclor de la Colegiul Nat ional Pedagogic „Mihai Eminescu”.  

Î nconjurat i de pacea ra vnita  de firea omeneasca , participant ii au parcurs creat ii literare, treca nd prin 
epoci diverse, cu toate miracolele lor enigmatice ale ca ror sclipiri nu au fost s i nu sunt deloc î nta mpla toare, 
pentru a-s i î nscrie numele ala turi de cei care au cinstit memoria idealului de Unire. 

 
Prof. dr. Standavid Beatrice Maria 
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România, 100 de ani de existență 

 Anul acesta am auzit vorbindu-se tot mai mult despre faptul ca  2018 este an centenar. De ziua          

nat ionala  se prega tesc de multe luni, parade s i programe artistice, pa na  s i posturile de televiziune sau chiar 

reclamele au adoptat motto-uri cu tema centenarului Marii Uniri. Documenta ndu-ma  put in despre acest     

subiect, am ga sit un excelent mod prin care se poate explica ce î nseamna  cuva ntul CENTENAR. O persoana  

inspirata  a ga sit ca te o explicat ie pentru fiecare litera  din care este cuva ntul compus, iar eu am adus acest 

acronim aici, pentru ca s i voi, cititorii revistei, sa  avet i o imagine de ansamblu asupra evenimentului. Marea 

Unire a fost visul de secole al roma nilor din toate provinciile, iar î nfa ptuirea sa a fost o bucurie enorma  pentru 

cei care au tra it î n vremurile acelea, dar s i pentru noi, locuitorii din prezent. 

Credint a roma nilor care au fa cut Unirea ca  toata  suflarea roma neasca  trebuie sa  tra iasca  î mpreuna , î ntr-un 

singur stat, ROMA NÎA. 

Efortul sust inut al roma nilor, de-a lungul timpului, de a nu uita ca  sunt roma ni. 

Na zuint a roma nilor de a î nfa ptui Marea Unire, avuta  de-a lungul secolelor, indiferent de  vicisitudinile istoriei. 

Tenacitatea liderilor s i a elitelor roma nes ti care au î ntreprins toate cele necesare ca Unirea sa  devina  realitate. 

Eroismul s i jertfa celor fa ra  de care visul roma nilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil. 

Nesupunerea roma nilor î n fat a imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele s i neacceptarea unei sort i 

potrivnice. 

Ambit ia roma nilor de a ra ma ne î mpreuna  dupa  100 de ani de la Marea Unire. 

Rat iunea roma nilor de a ca uta î n permanent a  cele mai bune î mprejura ri pentru concretizarea aspirat iilor   

legitime s i valorificarea acestor ocazii. 

Totus i, t a ris oara noastra  a trecut prin multe greuta t i de-a lungul celor 100 de ani de existent a  ca s i  

t ara  unitara . Regimul de conducere a fost schimbat de trei ori, treca ndu-se de la monarhie, la comunism ca 

mai apoi sa  ne simt im ”liberi”, t ara fiind condusa  î n regim democratic. Fiecare dintre aceste perioade ale   

noastre ca popor ne-a adus ata t beneficii, ca t s i momente de dezna dejde î n care oamenii î s i pierdusera         

sperant a î ntr-un un viitor mai bun. Schimba rile sunt  dificile, dar uneori ele vin î n calea noastra  cu un motiv, 

acela de a ne ara ta ca  pa na  s i dupa  cele mai devastatoare furtuni, mereu va ies i soarele aduca nd cu sine un 

dram de sperant a  s i lumina  î n sufletele oamenilor care se confrunta   cu ele.  

Daca  pe vremea monarhilor Roma niei, ocupat iile „oamenilor de ra nd” erau munca pa ma ntului s i   

cres terea animalelor, nu existau prea multe modalita t i de comunicare î ntre oameni, deca t prin scrisori sau 

prin viu grai, comunismul a adus un anumit progres î n societatea roma neasca . Spre exemplu, î n acea perioada  

a fost momentul î n care industria t a rii era tot mai î nfloritoare, au fost construite zeci de fabrici, uzine s i       

locuint e pentru oameni, astfel dezvolta ndu-se mediul urban care ne-a ra mas pa na  asta zi. Cu toate ca  au existat 

aspecte pozitive legate de acea perioada , î n ultimii ani ai comunismului, populat ia nu avea un trai de invidiat. 
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Din contra , alimentele erau greu de ga sit î n magazine, regulile deveneau din î n ce mai stricte î n toate            

domeniile de activitate. Dorint a unei schimba ri nutrea î n inimile roma nilor, iar o ma na  de oameni de la        

Timis oara au act ionat î n acest sens, declans a ndu-se Revolut ia. Sunt ma ndra  sa  va  ma rturisesc ca  am trecut 

prin centrul oras ului de unde a pornit Revolut ia din ‘89. Deviza acestor tineri era ”Azi î n Timis oara, ma ine î n 

toata  t ara!” s i as a a fost. Schimbarea s-a produs î n toata  t ara, dupa  momente cumplite î n care prea mult i      

oameni s i-au pierdut viat a pentru ca noi, urma toarele generat ii sa  putem tra i î ntr-o Roma nie mai buna .  

Acum avem liberatea de exprimare, tehnologia care progreseaza  î ntr-un ritm alert, us ura ndu-ne   

munca de zi cu zi, avem LÎBERTATEA de a alege pentru propria viat a . Tot ce ne ra ma ne de fa cut, noua           

roma nilor, este sa  î nva t a m cum sa  utiliza m aceasta  libertate. Chiar s i cu toate aceste mari î mbuna ta t iri ale  

traiului, î nca  exista  oameni care tra iesc ata t de departe de lumea civilizata , iar acest lucru este trist, dar î n  

acelas i timp este unul dintre motivele pentru care cred ca  educat ia este singura modalitate prin care s i acei 

oameni pot progresa, atinga ndu-s i fiecare potent ialul pe care î l au deja. Eu î nca  am î ncredere î n oameni, iar 

noi, generat iile tinere suntem datoare sa  ne educa m pe noi s i pe alt ii pentru ca urma torul secol care va trece, 

bicentenarul sa  ne ga seasca  mai buni, mai unit i, î ntr-o Roma nie a meritocrat iei unde cei mai buni sunt ales i 

lideri pentru ca destinul celor sa raci s i a celor din clasa de mijloc a populat iei sa  devina  altul deca t cel din   

prezent. 

Poate ca  viziunea aceasta pare utopica , dar cu oamenii potrivit i, pentru care pasiunea s i ambit ia s i  

consecvent a nu sunt stra ine, putem ajuta inspira popor roma n pentru un viitor mai bun. Cred ca  marea lect ie 

a istoriei este aceea a unita t ii. Fa ptuitorii Unirii au avut un vis pe care l-au urmat s i pe care l-au pus in        

practica . 

 Pentru noi, cei de asta zi, Roma nia nu este o not iune abstracta . De la stra mos i ne sunt ra da cinile,       

tradit iile, spiritualitatea, traiul î ntru bine, adeva r s i frumos. Roma nia suntem fiecare dintre noi, iar cei de    

ala turi ne sunt frat i s i surori. 

 La 1 Decembrie trebuie sa  ne amintim ce important este sa  ai un vis pe care sa  î l urmezi pa na  la capa t. 

„Î ntr-un cuva nt, sunt trei lucruri care vor exista î ntotdeauna: credint a, sperant a s i dragostea; dar cea mai    

mare dintre ele este dragostea.” Dragostea de t ara , dragostea de carte, dragostea pentru cei de ala turi. Sa  ne 

bucura m î mpreuna  cu ocazia acestei sa rba tori care are misiunea de a insufla s i a cultiva dragostea de neam s i 

patrie î n sufletul fieca ruia dintre noi, amintidu-ne de trecut, tra ind î n prezent s i privind ca tre viitor. 

Roma nia, LA MULT Î ANÎ! 

Bibliografie: centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-centenarul-marii-uniri/ 

 

Octavia Maria Cozma, Cls. A XII-a B  

Prof. coordonator Daniela Matache 
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PANOPLIA CU EROI 

 

Rusu Daniel, clasa a XII-a C, 

Prof. Coord. Gabriela Iliescu 

 

Mult i oameni ar putea spune ca  au asistat la î nfa ptuirea istoriei, alt ii ca  au studiat-o cu minut iozitate, 

pa na  la cele mai mici detalii, dar foarte put ini ar putea zice ca  au fost martori a î ntregi secole, ca  au va zut    

deca derea multor popoare s i triumful altora, desigur, dintr-o perspectiva  mai aparte. 

Dimineat a aceea era foarte ta cuta , parca  î nva luita  î ntr-o atmosfera  tainica . Sub cerul î nnorat, stra zile 

spre liceu erau cuprinse de o stare molcoma . Nu era urma  de pa sa ri, nici de oameni, ci doar o us oara  adiere a 

va ntului ra coros al prima verii.  

Nu mai fusesem la s coala  de mai bine de doua  sa pta ma ni, din cauza unor probleme medicale.          

Parcurga nd traseul meu zilnic, mereu cu acelas i sentiment de reverie, ma  ga ndeam la evenimentul de care-mi 

spunea un coleg cu o zi î nainte; uitasem complet ca  era ziua Europei. 

Ca nd am ajuns, spre surprinderea mea, portarul era î mbra cat asemenea unui anglo-saxon s i mi-a   

î nma nat un pamflet, cu titlul: "Ziua Europei", urmat de citatul: "Asta zi, î ncepa nd de la opt, fiecare ora  va      

reprezenta un secol din istoria Europei. Ra ma i pa na  la final daca  vrei sa  fii martor a doua sprezece veacuri   

(ÎX-XX)." Continua nd pe ca rarea spre intrarea î n liceu, am fost î nta mpinat de mai mult i „paznici”, dar aces tia 

erau deja colegii mei. Aflasem de cura nd, ca  eu eram singurul care nu se potrivea cu tematica s i nici nu       

participam la acel eveniment, fiind doar un simplu spectator, dar la cererea unui prieten, am fost s i eu echipat 

cu un port specific omului comun al acelor zile.  

Curios de î mprejura ri, am pornit pe unul dintre coridoarele lungi, î mpa nzite de elevi din toate clasele, 

reprezenta nd mai multe imperii ale trecutului. Deocamdata , discutau î ntre ei, prega tindu-se pentru ora care 

urma. Pe fiecare perete era ata rnata  ca te o harta  cu Europa î n ani diferit i, cu o lista  pe margine, care ment iona 

toate activita t ile care aveau sa  se desfa s oare. Dupa  sunetul unui clopot vechi, manual, tot i s-au î ndreptat spre 

holul principal, al liceului. 

Totul î ncepea cu anul 800, printr-o mica  reinterpretare a î ncorona rii regelui Carol cel Mare. Punctul 

culminant al secolului de î nceput (ÎX), era o sceneta  cu raidurile vikingilor asupra Regatului Unit, jucata  î n 

spat iul din fat a intra rii î n liceu. Î nfa t is area actorilor era aproape autentica , ava nd roluri echilibrate s i bine 

ga ndite. Dar pentru cei care preferau subiecte mai delicate, î n ca teva clase erau organizate expozit ii complexe 

cu "renas terea carolingiana ", prima perioada  de renas tere culturala  din Evul Mediu, promova nd artele        

liberale. 

Sosirea maghiarilor î n Panonia a î ncheiat acea ora . 

Urma torul veac  a fost declans at de un eveniment similar primului, prin î ncoronarea  lui Otto ca      

Î mpa rat al Sfa ntului Împeriu Roman. Este considerata  o perioada  a declinului î n Europa, astfel î nca t î n        

fiecare clasa  era prezentata  situat ia curenta  a fieca rui imperiu sau regat. 

Plimba ndu-ma  prin s coala  timp de ca teva ore, am aflat mai multe despre istorie deca t î n ani î ntregi de 

studii. Am ajuns sa  va d evolut ia multor popoare, î ncoronarea a zeci de regi, invazii s i ra zboaie devastatoare. 

Î ntregul liceu pa rea cuprins î ntr-un haos, la prima vedere, des i totul era perfect organizat, trecerea de la un 

secol la altul era naturala , fa ra  a fi fort ata  prin anunt uri speciale, î nca t nici nu realizai diferent a, deca t daca  nu 
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urma reai ceasul. Numa rul activita t ilor care se desfa s urau simultan era mare, nefiind capabil de a ajunge la 

toate, ca t ca  nu fugeam dintr-un colt  al liceului î ntr-altul, pentru a culege mai multe    informat ii. 

La ora patru fix, toate apele s-au linis tit s i am asistat la discursul directorului: 

— As  dori sa  le mult umesc tuturor care au venit asta zi, pentru prestat iile inimaginabil de   frumoase, 

executate cu ata ta dragoste s i spirit artistic. Evenimentul nu se î ncheie aici, dar am dori sa  comemora m prima 

unire a principatelor roma ne, din 1600, printr-un mic festin î n aer liber. Acestea fiind spuse, va  mult umesc 

î nca  odata  s i distract ie pla cuta  î n continuare. As tept cu nera bdare finalul de mult pla nuit al acestui              

eveniment. 

Dupa  un s iroi de aplauze ne-am as ezat cu tot ii la mese. Sta nd la nga  unul dintre colegii mei  favorit i,    

n-am ezitat sa -l î ntreb despre finalul surpriza  al evenimentului. Ra spunsul sa u a fost mai mult sau mai put in 

satisfa ca tor: 

— Este o surpriza  doar pentru tine, noi restul s tim despre ce e vorba s i nu am de ga nd sa -t i risipesc 

entuziasmul. Bucura -te din plin de toate cele ce au mai ra mas. 

Î n mai put in de o ora  torentul de activita t i revenise. Timpul a trecut foarte repede de atunci. Era deja 

secolul noua , cuprins pentru î nceput de ra zboaiele crunte duse de Napoleon. Pasionat ii de muzica  aveau î n 

sfa rs it oportunitatea de a se confirma, ca nta nd î n mare parte opere de Ludwig van Beethoven, Schubert s i 

Brahms. 

S-a ajuns s i la ora 19:00, ca nd tot i s i-au pa ra sit posturile s i au ies it din cla dire. Mult i erau î mbra cat i î n 

ostas i, unii î narmat i, alt ii cu truse medicale. 

Î n spatele s colii, dupa  parcul frumos amenajat, se afla un ca mp larg deschis, mereu plin de tot felul de 

flori sa lbatice s i ierburi î nalte de juma tate de metru. Dar acum era un ca mp de ba ta lie, tot verdele a fost î nlo-

cuit cu s ant uri s i gropi noroiase. Acolo s-au stra ns tot i participant ii s i spectatorii, î ntr-un cerc mare, î nconju-

ra nd cele doua  tabere unde urmau sa  se desfa s oare ra zboaiele mondiale. 

 Î mi pa rea ra u de ce s-a ajuns din acel loc s i urma ream spectacolul cu o povara  pe suflet. La 19:14 a 

î nceput un foc mare de artificii care a luminat cerul î ntreg, acompaniat de striga tele actorilor. Taberele se 

schimbau, unii oameni ca deau ra pus i, dar apa reau tot timpul î nlocuitori.  

Majoritatea spectatorilor erau distras i doar de artificiile frumoase, ga ndindu -ma  ca  nu î nt elegeau 

adeva ratul mesaj al scenariului. Î n patru minute exploziile s i vocile amut ira . Dupa  o pauza  de reorganizare, 

care a durat doua zeci s i unu de minute, î n care taberele s-au schimbat, al doilea ra zboi mondial î ncepuse.   

Similar cu primul, des i artificiile erau mai grandioase, dupa  ce s-a î ncheiat, toata  lumea a plecat fa ra  o vorba . 

Des i a fost un moment aparte, ma  simt eam demoralizat. As eza ndu-ma  nepa sa tor pe ca mpul noroios, 

contempla nd la ziua care a trecut; eram dezama git de lipsa secolului doua zeci. Dupa  o vreme de stat pe     

ga nduri, am fost adus la realitate de striga tele unui coleg. Alerga, ala turi de restul, cu saci î n ma na . Doar dupa  

ce am aflat de cont inutul lor, am î nt eles adeva ratul final. Î n ora care a urmat, toate gropile sa pate au fost    

umplute cu mici copaci, flori s i semint e presa rate, care poate pa na  acum alca tuiesc cea mai frumoasa  gra dina  

din oras . 



13 

  

Ce zi frumoasă a fost acum un veac!  

Și cum ne-am întâlnit toți, împreună,  

Cum răsuna Câmpia Libertății de cântat,  

Cum ne-a îmbrățișat cetatea Albei, ca o mumă. 
 

S-au transformat atunci și sentimentele-n cuvinte,  

Pe loc s-au vindecat atâtea răni,  

Și s-au făcut în ziua aia jurăminte,  

Că nu vom mai lasă să ni se pună dări. 
 

Am dat atunci dovadă de mândrie   

Și ne scăldam cu toți în demnitate,  

Ne invidiau toți ce cândva ne-au pus căluș,  

Și-au încercat să nu avem identitate. 
 

Popor român, te rog, adu-ți aminte! 

Și - nvață să-ți cinstești înaintașii,  

Sădește-n suflet fapte și cuvinte,  

Și dăruiește-le la viitoare generații! 

 

Încet ne pierdem parcă în tot și toate,  

Și crește iarba neîngrijită pe morminte,  

Privește la trecut cu luare aminte,  

Să nu greșești cu mersul înainte! 
 

În ultima perioadă parcă moare totul,  

Și nu mai poți sta frate lângă frate,  

Ne iau chiar și din curte, ăștia, totul 

Ne lasă oameni fără demnitate.  
 

Trezește-te măcar pentru copii, române! 

Dator ești să le aperi demnitatea 

Și nu lasă pentru nimic în lume,  

Copiilor să li se fure PATRIA!  
 

Ce armă blestemată inventat- au  

Ca să arunce între noi atâta ură 

Că se va rupe țara asta prin implozie,  

Și rătăci-vom noi prin lume fără umbră!  
 

Hai, frate, că mai vreau un CENTENAR! 

Și încă multe ca acesta să mai vină,  

Primit-am toată țara asta-n dar  

Și dar s-o facem generației ce-o să vină!  

 

Teodora Tacacs – clasa a IX-a B 

Coordonator:prof. Radu Carmen 

“GÂNDURI DE CENTENAR'' 
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MĂRCI ALE TEXTULUI EPIC POSTMODERN – AUTOR ŞI PERSONAJ 

Aplicație pe Nostalgia de Mircea Cărtărescu 

 

Prof. Daniela Matache 

Mircea Ca rta rescu publica  î n 1989 prima sa carte de proza , Visul, cenzurata  î n prima  edit ie; versiunea 

integrala  apare î n 1993 cu titlul Nostalgia. Cartea a primit premiul Uniunii Latine, a fost nominalizata  la     

Premiul Medicis s i a fost foarte bine primita  î n t ara . Subintitulata  roman, are o  compozit ie formata  din pa rt i 

cvasiindependente: Prologul, Ruletistul, Nostalgia structurata  î n trei pa rt i: Mendebilul, Gemenii s i REM, s i un 

Epilog, Arhitectul. Se pot recunoas te semne ale poetului Ca rta rescu, verva imaginativa , firescul perspectivei 

autorului asupra timpului inocent ei. 

Mes tes ugul prozatorului este la vedere ca la mai tot i postmodernii. Distant a î ntre autor s i text se    

modifica  derutant, evenimentele se traduc printr-un nou cod la fel de natural. Teritoriul recuperat î n amintire 

este cel al copila riei, al adolescent ei s i pretutindeni magia da  ta rcoale textului î nca t impresia este ca  fiecare 

pagina  este locuita  de adeva r, de revelat ie. Enunt ul polivalent face ca granit ele visului sa  dilueze, sa  migreze 

spre realitate. 

Î n Ruletistul tehnica este cea a eului-narant ca povestitor, dupa  modelul definit de Norman Friedman 

ca “Î as a witness”. Povestea este spusa  de un narator-scriitor bolnav care la s aizeci de ani este ra pus de      

singura tate, iar spunerea poves tii este pentru el o forma  de lupta  cu moartea, de prelungire a viet ii al ca rei 

rost sta  numai î n acest act de creat ie care se î ntinde pe doua zeci de ani:”Dar exista  un loc î n lume unde        

imposibilul e posibil, s i anume î n fict iune, adica  î n literatura . Acolo legile statisticii pot fi î nca lcate, acolo poate 

apa rea un om mai puternic deca t hazardul. Ruletistul nu putea tra i î n lume, ceea ce e un fel de a spune ca     

lumea î n care el a tra it e fictiva , e literatura . Nu am nici o î ndoiala , Ruletistul este un personaj, s i aici nu ma  

pot opri sa  nu exult de bucurie. Ca ci personajele nu mor niciodata , ele tra iesc de ca te ori lumea lor e citita .” 

Departe de a se identifica cu personajul sa u, naratorul simte dureros iminent a mort ii dublata  de bucuria 

imortalita t ii personajului sa u. El da  iluzia, prin aceasta  ma rturisire, ca  se afla  î n realitate, des i este î n fict iune, 

s i ca  victoria sa asupra mort ii se face prin cufundarea î n povestea personajului sa u. Întent ia autorului este de 

a subt ia linia î ntre realitate s i fict iune. “Voint a vra jitorului care inventeaza  poves tile este de a ne propune  

fict iunea ca realitate, de ce nu ca unica  realitate, una colorata  s i spectaculoasa  î n care limitele viet ii cotidiene 

se destrama  î n proiect ie onirica .” 

La î nceputul Nostalgiei, partea centrala  a romanului, Ca rta rescu as aza  doua  strofe din Trecut-au anii… 

de Mihai Eminescu; versurile trimit la timpul tineret ii va zuta  ca va rsta  de aur, iar idealul scriitorului este    

exprimat cu claritate: “Sa  smulg un sunet din trecutul viet ii/ Sa  fac, o suflet ca din nou sa  tremuri”.   Copila ria, 

adolescent a s i primii ani ai tineret ii plini de frenezia explora rii visului stau î n centrul atent iei î n aceasta  parte 

a ca rt ii. 

Mendebilul este o cronica  sincera  a unei perioade ciudate din copila rie î ntr-un tablou î n care            

straturile de culoare se amesteca , dar sunt transparente astfel î nca t fiecare segment al realului poate fi va zut 

simultan cu celelalte s i î n orice ordine posibila . “<<Un infinit de infinituri>> asculta nd ca nd s i ca nd de vorba  
 

1 Norman Friedman, apud Jaap Lindtvelt, Punctul de vedere, Bucures ti, Ed. Univers, 1994, p.26 
2 Andrei Bodiu, Mircea Cărtărescu, monografie, Bras ov, Ed. Aula, 2000 
3 Îrina Petras , Literatură română contemporană, Bucures ti, Ed. Didactica  s i Pedagogica , 1994, p.178 
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potrivita  a <<pa pus arului din t easta fieca ruia>>. Realitatea este desfoliata  de naratorul <<tremura nd de   

pofta  s i de     as teptare>> pa na  se poate î ntreza ri nu doar urzeala ci s i urzitorul: <<De unde sa  fi s tiut atunci 

ca  acesta, de fapt, nu era jocul nostru, as a cum s ahul nu e jocul pionilor s i al cailor s i al reginelor?>> 

<<Ceta t ean al visului>>, ta na rul prozator sta pa nes te toate trucurile povestirilor exemplare cu un har care le 

ridica  la rangul de î nsemne ale originalita t ii:<<Legile, schemele, firele ra ma n aceleas i, dar alungite,        

stra mbate. Dantela ria prinde viat a .>>” 

Primele ra nduri trimit la lumea visului s i î nta resc impresia ca  autorul scrie cu uneltele la vedere,   

renunt a nd la trucurile scrisului: “Visez enorm, colorat, î n dement a , am î n vis senzat ii pe care nu le î ncerc 

niciodata  î n      realitate. […] Sigur, se spune ca  scriitorul pierde cu fiecare vis povestit ca te un cititor, ca  visele 

plictisesc     î ntr-o povestire, fiind doar o metoda  comoda  s i î nvechita  de punere î n abis. Rareori, î ntr-adeva r, 

un vis este semnificativ pentru cela lalt. Î n plus, scriitorii utilizeaza  ca teodata  de contrafaceri, construiesc  

visul la calibrul cerut, care sa  reflecte s i sa  ordoneze realitatea difuza  a povestirii, as a cum, daca  pui un capac 

de stilou î n mijlocul unei ma zga leli anamorfotice, vezi reflectata  î n el femeia goala .” Visul face parte            

integranta  din existent a  s i, la Ca rta rescu, preferint a pentru vis pare a veni dintr-o neî ncredere î n real: 

“Neî ncrederea î n real este, de altfel, o tra sa tura  definitorie a eului ca rta rescian, ma rturisita  î n mod repetat 

ata t î n jurnal, ca t s i î n fict iunile sale. O intensa  nostalgie a livrescului infuzeaza  cela mai banale atitudini sau 

replici ale autorului-personaj, pentru care armonia s i frumuset ea nu pot exista altundeva deca t î n spat iul 

privilegiat al fict iunii sau î n succedaneul acesteia – visul.” 

 Amintirea din copila rie e relatata  de un “prozator de ocazie”, “profesor neca sa torit s i blazat”, narator 

homodiegetic s i poliscopic: “Nu ma  ga ndesc sa  scriu o povestire, ci un soi de relatare, o mica  s i sincera        

cronica  a celei mai (de fapt, singurei) ciudate perioade din viat a mea. Îar eroul acestei cronici, des i nu avea 

pe timpul ca nd <<se petrece act iunea>> deca t vreo s apte ani, cred ca  merita  sa  fie descris, pentru ca , sunt 

convins ca  a marcat pentru totdeauna, des i subteran, ca î n cazul meu, destinul tuturor copiilor care se jucau  

pe atunci î n spatele blocului meu din S tefan cel Mare.” Revenit î n trecut, naratorul-martor reface stranii     

î nta mpla ri petrecute de-a lungul unei veri. Apar portrete ale tovara s ilor de joaca , î n tus e suprarealiste, ca la 

Marquez. 

Tot i se lasa  cuprins i de farmecul Mendebilului care le spune poves ti s i le expune teorii î n schimbul 

pierderii modului de a tra i dinainte; iata  un fragment care amintes te de meditat iile sa rmanului Dionis: “1. Î n 

capul meu, sub bolta t estei se afla  un omulet  care seama na  perfect cu mine. Ce face el fac s i eu. […] Pentru ca  

el e pa pus arul meu. Dar bolta cerului nu e deca t t easta unui copil urias  care s i el seama na  perfect cu mine: 

are aceleas i tra sa turi, se î mbraca  la fel. Ce fac eu face s i el: pentru ca  eu sunt pa pus arul lui. 2. Pa ma ntul e un 

animal cu ga ndire s i voint a . 3. Femeile nu se î mpreuneaza  niciodata  cu ba rbat ii. Ele poarta  î n pa ntece o      

celula .” Treptele facerii urmeaza  o serie de î ntruchipa ri zoomorfice, din celula  iese un purice, din purice un 

ga ndac, din ga ndac o broscut a , etc. Femeile se pot opri la orice treapta , dar cele mai multe î s i doresc copii. 

Dupa  î ncheierea poves tii Mendebilului, autorul revine la realitatea sa s i se mira  de cele scrise cu doi 

ani î nainte “Am dat azi-dimineat a  de aceste pagini ba tute la mas ina […] toata  povestea cu Mendebilul mi se 

pare absurda . Nu a existat un copil ata t de savant la noi la bloc.” Desprinderea de atmosfera de vraja  a 

 

1 Carmen Mus at, Strategiile subversiunii. Descriere și narațiune în proza postmodernă românească, Pites ti, Ed. Para-

lela 45, 2002, p. 269 

 2 Roland Barthes, Romanul scriiturii, Antologie de Adriana Babet i s i Delia S epet ean-Vasiliu, Ed: Univers, Bucures ti, 

1987, pp. 271-281  
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 poves tii are o nota  de umor: “Nu ma  hota ra sc ce sa  fac cu textul a sta. Nu vreau sa -l arunc, dar nici nu vreau sa  

mai dau de el. Sa -l pun undeva bine, undeva unde sa  poata  sta o ves nicie fa ra  primejdia de a fi aruncat cu   

vreun ziar sau alte ha rtii, ca ci nevasta -mea e mes tera  î n as a ceva…” 

Prezent a autorului se face simt ita  pretutindeni î n text, narat iunea fiind fragmentata  de                      

insert ii-ma rturisiri ale naratorului: “Scriu de peste doua  sa pta ma ni s i î ncep sa  simt nevoia de a nota lucruri 

care nu ar avea ce ca uta î n cronica de care vorbeam î nainte. Pur s i simplu va d cum actul de a scrie î ncepe sa  

ma  modifice ca om. Ca t nu scriu, s i la s coala , s i î n timpul meu liber, ma  simt s i ma  port ca un halucinat.” 

Viziunea mașinii de scris care scrie singura  cont ine simbolul mecanicita t ii moderniste, al aliena rii de 

sub imperiul ca reia creatorul vrea sa  evadeze: “Pe biroul de la picioarele patului, î n î ntuneric, mas ina mea de 

scris ba tea singura . Automat m-am sculat, am aprins lumina s i m-am aplecat asupra foii pe care tamburul 

mas inii o plimba cu zgomot de taste s i clopot ei dintr-o parte î ntr-alta. Am citit. Degetele neva zute luasera   

povestirea mea de la î nceput.” 

Î n Cuvinte împotriva mașinii de scris Ca rta rescu î s i ma rturises te dependent a, ca scriitor, de mas ina de 

scris, “fabrica  de poezie”, s i necesitatea de a sca pa de sub tirania ei: “Mas ina de scris ne subjuga  prin cu totul 

altele, mai terifice, mecanisme.” 

Ni se pare important de discutat statutul autorului î n opera , fiindca  una dintre ideile puse î n         

discut ie de teoria poststructuralista  este cea a mort ii autorului, a disparit iei sale din text, tinza ndu-se astfel 

ca tre impersonalitatea scriiturii, conform concept iei ca  î nafara textului î n sine, nu exista  nimic care sa         

foloseasca  la constituirea de sens. 

Roland Barthes considera moartea autorului ca o condit ie a fiint a rii textului, ca “spat iu                    

multi-dimensional î n care se contopesc s i se ciocnesc (clash) o varietate de scriituri, nici una originala . Textul 

este o t esa tura  de citate extrase din nenuma rate centre de cultura .” 

Michel Foucault considera  ca  funct ia-autor “nu se refera  pur s i simplu la un individ real, de vreme ce 

poate genera aparit ia simultana  a unor identita t i diferite.” Autorul nu precede opera, ci se manifesta  ca    

principiu funct ional menit sa  „î mpiedice libera circulat ie, libera manipulare, libera compunere,                     

descompunere s i recompunere a fict iunii.” Autorul este o autoritate suprema  neimplicata , este o autoritate 

implicita  a textului, un „alter ego romanesc” nemuritor. 

Î n proza postmoderna  a lui Ca rta rescu, autorul este prezent pretutindeni, î n ipostaze diferite, nici una 

considerata  “demodata ” cu o pla cere ca aceea ma rturisita  a lui Milan Kundera. Pluralitatea vocilor este      

sporita  de multitudinea tehnicilor narative, iar autorul refuza  direct sa  ra ma na  doar o abstract iune: “Dar ce 

poate face un om care a scris toata  viat a literatura ? Cum poate ies i din arcanele stilului? Cum, cu ce              

instrumente, pot i as terne pe-o pagina  o ma rturie pura , eliberata  din carcerele convent iei artistice? Sa  ma  

adun s i sa  am curajul sa  recunosc: î n nici un fel. Am s tiut asta de la î nceput, dar, î n viclenia mea de animal  

î ncolt it, am ascuns jocul meu, miza mea, pariul meu, de privirile tale. Pentru ca , î n cele din urma , am mizat tot 

pe literatura . Am folosit î n rat ionamentul meu masochist, pascalian, tocmai ceea ce pa rea ca  î mi sta              

î mpotriva . Îata  tot rat ionamentul meu, tot ce ma  face sa  duc pa na  la capa t (doar eu s tiu cu ce efort) povestea 

asta: l-am cunoscut pe Ruletist. De acest lucru nu ma  pot î ndoi. Î n ciuda faptului ca  era imposibil ca el sa     

existe, totus i el a existat. Dar exista  un loc î n lume unde imposibilul e posibil, s i anume î n fict iune, adica  î n 

literatura . Nu am nici o î ndoiala , Ruletistul este un personaj. Dar atunci s i eu sunt un personaj, s i aici nu ma  

pot opri sa  nu exult de bucurie. Ca ci personajele nu mor niciodata , ele tra iesc de ca te ori lumea lor e 

<<citita >>.” 



17 

  

FA T-FRUMOS - eroul basmului roma nesc 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Î n centrul basmului roma nesc sta  ipostaza juvenila  a omului, Fa t-Frumos sau Îleana Cosa nzeana. 

Numele eroului masculin are rezonant e foarte vechi, cum ar fi: Îonit a  Fa t-Frumos, Fa t-Frumos din lacrima , 

Îovit a  Fa t-Frumos, Fa t-Frumos fiul oii, Fa t-Frumos fiul iepii, Fa t-Frumos cu pa rul de aur. Î n alte basme eroii 

principali au nume care tra deaza  condit ia lor umila : Cenus otca , Petru Cenus a , altele arata  î nsus irile lor  

deosebite: Pipa rus  Petru, Tei lega nat, Viteazu de apa , Pra slea, Harap Alb. Ca nd eroii sunt gemeni ei se     

numesc Siminoc s i Busuioc, Busuioc s i Musuioc, Ma r s i Pa r. Eroul poate sa  provina  dintr-o familie modesta , 

iar ca nd e fiu de î mpa rat, e î ntotdeauna al treilea. Nas terea sa e adesea miraculoasa  s i prezice î nsus irile 

extraordinare ale eroului. Acesta se distinge prin curaj, dragoste fat a  de semenii sa i s i de animalele pe care 

le î nta lnes te. 

Eroul basmului roma nesc este cel mai adesea Fa t-Frumos, remarca  s i Viorica Nis cov. Acesta este 

energic, activ s i sa va rs es te uneori, de unul singur, toate ispra vile. Î n majoritatea cazurilor, î nsa ,                

protagonistul este neajutorat s i depinde de ajutoarele eficiente ca rora le ca s tiga  buna voint a. Eroul se mai 

poate disimula strategic, deruta ndu-i astfel pe antagonis ti. Î s i ascunde istet imea, curajul sau stra lucirea sub 

masca stupidita t ii, a mis eliei sau a mizeriei. Eroul basmului e î nzestrat cu calita t i deosebite. E temerar,  

sensibil, emotiv, plin de ingenuitate, sigur pe resursele mint ii sale. 

Fa t-Frumos se caracterizeaza  prin vitejie, puritate morala , spirit justit iar, abnegat ie, fort a  fizica , 

ingeniozitate, pasiune, consecvent a  î n iubire. Este supus diverselor î ncerca ri, depa s ind capacitatea omului 

normal. Protagonistul basmului este î nzestrat cu o precocitate except ionala , chiar î nainte de a se nas te. El 

refuza  sa  vina  pe lume sau pla nge î n pa ntecele mamei, daca  nu i se promite ceea ce dores te. (P. Îspirescu, 

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte) Fa t-Frumos este expresia instinctului  erotic, deoarece    

voinicul î n curs de nas tere se ga ndes te la viitoarea sot ie. Voinicii cresc foarte repede, iar ca nd î mplines te 

patru zile, î l ajunge dorul de î nsurat. (Reteganul, Urmă-galbină și Pipăruș Petru) Întelectul eroilor nu este 

mai prejos deca t fizicul lor. Pe copilul care ceruse tineret e fa ra  ba tra net e l-au dat pa rint ii „pe la s coli s i   

filosofi, s i toate î nva t a turile pe care alt i copii le î nva t a î ntr-un an, el le î nva t a î ntr-o luna , astfel î nca t         

î mpa ratul murea s i î nvia de bucurie.” (Petre Îspirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte) 

 
1 Cf. Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc, Momente și sinteze, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, pp. 174-175. 
2 Cf.Viorica Nișcov, A fost de unde n-a fost (Basmul popular românesc),Editura Humanitas, Bucureşti, 1996. pp. 73-74. 
3 Cf.Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 215. 
4 Cf. George Ca linescu, Estetica basmului, Editura pentru Literatura , Bucures ti, 1965, pp. 191- 195. 
5 Petre Îspirescu,  Basme, Editura Simplu, Bucures ti, 2008, p. 26. 
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Numele personajului nu are analogii onomastice î n alte limbi, este intraductibil. Adept ii teoriei   solare 

î n mitologia roma neasca  (A. Marienescu, G. Cos buc) au plecat de la etimologia cuva ntului făt (lat. foetus „fa t, 

copil, prunc”), î n limba greaca  foton care î nseamna  „lumina ”, ajunga nd la Phaeton, fiul zeului Helios.               

„Fa t-Frumos e tipul eroului solar, scrie G. Cos buc, e Soarele care lupta  cu î ntunericul,  reprezentat prin nori 

(vaci, draci, turci, potera ), prin fulger (s arpe), prin noapte s i iarna .” Fa t-Frumos se aseama na  cu eroii              

civilizatori s i î ntemeietori cosmici, din vechile mitologii ale altor popoare: „Fa t-Frumos este un Hercule al    

mitologiei poporului roma n.” El este considerat un „voinic plin de omenie, are pa r de aur s i trei ra nduri de hai-

ne ma ndre: ca mpul cu florile, cerul cu stelele s i soarele î n piept, luna î n spate s i doi luceferi î n umeri” 

Romulus Vulca nescu propune pentru numele Fa t-Frumos o explicat ie globala  care se refera  la           

cont inutul mitic s i expresia poetica  a numelui, pornind de la basme mitice, colinde, imagologie s i iconografie 

mitica . Natura solara  a eroului basmelor noastre e subliniata  de atributele sale de musaget (î nconjurat de      

muze-s oimane). E considerat ca ipostaza  antropomorfica  a Soarelui prin emblematica lui solara : calul            

na zdra van, palos ul de aur, fluierul vra jit s i s oimul. Î n basmele fantastice sau mitice nu se afirma  direct ca         

Fa t-Frumos este o ipostaza  a Soarelui, doar ca  personifica  o fa ptura  miraculoasa , cu puteri supranaturale, î n 

lupta  cu fort ele ra ului, î n ca utarea idealului feminin de frumuset e s i dragoste care este Îleana Cosa nzeana.  

 Fa t-Frumos nu poate face aproape nimic singur, excepta nd situat iile ca nd el are puteri „magice”, prin 

metamorfozare, dar s i atunci este tot rezultatul act iunii ajutoarelor. Eroul basmului are nevoie s i de sfaturi, 

calul fiindu-i un ajutor de na dejde. Î n acest sens, se pune î ntrebarea daca  eroul este un „neputincios” sau nu. Î n 

basm î nta lnim un proces de demitizare, î n care elementul fantastic se transforma  î n element de poetica , e de 

pa rere N. Ros ianu. Eroul î s i pierde dimensiunile mitice. O alta  explicat ie ar fi ca  eroul basmului, ca simplu       

pa ma ntean se afla  î ntr-o permanenta  init iere. El ra ma ne om, as a cum a fost î n timpul init ierii. Daca  era 

„na zdra van”, nu ar mai fi avut nevoie de aceasta  init iere. Aparit ia s i devenirea eroului are lega tura  cu stratul 

arhaic al basmului, care se refera  la obiceiuri, tradit ii, rituri, reprezenta ri 

mitologice, cu stratul intermediar, privind formarea basmului ca gen dis-

tinct prin alca tuirea subiectelor s i formarea eroilor s i stratul nou, legat de 

realita t ile noi care personifica  fort e sociale. Eroul basmului este creat din 

„acelas i material general-uman ca s i ceilalt i oameni.” 

Prof. dr. Popa Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Geoge Coșbuc, Elementele literaturii poporale, p. 123, apud, Ivan Evseev, op. cit., p. 
62.   

7 Gh. Ciaușanu, Superstițiile poporului român, p. 107, apud, Ivan Evseev, ibidem. 
8 Lazăr Şăineanu, Basmele române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecina-

te şi ale tuturor popoarelor romanice, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 35. 

9 Cf. Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1987, pp. 386-390. 

10 Nicolae Roşianu, Eseuri despre folclor, Editura Univers, București, 1981, pp. 128-135.  
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Grădinița a-nceput,  

Eu, cu drag, la ea mă duc.  

Însă de cu dimineață,  

Văd pe geamul de la casă,  

Ploaie și cu multă ceață.  
 

Copacul e veștejit,  

Frunzele au ruginit 

Păsările zboară-n zare,  

Unde-i cald și unde-i soare.  
 

Eu, mai gros acum mă-mbrac,  

Cizmulițe, hanorac,  

Ghiozdănel și-o Căciuliță 

Și-am pornit la grădiniță.  
 

Toamna e anotimpul în care, 

Doamnele educatoare,  

Dăruiesc, la fiecare,  

Joc, iubire și culoare! 

Toamna  

Păpușica 
 

Am o păpușică mică,  

Care nu știe să zică, 

Dacă-i somn, sau dacă-i foame,  

Sau dacă burtica o doare.  
 

Însă eu îi repet încet,  

Litere din alfabet 

De la A la Z în gând, 

Să putem forma cuvânt.  
 

Iar apoi, o-nvăț să știe, 

Cântece și poezie,  

Să cântăm, să recităm,  

Împreună să dansăm! 

Mărul  din ograda bunicii 

 

În ogradă la bunica,  

Mândru, mare și stufos,  

Cu ale sale ramuri dese,  

Crește un copac frumos!  

 

Muguri mici și floricele,  

Primăvara ți le-oferă,  

Aer proaspăt, frunze verzi,  

Toată vara poți să vezi!  

 

Toamna? Mere dulci și colorate, 

Să mănânci pe săturate!  

Iarna, îl cam fulguiește,  

Alb, copacul de poveste!  

Centrele de interes  

 

Orice lucru are,  

Locul lui la dulăpioare. 

Trusa de doctor, sau de coafor,  

O găsești la JOC DE ROL.  

 

La BIBLIOTECĂ, dacă vrei să știi,  

Găsești cărți și enciclopedii.  

La ȘTIINȚĂ copiii adună,  

Materiale din natură.  

 

Plastilină modelăm,  

Cu Creioane colorăm  

Pensule și acuarele 

Să pictăm frumos cu ele!  

Toate acestea te așteaptă,  

Chiar la centrul ARTĂ!  

 

La CONSTRUCȚII se lucrează,  

Cu lego și cuburi se asamblează ,  

Case, străzi, și multe poduri,  

Construim în multe moduri!  

 

Iar la masă te așezi,  

Puzzle-uri ca să formezi.  

Apoi ne jucăm un pic,  

Cu apă și cu nisip. 

Educatoare - Zvîncă Emilia  
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Lucrare premiata  cu locul II la CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ- Poveștile, Povestirile și Poeziile Centenarului 

 

Bătrânilă-Tinerilă şi maşinăria de ciocolată 

ca utat-o peste tot. Nu ai va zut-o tu cumva? spuse cu o mica  ba nu-
iala , creza nd ca  fratele lui ar fi s tiut ceva. 

- Eu, fra t ioare? Scuza -ma , dar ma  jignes ti! eu credeam ca  fra-
tele î n frate crede!  

- Bine ar fi sa  fie as a cum spui. Dar daca  nu ga sesc mas ina ria 
de ciocolata . Planeta copiilor va fi distrusa , iar eu nu voi mai putea 
sa  le trimit noua mea ciocolata  cu baloane. Am vrut sa  î t i fac o 
surpriza  de ziua ta, dar acum nu mai pot. Vroiam sa  lucra m î mpre-
una  la o ciocolata  noua . Tu sa  faci baloanele, iar eu ciocolata, apoi 
sa  le punem î mpreuna  s i sa  facem ciocolata cu baloane. 

Auzind acesta, fratele viclean, î ncepu sa  se simta  vinovat s i sa  
pla nga . Apoi î i spuse mos ului:- Frate draga , iarta -ma ! Eu am vrut 
sa  fiu mai bun s i pentru ca  nimeni nu se mai juca cu baloanele 
mele, am furat mas ina ria ta magica , iar acum nu mai putem lucra 
î mpreuna . 

-Dar, fra t ioare, daca  ai luat-o, atunci pot i sa  mi-o dai î napoi, 
nu?  

- Da, poate, nu s tiu! Am ascuns-o î n mina de bomboane. S i 
dupa  cum s tii, tot ce ajunge acolo nu mai iese doar daca ... 

- Doar daca  oferi ceva s i mai valoros deca t acel lucru. Trebuie 
sa  facem ceva acum deoarece daca  pa na  la miezul nopt ii nu livra m 
ciocolata  lumii copiilor, planeta Copilandria va fi distrusa . 

- Ce putem face? 
- Ce este cel mai valoros pe lumea asta? Ce le place copiilor la 

fel de mult ca s i ciocolata? 
- Sparanghel? 
-Nu! Conopida ? 
-Nu! Baloane de sa pun? 
-Da! Vom face  cel mai mare balon de sa pun pe care l-a va zut 

cineva vreodata . 
Cei doi au fugit ca tre mina de bomboane. La nga  turnul de 

acadea s-au î nta lnit cu print esa Dulcicea, care le-a oferit ca te un 
ma r de zaha r ars, pe care sa  î l duca  sta pa nului minei. Au ajuns la 
conduca torul minei, i-a oferit merele de zaha r ars, iar acesta i-a 
î ntrebat ce va nt î i aduce pe acele meleaguri. Cei doi î i povestesc 
despre planeta Copilandria s i despre cum au pierdut mas ina ria. 

- As adar, voi vret i ca eu sa  va  dau aceasta  mas ina rie magica  
î napoi? Ce mi-at i adus mai uimitor deca t aceasta? 

Cei doi frat i î i ara tara  conduca torului o sticlut a  cu lichidul de 
baloane, iar acesta î i î ndemna  sa  î i faca  un balon. Zis s i fa cut! Feri-
cit, conduca torul le spuse: 

- Împresionant, dar trebuie sa  î mi ra spundet i la urma toarea 
ghicitoare: - Unde soarele za mbes te,/S i fericirea plutes te?/Unde 
pa pus a vorbes te,/S i curcubeul prieten î t i este? 

- Ra spunsul este......... lumea copiilor! zisera  cu fericire cei doi 
frat i. 

-Felicita ri! ra spunsul vostru este corect.  
Cei doi au luat mas ina ria s i au fugit ca tre ra ul cu ciocolata . 

Ajuns i acolo,  cei doi prepara  noua invent ie. Au î mpachetat-o, au 
gustat-o s i un za mbet pa na  la urechi se as ternu pe fet ele lor. 

Odata  ajunsa  noua ciocolata  î n Copilandria, î ncepu sa  ploua  
cu sclipici. Cei doi s i-au reca s tigat iubirea copiilor din toata  lumea. 
Îar cine a reus it sa  ajunga  pe acolo s i a trecut pe la casele celor doi 
frat i, au ma ncat put ina  ciocolata . Cine nu, a ra mas cu dorul cioco-
latei. 

 
Kelemen Cristina-Lăcrămioara, clasa a X-a A, 

 Colegiul Național  Pedagogic ,, Mihai Eminescu” ,   
Prof. coord.: Iliescu Gabriela 

A fost odata  ca niciodata , î ntr-o lume magica , un mos  
ba tra n, ba tra n. Ata t de ba tra n î nca t nici el nu mai s tia ca t i 
ani are.  Acest mos  se numea Ba tra nila - Tinerila . El avea o 
casa  pe malul unui ra u de ciocolata . Casa lui era foarte 
mica . Ba tra nila -Tinerila  era ciocolatier, adica  fa cea cioco-
lata .  

Î n fiecare zi se trezea, ma nca o acadea s i un bol de 
ciocolata  s i mergea ca tre ra ul de la nga  casa lui. El avea o 
mas ina rie î n forma  de ursulet  cu care fa cea urs i de cioco-
lata . Ciocolata pe care el o fa cea era trimisa  ca tre planeta 
Copilandria, care era locuita  doar de copii. Î n Copilandria 
copiii conduceau totul. Ei erau medici de juca rii, buca tari 
pentru pa pus i, constructori î n nisip, sculptori de          
plastilina , iar cea mai importanta  meserie, ma nca tori de 
ciocolata .  Pe aceasta  planeta  locuitorii erau mereu veseli, 
buni unii cu alt ii, generos i s i nu î n ultimul ra nd, dra ga las i. 
Î nsa , ei aveau un secret s tiut doar de Ba tra nila -Tinerila . 
Daca  nu î s i ma ncau ursulet ii de ciocolata  î n fiecare zi, 
deveneau na zdra vani, î ncepeau sa  pla nga , iar planeta, 
care se alimenta cu fericirea lor, ar fi fost distrusa .  

Ba tra nila -Tinerila  era iubit de toata  lumea pentru 
ciocolata lui foarte buna , dar de o singura  persoana  nu. 
Aceasta era chiar fratele mos ului. Acesta nu-l pla cea    
deoarece lumea nu-l iubea s i pe el as a cum î l iubea pe 
Ba tra nila -Tinerila . Meseria lui era sa  faca  baloane. Î nainte 
ca Ba tra nila -Tinerila  sa  faca  ursulet i de ciocolata , baloa-
nele erau cel mai iubit lucru, dar odata  cu aparit ia ciocola-
tei nima nui nu-i mai pla ceau baloanele.  

Î ntr-o noapte, pe ca nd Ba tra nila -Tinerila  dormea, 
fratele lui intra  î n casa acestuia s i î ncepu sa  caute mas ina -
ria de ursulet i de ciocolata . 

- Ma i sa  fie! Unde a ascuns, oare, mas ina ria aia? aces-
ta ca uta, ca uta s i tot nu ga sea nimic s i atunci el se hota rî  
sa  plece ca tre casa lui s i sa  se î ntoarca  î n noaptea urma -
toare. 

Dimineat a, fratele lui Ba tra nila -Tinerila  sta tea î n casa 
lui s i privea ca tre ra ul de ciocolata . Î n acel moment vede 
cum, dintr-o data , dintr-un copac, Ba tra nila -Tinerila  scoa-
te mas ina ria magica . 

- Ca nd fratele meu va pleca î n mica lui ca sut a , eu voi 
merge s i voi lua pentru totdeauna mas ina ria lui care mi-a 
distrus faima. Atunci toata  lumea se va î ntoarce la baloa-
nele mele colorate s i eu voi fi iara s i iubit de toata  lumea. 
Baloanele vor fi din nou cel mai iubit lucru de pe 
Copilandria. Îar pentru ca  voi fi as a iubit, voi fi ales rege 
peste toata  planeta copiilor, voi cuceri lumea copiilor. Ha, 
Ha, Ha! 

Dupa  ce Ba tra nila -Tinerila  î s i termina  treaba, a pus 
mas ina ria la locul ei s i a intrat  î n casa , iar î n acel moment 
fratele lui, care sta tea la pa nda , a ies it din ascunzis  s i a 
fugit sa  ia mas ina ria s i cu ea bucuria locuitorilor 
Copilandriei. Apoi, a ascuns-o î n mina cu bomboane colo-
rate de sub casa lui. Ca nd Ba tra nila -Tinerila  a ies it din 
casa , a va zut ca  mas ina ria a dispa rut s i s-a speriat î ngrozi-
tor de tare. A ca utat-o peste tot dar ea nu era niciunde. 
Viclean, fratele acestuia a ies it afara  din casa  s i l-a î ntrebat 
prefa cut pe fratele lui:  

- Ce s-a î nta mplat fra t ioare? 
- Uite, frate, nu î mi ga sesc mas ina ria mea draga  s i am 
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   Răsăritul 

Ma  plimbam pe poteca ce ducea spre casa mea. Priveam cerul cel albastru, un va zduh       

î ntunecat ce ma  î nconjura s i î mi da dea fiori reci, plin de stelut e mici, care lucesc precum argintul. 

Se aud mii de ga ze ba za ind pe afara , iar un va nt molcom de vara  î s i mai face aparit ia din ca nd î n 

ca nd. Luna cea mare s i rotunda  lumineaza  cerul ca un mare bec, ava nd grija  de tot t inutul            

î ntunecat î n negura nopt ii. Floricele î mbietoare si gingas e se leaga na  î n adierea lenta  a va ntului, 

iar firicele de iarba  privesc î nca ntate, minunatul dans al florilor. Se aud mii de greieri care ca nta  

parca  un minunat ca ntec de leaga n pentru a adormi natura cea obosita . Copacii asculta  cu veselie 

ca ntecele s i î ncet, î ncet adorm mis ca ndu-s i doar frunzele î n ba taia va ntului. Se face pustiu, nu se 

mai aude nimic, totul parca  a murit dintr-o data , parca  tot s-a scufundat î ntr-un ada nc somn, nimic 

nu mis ca, nimic nu se auzea........ se za resc doar stelele lumina nd s i luna care se ascunde dupa  un 

mare nor, dar s i as a, ea ma nga ie cu razele sale fiint ele necuva nta toare s i cele cuva nta toare. Luna 

î ntristata  era regina  peste tot acest peisaj de basm.  

Dupa  un moment de as teptare, puteam za rii cerul, schimba ndu-s i albastrul marin î ntr-o 

combinat ie pla cuta  de nuant e calde. Nuant a sa ngerie a cerului î mi inspira o oarecare sigurant a  

asupra t inutului î ntunecat, care se pierdea î n timp. Dintr-o data , soarele cel maiestuos, ra sare    

dintre doi brazi falnici, fa ca nd roua de pe frunzele copacilor sa  stra luceasca  precum nis te              

diamante. Se auzeau glasurile cristaline ale pa sa relelor din depa rtare. Pa s ind î n continuare,         

peisajul ma  fascina.  

Fiecare nou ra sa rit are o poveste de mii s i mii de ani, poveste spusa  sau nespusa , î nsa  ca t 

soarele apare pe cer din marele Univers, viat a poate continua pa na  la infinit. 

 

Mălina Abrudan, clasa a X-a A 

Prof.coord.Gabriela Iliescu 
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Hiatus  
 

29 februarie, anul diftong 

24 martie, anul hiat 

În care ne aum seu paraaa tt… 

Vorbind de moarte pe un ton ilar, știi că ați depășit stagiul primei întâl-

niri când (o)-(te) întrebi cum au ajuns problemele ei, problemele tale? 

Cazut la comun acord, ai condus-o în caravana dragostei, și anume 

smurdul 

ți se părea romantic oricum c-o fată să-și verse saliva pe piept /=/ (o)(o) 

!n-o să mă șterg!, dar lângă era un buchet de tranchilizante 

Pentru suferinzi în dragoste ce de mici își consumau amaorul în comedii 

romantice și foarfece tăiau relații strigau „pfoai,fă,ce?!” 

 Și te amintești pe câmp visându-i alături la stele 

DAR DIN ELE DEODATĂ CURG  

Po ze rup te udate de lacrimi tăioase din capse futile lipind jumătăți de 

față 

Pe scrisori fără rime ca râme din secretariat ce-ai crede că s-au emancipat 

Dar sunt ușor agățabile dac-ai cârlige să le înfige și-s înfipte puțin 

Eu tot le vreau pe pământ, nu lăuntrul lui, poluare – ele! 

Vor saliva pe scrum, oricât le-aș sufla inhalatoare în nasul alpinist 

Cu standarde atât de joase…  

Din care ne primim salariile și cumpărăm compensații compensate 

Inevitabil unind un hiatus: după o despărțire pot apărea manifestări 

neplăcute adresați-va medicului după consumul unor cutii întregi de 

aspacardin care sângerează venele toracice stângace, 

Pupile inflamate și gălbuie în zile cu soare 

Operații de conjunctivită la priveliștea politică cu puncte de vedere pre-

cum 

GoPro point of view, 

Îmbătrânim străini după atâta timp petrecut prefăcând în ochii lumii, 

E o muncă cinstită de o viață 

Ce vine cu pile în domeniul morții și-ți-o bagi în ea viață 

Îi văd concurând de care o are mai copleșitoare. 

Un mediu nu prea primitor ce te face să tremuri de cum auzi cheia-n ușă 

Rupeai capete de barbie și unchiulken șoptea ești acasă păpușă? tocmai 

ajunse de-acasă în locuință, după o tură încinsă de cărți tarot 

Decizând destinu-ți (binedeloc) cu 3 de 6 pe masă trântiți într-un hohot 

De râs pentru ei, de plâns pentru tine 

Seara te strânge de gât și trenuri concertând pe șine elocvent 

De-ți iau suflul, ardoarea, tinerețea-culoarea prin 

Notele de sub sol ale unui muzician sechestrat de maestrul său exigent 

Reamintindu-i mereu de secretul succesului de geniu, de ment 

„Dezamăgirea tuturor e emulul spăimii mele” cu care se căsătorise la o 

cină cu paste dulci ca năpastele lor, tu nu voiai soție, tu voiai o menajeră. 

Pictorițe să-mi fie muze și să lase, un poet, fără cuvinte. 
 

Pot citi ceasul scurs de pe 

Biro.Ului Dali și analfabetizând ființa ce-ntruchipează viața 

O vedem prin ploaie fugind să ia timpul de pe sfoară 

Pe rufe cinează craii lacomi de-au secat deșertul, se alege praful  

când îl șterg de praf surescitate 

Menajere plângăcioase-n singura sursă de hidratare pe langă surexcita-

rea. 

Vorbim, adulte, dar de ce 

Dai în mintea copiilor adulter putred încât gândurile-mi-nu încap 

În antologii mărunte? alături de măruntaiele abitterror adulterine 

c-am fost un iubeator ascultător pe interlocutor căci 

fac conversație c-apoi să vorbim singuri 

tottuDespre tu, despre eu, mai mult eu 

Nu lăsăm de la noi să lăsăm eul la o parte ca să nu mai adormim 

Pe partea cealaltă cu spatele artă refuzător de masaje 

Că-s aceleași mâini din care primeai și palmele de somn greu la rêve(r)

dere. 

Se părea că suferi, m-am înșelat, din obișnuință sună altfel așa mi-am dat 

seama și artiste nihiliste îmi completează viața cu coasa tablouri muri-

bunde 

și c-o ultimă (scri)jelire de rutină, 

pictorițe să-mi fie muze și să lase, un poet, fără cuvinte, 

dar am adăpost la mine, lângă chei – fete de buzunar 

cu lacăte deschise ce mestecă sârmă, electrobuchete vii romantismul ră-

mâne febril în ceasurile de congelator ale modernului, prin care 

te dezamăgești singur – după, te-amăgești la loc 

fericirea ta nu depinde de ocupanți conplanetari, aș vrea să am timp liber 

dar sunt ocupat să mă bați la cap cu ieșirile smintite 

de care până și tu te-ai săturat, se vede pe fața ta lividă. De 2 bani. 

Mărcile sunt remarcarea în flămânzismul social ce chiorrăi,e pupile verzi 

și malefice prin care și admirarea-i de mirare 

Să fii fascinat - e o presiune colectivă 

Nemulțumind pentru inițiativa de-aduce lucrurile la un final într-un 

sfârșit  

s-au sfarșit la operele serii ce dominau lumea vremelnic dintotdeauna 

și tot de alta ține ca paharul să fie plin pe când te simți jumătate gol 

 pe când nu te dai în vânt după confortul legănatului din hinți 

marginalizat de margini, asumă-ți riscurile și cazi în prăpastiile somnului 

adânc îngropat în patul acoperit cu pătura socială 

peste un sarcofag real despre fapte ireale 

te găsești mereu într-o falsă modestie căci dulcea răzbunare-i insipidă 

și gustul înfrângerii când paraziți istorici batjocoreau pură medicină, 

azi mă tratez tratând bolile celor fără tratat de pace, -eu mi-o numesc 

psihoză  

E dezastrous, cu scris de doctor, să-ți lași semnătura pe-o diagnoză. 

Motto: Nihil Sine File 

Șuteu Cătălin. Clasa a XII-a C, prof. coord. Iliescu Gabriela 

Tinere condeie 
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Motto: Nihil Sine File 
 

Bacul din algebră un ardelean exclamă 2lai 
 

 

Reminiscențe/:/ alergam fete cu Coșuri pe 90 de grade colțul străzii  

-încercam să marchez- 

Un tablou pe care-mi pictam 

Mucoasen-ass într-o Sinuzită, le spuneam 

Bună ziua – vara 

Bună seara – iarna  

Mâna în ghips: nu cred c-o să mă potolesc vreodată, prealabile 

Pleonasme. Va urma. Dragă, sinucigaș, 

Nu-ți mai strânge papionul că te doare coraso,nu.. 

Petit soleil m-ai lăsat cu ochii în soare și acum văd celticii prost 

Învață-mă sărut francez, pe de rost, cu o limbă întortocheată 

Bulevardul hotărârii plimbă-mă pe ocolite 

Mi-au pătat numele rău și alții cu numele tău sunt mereu băgați în seamă  

și-și bat joc de afcordite cei cu mărul lui Adam, de altfel consolam discordia 

înscriind-o la miss „piază rea” pentru c-alții au exclus-o. 

Azi e prima zi de când am fost alungat din rai și nu m-am privit cu scârbă 

Într-o baltă narcisist, îmi trag fața într-o pungă 

Și o port în zori de zi 

Până adulții o fură și-o alungă-n punga de colecție 

Nu s-au mulțumit cu timbre, s-au scurs și acum fură chipurile. Puerile-s 

Vremurile, parcă ieri credeam în hrană 

Dar astăzi scriu îndemnat de o rană din mână de om prieten  

Degaja tabieturi care țin de sănătate lovită de însănătoșiri grabnice ca persoanele urâtoare parcă-n fuga de scăpare  

Te văd operat și schilodit și-și justifică mânia invocând frica de schimbare. 

Am cunoscut un om cu ambiție în drama lui 

Voia să-și pună capăt zilelor, să n-o ducă la capăt seara, 

Niciodată gândul ăsta nu pornea din cap și niciodată n-o ducea la capăt 

Până l-a strigat o fată din capătul lumii și o iubea ca ochii din cap 

„Privește-i! fă-le disecție”. 

Ușor să fii sedus într-o iluzie c-un set nou de aventuri intitulate „recurență” 

Știu ce zic, doar d-aia vorbesc singur și cultiv $^mb*lismu-n poezie 

Ca un scriitor perfectionist c-opere /timpurii/ la imperfect 

Ca un unde te-ai dus după ce-am ieșit din duș, încă te priveai în baltă? 

Ca o halcă vegetală din care creșteau flori date-n prosperitate 

Abuzate de datori dornici de datele plății dădute uitării 

31 decembrie ultima dată așa că dau în sevraj,  

el dădea semnale, ea dădea-n depresie 

Ei Dădeau în ele 

și morga dădea în șomaj. 

Șuteu Cătălin. Clasa a XII-a C, prof. coord. Iliescu Gabriela 

Tinere condeie 
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Exacerbare 
 

Chiorean Tatiana, Clasa a IX-a C 

Prof. coord. Sărăcuț Cristina 
 

 

Încerc să-mi sufoc gândurile… 

Să le fac să dispară. 

Încerc să îmi găsesc drumurile 

Nu vreau să mă mai doară. 

 

Sângele mi se grăbește în vene, 

Ochii caută răspuns, 

Realizez că este prea devreme 

Urmează altă șoaptă de răpus. 

 

Noaptea se apropie 

Și cu ea vin sutele de gânduri, 

Scorpie, 

Mă ucide printre rânduri 

 

Aud ceasul cum ticăie 

Tortură. 

Încerc să găsesc iubire, 

Dar s-a transformat în cenușă. 

 

Liniștea asurzitoare mă îndeamnă 

Să țip… 

Gândurile miros a iarnă. 

Mă aflu într-un vid. 

 

Un fior îmi parcurge spinarea 

Sigur sunt aici? 

Sau doar îmi imaginez plecarea 

Dintr-un paradis oprit. 

 

Genunchii îmi cedează, 

La fel și mintea obosită 

Creează 

O nouă lume nedorită. 

Sunt aici… 
 

Chiorean Tatiana, Clasa a IX-a C 

Prof. coord. Sărăcuț Cristina 

 

 

Întind mâna înainte  

Așteptând să te găsesc. 

Cuminte, 

Te ascunzi prostește. 

 

Dorul de tine 

Și de privirea ta… 

Ucide. 

Așteptarea mea. 

 

Tu-mi pătrunzi în vene, 

Cu pași ușori către inimă. 

Durere. 

Mă întreb ”Cât o să mai țină?” 

 

Însă, nu mă pot plânge,  

Mi-a fost dor de tine. 

Încredere? 

Ți-o dau pe toată ție. 

 

Și ziua plec… 

Tot te am în minte 

Cu degetele trec 

Peste fruntea ta fierbinte. 

 

Uită-te în jur 

La alte exemplare 

E crunt… 

Mă vei ține minte oare? 

 

Sau… mă vei uita cântând? 

Cu chitara-ți ruginită 

Râzând, 

De toamna morbidă. 

Tinere condeie 
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 Rat iunile pentru care instruirea trebuie sa  se     

realizeze diferent iat au resorturi î n genetica umana  s i 

î n psihologie. Fiecare individ este unic, prin genotipul 

mos tenit, zestrea genetica , dar s i prin particularita t ile 

psiho-fizice care construiesc personalitatea umana . 

Pornind de la aceasta  premisa  a unicita t ii, educat ia   

trebuie sa  cont ina  o componenta  diferent iata . 

Îndividualizarea instruirii, adaptarea s i aplicarea 

unui demers didactic la situat ii particulare ale elevului, 

presupun det inerea unor capacita t i ale cadrului        

didactic, de a proiecta s i a realiza activita t i didactice, î n 

funct ie de particularita t ile individuale bio - psiho -  

socio - culturale ale fieca rui elev, o adaptare continua  a       

procesului didactic la tra sa turile individuale ale        

elevului. 

Prin individualizare se pot valorifica potent ialul s i 

interesul fieca rui elev, se pot crea demersuri eficiente 

de atingere a obiectivelor î nva t a rii, se poate regla    

procesul pe baza observat iilor sistematice s i              

consistente referitoare la achizit iile elevului.  

Î n esent a , individualizarea instruirii presupune un 

ritm unic de î nva t are, o modalitate personalizata  de 

act iune, o ancorare î n cunos tint ele achizit ionate       

anterior s i o selectare a unor cont inuturi adecvate, la 

nivel individual.              

Diferent ierea instruirii consta  î n adaptarea act iunii 

instructiv-educative la particularita t ile psiho-fizice ale 

fieca rui elev, pentru a asigura o dezvoltare integrala  

optima  s i o orientare eficienta  a aptitudinilor proprii, 

cu scopul integra rii creatoare î n activitatea sociala .  

Ada uga ndu-i-se s i componenta relat ionala , foarte 

importanta  î n dezvoltarea personalita t ii elevului,     

diferent ierea instruirii cunoas te ca teva forme: 

 Folosirea sarcinilor diferent iate î n micro-grupuri 

eterogene î n clasa de elevi (oferirea de sarcini     

diferite, î n funct ie de particularita t ile individuale 

sau oferirea aceloras i sarcini, dar cu indicatori de 

eficient a  s i performant a  diferit i); 

 Folosirea de sarcini diferent iate î n micro-grupuri 

omogene î n funct ie de performant a  (oferirea de 

sarcini de lucru care sa  corespunda                          

particularita t ilor elevilor din micro-grup); 

 Înterî nva t area î n micro-grupuri eterogene; 

 Programe compensatorii de recuperare s i de       

î mboga t ire (destinate elevilor pentru obt inerea de 

performant e î nalte sau elevilor cu nevoi educative 

speciale) 

 Înterî nva t area î n micro-grupuri eterogene 

(activita t i - schimburi de experient a  î ntre elevi cu 

capacita t i comparabile). 

Înstruirea diferent iata  este un mod de ga ndire de-

DIFERENŢIEREA ŞI INDIVIDUALIZAREA INSTRUIRII 

spre predare s i î nva t are care pornes te de la nivelul de              

disponibilitate al elevilor, interese, nevoi s i profil de        

î nva t are. 

Proiectarea s i planificarea lect iilor au ca punct de       

plecare elevul, stadiul î n care se afla  el î n diferite momente. 

Programul de educat ie diferent iata  se caracterizeaza  

prin aspecte specifice: 

  planificarea s i organizarea activita t ilor, care sa          

corespunda  nevoilor dezvolta rii elevilor;  

 punerea accentului pe individualitatea elevilor;  

 construirea ocaziilor de î nva t are s i adaptarea lor la  

nevoile elevilor;  

 folosirea metodelor didactice individualizate, î n perechi 

sau î n grupuri mici; 

 cunoas terea particularita t ilor fieca rui copil s i a          

caracteristicilor clasei de elevi; 

 individualizarea activita t ii fieca rui copil, î n funct ie de 

nevoile sale;  

 varietatea s i flexibilitatea materialelor didactice;  

 evaluarea permanenta  a programului de                      

individualizare;  

 atitudinea flexibila  din partea cadrelor didactice;  

 parteneriatul educativ etc. 

Principiile care stau la baza programului de educat ie 

diferent iata : 

 fiecare elev este unic, cu nevoile lui specifice s i          

particulare; 

 î n centrul actului educativ se afla  elevul cu toate        

cerint ele sale individuale; 

 educat ia nu se adreseaza  elevilor, ci fieca rui elev î n  

parte; 

 stimularea independent ei de alegere s i act iune va fi 

î mpletita  cu activitatea de grup s i cu sprijinirea         

relat iilor interpersonale; 

 obiectivul central al activita t ii din s coala  î l reprezinta  

stimularea dezvolta rii elevilor, prin modalita t i care sa  

asigure bazele unei personalita t i independente s i     

creatoare; 

 echilibrul permanent î ntre activita t ile intelectuale, 

psiho-motrice s i socio-afective, deoarece ele constituie 

premisa dezvolta rii nucleului de individualitate, de  

expresie personala  s i creativa  a elevului etc. 

Bibliografie: 

Toms a, Gh., Chelaru, M., Îlade, C., Îurea, C, Ma lureanu, F., 

S tefa nescu, C., Toms a, R. (2005). „Psihopedagogie             

pres colara  s i s colara  ”. Editura Coresi.  Bucures ti. 

 

Prof. Macarie Cristina, Colegiul Național Pedago-

gic ,,Mihai Eminescu” Tîrgu Mureş 
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Clasificări ale cunoașterii: 
 
1. Î n volumul Trilogia cunoașterii, eseul Cunoașterea luciferică, Lucian Blaga separa  cele doua  abor-
da ri originale privind metafora luminii, simbol al cunoas terii : cunoașterea paradisiacă – rat ionala , 
enstatica , minus-cunoas terea s i cunoașterea luciferică – cunoas terea totala , extatica , plus-
cunoas tere. 
2. Î n viziunea lui Francis Bacon, modalita t ile de cunoas tere sunt, de asemenea, de doua  feluri: Cu-
noas terea empirica  – empirismul considera nd ca  singura cale a cunos tint elor noastre sunt simt uri-
le aflate nemijlocit î n contact cu obiectele din afara noastra ; Cunoas terea rat ionala  – rat ionalismul 
considera  ca  sursa, temeiul s i criteriul verifica rii cunos tint elor se afla  î n rat iune. 
3. John Locke, continuatorul liniei empiriste, presupune  ca  toate cunos tint ele pleaca  de la un mo-
ment zero, ca  exista  un î nceput absolut î n cunoas tere. 
4. Rene Descartes – deschiza torul rat ionalismului, ia ca model al cunoas terii deduct ia. Îmmanuel 
Kant considera  ca  orice cunoas tere î ncepe cu experient a, dar sust ine ca  rolul activ î n procesul cu-
noas terii î l are subiectul, care opereaza  cu datele experient ei.  
5. Preocuparea pentru cunoas terea filosofica  a esent ei virtut ilor î nseamna  pentru Socrate, preocu-
parea fat a  de suflet (epimeleia). Socrate î s i concepe filosofia ca maieutică (arta moșitului) , el î n-
sus i fiind doar un mijlocitor î n determinarea î nt elegerii s i cunoas terii de sine. Socrate a î mbinat î n 
mod ideal unitatea dintre ga ndire s i act iune, fiind sust inut de vocea sa interioara , daimonion, care 
i-a coordonat act iunile s i a reprezentat pentru el un semn al determina rii divine a sufletului. Din 
constitut ia sufletului izvora s te î ntreaga buna tate a omului. Sufletul î ndeplines te acea arete 
(aptitudinea unui lucru de a deveni î n conformitate cu esent a sa) ce î i revine, atunci ca nd domnesc 
cunoas terea s i rat iunea, dar ca nd domina  ignorant a, aceasta es ueaza  s i cade prada  ra ului. 
6. Jean Piaget, î n explicarea procesului cunoas terii, introduce termenii de asimilare s i acomodare. 
Cunoas terea nu este o copie a realita t ii, ci o interact iune î ntre subiect s i obiect, prin care obiectul 
este asimilat schemelor logico-matematice. “Obt inem cunos tint e nu direct din obiectele realitat ii ca 
atare, ci din act iunile exercitate asupra lor”. 
 Va  propun, as adar, o aplicat ie pe tema cunoas terii ilustrata  î n trei poezii apart ina nd poet ilor 

Lucian Blaga, S tefan Augustin Doinas  s i Alexandru Philippide: 

CUNOAŞTEREA 

în imagini și aforisme: 

 

„S tiu ca  nu s tiu nimic s i nici ma car asta nu s tiu..”, Socrates  

 „Cunoas te-te pe tine î nsut i.”, Oracolul din Delfi 
 
„Cunoas terea este î mplinire; a cunoas te este a fi”, Osho 
 
 “…a cunoaș te-nșeamna  iarna / A iubi e prima vara ”, Lucian Blaga 
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Lucian Blaga 
Lumina 

AlexandruPhilippide 
Privești cum zboară norii 

Șt.Augustin Doinaș 
Lampa lui Diogene 

Lumina ce-o simt 
năvălindu-mi în piept când te vad, 
oare nu e un strop din lumina 
creată în ziua dintâi, 
din lumina aceea-nsetată adânc de via-
ţă? 
  
Nimicul zăcea-n agonie 
când singur plutea-ntuneric şi dat-a 
un semn Nepătrunsul: 
"Să fie lumină!" 
  
O mare 
şi-un vifor nebun de lumină 
facutu-s-a-n clipa: 
o sete era de pacate, de-aventuri, de 
doruri, de patimi, 
o sete de lume şi soare. 
  
Dar unde-a pierit orbitoarea 
lumină de-atunci - cine ştie? 
  
Lumina ce-o simt năvălindu-mi 
în piept când te vad - minunato, 
e poate ca ultimul strop 
din lumina creată în ziua dintâi. 

Priveşti cum zboară ca nişte continen-
te 
Desprinse dintr-o veche planetă istovi-
tă. 
E-o vreme pentru visuri potrivită. 
Cu seri adânci şi vânturi indolente. 
  
Lumea de azi, gheboasă de trecut, 
Clipa de-acum, bolnavă de-amintire, 
Te-ndeamnă să te smulgi din cunos-
cut. 
  
Dar unde oare să mai pleci acum, 
Cu sufletul deşert şi mintea arsă, 
Când însuşi cerul este-o hartă ştearsă 
Pe care nu mai poţi citi vreun drum? 
  
Un singur gând ca o mireasmă tare: 
Să te desprinzi din tine şi să zbori 
Asemeni continentelor de nori 
Pe-valuri de văzduhuri viitoare; 
  
Şi-ntr-un tărâm de neştiut azur, 
În care nici o amintire nu vibrează, 
S-ajungi în calea ta văzduhul pur: 
Miraculoasă, veşnică amiază... 
  
O, gând anarhic şi amar, 
Pe care vorbele nu-l pot cuprinde 
Atunci când ca un meteor bizar 
În noaptea inimii adânci s-aprinde! 

Lumină sunt și adevăr al vieții : 
un crin de foc cu vine străvezii. 
Culege-l sau strivește-l, dar să știi 
Că floarea e măsura frumuseții. 
  
Eroii, visătorii, îndrăzneții 
pe buze au purtat-o-n bătălii: 
văpaie care-i face veșnic vii 
cu-un zâmbet cald în strălucirea feței. 
  
Pe pragul vremii noastre caut omul 
Văzduhul, casa, drumurile, pomul 
stau mărturie dreaptă c-a venit . 
  
Iar clipa, desfăcându-l din durată, 
mi-l dă ca o petală scuturată 
a florii care arde la zenit. 

Cerint e: 
1. Analizeaza  tipul de cunoas tere  care apare î n cele trei texte accentua nd perspectiva specifica  
fieca rui autor. 
2. Prezinta  cum este creat momentul  î nta lnirii poetului cu lumina cunoas terii î n poezia Lumina 
de L.Blaga 
3. Înterpreteaza  figuri de stil care compun imaginea cunoas terii s i observa  diferent ele/filiat iile 
de viziune ale autorilor. 
4. Cum se raporteaza  eul poetic la cunoas tere? Care sunt motivele/imaginile/simboluri care 
complinesc imaginea cunoas terii î n poeziile date? 
5.   Înterpreteaza  raportul eu-cunoas tere evident iind ideea expusa  î n penultima strofa  a poeziei  

Privești cum zboară norii de Al.Philippide 

Bibliografie: 

Perspective ( revista  de didactica Limbii s i literaturii roma ne) 
 Rat iu, Bogdan (coord.), Dialog cu textul liric, Editura Eikon, Bucures ti,  2015 
Chevalier, Jean;Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri,Editura Polirom, Bucures ti, 2009 

 

Prof. Îliescu Gabriela 
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Balul bobocilor nu a î nsemnat doar un concurs de 
Miss s i Mister. Niciun organizator nu a crezut ca  va fi 
o activitate ata t de complexa , pa na  ne-am lovit de 
adeva rata organizare, care s-a dovedit a fi o prega tire 
a elevilor de clasa a 12-a pentru viitor.  

Am î nceput prin a î ncerca sa  ne mobiliza m pe noi 
ca organizatori, sa  vedem î n ce consta  aceasta           
activitate la care ne-am î nrolat. Totul pa rea ata t de 
us or s i amuzant, pa na  am î nceput sa  ne lovim zilnic 
de „avem nevoie s i de asta…”. Î n cele din urma , s-au 
desfa s urat preselect iile, ceea ce nu a fost deloc us or, 
dar am reus it sa  alegem 8 perechi de boboci, tot i erau 
talentat i, entuziasmat i de ce va urma s i prega tit i sa  î s i 
creeze o amintiri de neuitat ala turi de o experient a  pe 
ma sura .  

Î ncepusem sa  facem repetit ii zilnic, de la ora 14. 
Pe zi ce trecea, oboseala î ncepea sa  apara  s i sa            
î ngreuneze organizarea. Dupa  o zi intensa  la s coala , 
mai ales ca  bobocii erau s i î n primele zile de liceu, 
urmau repetit iile, unde noi, organizatorii, aveam alte 
cerint e de la ei, pe la nga  teme, primeau s i sarcinile 
noastre „repeta -t i coregrafia", „pe ma ine sa  vii cu  
proba de talent prega tita ", „sa  it i aduci tot necesarul".  

Erau o mult ime de sarcini, î mpa rt ite î ntre cei 19 
organizatori, pentru a putea duce la bun sfa rs it acest 
eveniment. Am avut noroc cu una dintre                    
organizatoare, Îoana Suciu, care s-a oferit a fi           
coregrafa bobocilor la dansul reprezentativ „mafiei 
prezente" iar coregrafa Diana Luca a prega tit cu         
bobocii dansul charleston care a reprezentant  „mafia 
anilor 20", ambele folosind timpul put in pe care î l 
aveam, î ntr-un mod benefic s i reus ind sa  î i î nvet e pe 
boboci cele doua  dansuri superbe. 

O alta  piedica , a fost tema balului, ata tea idei s i 

BALUL BOBOCILOR 

Experiența ca organizator 

totus i niciuna. Î n final, ne-am ga ndit la contrastul dintre 
trecut s i prezent, ava nd acelas i punct de plecare, dar 
totus i o abordare diferita . Masca nd put in pa rt ile         
negative ale mafiei, am reus it sa  punem pe scena Casei 
de Cultura  cele doua  tabere formate din boboci s i       
organizatori, ala turi de regizorul s i î n acelas i timp       
prezentatorul nostru Kuki, tot balul desfa s ura ndu-se sub 
forma unui conflict prin care au fost introduse probele 
de talent ale bobocilor. 

"20’s and Now" a fost tema balului bobocilor din 
2018, un bal plin de imaginat ie s i originalitate  care a 
reus it sa  sta rneasca  atent ia spectatorilor dar s i sa        
î ngreuneze decizia jurat ilor. Fiecare boboc s i-a prega tit 
proba de talent conform abilita t ilor lor, sub î ndrumarea 
s i ajutorul organizatorilor. 

Pa na  aici totul a sunat bine, dar credet i ca  ne-a fost 
us or sa  organiza m acest bal? Dimpotriva ! Sponsoriza ri? 
Acesta a fost punctul de plecare, ba tusem tot i la sute de 
us i, da deam zilnic zeci de telefoane pentru a cere, î n 
principiu, sprijin financiar, iar limita as tepta rilor      
noastre a fost depa s ita  de numeroasele ra spunsuri     
negative primite. Dar treptat, am reus it sa  ne asigura m 
necesarul. Organizatorii? Da... noi am î nceput cu sta ngul, 
pa na  sa  ne da m seama ca  fa ra  a ne î nt elege î ntre noi s i a 
ne î ncuraja unul pe cela lalt nu ajungem departe, ne    
ba gam bet e î n roate unul altuia, iar certurile s i             
neî nt elegerile apa reau mereu din orice minoritate î n 
toata  acea presiune. Artistul? Schimbam zece î ntr-o zi 
daca  se putea. Tot i aveam gusturi diferite, iar gama de 
artis ti era una variata , dar put ini î ncadra ndu-se î n limita 
bugetului nostru. Pa na  la urma , ne-am dat seama ca  nu 
ce ne place noua  trebuie, ci ceea ce ar avea un impact 
pozitiv asupra publicului. Zis s i  fa cut. Tema balului? Da, 
asta a fost o parte interesanta . De la comedie, drame, 
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 animat ie s i o mult ime de idei  pentru orice tema  ne 
trecea prin cap, ne-am dat seama ca  avem nevoie de 
ceva pe care sa  putem desfa s ura un eveniment cap 
coada , sa  fie adecvata  unui spectacol î n cadrul         
Colegiului s i pe care sa  o putem dezvolta pe ca t e   
nevoie. Din nou, zis s i fa cut. Organizarea bobocilor?   
Putem spune ca  efortul depus pentru a-i mobiliza, 
poate fi comparat cu efortul de a î nva t a un copil sa  
scrie. Neseriozitatea de care au dat dovada  la î nceput, 

î nvat a -i sa  defileze, expresia fet ei care difera  de la   
moment la moment, atitudinea, finalizarea probelor 
individuale, ridicarea moralului, î ncurajarea lor s i 
multe altele. Rezolvarea actelor s i verificarea fieca rui 
mic detaliu? Pa na  nu ajungi sa  treci prin asta nu ai 
cum sa î t i dai seama ca t de complexa  e asigurarea   
tuturor condit iilor. 

24 Octombrie 2018, ziua marelui eveniment, ziua 
î n care trebuia sa  da m tot ce aveam mai bun, deoarece 
nu mai puteam spune "data viitoare va ies ii mai bine".  
Emot ii, presiune, furie, suspans, extaz, lacrimi,         
conflicte... s i s-a tras cortina. Toata  munca depusa  î n 
doua  luni, avea sa  se termine î n urma toarele trei ore, 
nu ne venea sa  credem, dar ajunsesem î n acel           
moment. 

Eram ata t de fericit i ca  totul ies ise perfect, dar ata t 
de marcat i de faptul ca  "s-a terminat". A fost o              
experient a  extraordinara , sa  ai ocazia de a fi                 
organizatorul unui bal, sa  treci peste ata tea obstacole, 
dar cel mai minunat, sa legi nis te prietenii superbe,  
acesta fiind singurul lucru care ne-a ra mas la sfa rs it. 

Pentru noi, tot i au fost ca s tiga tori, nis te copii de 
apreciat, care au depus un efort enorm pentru acest 
bal. 

Î n urma deciziei jurat ilor, premiant ii au fost: 
Î. Miss Pedagogic 2018: Chiorean Tatiana  
ÎÎ. Mister Pedagogic 2018: Stoica Sebastian 
ÎÎÎ. Locul ÎÎ: Luca Mara s i Onocan Andrei 
ÎV. Locul ÎÎÎ: Mures an Ariana s i Socol Adrian  
V. Miss popularitate: Muntean Anastasia 
VÎ. Mister popularitate: Moldovan Ra zvan 
VÎÎ. Miss Caius: Zdere Casiana 

   
Carmen Gliga , Clasa a XII-a A 
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Andrada: De ce at i ales Colegiul Nat ional 
Pedagogic “Mihai Eminescu”? 

Tatiana: Am ales Colegiul Nat ional            
Pedagogic „Mihai Eminescu” deoarece mi s-a 
pa rut un liceu potrivit pentru mine. 

Sebastian: Ca sa  fiu sincer, Colegiul           
Nat ional Pedagogic „Mihai Eminescu”  nu a 
fost numa rul unu pe lista mea î n alegerea   
liceului. Î n urma unor conjuncturi, cel put in 
interesante, am fost repartizat la acest         
colegiu. Merga nd pe principiul ca  nimic nu 
este î nta mpla tor, faptul ca  am ajuns aici a   
venit la pachet cu o serie de lucruri pozitive. 

Andrada: Cum vi s-a pa rut experient a    
Balului bobocilor? 

Tatiana: Balul bobocilor a fost o experient a  
minunata . M-a ajutat sa  aflu mai multe lucruri 
despre mine s i puterile mele. A fost genial, am 
reus it sa  realizez lega turi stra nse cu tot i     
participant ii de la bal, care acum î mi sunt     
prieteni foarte buni. 
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ga ndit nici ma car o secunda  
ca  voi ca s tiga miss-ul. 

Sebastian:Nu neapa rat, de-
oarece am s tiut ca  tot i cole-
gii mei sunt foarte bine pre-
ga tit i. 

Andrada: Cum v-at i simt it 
ca nd v-at i auzit     numele pe 
scena ? 

Tatiana: Am fost luata  prin 
surprindere. Abia am reali-
zat ce se î nta mplase, dar am 
fost              î nta mpinata  cu 
î mbra t is a ri s i aplauze foarte       
pla cute. 

Sebastian: Ava nd î n vedere 
ca  premiul pentru mister s-a anunt at ultimul, 
î mi pierdusem          sperant a pentru vreun 
premiu. Dar ca nd mi-am auzit numele am 
simt it ceva ce nu mai simt isem niciodata  

Andrada: Daca  ar trebui sa  alegi un singur    
cuva nt care sa  descrie experient a balului, care 
ar fi acela? 

Tatiana: Adolescent a  

Sebastian: Împlicare 

Andrada: Ce as tepta ri avet i de la viat a de       
licean? 

Tatiana: Nu am mai as tepta ri, voi la sa to-
tul sa  se î nta mple de la sine. S tiind ca  aces tia 
sunt cei mai frumos i ani din viat a mea, dupa  
cum se   spune. 

Sebastian: As tepta rile mele le-
gate de viat a de licean  sunt de 
a combina distract ia cu î nva -
t a tura. 

     

 

 

 

Interviu realizat de: 

Hapa Andrada-Ioana, clasa a X-a A 

Sebastian: Aceasta  experient a  a fost unica . 
Mi-am fa cut mult i prieteni s i am ies it din zona 
mea de confort, lucru care m-a dezvoltat ca 
om. 

Andrada: Care sunt cele mai pla cute amin-
tiri de la repetit ii? 

Tatiana: Î mi aduc aminte cu mare drag de 
repetit iile pentru bal. Momentele amuzante 
ca nd fa ceam mici jocuri de atent ie, dar s i de 
momentele care cereau multa  seriozitate   
precum prega tirea coregrafiilor s i a probelor 
individuale. 

Sebastian: Mi-e greu sa  selectez o   singura  
amintire, deoarece pe parcursul repetit iilor 
am tra it experient e nemaipomenite. 

Andrada: Ce v-a determinat sa  participat i 
la Balul bobocilor? 

Tatiana: Înit ial, nu voiam sa  ma   î nscriu, 
î nsa  m-au convins colegii s i doamna            
profesoara  de TÎC. Chiar î n ziua preselect iilor       
m-am decis, s i sincera  sa  fiu, nu regret nimic. 

Sebastian: Îoana Suciu m-a convins. De 
fapt, nu mi-a dat de ales. 

Andrada: V-at i ga ndit vreo secunda  ca  voi 
vet i fi miss-mister? 

Tatiana: Sincer, nu. Mi-am propus ca Balul    
bobocilor sa  fie o distract ie, sa  ma  simt bine s i 
sa  î mi pun puterile la î ncercare. Nu m-am 
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