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Importanta educaTiei
ecologice
în contextul globalizArii
sistemelor de învATAmânt
Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, chimie, fizică) şi
cele umaniste (sociologie, psihologie,
istorie, geografie), în strânsă legătură cu sistemele sociale în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, dar se
regăsește şi în studiul limbilor străine,
fiind o temă din ce în ce mai discutată,
cu caracter interdisciplinar şi transdisciplinar.

Educaţia pentru mediul înconjurător
se bazează pe cunoştinţele referitoare
la sistemele vii şi ecologice, dar are şi
o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudini necesare construirii unei societăţi
durabile. Trebuie să conducă la formarea conştiinţei ecologice, la înţelegerea influenţei propriului comportamentului asupra calităţii mediului. De
asemenea, oferă oportunitatea dezvoltării capacităţilor de concentrare,
exprimare verbală cursivă, coerentă,
expresivă în limba engleză, dezvoltarea imaginaţiei, a operaţiilor gândirii,
a capacităţii de analiză a datelor pentru rezolvarea unor de probleme.

Ecologia studiază mediul natural
şi cel artificial, relatiile inter şi intraspecifice dintre vieţuitoare, contribuind la înţelegerea circuitului energetic
şi al materiei. În acest context, urmăreşte şi influenţa activităţilor umane
asupra mediului înconjurător. NoţiActivitatea omului contemporan
unile teoretice sunt zadarnice dacă este strâns legată de lumea plantelor
nu sunt legate de activităţi practice. şi a animalelor. Studiind şi înţelegând
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fenomenele naturii, omul s-a inspirat
şi a creat diferite produse şi procese tehnologice: maşini, instalaţii care
imită „brevetele naturii“. Multe lecţii
de limbă engleză au numeroase conţinuturi şi aplicaţii care vin în sprijinul
formării atitudinii de protecţie a mediului înconjurator. Formele de realizare a educaţiei ecologice în contextul
studierii limbii engleze sunt diversificate: observarea unor imagini ale stării mediului inconjurător şi discutarea
punctelor pozitive sau negative, studiul unor texte ştiintifice, realizarea
de desene cu o anumită tematică, vizionări de filme, jocuri distractive de
cuvinte, labirinturi eco, expoziţii cu
desene, mesaje şi postere, spectacole,
scenete şi concursuri ecologice etc.

vităţi cu caracter practic, aplicativ;

• îmbogăţirea vocabularului tematic prin cunoaşterea limbajului de
specialitate;
• utilizarea unor strategii cu metode moderne de comunicare în limba
engleză: brainstormingul, interviul, jocul didactic, fishbowl etc.

• realizarea de eseuri cu tema:”Save
the planet for the next generation“,
exerciţii de vocabular.

Toate aceste lucruri, menţionate
mai sus, au menirea să le îmbogăţească elevilor vocabularul, să îi angajeze
în talk show-uri interesante, cum ar fi:
”In Defense of the Sharks“ (În apărarea
rechinilor). În această lecţie demonstrativă se urmăreşte formarea unui
comportament etic, a unei atitudini
de dezaprobare faţă de cei ce încalcă
legile şi normele ecologice, cei care
încalcă teritoriul faunei naturale acvatice şi apoi se plâng că au neplăceri.

Proiectul ”Save the planet“, elaborat în limba engleză, creează atitudini
pozitive faţă de mediu dar facilitează
şi însuşirea unor termeni specifici, realizarea unor construcţii gramaticale
coerente în comunicarea scrisă sau
În concluzie, pentru a atinge aceste
orală.
obiective, un rol deosebit revine proObiectivele acestui proiect sunt:
fesorului sau formatorului în educaţia
• cultivarea dragostei pentru Ter- pentru mediu, care trebuie sa aibă cara, a tuturor elementelor care intră în pacitatea de a surprinde problemele,
componenţa acesteia - ape, plante, de a atrage atenţia, de a-i activa pe
elevi, de a trezi interesul acestora penanimale;
tru mediu. În timp, elevii îşi vor forma
• cunoaşterea fiinţelor şi fenome- astfel, atitudinea şi conduita corectă
nelor din mediul înconjurător şi a ca- faţă de natură, fată de mediul în care
racteristicilor acestora;
trăiesc.
• favorizarea însuşirii unor cunoşProf.Monica Dospinescu
tinţe din domeniul ecologiei prin acti-
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MIRON NICOLESCU
ELEV AL LICEULUI
“MATEI BASARAB”
Orice instituție de învățământ are ca
obiectiv central pregătirea elevilor săi
la standarde cât mai înalte. Absolvenții
prestigioși, ce fac cinste școlii pe care au
absolvit-o, sunt întotdeauna un motiv de
mândrie pentru acea școală. Realizările
lor servesc drept exemplu generațiilor viitoare, trezind în mintea și sufletul tinerilor dorința și ambiția de a fi și ei, la rândul
lor, prilej de mândrie pentru școala în care
învață.
Cu toții cunoaștem din literatură sau
din amintirile unor mari personalități cu
câtă bucurie și mândrie spuneau tinerii de
odinioară că sunt elevi ai unuia sau altuia
din liceele de renume ale vremii. Își purtau
cu drag și demnitate uniformele cu însemnele școlii și foloseau orice prilej pentru a
dovedi că sunt mai buni într-un domeniu
sau altul decât ”rivalii” lor din alte licee.
Acestă atitudine față de instituția în care
învață trebuie menținută, dacă încă mai
există sau reclădită dacă, din păcate, a dispărut. Statutul de elev trebuie să reprezinte o bucurie și o mîndrie și pentru tinerii
acestor vremuri moderne și tumultoase.
Ca profesori ai Colegiului Național
”Matei Basarab”, citim întotdeuna cu
emoție amintirile Academicianului Miron
Nicolescu despre anii în care a fost elev al
acestui liceu. Ne dorim ca fiecare din elevii
noștri pentru educația cărora trudim zi de
zi să poată spune peste ani, ca și marele
matematician: „Eu eram <<Matei Basarab>>, liceul întreg era concentrat în mica
mea persoană”.
Iată, în continuare, cum povestește
profesorul Miron Nicolescu despre prima
sa întâlnire cu „Gazeta matematică” atunci
când era elev, întâlnire mijlocită de profesorul său de matematică, care l-a îndemnat să se aboneze la această revistă.

5

Despre vizita sa la Liceul ”Matei Basarab”, după patruzeci de ani de la absolvire, în 1966, Miron Nicolescu scrie: “Primul
contact cu această revistă („Gazeta matematică”, n.n.) nu a fost ușor, mi se părea
că nu voi înțelege niciodată nimic. Gheața
s-a spart când am văzut că pot rezolva și
eu o problemă din cele propuse de alții.
A urmat apoi un moment pe care nu-l voi
uita niciodată: momentul în care mi-am
văzut o notă matematică tipărită în revistă. A urmat apoi un articol, apoi alte articole. Drumul fusese trasat. De la început
am știut că nu voi putea urca mai sus în
cercetarea adevărurilor matematice decât
muncind necontenit” [1]. Munca de rezolvitor la „Gazeta Matematică” îi va fi răsplătită în 1921, când este premiat la Concursul acestei reviste. Comisia de concurs este
formată din: I. Ionescu, Gh. Țițeica, T. Bar,
N. Abramescu, V. Cristescu, S. Mirea și Tr.
Lalescu.
Patruzeci

de ani…

Aici se află vestibulul care duce în
sala de festivități a școlii. Mai departe, în
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dreapta,se află sala de educație fizică. Dar de la alte licee, mi-au întărit și mai mult
este ocupată acum… Doriți să o vedeți?
conștiința de “mateist”. Am aflat astfel, cu
Da, da, desigur! Totul mă interesea- mândrie, că directorul nostru ”Barbă”, pe
ză… Mă țineam după director cu sfială, ce numele său adevărat Nicolae Ionescu, era
creștea pe măsură ce amintirile, vechi de singurul director cu barbă din București.
peste patruzeci de ani, renășteau din toa- Este adevărat că elevii de la “Gheorghe Late părțile, din culoarele pe care le străbă- zăr” ne opuneau pe Barbarosa (tot Ionesteam, din curtea interioară pe care o ză- cu și acela). Dar Barbarosa nu era, în ochii
noștri, o barbă autentică, ci o barbă artifiream printre ferestre…
cială. Altfel de ce ar fi fost roșie?
În curtea interioară și în localul școlii
Profesorul Nicolae Ionescu, scumpul
pe care o vizitam azi, am intrat pentru priși temutul nostru “Barbă” și-a îndeplinit
ma oară în toamna anului 1914.
cu simplitate, cu demnitate si cu eficiență
Niciun fost elev nu poate uita primul greaua sarcină de director al unei școli cu
clopoțel de intrare, prima năvală pe ușă, tradiție, de-a lungul multor ani. De greuprin coridoare, spre clasă, prima bancă tatea acestor sarcini ne-am dat seama cu
în care s-a așezat, primele lecții, primele mult mai târziu, atunci când noi înșine denote…
venisem oameni formați și când Nicolae
Trecerea de la regimul din clasele pri- Ionescu trecuse de mult pragul vieții. Ca
mare, cu un singur profesor pe an, dacă nu elevi, nu făceam altceva decât să încercăm,
pe întregul ciclu, la regimul cu zece profe- zi de zi, să-i facem această sarcină și mai
sori, de temperamente și vârste variate, a grea…
fost pentru toți o încercare grea, un prag
- Iată-ne, acum, iarăși în fața cancelaripe care mulți nu l-au putut trece decât cu ei. Doriți să intrați o clipă?
greu.
Un moment am avut impresia că sunt
Oricum, eram toți mândri de a fi elevi elevul Nicolescu V. Miron, din clasa a VI-a
de liceu, de a fi, în special, elevii aces- reală, dus la cancelarie să răspund de întui liceu cu veche tradiție, cu profesori călcarea disciplinei. Lângă mine se afla
cunoscuți, Liceul „Matei Basarab”.
însuși directorul liceului și, slavă Domnului,
Eu, mai ales, eram mândru de unifor- nu avea barbă.
ma mea, de primii mei pantaloni lungi, cu
Am răsuflat ușurat, dar și puțin trist. Li“vipușcă” albă, cu haine încheiate la gât, ceul crescuse cu un etaj, cu o clădire spemilitărește, cu numărul 426, brodat cu fir de cială pentru sport și sală de festivități. Dar
aur pe guler, cu șapca cu bandă albă. Însă peste elevul de odinioară și peste lumea
conștiința de a aparține unei colectivități evocată aici trecuseră nu mai puțin de pașcolare, unanim cunoscute, puțin temute, truzeci de ani.
puțin invidiate, am căpătat-o numai cu
N ote bibliografice
vremea.
1. [1]S.Marcus, Academician profeLa câteva luni după intrarea în școală,
sor Miron Nicolescu 1903 - 1975,
traversând o stradă, m-am auzit interpelat
Gazeta Matematică, LXXX, nr. 11,
de un birjar, care trecea în fuga cailor cu
1975, pag. 401 – 403
birja sa: „Matei Basarab, la o parte, că te
2. [2] V. Popa, Tradiție și actualitate.
calc!”
Colegiul Național ”Matei Basarab”, București, 150 de ani, 2010,
Un puternic fior m-a trecut atunci. Nu
pag. 244-245.
de frică, ci de mândrie. Eu eram “Matei Basarab”, liceul întreg era concentrat în mica
mea persoană.
Mai târziu, conversații ocazionale,
la diverse reuniuni sportive, cu camarazi

Prof. Viorica Popa
Prof.Emilia Iancu

Fiecare este liber să îşi aleagă “actorii” şi poate oricând să schimbe ceva,
ţinând cont că dispune de un lucru de
o importanţă incredibilă: liberul arbitru. Precum regizorul poate schimba o
scenă după bunul plac, la fel este şi
în cazul oamenilor. Toţi avem scenariile noastre diferite, iar al meu încă aşteaptă completări şi schimbări de situaţie. “Platoul meu de filmare” este în
Bucureşti, România, însă plănuiesc să
îmi mut echipamentul şi în alte locuri
pentru diversitate. Fiecare acţiune de
până acum a consemnat o scenă în cadrul filmului vieţii mele, scene pe care
mai mult ca sigur nu le-aş schimba niciodată. Fără ele, prezentul nu ar exista şi nu îmi pot imagina acest lucru.
Cu toate acestea, în ciuda încercărilor, aceste scene nu ies întotdeauna
conform planului, lucru ce m-a îndemnat să devin o adeptă a improvizaţiilor.
Pe hârtie, scenariul spunea că voi avea
lângă mine toate personele dragi mie
pentru totdeauna, dar când vine vorba
de practică s-a dovedit a fi mai greu
decât era anticipat. Chiar dacă nimănui nu îi face plăcere, planificarea până
la cel mai mic detaliu nu va funcţiona
niciodată pentru că mereu vor apărea
conflicte inevitabile, pe care trebuie
să le acceptăm. În cinematografie, nu
este străină această situaţie, în cadrul
căreia regizorii întâmpină probleme,
dar precum aceştia şi noi putem să le
depăşim.
Au existat numeroase momente în
care m-am întrebat “ce urmează?”, “ce
mă aşteaptă în viitor?”, “mă voi des-

Viata,
Un film de
Oscar

curca oare?” şi de fiecare dată a existat un singur răspuns, care, într-un fel
sau altul, a reuşit să îmi redea speranţa: “orice este posibil”. Acest răspuns
consider că trebuie luat în considerare
de toată lumea, căci niciodată nu putem şti ce schimbări de situaţie ne vor
face să fim recunoscători pentru minunata meserie de regizori ai vieţii ce
ne-a fost oferită de divinitate.
Viitorul este relativ. Putem intui
într-o oarecare măsură ce va urma,
însă treaba noastră este să regizăm.
Scenaristul suprem este cel care ştie
deja finalul filmului şi îl ştie chiar înainte ca noi să decidem următoarea
scenă.

Concluzionând, consider că nu ar
trebui să cunosc ce îmi rezervă viitorul, pentru că intenţia mea este să
experimentez în raport cu deciziile pe
care trebuie să le iau. Fiecare dintre
acestea va avea o anumită consecinţă
care ar putea schimba întreg subiectul
şi nu îmi doresc să ştiu urmările înainte de vreme. Astfel, viitorul este incert, dar noi avem şansa să îl definim,
să îl conturăm, să îi dăm culoare. Deci
sugerez să nu mai pierdem vremea şi
să facem din vieţile noastre cele mai
bune filme pe care şi le-ar putea cineva imagina vreodată, pentru că Oscarul nostru, succesul, este mai valoros
decât orice statuetă.
Andreea-Ramona Ionaşcu,
clasa a XI-a H
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Se spune că arta imită viaţa. Consider că viaţa este ca un film cu o acţiune plină de intrigi al cărui regizor este
omul în sine. Există peste 7 miliarde
de filme gata să îşi urmeze scenariul şi
mult mai multe, care şi-au găsit finalul
poate puţin prea repede.

7
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Profesorul
de românA

mateist
Primul meu contact „din interior”cu
Liceul „Matei Basarab”, cum se numea
pe atunci, s-a produs chiar în zilele
în care şcoala era în reparaţii capitale. Corpul A, îndeosebi, fusese destul
de grav afectat de ultimele două mari
cutremure care au zguduit România
secolului al XX-lea. Impresia pe care
mi-a produs-o la început nu a fost tocmai încurajatoare, mai ales că abia mă
transferasem dintr-un liceu în care una
dintre intrări se afla lângă un bătător
de covoare.

Înainte de a deveni mateist, ştiam că multe personalităţi ale culturii
noastre, alături de politicieni importanţi şi prelaţi, fuseseră elevi sau profesori ai acestei şcoli, încât era normal
să-mi doresc să devin „coleg” peste
timp cu ei. Despre elevii de atunci nu
ştiam mare lucru, însă îi văzusem pe
unii dintre ei, îndeosebi băieţi, cum încercau să-i atragă pe cei de la „George
Coşbuc”, unde eram profesor, împreună probabil cu alţii, de prin alte licee,
să participe la mitinguri şi marşuri,
În primul meu an de „mateist”, am în perioada acelei băi de libertate de
fost mereu pe drumuri, cursurile des- după Revoluţie. Şi îmi plăcuseră...
făşurându-se în trei clădiri, situate nu
Apoi, treptat, trupul liceului a înfoarte aproape unele de cealalte. Cor- ceput să renască, iar sufletul lui nu a
pul A, în care am intrat de câteva ori întârziat să mi se arate. Întâi corpul A,
din curiozitate, arăta sinistru, cu holu- apoi B, cu una dintre cele mai frumoarile lui imense, alb-plumburii, din cau- se biblioteci din ţară, sala de festivităţi,
za betoanelor, care se turnau pretutin- punctul muzeal, clubul elevilor, cu efedeni, şi a molozului.
mera cantină de anul trecut, totul nou,

Elevii? Cei mai multi, încântători,
entuziaşti, „drăgălaşi”, cum îi numeşte o colegă simpatică. Uneori, mai
ales seara, după ce copiii pleacă, sau
în vacanţe, în vreo clasă ori pe culoarele şcolii, îmi imaginam că timpul nu
e cronologic, ci simultan...
Îl văd pe Slavici, serios şi posomorât, grăbindu-se să ajungă în holul
de la intrarea principală, unde îl aşteaptă nerăbdător şi cald Eminescu.
Ies repede amândoi, îndreptându-se
fie spre redacţia „Timpului”, fie spre
sălaşul vreunuia dintre ei, unde poate li se va alătura cândva Caragiale,
pentru a discuta ore întregi despre
literatură şi viaţă.

Iară noi, cei de acum, noi „epigonii”? Profesorii disciplinelor umanistice au privilegiul de a fi colegi peste timp cu mulţi dintre cei care le-au
format personalitatea culturală şi
spiritul, în general.
În aceste vremuri în curs de tabloidizare, ei încă mai cred în frumuseţea şi în puterea cuvântului şi se
încăpăţânează să citească, să scrie, să
viseze. Se căznesc să apere frumuseţea şi puritatea limbii, durându-i, ca
pe celebrul poet, lipsa unei cratime
sau a unei prepoziţii cuvenite înaintea unui „care” ori înlocuirea cuvântului prin vreun emoticon.

Se bucură, însă, când observă că
Eminescu, pasionat de orice, în- privirile plictisite sau perplexe ale
cearcă, printre altele, să încălzească elevilor se luminează sau chiar lucesc
şi să nuanţeze puţin spiritul cam rigid uneori, dacă reuşesc să le spună ceva
al prietenului său.
inspirat.
Alteori, privesc mersul nesigur al
lui Perpessicius, cu ochii distruşi de
chinul voluptos de a descifra scrisul
cuneiform al manuscriselor eminesciene. Într-un alt timp, atmosfera şcolii
este atât de tolerantă şi de elevată ,
încât aici se refugiază elevii care nu
suportă rigorile seci ale altor licee,
precum colegul cu părul lung al lui
Mircea Eliade.

Ştiu că şi-au făcut datoria când
vreun elev recalcitrant se apucă să
citească o carte din bibliografie, abia
după ce profesorii le-au vorbit despre ea, fără a le da nota 4, pentru că
poţi să apropii omul de artă doar prin
convingere, nu prin sancţiune.

Toate acestea sunt o fărâmă din
spiritul mateist, pe care profesorii de
acum încearcă să-l menţină viu şi să-l
În acest mediu se poate manifes- transmită generaţiilor următoare.
ta spiritul olimpian al lui Eugen Lovinescu şi se plămădeşte ceva din cultura covârşitoare a lui Călinescu. Tot
Prof. Dan Munteanu
aici, într-o urâcioasă după-amiază de
toamnă, George Topârceanu, privind
cam plictisit pe fereastră, caută în
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proaspăt, frumos, dar şi impozant, ca gând rime pentru vreo ”baladă” sau
pe vremuri..
„rapsodie”...

9
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Taina Învierii Domnului este nedespărţită de Taina Crucii Sale, deoarece
Hristos Cel Înviat din morţi este Hristos
Cel Răstignit.
Crucea Mântuitorului Hristos este
semnul iubirii Sale atotputernice şi smerite, făcătoare de viaţă şi dătătoare de
bucurie. În Sfânta Cruce este ascunsă
puterea Învierii, iar lumina Învierii este
slava Sfintei Cruci. Astfel, Sfânta Cruce
nu este doar semn al jertfei şi al morţii,
ci şi semn al Învierii şi al biruinţei.
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este biruinţa iubirii Lui smerite asupra păcatului, iadului şi morţii. Învierea
lui Hristos este ridicarea omului cel muritor, din cauza păcatului, la starea de
făptură veşnic vie, creată după chipul lui
Dumnezeu Cel veşnic viu (cf. Facerea 1,
26), pentru a se împărtăşi veşnic din iubirea divină a Preasfintei Treimi.
Prin Învierea lui Hristos Cel Răstignit
se arată că iubirea omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni poate fi mai
tare decat ura, violenţa şi moartea. Tăria puterii iubirii jertfelnice a lui Hristos
se arată atât în Crucea Sa, ca smerenie,
cât şi în Învierea Sa, ca slavă. De aceea,
Biserica Ortodoxă nu desparte niciodată
Crucea de Înviere.
Invidiat şi urât de mulţi dintre cărturarii şi fariseii care pierduseră în mare
parte capacitatea de a simţi prezenţa
activă a lui Dumnezeu în popor, desconsiderat şi umilit de autoritatea conducătoare romană, care pierduse simţul
dreptăţii, trădat şi vândut de un ucenic
robit de patima iubirii de arginţi, părăsit
de prietenii prea fricoşi, uitat de mulţi
cărora le-a făcut bine, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, devenit Om din iubire de oameni,
a fost condamnat, pe nedrept, la moarte
şi răstignit pe Cruce, între doi tâlhari făcători de rele.
Pe de o parte, răstignirea lui Hristos pe Cruce este respingerea cea mai
violentă a iubirii lui Dumnezeu de către
omenirea păcătoasă şi înstrăinată de
Dumnezeu. Pe de altă parte, jertfa Sa pe
Cruce, îndurată în mod liber (cf. Ioan 10,

SaRBATOAREA
ÎI NVIERII
LA CRESTINI

17-18), arată smerenia Sa, ca rabdare a
suferinţei şi ca statornicie în iubire iertătoare, chiar şi faţă de duşmanii Săi (“Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”, Luca
23, 34).
Sfântul Evanghelist Ioan, ucenicul
iubit care L-a însoţit pe Iisus până lângă Crucea Sa, ne spune că: “Înainte de
sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că a
sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea
aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din
lume, până la sfârşit i-a iubit” (Ioan 13,
1). Iar Sfântul Apostol Pavel, cel ce din
mare prigonitor al Bisericii a devenit cel
mai harnic Apostol al lui Hristos, tocmai
pentru că L-a întâlnit pe Hristos Cel Înviat din morţi, într-o lumină copleşitoare
pe drumul Damascului, a înţeles puterea iubirii jertfelnice a Crucii Lui. De aceea, în lumina Învierii lui Hristos, Sfântul
Apostol Pavel scria creştinilor din Corint
astfel:”Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier
este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne
mântuim este puterea lui Dumnezeu”
(1 Corinteni 1, 18). În altă parte, acelaşi
Sfânt Apostol al neamurilor arată că, prin
puterea Crucii, Hristos a biruit duhurile
rele, care răspândesc în lume ura faţă de
Dumnezeu şi faţă de oameni: “Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor,
biruind asupra lor prin Cruce” (Coloseni
2, 15).
Pentru a rămâne ascultător şi iubitor
faţă de Dumnezeu-Tatăl până la moarte,
Hristos-Domnul a îndurat de bunăvoie
multe rele venite din partea oamenilor păcătoşi şi a demonilor vicleni, care
Îl asaltau în pustie cu ispitele poftelor
egoiste - adică ispitele lăcomiei materiale, ale puterii de stăpânire şi ale slavei
deşarte (cf. Matei 4, 1-11) –, iar în Săptămâna Sfintelor Patimiri, cu ispitele sau
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încercările durerii sufleteşti şi trupeşti
pricinuite de invidia cărturarilor şi a fariseilor, de trădarea lui Iuda, de lepădarea
lui Petru, de frica ucenicilor care L-au părăsit, de aroganţa şi viclenia lui Irod, de
duplicitatea si laşitatea lui Pilat, de batjocura soldaţilor, de ignoranţa şi rătăcirea
mulţimilor învrăjbite, de ironia tâlharului
nepocăit, de scuipări, de loviri cu palmele peste obraz, de loviri cu biciul pe trup,
de cununa de spini de pe cap, de lovituri
de cuie în palme şi picioare, de răstignirea pe lemnul Crucii, de adăparea cu
oţet, de străpungere cu lancea în coastă.
De ce a îndurat Domnul toate acestea?
Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în cuvintele următoare: “Acesta a fost...

scopul Domnului, ca, pe de o parte, să
asculte de Tatăl până la moarte, ca om,
pentru noi, păzind porunca iubirii, iar pe
de altă parte, să biruiască pe diavol pătimind de la el prin cărturarii şi fariseii
puşi la lucru de el” (Vezi Sfântul Maxim
Marturisitorul,Cuvânt ascetic, în Filocalia, vol. 2, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2008, p.
35). Prin ascultare de Dumnezeu până
la moarte, Hristos a ridicat din morţi pe
Adam cel neascultător, iar prin smerenie
a biruit pe diavolul cel orgolios şi răzvrătitor.
Pentru a ne învăţa că puterea Învierii
era ascunsă în Cruce, adică în iubirea Lui
smerită şi îndelung-răbdătoare, Hris-
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tos-Domnul Cel Înviat din morţi poartă
şi după slăvita Sa Înviere semnele sau
stigmatele Crucii pe trupul Său, adică în
mâinile, în picioarele şi în coasta Sa (cf.
Ioan 21, 20 si 27). Hristos poartă stigmatele Crucii în trupul Său înviat, nu ca săŞi aducă aminte de cei care L-au răstignit spre a se răzbuna pe ei, ci pentru că
ele sunt semnele eterne ale iubirii Sale
jertfelnice şi smerite pentru toţi oamenii.
În Biserica Ortodoxă întâlnim o mulţime de simboluri, imagini, gesturi si expresii liturgice ale inţelegerii spirituale a
legăturii interioare care există între Crucea şi Învierea lui Hristos.
Mai întâi, în icoana ortodoxă a Răstignirii lui Hristos, chipul Său nu este crispat, ci pacificat, însemnând pacea comuniunii omului cu Dumnezeu, adică starea
în care Iisus rosteşte cuvintele: ”Părinte,
în mâinile Tale încredinţez duhul Meu!”
(Luca 23, 46).
Apoi, icoana Învierii lui Hristos, în forma ei autentică, nu-L prezintă pe Hristos
ieşind triumfător din mormânt, ci prezintă coborârea Sa la iad ca biruinţă asupra
iadului şi a morţii, ca arvună sau început
al Învierii de obşte (cf. 1 Corinteni 15, 20)
şi al Judecăţii de Apoi. Astfel, pentru Ortodoxie, puterea Învierii lui Hristos începe să lucreze din însuşi momentul morţii
lui Hristos pe Cruce şi al coborârii Sale
cu sufletul la iad. De aceea, trupul Său
din mormânt nu intră în descompunere şi nici sufletul Său nu rămâne în iad.
Adesea, icoana coborârii la iad ne prezintă slava lui Hristos Cel Înviat ca fiind
străbătutăşi confirmată de Crucea luminoasă, pentru că “Hristos S-a pogorât
prin Cruce la iad”, după cum se spune în
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.
Când este mărturisită şi proclamată Învierea Domnului Hristos, Crucea nu
este uitată, ci unită cu lumânarea de Înviere. Preotul proclamă adevărul Învierii,
zicând: “Hristos a înviat!” în timp ce înalţă Crucea în văzul tuturor, dar nu Crucea
singură, ci însoţită de o lumânare aprinsă, care este lumina pascală a suferinţei
transformate în biruinţă. Prin Înviere,

Crucea devine lumină a iubirii eterne, a
vieţii mai tari decât moartea.
În timpul Utreniei Sfintelor Paşti şi
Utreniei din Duminici cântăm sau rostim
acest imn: ”Învierea lui Hristos văzând,
să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus,
Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne
închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta
o lăudăm şi o slăvim (...). Iată, prin Cruce
a venit bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm
Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a stricat”
(Canonul Învierii şi Utrenia din Duminici).
Legătura interioară dintre Cruce şi
Înviere este o dominantă a întregii spiritualităţi ortodoxe liturgice şi filocalice,
deoarece Ortodoxia este în acelaşi timp
Biserica pocăinţei şi a doxologiei, a postului şi a bucuriei.
Întrucât, prin Crucea lui Hristos s-a
arătat puterea iubirii mântuitoare a lui
Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 1, 18), noi,
creştinii, cinstim Sfânta Cruce şi ne facem
semnul ei când ne rugăm, dimineaţa, la
prânz şi seara, când începem un lucru şi
când îl terminăm, în vreme de necaz şi în
vreme de bucurie.
Legătura dintre Cruce şi Înviere, dintre suferinţă şi speranţă, ostenealăşi bucurie, luptă şi biruinţă, se vede adesea în
iubirea jertfelnică a părinţilor buni pentru copiii lor, a părinţilor duhovniceşti
pentru cei păstoriţi de ei, a oamenilor
harnici şi darnici pentru semenii lor aflaţi
în nevoi, în iubirea jertfelnică a celor care
lucrează şi se luptă, permanent, pentru
binele familiei şi al societăţii, al poporului şi al patriei lor, al tuturor oamenilor
pentru care Hristos Domnul a murit şi a
înviat ca să dăruiască tuturor mântuire şi
viaţă veşnică.

Prof. Mihai Oprișa
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CINE SUNT EU?
Cine sunt eu?! O întrebare banală la
prima vedere.. Numele meu este Abdel
Hafiz Laila, fiica lui Fzz'a și a Mihaelei
Violeta Rădulescu. Trăiesc, respir, exist
și mă dezvolt pe zi ce trece. Totuși, ce
sunt eu? Ce mă definește pe mine ca
persoană? Ce mă deosebește pe mine
de ceilalți? Definiția mea e scurtă: sunt
un HAOS, ambalat frumos.

Iubesc. Iubesc din tot sufletul și
necondiționat. Iubesc muzica, actoria,
oamenii ce iubesc să trăiască și mă iubesc pe mine. Am învățat că viața devine mai ușoară atunci când cel mai bun
prieten al tău ești chiar tu. Îmi place să
vorbesc cu mine însămi. Chiar dacă sunt
înconjurată de o mulțime de oameni, am
realizat că nimeni nu mă poate înțelege
cu adevărat. Cred că sunt prea complicată. Am o groază de principii, gânduri,
țeluri și întrebări ce mă obsedează zi de
zi, pe care nici eu nu le pot explica. Cum
s-a creat totul? De ce ne zbatem să dobândim o mulțime de bani, când oricum
ajungem la concluzia că nu ei ne aduc
fericirea? De ce ne chinuim atât de mult
să atingem idealul în viață, când oricum
putem muri în orice clipă? Acestea sunt
câteva din întrebările mele fără răspuns,
iar lista poate continua, dar nu vreau să
vă plictisesc. Să revenim la mine.

Sunt o fire puternică. Îmi place să
lupt pentru ceea ce îmi doresc și să
muncesc până la epuizare pentru a-mi
atinge scopurile. Ador să muncesc, îmi
dă sentimentul de independență. Muncesc de la vârsta de 13 ani. Treptat, am
parcurs până în prezent diferite job-uri:
hostess la evenimente sau restaurante, promoteriță, ospătăriță și apariții în
numeroase videoclipuri, reclame, emisiuni. Destule, nu?! Ei bine, acum la
17 ani, pot spune că am un program
cu adevărat haotic. Îmbin toate aceste
job-uri cu liceul, orele de canto și teorie
muzicală, fitness, kangoo jumps, cursuri
de actorie, diferite mici spectacole în
cadrul cărora cânt, dar și multe altele.
Toate aceste activități vin însoțite de
stres și ore nedormite, dar nu mă plâng.
Îmi place să fiu mereu ocupată. Simt că
nu pierd timpul degeaba și fac ceva cu
viața mea, față de alți adolescenți care
își canalizează în cea mai mare parte
energia pentru liceu și somn.
Vă întrebați probabil când mai am
timp de mine și de distracție, nu ? Simplu. Nu sunt genul de persoană foarte
petrecăreață și de aceea nu am nevoie
de foarte mult timp liber. Pentru mine,
distracția înseamnă să ies la o cafea cu
prietenii, nu să pierd nopțile în club.
Bine, nu sunt ipocrită... și serile de club
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își au un rol important în viața mea
de adolescentă, dar mai răruț că-i mai
drăguț. Iar când vine vorba de relaxare, muzica mă ajută cel mai bine. Ador
zilele în care stau singură acasă, ascult
muzică, scriu versuri, cânt. Prin asta mă
regăsesc pe mine, mă detașez de haosul prin care trec zilnic și îmi încarc
bateriile. Pentru mine muzica nu este o
pasiune, este elementul esențial ce dă
culoare vieții mele și îmi dă putere să
trec peste greutăți.

Voi ajunge o mare cântăreață. Ăsta
este gândul cu care mă trezesc în fiecare dimineață și care mă impulsionează
să nu mă dau bătută. E greu să te faci
remarcată într-o lume plină de oameni
talentați, dar am încredere în mine și în
norocul meu. Fără acest vis, viața mea
nu ar mai avea niciun sens. Nu vreau
să fiu un om mediocru și să duc o viață
normală. Îmi doresc o viață de artist.
Simt că sunt făcută pentru asta, simt
că m-am născut să fiu specială. Tocmai
de aceea și cariera de rezervă pe care
mi-am ales-o este cea de diplomat. Interesantă, specială și deloc monotonă.
Exact ce caut. Oricum, nu îmi fac griji că
nu voi reuși în domeniul artistic, dar e
bine să ai mereu și planul doi în calcul.
Da, sunt o persoană destul de calculată.
Puternică, impulsivă, ambițioasă,
muncitoare și cu suflet mare. Acestea
sunt cele cinci calități esențiale ce mă
definesc. Contrar aparențelor, știu cemi doresc de la viață și nu sunt cu capul
în nori. Zâmbesc și nu mă las doborâtă
de nimeni și nimic. Muncesc și nu vreau
să ating un ideal de viață, ci visul vieții
mele. Trăiesc cum îmi dictează inima și
nu mă voi justifica în fața nimănui. Iubesc și voi iubi mereu arta și frumosul.
Așadar, cine sunt eu?! Sunt Laila, un om
simplu, sincer și cu aspirații mărețe.
Abdel-Hafiz Laila
Clasa a XI-a H

ERAGON

de Christopher Paolini
Eragon, roman scris de tânărul scriitor Christopher Paolini, ce a debutat la
doar 15 ani, este un roman fantasy plin
de fiinţe supranaturale şi de magie, magia poveştilor care te tulbură şi îţi trezesc spiritul de aventură.
Eragon, un tânăr de 16 ani, este
băiatul unui fermier sărac, care
descoperă în pădure o piatră de un
albastru strălucitor, iar tot ceea ce speră
el este că va putea cumpăra mâncare pe
timpul iernii pentru familia sa. Ceea ce
nu ştie şi va afla în curând, este că acea
piatră era, de fapt, un ou de dragon, iar
din el a ieşit un pui de dragon de culoarea
safirului, culoare ce îi va determina şi
numele pe care i-l va da băiatul ulterior.
Odată cu ieşirea dragonului din ou,
Eragon devine Cavaler al Dragonilor şi
ajunge, fără să vrea, moştenitorul unui
destin misterios. Tânărul este prins într-o
aventură de neimaginat, iar singurul lui
ajutor va fi un bătrân înţelept care îl ajută
să îşi înţeleagă dragonul, îl învaţă cum
să mânuiască sabia, îl învaţă misterele
lumii în care trăieşte şi îl învaţă cum să
supravieţuiască.
Lumea pe care trebuie să o înfrunte
Eragon este una a magiei, a puterilor nebănuite, o lume în care trăiesc oameni,
elfi, pitici, dragoni şi urgali - monștrii
războinici, urâţi şi puternici. Oare va reuşi să îşi ducă lupta împotriva tiranilor
din Imperiu la bun sfârşit? Oare va supravieţui aventurii la care ia parte? Oare
cine vor triumfa la final, forţele binelui
sau forţele răului? Sunt întrebări care
ne vor măcina şi chinui pe tot parcursul lecturii şi nu vom fi satisfăcuţi decât
după ce le aflăm răspunsul, după ce terminăm de citit cartea.
Brîncuș Bogdan
Clasa a IX-a B

Rimă albă aştern pe-o foaie neagră,
Dezamăgită de-o lume mai mult macabră.
Nu fac poezii, căci nu descriu vise,
Ci mai degrabă pictez peisaje nescrise.
Nările mi se inundă de poluarea fumului dens.
Oamenii sunt sursurul valurilor ce se aud intens
Ochii mă furnică de imaginea desprinsă-n panică,
Al orizontului asaltat cu o durere spartanică.
Bate vântul, bate-ncet, furnicându-mă straniu,
Strada-i un cimitir vechi în care nu văd vreun craniu.
Gălăgie undeva mai încolo, copiii-s prinşi într-un joc,
O fi leapşa, ori baba-oarbă, însă ei acum stau pe loc.
Continui să merg, să mă plimb prin această gloată,
Însă nu ştiu când voi reuşi să pricep lumea toată!
E o simplă rimă albă, doar o lume rea, trucuri,
Însă tu atât de inocent o crezi, o crezi şi te bucuri!

GIOGAN CLAUDIA ANTONIA
Clasa a X-a D

Desen: VICOL MADALINA
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Vederea
Cum functioneazA
ochiul?
Prin ochi primim cele mai multe informaţii despre lumea exterioară.
Ochiul are rolul de a ne furniza informaţii – sub forma unor imagini colorate
– despre adâncimea, distanța și mişcarea obiectelor. Mişcându-l în sus, în jos
și lateral, vedem cea mai mare parte a
mediului care ne înconjoară.

Dacă ne uităm la un aparat de fotografiat, se poate înţelege mai bine cum
funcţionează ochiul nostru. Porţiunea
anterioară a ochiului funcţionează ca o
lentila optică, la fel ca lentila de sticlă a
aparatului foto. Lumina pătrunsă printr-un asemenea corp se refractă. Porţiunea întunecată din centrul ochiului,
pupila, reglează cantitatea de lumină
primită. Când lumina este slabă, pupila
va fi mai mare, dacă se micşorează, va
lăsa o cantitate redusă de lumină, la fel
ca în cazul diafragmei din spatele lentilei aparatului de fotografiat. Stratul din
profunzimea globului ocular, retina, corespunde filmului fotografic.

că interceptată de retină este transmisă
prin nervul optic la creier. Informaţiile
se transmit sub forma unor impulsuri
electrice în creier, care le și decodează.

Cei doi ochi privesc din unghiuri
puţin diferite obiectele din lumea exterioară, de aceea, și informaţiile trimise
la creier sunt oarecum diferite. Creierul
nostru ”învață” încă din primele zile să
asambleze cele două imagini, de aceea
nu vedem obiectele în dublu exemplar.
Punând cap la cap cele două imagini,
creierul deduce situarea obiectelor în
spaţiu și face posibilă vederea tridimensională (vederea în spaţiu). Creierul
transformă imaginea din poziţie întoarsă în poziţie dreaptă. Lumina proiectează pe retină o imagine inversată a
obiectului, imagine pe care creierul o
reîntoarce automat in poziţie dreaptă.
Lumina

Lumina reprezintă o formă importantă de energie. Viața pe Pământ e
dependentă de energia eliberată de
Soare. Pe de altă parte, lumina e radiaţia care ne dă posibilitatea să vedem.
Vedem obiectele când lumina lor ajunge la ochiul nostru. Lucrurile pe care le
vedem fie produc lumina, fie reflectă lumina produsă de alte obiecte sau permit luminii să le străbată. De exemplu,
putem vedea Soarele și stelele pentru
Cum funcţionează ochiul ?
că produc lumina. Majoritatea obiecOchiul nostru este mult mai com- telor din jurul nostru le vedem datorită
plex decât aparatul foto. Cu ajutorul luminii pe care o reflectă.
aparatelor foto nu putem decât să fiCuloarea
xăm imaginile din lumea exterioară pe
În general, lumina strălucitoare a
un film fotografic, în timp ce animalele și oamenii pot interpreta informaţia Soarelui e considerată pură sau albă.
apărută pe retină și pot acţiona potrivit Lumina albă este, de fapt, o combinaţie
de mai multe culori. Culorile care cominformaţilor primite.
pun lumina albă pot fi văzute atunci
Acest lucru este posibil datorită
când razele Soarelui strălucesc prin
faptului că prin intermediul nervului
picăturile de ploaie, dând naştere curoptic ochiul are legătură cu creierul.
cubeului. Când lumina e reflectată de
Nervul optic se ataşează pe globul ocumarginea unei oglinzi sau atunci când
lar la porţiunea posterioară a acestuia
trece printr-un ornament sau recipient
printr-un mic pedicul. Informaţia opti-

Spectrul este alcătuit din cele şapte
culori ale curcubeului: roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo si violet.

CULORILE PRIMARE ALE LUMINII(A)
SUNT ROŞU, VERDE SI ALBASTRU.
Ele se combină formând lumina
albă.

AMESTECATE CÂTE DOUĂ FORMEAZĂ GALBENUL, CIANUL SI PURPURIUL.
Culorile pigment sau culorile primare
din pictură(B) sunt purpuriul, cianul si
galbenul.
Iluzii optice

Iluzia este percepţia falsă a unui
obiect, care, spre deosebire de halucinaţie, are loc în prezența obiectului. Totuşi, percepţiile eronate sunt considerate iluzii numai dacă sunt valabile pentru
un număr foarte mare de indivizi.
1. Ce număr vezi? Cei care văd bine
culorile, pot observa 3 culori de bază:
roşu, verde si albastru . In acest fel pot
vedea numărul 74 . Cei care suferă de
daltonism (confunda rosul cu verde),
văd în acest caz numărul 21 .
2. Pentru a obţine lumina albă, e suficient sa amestecăm 3 culori: roşu, verde și albastru . Acestea sunt culorile de
bază. Culoarea albă este o combinaţie
de culori. Culorile galben, mov si purpuriu se obţin din combinaţia a câte 2
culori de bază - acestea sunt culori secundare.

Profesor Daniela Popa

Perpetuum Mobile - noiembrie 2014

de sticlă, poate fi văzută o bandă de
culori. Aceasta bandă de culori e denumită spectrul luminii, ea trecând treptat
de la culoarea roşie până la violet.
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Visul despre
viitor
După o zi obositoare de școală
ajung acasă și mă întind pe pat pentru
a-mi pune în ordine gândurile. Visez.
Visez viitorul. Îmi imaginez cum ar fi
lumea dintr-o altă perspectivă.
J urnal

din viitor

Am 30 de ani, locuiesc într-o vilă
la capătul lumii și lucrez într-o agenție
guvernamentală. Totul este schimbat.
Spre deosebire de trecut, viitorul este
trist. Desigur, lumea a avansat, există
clădiri înalte, care parcă ating ușor cerul, mașini ce plutesc în aer... dar oamenii, oamenii sunt asemeni unor roboți.
Suntem controlați de tehnologie... spre
exemplu, scrisul de mână nu mai există, fiind înlocuit de aparate performante. Și totul s-a întâmplat mult prea
repede. Din cauza războiului petrecut
acum câțiva ani, planeta este condusă
de fel și fel de organizații, mai mult sau
mai puțin secrete, cea mai mare dintre
acestea fiind „Illuminati”.

Cum am ajuns să trăiesc bine, spre
deosebire de alții? Am avut noroc și
desigur, un trecut nepătat de fapte dubioase... iar pe lângă acestea, un simț
al actoriei dezvoltat. Chiar dacă lucrez
pentru ei, asta nu înseamnă că sunt de
acord cu deciziile lor asupra omenirii.
Recent, am creat un grup secret, din
oameni care își doresc viețile înapoi
și plănuim să dăm lovitura... dar avem
nevoie de timp, de mai mulți oameni
care să ne susțină și de un plan formidabil. Sediul nostru este subteran,
imposibil de penetrat sau de găsit, iar
cei ce luptă pentru libertate sunt ca și
mine, practic „cârtițe”, greu de urmărit și ușor de infiltrat. Odată ce te bagi
într-un astfel de joc, nu mai poți ieși
decât cu prețul vieții. Știu, la prima vedere, este posibil să-ți placă, dar dacă
te gândești mai bine... îți vei da seama că riști să pierzi o parte din ce-ai
adunat de-a lungul timpului... familie,
prieteni, nu numai lucruri materiale, ci
și sentimente. Pe de altă parte, decât
să sufere o întreagă națiune, mai bine
se sacrifică câteva persoane. Nu este
greșit să gândești așa. Dacă nu o face
nimeni, atunci care va fi soarta mea..
soarta omenirii ?!

Brusc, simt cum totul se pierde în
Fiecare om, este însemnat cu un
cod unic, format din cifre, încă de la ceață. Mă încearcă un sentiment de
spaimă și văd doar negru în jurul meu.
naștere.
Deschid temător ochii și realizez că a
De ce? Răspunsul este simplu.
fost doar un vis, o simplă proiecție a
Pentru a fi verificat, ușor de urmărit
imaginației mele. Îmi frâng capul în
și... pentru a putea fi eliminat, dacă
mâini și-mi repet în minte ca acesta să
se împotrivește regulilor jocului. Este
nu devină realitate, ci să rămână pură
greu, știu, nimic nu a fost, este sau va
ficțiune. Așadar, copile, fii fericit astăzi,
fi ușor. Practic, din animale, devenim
căci mâine nu știi ce-ți rezervă viitorul.
robotizați, ușor de manipulat. În noi
se naște teama de a mai trăi... visele,
aspirațiile, toate sunt spulberate. AcesNiţov Maria Cristina
ta este jurnalul personal pe care plăClasa a XI-a H
nuiesc să-l las amintire următoarelor
generații, să afle chinurile prin care am
trecut și vom trece încă o bună perioadă de timp.

Adesea suntem întrebaţi care sunt
visurile, idealurile noastre şi cum vom
reuşi să le proiectăm în viitor. Uneori,
chiar noi ne întrebăm care este scopul
existenţei noastre şi suntem măcinaţi
de confuzie şi nesiguranţă.

Viitorul poate fi de fapt controlat?
De-a lungul vieţii cunoaştem oameni
şi locuri. Ne confruntăm cu păreri şi
critici. Încărcătura noastră spirituală
care ascunde planurile şi ţelurile pe
care le-am croit cu multă grijă, poate
fi tulburată la auzul unei descurajări
sau la producerea unei întâmplări negative. Pe de altă parte, putem descoperi ceva nou, ceva ce ne place mai
mult şi este mai potrivit pentru noi,
ceva ce ne face să tânjim spre mai
bine. Aşadar, viitorul nu poate fi descris cu exactitate, fiindcă de cele mai
multe ori intervine vreun eveniment, o
persoană sau orice alt lucru semnificativ pentru noi care ne determină să
ne schimbăm perspectiva şi să urmăm
o altă cale.
În ciuda faptului că destinul funcţionează după principiul cauză-efect
şi în mare parte este imprevizibil, nu
înseamnă că nu ne putem crea o schiţă după care să ne ghidăm, pe care să
o conturăm odată cu trecerea timpului şi din care să rezulte o capodoperă impozantă. Pentru a fi fericiţi, mai
întâi trebuie să fim visători, perseverenţi şi recunoscători. Visurile pe care
le construim trebuie să fie consolidate, iar totodată acestea nu trebuie să
fie extreme, irealizabile.

Consider că cele mai importante
hotărâri pe care le voi lua vor fi legate
de persoanele pe care le aleg să îmi
fie alături şi de activitatea profesiona-

În viitor, mă văd înconjurată de
oameni interesanţi, de la care voi avea
de învăţat permanent, oameni pe care
îi voi putea explora continuu şi care
mă vor impresiona mereu, indiferent
de cât de bine i-aş cunoaşte. Grupul
meu de peroane apropiate nu va fi extins, dar va fi divers. Voi aduna lângă
mine oameni cu personalităţi asemănătoare cu a mea, cu păreri şi idei comune şi oameni diferiţi, care vor avea
o altă persepectivă asupra lucrurilor,
dar care mă vor face fericită şi care
mă vor determina să le ador compania.

Privind spre viitorul meu profesional, mă simt nesigură. Nu mă pot
pronunţa cu exactitate, fiindcă nu am
descoperit un lucru la care mă pricep
foarte bine şi pe care l-aş putea face
întreaga viaţă. Slujba pe care o voi
practica îmi va plăcea enorm, voi face
totul cu pasiune. Mi se pare extraordinar să fii jurnalist. Să explorezi neîncetat, să observi şi să cunoşti, apoi să-ţi
împărtăşeşti perspectiva, să îi faci pe
ceilalţi să se identifice în viziunea ta.
Aşadar, nu poţi şti ce îţi rezervă viitorul, dar trebuie să-ţi îndrepţi atenţia asupra lucrurilor care te fac fericit
în prezent, iar odată ce eşti convins că
ai găsit lucrul pe care vrei să-l urmezi,
care te va defini în viaţă, trebuie să
lupţi pentru a-l face posibil.
David Valentina
Clasa a IX- a I

Perpetuum Mobile - noiembrie
decembrie 2014
2012

Viitorul,
imprevizibil

lă.
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Despre
Bucuresti si
bucuresteni
Despre Bucureşti

Oraşul ăsta s-a adunat la răscruce
de drumuri şi de interese ale vecinilor
puternici.

Bucureştii are o istorie fărâmiţată
între vremi de restrişte şi înfloriri rapide. Turcii ajungeau din cetatea Giurgiului până aici, în câteva ceasuri, în sunetele stridente ale meterhanalei. Sosirea
austriecilor ori a ruşilor era vestită de
fumul satelor, conacelor şi mânăstirilor
aprinse de jefuitori, semnal netăgăduit de bejanie pentru locuitorii săi către
codrii vecini, din care reveneau mereu
şi tot mai mulţi ca să refacă pustiul. În
târgul părăsit de locuitorii săi, după nelegiuiri şi jafuri, se răsturnau ziduri şi se
aprindeau bisericile.

unde casele din lemn se îndesau unele
în altele şi uliţele, să le zicem cu îngăduinţă “străzi”, de abia că lăsau loc la
doi cai să meargă alături. Pojarul curăţa mahalale întregi şi recroiau printr-un
catharsis târgul. Nu au scăpat nici curţile domneşti (vezi “Curtea Arsă ”), case
boiereşti, mânăstiri şi nici bisericile.

Seceta şi foametea care o urma, ape
mari şi necurăţenii aduse de ele otrăveau Dâmboviţa şi apele fântânilor, cutremure şi câte altele, de abia au lăsat
piatră pe piatră. Dar oamenii au revenit
din satele neatinse ori de sub poala Ilfov-ului ca să reînceapă a face Istoria
oraşului de azi. O Istorie scrisă de oameni ai satelor, care au adus ocupaţiile şi obiceiurile rurale în târgul cetăţii
domneşti, făcând din acesta “un mare
sat ”, lipsit de tradiţia urbană a oraşelor
Şi dacă ar fi fost numai străinii vi- apusene.
novaţi de starea târgului de pe DâmCălătorii străini pomenesc în înboviţa de jos... Molime erau aduse de semnările lor de călătorie despre oacălători ori de oşteni.
meni frumoşi în straie mândre, cu frică
Focuri puse cu bună ştiinţă sau de Dumnezeu, primitori şi veseli, dar
aprinse din lipsa de grijă, într-un târg şi despre sărăcia, împilările oamenilor

pând de la boiernaş şi ajungând până
la marii dregători, nesocotirea legilor,
crima şi siluirea, “pâri ascunse”. Toate
acestea îl determină pe Nicolae Iorga
să considere Bucureştiul, “al doilea Fanar”.

Dar nu orice ce fel de “dom` Mitică”,
el nu este un fiştecine! El descurcă iţele
unor “cazuri de traducere”, descurcăreţ şi lăudăros, el consimte la “onoarea
de familist” în faţa soţului-încornorat,
face pariuri cu onoarea soţiilor prietenilor, face politică ambiguă şi se teme
de “rivuluţie”. Dacă abia ştie să citescă
nu deosebeşte Votul –adică sufragiulde valetul care serveşte-“sufraǵiu”. Dar
e mai alunecos şi mai periculos dacă e
şcolit, căci cumpără conştiinţe, manevrează subalternii şi, slugarnic, face jocurile celor mai mari în funcţie, sperând
la recompense.

Şi acum să fim îngăduitori cu
tîrgoveţii bucureşteni, care zilnic
trebuiau să câştige atenţia vreunui
slujbaş cu bacşiş-ul cuvenit, să
ocolească prăvilele domneşti şi vămile,
să câştige bunăvoinţa dregătorilor în
faţa celor veniţi cu“jalba în proţap ” cu
ajutorul peşcheş -ului plătit bine şi cui
trebuie. Tîrgoveţii au învăţat repede că
“banul deschide Poarta ” şi că hainele îl
Acesta este Dom` Mitică, bucureşfac pe om. Cu toţii au început să poarte teanul nostru.
giubea, fes şi încep să se îmbrace ca la
„Stambul”. Iau obiceiuri turceşti în felul
Despre bucureşteni:
de a se purta, aduc bucate rafinate din
bucătăria Orientului şi vorbesc greceşte
“Al dracului, dom`Mitică!”
şi turceşte. Pentru ei, ţara e la Ţarigrad ,
Bucureşteanul, creştinul de rînd, are
iar cinstea şi onoarea sunt bune pentru în casa lui o icoană şi urmează rînduieprostime.
lile bisericii, ţine sărbătorile şi posturile
Călătorii străini sosiţi pe malurile de peste an. Bucureşteanul îşi creştiDîmboviţei au trăit stări contradicto- nează copii, se cunună la biserică şi are
rii, căci vedeau înaintea ochilor un oraş cultul morţilor. Participă, uneori, la slujoriental, un Bizanţ decadent şi un Oc- bele religioase, admite valoarea moracident mimat. Este uluitoare trecerea lă a Decalog-ului şi se străduieşte să-l
dinspre mahalalele înconjurătoare că- respecte, dar îi lipseşte dimensiunea tetre “Tîrgul din`Lăuntru”. Şi tot ca în Ori- ologică a faptelor sale, este un creştin
ent, bogăţia şi sărăcia locuiesc alături. exteriorizat. Religiozitatea sa “se află
Aşa se înfăţişează târgul Bucureş- mai mult în practicile exterioare decât
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stăpânirii văzute în satele prin care au tilor în ochii străinilor, două lumi care
trecut.
trăiesc laolaltă. Sunt lumi diferite, cu
În prăvăliile negustorilor, în unghe- limbă, port, obiceiuri, morală şi credinţe
rele stăpânirii, chiar şi în jilţul domnesc, care nu se potrivesc de fel. Dar au lăsat
se strecoară o molimă cu mult mai rea urme în conştiinţa locuitorilor de mai
decât holera, spiritul Fanar-ului. Străinii târziu ai oraşului; încă odată o populamai scriu despre familii fanariote care ţie neşcolită, venită din satele din jur,
au slujit paşale şi viziri, au făcut trebu- pentru a învăţa o meserie sau pentru
rile murdare ale sultanilor. Fanarioţii şi căpătuială. Slugă, calfă, mic burghez –
acoliţii lor au adus aici apucături bine bărbier sau “împiegat”, “amploaiat” la
învăţate de multe generaţii: minciuni Primarie, sergent de stradă, profesor în
şi trădări, dorinţa de înavuţire rapidă şi căutarea unui post, aceştia şi mulţi alprin orice chip, slugărnicia în vorbe şi ţii asemenea, au primit un nume: Dom`
purtări care urca în arhondologii, înce- MITICĂ, doar uneori, FĂNICĂ.
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în convingeri”, consemna în 1860, G.le
Cler, intendent al misiunii franceze din
proaspăt unitele Principate Române.

În 17 februarie 1918, un grup de
soldaţi bulgari au furat moaştele Sfîntului Dimitrie Basarabov din biserica
Patriarhiei. Clopotele au sunat alarma
şi au adunat zeci de mii de orăşeni înfuriaţi de gestul ocupanţilor, hoţii fiind
prinşi în scurt timp de poliţia militară
germană.
“Ce fel de popor e ăsta?” a fost întrebarea generalului Mackensen, comandantul trupelor de ocupaţie. Acest
popor a primit cu pîine şi sare trupele
germane, îndură frigul, foametea şi bolile. Dar se revoltă când o raclă cu sfinte
moaşte este furată.
Comoditatea fanariotă s-a aşezat
temeinic în gîndirea bucureşteanului
care se vede ierarhic superior aproapelui său, după îndelungi plecăciuni şi
sărutări de mâini e gata să intre în slujba cuiva, mai degrabă decât să fie el
cel care îşi conduce treburile. O dulce
“veresie” se adaugă succesului în obţinerea unei slujbe şi să te ferească prea
Sfântul să ajungă cumva vreun şef, pe
undeva. El vede întotdeauna pe altcineva făcând treaba lui. Dacă slujba este
neimportantă, va avea grijă să-i dea el
importanţă.
Adaptabilitatea la normele unei
lumi care a înfierat conştiinţa românescă, convertind-o la o acceptare mută.

Fire schimbătoare. Într-o margine
a Căii Şerban Vodă, se întindea parcul
baronului Bellu, pentru a cărui amenajare proprietarul a adus specialişti din
străinătate. Maidanul de mai alaltăieri
a devenit o grădină veselă pentru bucureştenii veniţi cu mic, cu mare de sărbători. Roiurile de oameni invadau pajiştile şi luau la plecare, drept amintire,
câte un buchet de flori de prin ronduri.
Aici s-a amenajat după 1864 un cimitir;

aşa s-a transformat o grădină de petrecere în cimitir.

Neîncrederea în autorităţile statului. Bucureşteanul are o neîncredere de
neclintit faţă de hotărîrile ce vin de la
autorităţi. Acesta e ferm convins că autorităţile nu urmăresc decât profitul din
afacerile pe care le fac pe seama lui, nicidecum binele său.
Mitică se lasă cu greu convins să
aibă grijă de faţada casei, de bucăţica de spaţiu verde din faţa casei ori să
sorteze gunoiul. Firea lui suspicioasă
şi nesupunerea la domnia legii se va
vedea şi mai bine, dacă trebuie să se
supună unei constrângeri de vreun fel,
unei reguli sau unei legi.

Casa lui, mîndria lui. Puţini locuitori
ai Bucureştiului de azi se pot lăuda cu
mai mult de două generaţii de bucureşteni. Cei care trec bariera statistică,
ne arată un oraş al caselor frumoase,
bine gîndite si cu gust construite. Pentru aceştia, casa nu este doar un spaţiu

Stăpînul casei sale.“De ce aş vrea eu
cu domnia, de vreme ce ca domn sunt
la casa mea; nu-mi trebuieşte să fiu!”,
a răspuns Constantin Brîncoveanu boierilor care veniseră să-i ceară să le fie
domn. “În casa mea face ce vreau!” Este
răspunsul orgolios, incult, asocial, lipsit de respect faţă de sine (ce ar putea
gândi despre interlocutor cel care invocă Legea Bunului Simţ, când aude aceste cuvinte), dar şi faţă de ceilalţi.
Spiritul

civic

Acel sentiment de solidaritate al
omului cetăţii cu membrii comunităţii
sale, care participă la viaţa comunităţii,
decide pentru el şi cei asemenea lui, acţionează în acord cu propria conştiinţă
şi conştient că este o verigă a unui lanţ,
nu s-a coagulat în viaţa bucureşteanului.

Existenţa patriarhală şi idilică Aurélie de Soubiran, soţia lui Grigore
Ghica, notează în prima jumătate a
secolului al XIX-lea că “fără ambiţii şi
fără lumină, poporul este încă în acea
stare fericită … când nu vede nimic
peste îndestularea fiecărei zile şi caută
să obţină plăcerile simple prin cît mai
puţină muncă”.
Bibliografia:

1. Giurescu C. Constantin, (1966),Istoria
Bucureştilor din cele mai vechi timpuri, până în zilele noastre, Editura
Pentru Literatură, Bucuresti
2. Majuru Adrian, (2011), “Cronica scandaloasă a oraşului”, www.bucurestiivechisinoi/ Istorii urbane
3. Olian Duduţă, (2009), Bucureştii sufletului, Editura Vremea, Bucureşti
4. Potra George, (1990), Din Bucureştii
de ieri, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
5. Predescu Alexandru, (1970), Dîmboviţă, apă dulce. Evocări bucureştene,
Editura Albatros, Bucureşti

Prof. Aurelian Ene
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închis faţă de ceilalţi - “apart”(de unde
apartament), într-o colectivitate controlabilă şi egalizantă - “blockhaus”,
aflată într-un ansamblu de construcţii
identice.
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Introspectia
ca mijloc
de evolutie
spirituala

Reflecţia interioară, introspecţia
sau comunicarea cu sine se referă la
orientarea atenţiei spre interior, spre
propriile noastre gânduri, idei, stări
afective, sentimente sau emoţii. Este
bine de ştiut că această orientare spre
interior nu se manifestă predominant
numai la un singur tip de temperament, ci la toate, întrucât fiecare dintre noi avem tendinţa de a ne retrage
pentru o clipă în propriul nostru sine
de a ne analiza constiinţa pentru a
putea evolua adecvat pe tot parcursul
vieţii.
Consider ca reflecţiile interioare
sunt un punct de plecare pentru creaţie. Cu cât ne cufundăm în propriul
eu, cu atât începem să ne cunoaştem,
descoperim mult mai bine cine suntem
cu adevărat. În momentul comunicării
cu sine, ”măştile” nu-şi mai au rostul,
întrucât singurul lucru spre care păşim este adevărul, devenim sinceri cu
noi înşine, ne înţelegem, ca într-un final să ne exprimăm cum dorim. Fiecare are nevoie la un moment dat, de un
moment de recreere, repaos. Astfel,
unii oameni se exprimă scriind, alţii
prin dans, prin desen, prin muzică sau
prin orice alt mijloc artistic. Propriile
noastre emoţii, gânduri, sentimente,
amintiri ne influenţează şi inspiră în
actul creativ. Aş putea spune că fără
acestea orice activitate ar fi rigidă,
fără spirit.
De fiecare dată când mă introspectez îmi doresc ca atunci când
deschid ochii să mă simt mai linistită,

mai fericită şi mai relaxată. Introspecţiile m-au ajutat întotdeauna să-mi
organizez şirul gândurilor atunci când
situaţia îmi punea probleme, uneori
să transform imposibilul în posibil şi
să evadez într-un spaţiu în care voi
regăsi întotdeauna o parte de adevăr,
o parte din mine. Obişnuiesc să pun
suflet în tot ceea ce fac, să ajut oamenii atunci când au nevoie, să-i înţeleg
şi să-i ascult, să admir oamenii buni şi
oneşti şi să iau exemplu de la aceştia,
să înțeleg că fiecare om pe care-l întâlnesc îmi este superior prin ceva şi
că ar trebui să învăţ cât mai multe de
la el, să nu am prejudecăţi şi să nu judec pe nimeni înainte de a mă judeca
pe mine.
Am realizat faptul că devenim oameni mai buni pe măsură ce suntem
capabili să ne analizăm cât mai onest.
Astfel, cheia unui adevărat progres
spiritual se află în noi, în sufletul nostru, însă depinde de noi să ne dorim
să schimbăm ceva, introspecţiile fiind
foarte importante în acest proces.
Duman Alexandra
Clasa a XI-a H

enţi că viitorul nu aşteaptă ca noi să
ne adaptăm, pentru că viaţa este un
amalgam de trăiri, sentimente, fapte
şi consecinţe, iubire şi tortură.

Viaţa este o călătorie, o serie de
momente fericite sau triste, o ascensiune spirituală continuă: încă de la
naştere suntem curioşi, dornici de
cunoaştere şi atenţie, iar cu cât trece
timpul ne dezvoltăm şi ne conturăm
unicitatea devenind adulţii de mâine.
Sufletul este o cameră cu pereţi
de tablă şi ecou nesfârşit, inima este
într-un colţ, iar în cameră este un bec
în jurul căruia atrase de lumină, roiesc
gândurile.

Pe parcursul vieţii, schimbarea e
inevitabilă aşa cum spune şi Tudor
Chirilă: “Nimic nu stă în loc, totul e relativ, până şi visele îşi schimbă înfăţişarea”. În copilărie ne susţinem visurile cu toată credinţa, luptând pentru a
le îndeplini, dar cu cât ne maturizăm
acestea devin mai complexe, mai greu
de atins şi, cu timpul, renunţăm la ele,
ajungând să ne lăsăm în mâna destinului, ignorându-ne vocea interioară
care ne şopteşte ce trebuie să facem
pentru a fi cu adevărat fericiţi.

Sufletul face diferenţa şi, din fericire, lumea e plină de diversitate, de
oameni cu caractere, nevoi şi viziuni
individualizate. Societatea însă, le răspunde în acelaşi mod tuturor, sec, lipsit de culoare şi originalitate, fără a
ţine cont câtuşi de puţin de perspectiAşadar, fiecare etapă a vieţii ne
vele lor. Noi suntem lăsaţi să gândim,
oferă o experienţă remarcabilă, care
să ne exprimăm, să visăm şi să spene influenţează puternic viziunea asurăm, dar suntem rareori ascultaţi.
pra existenţei umane, ajutând astfel
Consider că ne formăm persona- la formarea noastră ca oameni. Noi
litatea şi interiorul influenţaţi de tot suntem modelaţi de suflet, acesta ne
ceea ce ne înconjoară, revoltaţi de dictează paşii spre fericire, însă câteceea ce nu ne place şi susţinând ceea odată ne revoltăm şi decidem să nu îi
ce credem. Dorim schimbarea, dar nu urmăm, dar apoi regretăm decizia, pe
ne unim pentru a o face, pasând res- care vom încerca să o îndreptăm.
ponsabilitatea altora. Vrem să ieşim
din tipar, să creăm, să ne cunoaştem
şi să iubim, dar pentru a iubi este nevoie de timp şi de răbdare, aspecte
totdeauna insuficiente în prezent.
Ciurea Ionela – Alexandra
Pentru a ne cunoaşte, trebuie să
Clasa a IX-a I
ne acceptăm trecutul, să fim conşti-
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Oglinda
sufletului
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Fierb, doamnă

Cave canem

Fierb, doamnă.
Clocoteşte zăpada consumată,
istovită sub sprâncenele dumitale.
Fertilităţilor ce ţi-am citit
pe pulpe,
nu le-am dat socoteală.
Asta până s-au aprins,
chiar sub ochii mei.
Şi soarele de toamnă.
Promit, doamnă.
Jur că mi te-aş face cunoştinţă
ori ţi-aş citi,
din cărţi,
cum şi cine sunt,
am fost şi n-am să fiu.
Mirosiţi a adăpost,
a fân, şi-a leagăn, şi a lapte;
lapte
din sfârcuri de sequoia.
Mamă seculară, înaltă
cum e mintea, cu trei
marsupii pline de glezne subţiate.
Ah, doamnă!
Mi-aş da la schimb viaţa
şi moartea,
m-aş descompune putred,
doar să-ţi fur ori
să-ţi împrumut un minut.
Dumneata m-ai desfăcut de os,
m-ai desprins
din muşchi,
m-ai înţeles
în albul ochiului
şi te-ai târât prin compartimentele
cărnii mele.
Şi ce precizie vinovată!
Am tot lăsat pe limba ta
urme de buze
şi miros de măr.
Când ai plecat,
a ruginit
un clopot.
Şi astăzi
ne şoptim
protocolar.

S-ar gudura iubirea truculent
Şi dor ce mi-ai fost dat arendă,
Ce raţiuni devin legendă
Când din tutun fatidic fum dement!
S-ar scutura doar macul năclăit
De-a sângelui insanitate,
Ce plină-i luna de păcate
Când duh malign, tu, spirit tălmăcit
Văzut-au sparte vasele d-agat
Pântece culte dând năvală,
Neghiob tu, viciu în răscoală,
Sadea pe copcă mort surâs ratat.
Văzut-au carte rasele de foşti
Serenitate doară-n neguri,
Cleştar în adevăr de regnuri.
S-a înfierat zglobiu simbol pe proşti.
Deşertăciune-n tâlc despre miciuni
Şi canci palavră desluşită,
Poetul dară ce recită
Şi negreşit s-a pierde pre genuni.
Am împietrit o hidră despietrită,
Am pedepsit pedeapsa lui Atlas,
Pâine din circuri circulară
Mâncat-au doi flămânzi sătui.

BIŢUNĂ ALEXANDRU
Clasa a XII-a C

Chemare la creaţie

Mereu mi s-a zis:
nu crede în cuvinte,
caută doar fapte,
pentru că ele sunt
aberante, irelevante, moarte.
Dar cum vrei să cred în fapte,
când singurele care mi-au fost aproape
au fost cuvintele
șoptite, rostite, țipate?
Vezi tu,
eu văd lucrurile altfel,
un cuvânt te poate susține,
te poate dărâma,
te poate ridica.
Îți cunosc şi contraargumentul
mâna te poate mângâia,
te poate ridica,
te poate ajuta.
Dar cuvântul potrivit,
cuvântul bine rostit,
pentru mine e mult mai important,
pentru că a fost lângă mine
când toți căutau prin fapte,
m-a inspirat, m-a ajutat
să ajung să scriu
așa... ca până acum,
să-mi rup sufletul
în mii de bucățele,
să-l preschimb într-un cuvânt
și să-l ofer unui om bun.
Cred în cuvinte și-n scrisuri
pentru că doar așa
văd și eu unde ți-e adevăratul
țel, adevăratul motiv
pentru care ți-ai da și sufletul
la schimb.
Probabil văd lucrurile diferit,
pentru că așa mi-a fost scrisîn cuvinte și nu în faptesă fiu cea care duce mai departe
orice artă în care-ți pui sufletul
și-o închizi într-o carte.

Linişte! Dorinţă şi meditaţie!
Doar o simplă chemare la creaţie...
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Eternitate închisă

Strigăt de ajutor - pe stradă niciun
trecător.
Privesc în zare cum luna-n răsărit se
stinge.
A mai trecut o noapte, dar un glas
înfiorător
În mintea-mi întunecată şi tulbure plânge! 27
Nu percep rostul acestor întrebări
retorice,
Mi-a şoptit că eram prinţesă, că pe mine
m-a visat
El, prinţul pe cal alb, ele sute de fete
dornice
Vor finalul fericit al acestui basm
minunat.
Când se termină? Când începe finalul!
Soarele se ascunde printre nori şi ninge.
Mă tulbur, plâng, se ridică şi-mi aşează
vălul.
E timpul, orologiul bate şi mă atinge.
Precum în zorii începutului fiecărei zile,
Ne împletim sufletele goale în piruete,
Literele ne sunt unelte, iar cuvântul cale
Puritatea străpunge cele două amulete.
Urmează alt apus şi amurg tăcut
Vălul cade, râd, iar el dispare.
N-a fost basm, nici un vis de neîntrecut
Ci creaţia de pe două foi veşnic
încântătoare.
Linişte! Dorinţă şi meditaţie!
Doar o simplă chemare la creaţie...

YUNUSOGLU-EYLUL
SABO-ANDRADA
Clasa a XII-a D
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pune numai achiziția de cunoștințe lingvistice, dar și descoperirea unor elemente
de civilizație. Această descoperire se face
cel mai bine prin intermediul ficțiunii: elevii învață, prin vizionarea unor filme, să
”citească” o imagine, să identifice elemente de cultură și civilizație, să observe și să
asume alteritatea, ca premisă fundamenEducația audiovizuală face parte, de tală pentru deschidere și toleranță.
Rolul educației, așa cum este el asuceva vreme deja, din programa de studiu
a grădinițelor si școlilor din Franța. Sub mat de învățământul modern, nu este doar
genericul ” Education à l’image”, elevii din acela de a transmite cunoștințe, ci și de a
toate ciclurile școlare sunt inițiați în vastul forma deprinderi pentru viață, inclusiv,
domeniu al cinematografiei si al audiovi- sau poate mai ales, în zona artistică. Limzualului, în încercarea de a-i sensibiliza și bajul cinematografic este un astfel de tip
a le oferi bazele unei culturi cinematogra- de expresie artistică, prea adesea considerat o ”Cenușăreasă a artelor”; descifrarea
fice.
Programul ”Education à l’image” este lui presupune în primul rând o educare
prezent și în liceele din România înce- a sensibilității, ceea ce reprezintă obiecpând din 2009, cu sprijinul Ambasadei tivul primar al programului ”Education à
Franței la București, al Institutului francez l’image”.

Programul
”Education à l’image
a Saptea arta îsi
revendica statutul

și al Societății Culturale Next. În cadrul
acestui program, liceenii descoperă diferite creații cinematografice, cu ocazia unor
proiecții oferite de cinematografele partenere special pentru ei. Filmele alese sunt
filme de cinematecă, producții franțuzești,
românești sau internaționale. Fiecare film
este însoțit de un dosar pedagogic realizat de partenerii culturali. Profesorii îndrumători organizează dezbateri pe marginea
filmelor vizionate, la care participă cineaști
consacrați. La discuțiile organizate la liceul
nostru a participat de la început dna Iulia Blaga, critic de film, care a devenit deja
o prezență familiară printre elevii școlii
noastre. Participarea la program este certificata la finalul fiecărui an școlar printr-o
diploma acordată elevilor.

Colegiul Național ”Matei Basarab” a
fost implicat în acest program începând
cu anul 2010. Anul acesta participă elevii
clasei a X-a D. Dintre aceștia, doi au luat
parte la atelierele de scenaristică propuse
de organizatori, ocazie cu care au deprins
tehnici de scriitură, dar și trucuri pentru
a-și transpune ideile pe marele ecran. Eleva Giogan Claudia Antonia a participat, de
asemenea, la concursul de dramaturgie
pentru adolescenți New Drama, organizat
de Teatrul Excelsior, alături de alți 98 de
tineri din toată țara. Claudia s-a numărat
printre cei șase finaliști, ale căror texte au
fost selectate pentru un spectacol-lectură
pe scena Teatrului Excelsior, în urma căruia un juriu va decide piesa câștigătoare, ce
urmează a fi montată la Teatrul Excelsior la
sfârșitul lunii iunie. Piesa Claudiei Giogan
se numește ”Nora în regatul celor trei Zori”
și este singura din cele șase piese finaliste
care are subiect pentru copii. Activitatea
ei în acest program este dovada cea mai
concludentă că producția cinematografică
stimulează creativitatea și imaginația.

Era numai o chestiune de timp ca audiovizualul să-și facă loc în sala de clasă,
în condițiile în care învățământul modern
tinde să se adapteze la schimbările din societate. Mai întâi ca suport tehnic, pentru
a face activitățile de studiu mai accesibile și mai atrăgătoare pentru elevi; apoi ca
Îi ținem pumnii Claudiei și va invităm…
material auxiliar la cursul de limbi străine, prin aceea că joacă rolul de element la film!
declanșator pentru învățarea actelor de
Prof. Irina Lemnean
limbaj. Învățarea limbilor străine nu presu-
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de bătrâni, unde îşi găseşte menirea:
folosindu-se de „strălucirea” care până
atunci îi îngreunase viaţa, Dan îi ajută
pe cei aflaţi în pragul morţii să „treacă
un roman care nu te va lăsa să dormi
dincolo”, acest lucru aducându-i poreL-am descoperit pe Stephen King cla de Doctorul Somn (Doctor Sleep).
în urmă cu doi ani. “Uşiţa” mea către
Acţiunea propriu-zisă începe, de
lumea sa a fost “Shining”, considerată fapt, în momentul în care Abra Stone,
de mulţi una dintre cele mai impor- o fată de 13 ani mai „străucitoare” de29
tante opere ale sale. Cu toate că po- cât Dan, a cărei viaţă este pusă în perivestea în sine mi-a plăcut (în special col de misteriosul Clan Legitim, îi cere
cadrul ales, un hotel bântuit din mun- bărbatului ajutorul. Alături de prieteţii Colorado), finalul mi s-a părut sec, nul său, Billy, tatăl fetei, pediatrul şi
oarecum inconsistent şi m-a lăsat cu străbunica acesteia, Doctorul Somn va
impresia că aparenta revenire la nor- porni pe urmele Clanului, înţelegând
mal nu va dura prea mult, ceea ce mi-a că singurul mod de a-i salva pe Abra
dovedit-o “Doctor Sleep”, unul dintre şi pe alţi copii asemenea ei este discele mai recente romane ale lui King. trugerea membrilor acestuia. „Vână-

Doctor Sleep

Apărut în 2013, „Doctor Sleep” nu
este nimic altceva decât o continuare
a poveştii lui Danny Torrance, simpaticul băieţel din „Shining”, înzestrat cu
un talent chinuitor, numit „strălucire”
(poate vedea şi chiar vorbi cu spiritele morţilor, poate citi minţile oamenilor şi comunica telepatic etc). Chiar şi
după ce Hotelul Overlook este distrus,
Danny va continua să fie bântuit de
fantomele sale tot restul copilăriei şi
chiar mult timp după, în ciuda aşteptărilor „mentorului” său Dick, bucătarul de la Overlook. Toate încercările lui
Danny de a rezista traumelor psihice
eşuează şi, cum aşchia nu sare departe
de trunchi, acum adultul Dan Torrance
cade în patima alcoolului, asemenea
tatălui său, ajungând să ducă o viaţă
mizeră şi distructivă.

toarea” îi va trezi amintiri vechi, îl va
purta în locuri uitate din trecut şi îi va
dovedi în final că niciun sacrificiu nu
este inutil.

Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la
„Doctor Sleep” a fost stilul inconfundabil al lui King, căruia nu îi este teamă să folosescă un limbaj dur, îmbibat
cu expresii vulgare sau argotice, care
conferă veridicitate naraţiunii, împletit armonios cu descrieri metaforice şi
imagini groteşti. De asemenea, întrepătrunderea celor trei planuri narative
este făcută cu măiestrie, King dovedindu-şi din nou talentul incontestabil.

Un horror veridic, scris impecabil,
„Doctor Sleep” desăvârşeşte universul
pe care King l-a construit în „Shining”,
reuşind să-şi facă cititorii să pună la
îndoială realitatea înconjurătoare şi să
Sătul de condiţia sa precară şi con- tresară la fiecare nou capitol lecturat.
ştientizându-şi problema, Dan ajunge
într-un orăşel american (Frazier), unde
decide să-şi reînceapă viaţa. Ajutat de
Pietreanu Mădălina
Casey Kingsley si Billy Freeman, se înClasa a XI-a D
scrie într-un program de dezalcoolizare şi se angajează mai întâi ca îngrijitor
al parcului din oraş, apoi la un cămin
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“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”
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Multumim pentru sprijin
Asociatiei Părinti-Profesori
din Colegiul National Matei Basarab

