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Am fost şi eu cândva la început, 
când păşeam cu nerăbdarea specifică 
adolescenţei, pe treptele pline de isto-
rie ale marelui Colegiu Naţional „Matei 
Basarab”. Am fost şi eu cândva ca tine, 
drag cititor, entuziasmată, zburdalnică 
şi nepăsătoare la problemele din jurul 
meu. Râdeam atunci dacă auzeam de 
responsabilităţi, însă acum, maturizându-
mă, îmi dau seama cât de scurtă este vre-
mea copilăriilor. 

Aş vrea totuşi acum să urez „ La mulţi 
ani! „ colegiului şi cu această ocazie să re-
memorez perioada pe care am petrecut-o 
în interiorul său, în calitate de eleva „An-
astasia Cârjan”, a şaptea la catalog. Să 
o împărtăşesc cu tine, căci îmi eşti coleg. 
Chiar dacă nu mai sunt liceană, păstrez în 
inimă amintirea vie a celor întâmplate în 
sălile frumoase ale liceului, în orele care 
pe atunci îmi păreau interminabile (real-
izând că acum un singur curs de facultate 
durează 100 de minute), în excursii, la di-
verse activităţi, la festivităţi s.a.m.d.

Pentru mine, „Matei Basarab” 
înseamnă instituţia care m-a format ca 
elev, înseamnă profesori de prestigiu. Per-
mite-mi, drag cititor, să numesc câţiva oa-
meni deosebiţi, profesori veritabili, care 
s-au străduit să ne înveţe numai lucruri 
bune, pe care i-am supărat de-a lungul 
celor patru ani, dar pe care i-am şi bucu-
rat la final cu rezultatele noastre. Merită 
cu prisosinţă să fie respectaţi, iubiţi, iar 
dacă ai privilegiul de a-i avea ca dascăli, 
bucură-te de dumnealor şi ascultă-le sfa-
turile pe care ţi le dau, urmează-le îndem-
nul! Aceşti profesori sunt: Roxana Neaţu, 
Florentina Cristea, Mihaela Coldea, Hri-
santi Constantinescu. Absolut toţi profe-
sorii sunt minunaţi, însă eu nu am avut 
privilegiul de a-i cunoaşte şi de aceea le 
numesc pe doamnele profesoare cărora 
le voi purta o recunoştinţă veşnică, pen-
tru tot ce au făcut pentru noi, elevii.

Viaţa de liceu înseamnă muncă, studiu, 

distracţie, emoţii, prima iubire, matur-
izare, autocunoaştere şi prietenie. Aşa aş 
defini eu liceul.  Sunt mândră de a fi ab-
solvit Colegiul Naţional „Matei Basarab”, 
datorită prestigiului său şi a rezultate-
lor deosebite, a elevilor care au ieşit de 
pe băncile liceului oameni bine pregătiţi 
pentru o nouă etapă a vieţii lor.

Îmi doresc, drag cititor, să îţi ofer şi ţie o 
parte din gândurile mele bune, căci puter-
ea exemplului este de netăgăduit. Aşadar, 
dacă îmi permiţi să îţi ofer câteva sfaturi 
ce ţi-ar prinde bine pe tot parcursul liceu-
lui, am să o fac. Dacă aş fi putut ca aceste 
mici secrete să le fi aflat şi eu de la alt-
cineva, probabil că aş fi ştiut să „profit” 
mai mult de perioada adolescenţei. Cel 
puţin, asta i-aş spune unei fetiţe ce înce-
pea în anul 2010 liceul şi care acum este 
o studentă fericită (adică subsemnata). 
Iată aşadar sfaturile pe care ţi le dau şi 
pe care le poţi lua în seamă sau nu. Totul 
depinde de tine:

•îmbogăţeşte-ţi cât poţi de mult cul-
tura generală, pe tot parcursul liceului 
(te vei lovi la facultate de o mulţime de 
oameni deştepţi şi bine pregătiţi);

•învaţă pentru fiecare mate-
rie şi realizează-ţi temele date cu 
conştinciozitate;

•implică-te în toate voluntariatele şi 
activităţile care ţi se oferă, sau fă-o pe 
cont propriu (ţi se va cere experienţa vol-
untariatului, oriunde te vei duce sau orice 
facultate vei alege);

•respectă-ţi profesorii şi preţuieşte-i;
•nu subestima nicio materie, căci fiec-

are informaţie este de aur;

Însemnările 
unei studente



4

Pe
rp

etu
um

 M
ob

ile
 - 

ap
ril

ie 
20

14 •distrează-te cât mai mult;
•citeşte orice îţi place, însă citeşte, este 

vital;
•copilăreşte cât de mult îţi place;
•nu renunţa la jocuri în zilele ploioase;
•fii inventiv(ă) şi nu aştepta să treacă 

furtuna, ci dansează în ploaie;
•caută evenimentele şi festivalurile din 

oraş şi mergi la toate;
•fă din lucrurile care nu îţi plac, o şansă 

de a experimenta;
•împrieteneşte-te cu toţi colegii şi 

creează-ţi o atmosferă plăcută. Majori-
tatea timpului îl petreci la şcoală, aşa că 
fă-l plăcut;

•experimentează viaţa de student, pen-
tru a afla ce vrei să faci cu adevărat mai 
departe, altfel nu ai de unde să aflii;

•oferă-ţi ajutorul necondiţionat - binele 
ţi se va întoarce mereu;

•nu lua examenul de bacalaureat în 
joacă şi pregăteşte-te serios- nu este uşor, 
însă nici greu;

•îndrăgosteşte-te: e cea mai frumoasă 
vârstă pentru a ieşi la o îngheţată cu perso-
ana iubită; mai târziu nu vei mai avea atât 
timp liber şi vor apărea responsabilităţile;

•fii copil şi nu încerca să te maturizezi 
înainte de vreme; zâmbeşte cât mai mult!

Prin simplitatea cuvintelor, îmi doresc 
să nu te fi obosit, ci din contră, să-oţi fi 
transmis mesajul cel mai succint a ceea ce 
înseamnă viaţa de licean.

Eu sunt absolventă a profilului filolog-
ic, iar acum mi-am dorit să urmez calea 
literelor şi a sensibilităţii umanistice. Sunt 
de asemenea mândră de a fi studentă la 
Universitatea Bucureşti, prima univer-
sitate din ţară din punctul de vedere al 
rezultatelor la învăţătură, care îmi oferă 
privilegiul de a-mi continua dezvoltarea 
intelectuală şi profesională. Criteriul pen-
tru care am ales această facultate a fost 
acelaşi pentru care am ales şi Basarab: 
prestigiul, istoria bogată pe care instituţia 
o are şi calitatea didactică.

În încheiere, vreau să îţi mulţumesc 
ţie, celui care citeşti, pentru răbdarea 
şi răgazul oferit de a-mi citi modestele 
însemnări. Fiecare are o poveste unică 
de licean, de aceea să ne creăm povestea 
într-un mod cât mai special, o poveste pe 
care să ne-o amintim cu bucurie.

Zâmbeşte! Fii mândru de liceul nos-
tru şi fă-l şi pe el mândru de tine!

ANASTASIA CÂRJAN
absolventă a clasei a XII-a F, 2014
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Review ON: DreamHack 

Bucharest 2014
Competiţe, suspans, cosplay şi… multă 

pizza. Aceasta a fost atmosfera generală 
de la DreamHack Bucharest 2014. Ȋncă de 
la primele ore ale zilei, Sala Palatului a fost 
luată cu asalt de ȋmpătimiţii e-sports, care 
au venit să ȋşi susţină echipele favorite de 
DotA2, League of Legends, CS:Go, Heart-
Stone şi Star Craft2 şi chiar să se ȋnscrie ei 
ȋnşişi la turnee 1vs1.

Ȋn ciuda numărului mare de oameni 
prezenţi, staff-ul a reuşit să facă faţa cu 
brio şi să asigure un acces rapid şi ordo-
nat. Ȋncă de la primi paşi făcuţi ȋn sală, 
se puteau auzi aplauzele frenetice din 
zona scenei, unde, în acel moment, era ȋn 
desfăşurare un meci intens ȋntre echipe 
de DotA2, Alliance şi Cloud9 şi unde, pe 
tot parcursul evenimentului, au fost difu-
zate meciurile cheie. Tot în zona scenei s-a 
desfăşurat concursul de cosplay, unde cei 
prezenţi au putut admira costume inge-
nios realizate.

 Pe lângă scenă se aflau standurile 
unora dintre parteneri, precum ASUS, Hy-
perX, Genesis, Roccat etc., unde aceştia 
puneau la dispoziţie, spre a fi testate, 
produse de ultimă generaţie. Chiar dacă 
punctul central al evenimentului a fost 

zona scenei, în zonele de turneu, se 
găseau alte standuri ale partenerilor, pre-
cum Logitech, Corsair etc., unde se orga-
nizau mini-concursuri cu premii, zona de 
cosplay, unde cei ce doreau puteau face 
poze cu participanţii la concurs şi tot aici 
se desfăşurau toate celalate meciuri ce nu 
puteau fi difuzate pe ecranul din zona sce-
nei. Prin urmare, la fiecare 10 metri erau 
grupuri de oameni susţinȃndu-şi favoriţii.

Organizarea evenimentului a fost 
impecabilă, neexistȃnd evenimente 
neplăcute şi asigurȃnd o desfăşurare 
cursivă, ȋntr-o atmosferă autentică Dream-
Hack. Dacă vreţi să admiraţi impresionan-
tele cosplay-uri şi să vă susţineţi echipele 
favorite, dar mai ales să vă bucuraţi de 
atmosfera unui adevărat eveniment de e-
sports, sperăm să ne ȋntȃlnim la Dream-
Hack Masters Bucharest 2014, unde vom 
avea pentru prima dată în istoria Dream-
Hack secţiunea BYOC (Bring Your Own 
Computer) şi unde cu siguranţă ne vom 
bucura de un eveniment e-sports pe cin-
ste! DreamHack Masters Bucharest se 
va desfăşura în perioada 31 octombrie 2 
noiembrie, eveniment ce va găzdui pen-
tru prima dată și finalele campionatelor 
naționale din cadrul sezonului al patrulea 
al Romanian e-Sports Championship (ReC 
4).

ALEXANDRU BEIAN
 clasa a XII-a G
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Pesemne stol de vanităţi,
Rup tihna-ţi turburată,
Şed pâlcuri de infinităţi,
Pe firea-ţi conjurată,
Penelul curge a pustiu, 
Asemeni, muza-i beată,
Scrib conformist şi ageamiu, 
De geniu altădată, 
Crepuscular şi măturat, 
Pătat în socotinţă,
Săruţi himere, spânzurat,
Livid de stăruinţă, 
Pe când trezie făureai,
În cântec de scatiu, 
Cu stih pe poalele lui mai 
Te-ai iscălit corbiu, 
Cu moarte făr’ de vreun regret, 
Ai scăpătat azurul, 
Aşa ai renăscut poet,
Ce rima ţi-i cusurul.

Când vin mimoze negru înţolite, 
La porţi de ceriu ţi-am luat seama, 
Cu ochiu-ţi repezindu-mi teama,
 Sărindu-ţi joaca printre acolite 
Clavicula ce-am suspinat `preună,
 Periplu-i rar mă fascinează, 
Coapsele-ţi soli pentru amiază, 
Ti-i geană lungă mugur de furtună.
 Deunăzi la piept mi te-am plecat,
 Să-ţi caut rostul tot în beznă,
 Cu lacrime sucite-n gleznă,
 Plângeam doar glod astâmpărat.

 Că poate-am mers pitic pe catalige,
 Să-ţi caut tâmplele prin nouri, 
Şi să ţipăm printre ecouri
De ne-am găsi când n-a mai ninge....
 Şi să mai râd la sânu-ţi cald m-oi potrivi
 Când susurul în şuşoteli ne va privi,
 Şi să mă plâng la sânu-ţi rece m-aş lăsa 
Când laşă nimf-a dimineţii ai pleca...

ALEXANDRU BIŢUNĂ
clasa a XII-a C

 Chirurgie
Cu ale tale mâini murdare,
Ai furat sufletul din mine.
Și din puritate ai creat
Tot ce-nseamnă vulgaritate.
Și of, ce dureros a fost,
Când îmi rupeai fiecare os!
Și cu tendoanele te jucai,
Și parcă inima mi-o înțepai.
De parcă aș fi fost un cobai.

Și masa tot rece era,
Iar tu cu bisturiul deschideai,
Fiecare colț al minții,
Și ochii îți străluceau
Când părți din tine 
Tu găseai.
Tocmai de ele te agățai,
Tacticos le disecai.

Pe fiecare rană a mea deschisă,
Puțin spirt tu puneai,
Și-un zâmbet infantil mimai.

Omnia Vanitas

Mărturisire    
despre proşti
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Dar eu eram desprinsă cu durerea...
Din coma mea, eu te priveam.
Și-atunci în ochii tăi am zărit
O urmă de frustrare.
Iubirea mea încet, încet moare.
Și-apoi grăbit te văd
Cum încerci să pui totul la loc,
Și-ncepi să coși tot ce-ai deschis,
Și-ncepi să plângi,
Apoi să țipi.

Iar eu ușor, ușor mă-ntorceam,
Și cu ochii în lacrimi te priveam,
Cum ai distrus tot ce-am avut,
Și semne multe ai făcut,
Cuvinte de nedescifrat
Ai aruncat atunci în graba ta.
Când ai încercat să pui la loc 
Tot ce-ai furat.
Și ce-s aceste răni deschise?
De ce lasă cuvintele desprinse?
Și de ce ai păstrat inima?
Te rog s-o pui la locul ei!
Nu vreau să fiu creația ta,
Nu vreau să am amprenta ta!

Dar tu deja m-ai disecat,
Tu deja m-ai recreat,
În graba ta.
Și tot ce țin în suflet acum,
Sunt copci și urme de scrum,
Sunt lacrimi amare,
Plăceri carnale.
Nimic nu mi-ai mai lăsat pur.
N-ai vrut un trup să îl consumi,
Ci o inimă s-o ai, a ta,
Să știi că poți s-o faci să bată,
Atunci când a ta e moartă.

 

 
 Poate atunci...

Calcă ușor,
Fii delicat!
Nu intra încălțat
În inima mea.

Lasă la ușă
Orice dor nespus,
Orice amor răpus,
De timpul trecut.

Intră tiptil,
Și-ntreabă subtil,
Unde ți-e locul,
Îţi voi arăta drumul.

Când înăuntru vei păși,
Vei găsi doar o formă a mea!
Nu o trezi, te rog, nu țipa!
Te așteaptă pe tine,
De toată viaţa…

Cine mai știe oare
Când a adormit?
Însă dac-o trezești,
Încearcă să n-o dezamăgeşti!
Ia-o de mână și să-i spune-i atât:
Că de data asta și tu ai crescut
Că nu mai sunteți doi copii,
Și-o luați de la început.

Poate atunci,
Dar doar atunci,
Când sinele tău se-mpletește cu al meu
Putem păşi spre curcubeu.

YUNUSOGLU EYLUL
SABO ANDRADA

clasa a XII-a D
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Originea cuvântului „calendar” rezidă 
în termenul latin medieval calendari-
um, care înseamna „registru contabil”. 
Acesta, la rândul său, este derivat din 
cuvântul mai vechi „calendae”, adică 
prima zi a lunii romane, ziua în care 
toate sărbătorile, evenimentele oficia-
le şi zilele de târg ale lunii respective 
erau anunţate în piaţa publică.

Calendarul hebdomadar, stabilit pe 
baza observării fazelor lunii, datează 
din mileniul al II-lea î.Hr. Unii astrono-
mi îl datează chiar în anul 4228 î.Hr., 
când egiptenii au adoptat calendarul 
vag, stabilit pe baza unui an de 12 luni 
(de câte 30 de zile divizate în decade), 
cu cinci zile complementare. Periodic, 
erau adăugate zile suplimentare, pen-
tru a compensa pierderile acumulate 
şi pentru a face ca răsăritul lui Sirius, 
care marca începutul creşterii apelor 
Nilului, să se producă pe 19 iulie. Anul 
era împărţit în trei anotimpuri de câte 
patru luni.

Babilonienii foloseau un calen-
dar lunar de 12 luni care aveau, al-
ternativ, câte 29 şi 30 de zile. O lună 
suplimentară, uneori două, erau 
adăugate periodic anului obişnuit pen-
tru a compensa abaterile acumulate 
faţă de anul solar.

Odată cu întemeierea Romei, în 753 
î.Hr., Romulus a adoptat anul etrusc de 
304 zile, împărţit în zece luni: mars, 
aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis, 
september, october, november si de-
cember. Pentru a obţine coincidenţa cu 
anul tropic, regele roman Numa Pom-

pilius (714-671 î.Hr.) a adăugat anului 
lunile januarius şi februarius şi, din 
când în când, o lună intercalară, mer-
cedonius, care cuprindea alternativ 
22 şi 23 de zile. Astfel, la fiecare patru 
ani, calendarul era în concordanţă cu 
poziţia soarelui.

Timp de secole, inserţia lunii inter-
calare şi durata ei au fost hotărâte de 
pontifi, care uzau de această putere 
pentru a amâna achitarea datoriilor, 
pentru a prelungi mandate, pentru a 
grăbi numirea în funcţie a magistraţilor 
etc.

Pentru a pune capăt acestei stări de 
lucruri, Iulius Caesar l-a chemat de la 
Alexandria pe astronomul Sosigene şi 
a promulgat în anul 46 î.Hr. o reformă 
profundă, care a dus la ceea ce va fi 
numit mai târziu calendarul iulian. Du-
rata medie a anului fiind de 365 de zile 
şi 6 ore, la trei ani obişnuiţi de 365 de 
zile corespundea un al patrulea, de 366 
de zile. Calendarul lui Caesar elimina 
luna marcedonius, iar anul începea la 

Istoria 
Calendarului
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1 ianuarie; fiecare dintre cele 12 luni 
avea 30 sau 31 de zile, cu excepţia lunii 
februarie, care avea 29 sau 30.

Datorită complexităţii sale, reforma 
i-a tulburat profund pe romani, încât 
anul în care a fost aplicată a intrat în 
istorie cu numele de anul confuziei (a 
numărat 445 de zile!). Mai mult, pon-
tifii au interpretat eronat calculele lui 
Sosigene şi, în loc de a declara bisect 
un an pentru trei ani obişnuiţi, au fac-
ut-o cu fiecare al treilea an.

Octavian Augustus, succesorul lui 
Iulius Caesar, a rectificat eroarea în 
anul 8 î.Hr., decretând că timp de 12 
ani nu vor fi zile bisecte. El a realizat 
şi alte reforme: lunile quitilis şi sextilis 
au fost numite iulius (iulie) şi augustus 
(august), în cinstea lui Iulius Caesar 
şi a lui Augustus. Pentru ca egalitatea 
să fie perfectă, Augustus a adăugat la 
luna „lui” o zi luată de la februarie.

De-a lungul secolelor s-a acumulat 
un decalaj pronunţat între anul solar 

şi calendar, pentru că anul adoptat de 
Iulius Caesar dura 365 de zile şi 6 ore, 
pe când anul tropic este de 365 de zile, 
5 ore, 48 minute şi 6 secunde. Anot-
impurile nu mai coincideau cu datele, 
ceea ce va avea drept urmare o întârz-
iere considerabilă a datei Paştilor. De 
aceea, savanţii şi reprezentanţii biseri-
cii, printre care Roger Bacon şi cardi-
nalul Pierre d’Ailly, au cerut o reformă 
a calendarului.

Papa Grigore al XIII-lea, sfătuit de 
matematicieni şi astronomi, a adoptat 
în 1582 calendarul gregorian, realizat 
sub conducerea astronomului italian 
Lodovico Lilio. Durata anului era de 365 
zile, 5 ore, 49 minute şi 12 secunde; 
apoi, pentru a suprima câte trei ani din 
patru în patru secole, au fost socotiţi 
bisecţi toţi anii divizibili cu patru. Pen-
tru a compensa abaterile acumulate, 
au fost suprimate 10 zile în momentul 
intrării în vigoare a reformei (lui 4 oc-
tombrie 1582 i-a urmat 15, 4 fiind joi, 
iar 15, vineri).

Italia, Franta, Portugalia şi Spania au 
adoptat imediat calendarul gregorian, 
însă Anglia şi coloniile sale, inclusiv 
cele din America de Nord, nu au trecut 
la noua versiune decât în 1752. Mai 
multe ţări au început să folosească 
noul stil de evidenţiere a unui an în se-
colul al XX-lea: China, în 1912; Bulgaria, 
în 1915; Turcia şi Uniunea Sovietică, în 
1917; România şi Iugoslavia, în 1919; 
Grecia, în 1923. Până la adoptarea 
noului calendar, toate aceste şapte ţări 
rămăseseră în urmă faţă de restul lu-
mii cu 13 zile.

COSTIN MARINESCU
 clasa a X-a A
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După Mihai Viteazul (1593-1601) 
au urmat mai multe domnii scurte şi 
neînsemnate, până ce scaunul Ţării 
Româneşti a fost ocupat de paşnicul 
şi înţeleptul Matei Basarab (1632-
1654). În timpul său, Biserica a pu-
tut desfăşura o activitate deosebit de 
rodnică, aşa cum nu mai cunoscuse de 
mult.

Matei Basarab a fost cunoscut, încă 
din timpul vieţii pentru evlavia sa. Un 
autor francez nota, la anul 1689: „Ma-
tei Basarab era un prinţ zelos pentru 
religia creştină şi foarte iubit de supuşii 
săi”. Un autor anonim scrijelea, pe o 
cărămidă de la Târgovişte, următoarele 
slove: “…mai bun domn decât Ma-
teiiu vodă n-au fost niciun domn”. 
Cronicile amintesc şi ele, despre viaţa 
sfântă a domnitorului, lucru cunoscut 
de tot poporul, că a fost un om curat 
sufleteşte, că a făcut lucruri minun-
ate în viaţă şi în domnie. O singură cu-
nunie a cunoscut în viaţa sa, aceea cu 
Elina Doamna, sora marelui cărturar 
Udrişte Năsturel. Turcii se temeau să 
se confrunte cu el pentru că îl vedeau 
ca pe un al doilea Mihai Vodă Vitea-
zul, de aceea au vrut de multe ori să-l 
prindă şi să-l ucidă, dar, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, Matei Basarab a scăpat de 
fiecare dată.

În ziua de astăzi sunt tot mai mulţi 
cei ce susţin trecerea domnitorului în 
rândul sfinţilor, cel mai întemeiat ar-
gument pentru canonizarea lui Matei 
Basarab fiind acela că a zidit mai multe 
lăcaşuri sfinte în Ţara Românească 
decât oricare alt domnitor. Istoricul C. 
C. Giurescu l-a numit, pe bună drep-
tate, “cel mai mare ctitor al neamu-
lui nostru”. Călătorul sirian Paul de 

Alep spune că domnitorul a înălţat o 
sută cincizeci de biserici, luând în con-
siderare, desigur, şi celelalte ctitorii 
ridicate în acea perioadă de cler sau 
boierime. Cu toate acestea, opinia lui 
Nicolae Stoicescu a fost acceptată de 
majoritatea istoricilor,  anume că Ma-
tei Basarab a ridicat din temelie aprox-
imativ patruzeci de biserici, la care se 
adaugă refacerea multor altora.

Ansamblul fortificat al mănăstirii Ar-

BISERICA DIN ŢARA 
ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL LUI 
MATEI BASARAB
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nota, de la Costeşti, este unul dintre 
primele şi cele mai reprezentative cti-
torii ale domnitorului, care a dorit să 
fie aici necropola familiei sale. Nu mai 
puţin importante sunt mănăstirile: 
Căldăruşani, Sadova, Măxineni, 
Plătăreşti, Strehaia, Plumbuita, Brân-
coveni, Cornăţel, Negoeşti, Brebu, 
schiturile: Bărbăteşti, Pinul; bisericile 
de mir: Săridar şi Sfinţii Apostoli din 
Bucureşti, Sfântul Dumitru din Craio-
va, Sfinţii Împăraţi şi Sfântul Nicolae-
Androneşti din Târgovişte, Sfinţii 
Apostoli din Ploieşti, Sfântul Procopie 
din Gherghiţa-Prahova, Sfântul Gheo-
rghe din Piteşti, Intrarea în Biserică 
din Caracal, precum şi bisericile din 
Drăgăneşti-Teleorman, Pârşcovani 
şi Dobroteşti-Olt, Adormirea Maicii 
Domnului sau Negru Vodă din Câm-
pulung. Matei Vodă a ridicat biserici 
în Moldova (Soveja sau “Dobromira”, 
“bună pace” în limba slavonă) şi Trans-
ilvania (biserica de la Porceşti - Turnu 
Roşu, lângă Sibiu). Îl găsim ctitor şi în 
Bulgaria: “Sfinţii Apostoli” din Sviştov 
şi “Sfânta Parascheva” şi “Sfântul Pan-
telimon” din Vidin, dar şi la Muntele 
Athos, unde îl întrece pe străbunul 
său, Neagoe Basarab. Cu banii săi, 
s-au reconstruit, ori s-au repictat 
multe biserici pe care le-a înzestrat cu 
preţioase danii, aşa cum este “Sfântul 
Mihail al Sinadelor” din Marea Lavră, 
unde se află tabloul votiv al domnitor-
ului şi al Elinei Doamna. 

Domnitorul va înfiinţa la mănăstirea 
Govora a doua tipografie din Ţara 
Românească (1637), după cea de la 
Câmpulung, şi va întemeia aici prima 
şcoală de cultură pe care o va înzestra 
cu un venit de o mie de galbeni. Aici 

a fost tipărită “Pravila de la Govora” 
(1640), prima carte de legi tradusă 
în româneşte, din slavonă. Matei Ba-
sarab edifică prima fabrică de hârtie 
din Ţara Românească, pe iazul mo-
rilor, în vecinătatea bisericii „Sfântul 
Gheorghe” din Râmnic. La Episcopia 
Râmnicului a construit „casa tipo-
grafiei cu pivniţa de sub ea“. Numele 
său şi al doamnei Elina figurează 
în pomelnicul ctitorilor de la fostul 
schit Slătioarele-Ocnele Mari, pen-
tru lucrările de renovare şi repictare 
aduse acestui sfânt lăcaş. Numele lui 
apare şi la mănăstirea Dintr-un Lemn 
(1635), unde ctitor este nepotul său, 
boierul Preda Brâncoveanu şi la multe 
alte lăcaşuri pe care le-a „preînnoit“.

Epoca lui Matei Basarab a fost una 
de înflorire culturală şi de închegare 
a unei școli artistice, fără de care 
„şcoala brâncovenească” nu ar fi fost 
posibilă. A fost un adevărat protector 
al culturii, dar şi un puternic sprijin al 
Ortodoxiei, acţionând energic pentru 
păstrarea nealterată a tradiției orto-
doxe.

Poate că nu este încă momentul 
pentru ca Matei Basarab să fie tre-
cut în rândul sfinţilor, însă nădăjduim 
că, pentru viaţa sa, trăită în mare 
sfinţenie şi cu multă dragoste pen-
tru Dumnezeu, pentru mulţimea cti-
toriilor bisericeşti şi pentru apărarea 
credinţei şi a valorilor acestui neam, 
Matei Basarab va fi aşezat în Sinaxa-
rul ortodox, alături de străbunul său, 
Sfântul Neagoe Basarab şi strănepotul 
său, Sfântul Martir Constantin Brân-
coveanu.

Prof. MIHAI OPRIŞA
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Sfântul Evanghelist şi Apostol Matei 
era evreu de neam şi a fost unul din cei 
12 Apostoli ai Domnului. Înainte de a fi 
chemat de Domnul să-i fie ucenic, Sfântul 
fusese vameş în Capernaum, lângă lacul 
Galileii şi se numea Levi. În vremea şi în 
zona aceea, vameşul era urât şi dispreţuit 
de popor, ca unul care era strângător de 
biruri şi le amintea că sunt supuşi roma-
nilor. A primi să fii vameş însemna,  pen-
tru ei, a primi să fii cel din urmă ticălos 
al neamului tău. Dar din acest Matei 
vameşul, Mântuitorul şi-a făcut un dum-
nezeiesc Apostol, care, cel dintâi, a scris, 
ca martor de aproape, o istorie a vieţii şi 
faptelor dumnezeiescului săuÎnvăţător. 

Ca ucenic al Mântuitorului, Sfântul 
Matei şi-a schimbat nu numai numele, 
numindu-se din Levi, Matei, ci a lepădat 
şi viaţa lui dinainte, aducând la Hristos, 
în loc de biruri, suflete de oameni, în-
cepând cu viaţa sa şi cu însuşi sufletul 
său. Drept aceea, şi Evanghelia sa, ferici-
tul Matei a scris-o în două limbi: întâi în 
evreieşte, adică în limba aramaică, pe 
care a vorbit-o şi Mântuitorul şi o vorbea 
tot poporul, iar a doua oară, prin anii '62-
'63, în greceşte, adică în limba care se 
vorbea pe atunci în toată împărăţia roma-
nilor, cu scopul ca vestea cea bună să o 
poată cunoaşte cât mai mulţi oameni. În 
sfânta lui Evanghelie, fericitul Matei de-
scrie copilăria şi faptele cele mai presus 
de fire ale Domnului, învăţătura Sa cea 
dumnezeiască, patimile Lui cele mântu-
itoare şi preamărita Lui Înviere. Dar, în 
Evanghelia sa, Sfântul Matei nu poate uita 
clipa când, stând la vamă, s-a întâlnit pen-
tru prima oară faţăîn faţă cu Mântuitorul 
şi a auzit pe Domnul zicându-i: "Vino dupa 
Mine!" (Matei 9,9-13); nu poate uita cum 
el, îndată lăsând toate, a urmat Domnului 
şi L-a primit pe Domnul în casa sa şi cum 

de atunci, Domnul l-a învrednicit de s-a 
numărat între cei 12 Apostoli ai Săi. Eu-
sebiu de Cezareea şi Sfântul Epifanie ne 
spun că, după Înălţarea la Cer a Mântu-
itorului şi după ce s-a înţelepţit cu cele 
dumnezeieşti în ziua Cincizecimii, prim-
ind puterea Duhului Sfânt, Sfântul Matei 
a scris Evanghelia sa, la rugămintea iude-
ilor veniţi la credinţăşi că Sfântul Apos-
tol Vartolomeu a dus această Evanghelie 
şi a lăsat-o în India. Tradiţia Bisericii mai 
ştie că, socotindu-şi încheiată munca sa 
de Apostol al iudeilor, Sfântul Matei s-a 
îndreptat spre alte locuri ale răsăritului, 
străduindu-se să aprindă credinţa în Hris-
tos printre perşi, etiopieni şi nubieni, 
scoţându-i din întuneric şi aducându-i pe 
calea cea adevărată a vieţii şi a mântuirii. 

Nu se ştie lămurit unde anume şi-a 
sfârşit Apostolul viaţa şi ostenelile sale. O 
tradiţie spune că Sfântul Matei ar fi prim-
it moartea de mucenic în Etiopia, fiind ars 
pe rug de necredincioşi.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei 
este pomenit de Biserică, în fiecare an, pe 
16 Noiembrie.

Prof. MIHAI OPRIŞA

SFÂNTUL APOSTOL ŞI 
EVANGHELIST 

MATEI
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Totul se află într-o continuă schimbare, 

mai ales la vârsta noastră, în perioa-
da adolescenței. Zilele trec una după 
alta, învăluite fie în monotonie, fie în 
experiențe noi și palpitante și nu reușim 
să ne dăm seama de toate schimbările 
ce se produc în jurul nostru și cu propria 
noastră persoană. De abia după câțiva ani, 
uitându-te înapoi, realizezi că totul s-a 
schimbat, nimic nu mai e la fel. Ai intrat la 
liceu un copil, ușor confuz și temător, ca 
mai apoi, după patru ani, să absolvi liceul 
la vârsta pe care toata lumea o consideră 
a maturității, 18 sau 19 ani, gata să fii pus 
față în față cu problemele vieții de zi cu zi.

Pentru mine, perioada liceului a fost una 
frumoasă, fericită și încărcată cu amintiri 
placute. Cu toate acestea, nu-mi amintesc 
multe despre primele săptămâni din liceu. 
Știu că vara dinaintea liceul a fost singura 
de care nu m-am putut bucura – greșesc, 
a mai fost și vara aceasta cu tot cu bac 
și examene pentru facultate, deoarece 
eram atât de nerăbdătoare să încep un 
nou capitol din viața mea. Așadar, vara a 
trecut greu și chinuitor, iar când a început 
toamna m-am bucurat pentru prima oară 
că vine școala. Primele săptămâni au fost 
marcate de întâlniri cu profesori noi, cu 
un alt program și cu alți colegi, totul a fost 
haotic și ușor în ceață, rămânând în urmă 
doar impresiile și sentimentele mele de 
început. 

Apoi, cu timpul, am înțeles ce înseamnă 
liceul și ce înseamnă mai exact Matei 
Basarab pentru mine. A fost prima mea 
opțiune și nu exista niciun fel de îndoială 
că aici voi intra. Și mă bucur, pentru că s-a 
dovedit a fi o alegere corectă. Liceul pen-
tru mine a însemnat  dorința de a crește, 
de a cunoaște noi persoane și de a crea noi 
amintiri, de a râde până la lacrimi, de a lua 
atât note bune, cât și note proaste, de a-ți 
forma prietenii pe viață și de a încerca lu-
cruri noi. Nu a rămas doar o dorință, însă. 
Matei Basarab este un loc în care am de-
scoperit toate aceste lucruri, am crescut, 

m-am schimbat și am văzut alte persoane 
schimbându-se. Nu regret că am ales 
acest liceu. Aici am cunoscut  atât profe-
sori inteligenți, pasionați de meseria lor, 
cât profesori care ne-au făcut să râdem 
intenționat sau nu, în orice caz, persoane 
de care îmi voi aduce mereu aminte cu 
drag. De asemenea, mi-am făcut prieteni 
buni, pe care știu că, orice ar fi, mă pot 
baza și cu care am trăit experiențe gro-
zave.

Liceul m-a învățat că toți suntem diferiți 
și că trebuie să acceptăm acest lucru, in-
diferent de ce spun ceilalți. M-a învățat 
că trebuie să fim mereu optimiști. Că tre-
buie să apreciem chiar și lucrurile mici și 
gesturile nesemnificative pe care le fac 
oamenii pentru noi, să le mulțumim și să 
încercăm să facem și noi cât mai mult bine. 
Am învățat și din experiențele negative că 
trebuie să fim puternici și să încercăm să 
nu mai punem atât de mult la suflet. Până 
la urmă, liceul nu înseamnă un sfârșit, iar 
dramele de liceu sunt doar copilării, lu-
cruri trecătoare. Este doar un capitol din 
viața noastră care ne pregătește să ne 
descurcăm pe cont propriu.

Și, ce urmează ? Urmează orice îți 
dorești tu. Este precum spune Mindy Ka-
ling, actriță americană și producătoare de 
emisiuni pentru televiziune: „Scrie-ți sin-
gur rolul vieții. Este singurul mod în care 
poți ajunge oriunde te poartă gândul. 
Desigur că e ceva mai greu, dar uneori 
suntem constrânși să ne luăm destinul în 
propriile mâini.”

ALEXANDRA IOANA ZIDARU 
absolventă a clasei a XII-a F, 2014

EXPERIENŢA 
MEA DE 
MATEISTĂ
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Ce înseamnă 
concursurile de istorie 

din CNMB pentru elevi?
De-a lungul timpului, în liceul nostru 

s-au organizat numeroase concursuri 
de istorie. Foarte mulţi elevi iubesc is-
toria. Nu vorbesc doar de cei de la pro-
filul uman. De asemenea, cei de la real 
şi-au arătat interesul pentru această 
disciplină şcolară, chiar dacă nu este o 
materie de profil. 

   Istoria este o disciplină care te introduce 
într-o lume magică în care poţi afla totul 
d e -

spre trecutul tău şi despre strămoşii 
tăi. Este lumea în care afli cine eşti cu 
adevărat, este lumea în care oricine se 
regăseşte. De aceea, elevii liceului nos-
tru şi-au arătat interesul pentru această 
disciplină, reuşind să organizeze numer-
oase concursuri cu ajutorul profesorilor 
lor. Aceste concursuri au reuşit să ne 
facă să colaborăm, ne-a făcut mai uniţi, 
dar ne-a dezvoltat şi spiritul competi-
tiv. Cu timpul, concursurile au devenit o 
tradiţie a liceului nostru. 

   În fiecare an, prin organizarea con-
cursurilor, elevii învaţă ceva în plus, se 
distrează şi îşi fac noi prieteni. Concursu-
rile se desfăşoară într-un mod interactiv 
în care elevii îşi pot exprima gândurile 
şi ideile în mod direct, fiind ascultaţi de 
ceilalţi cu atenţie. La proba finală ele-

vii trebuie să realizeze un eseu în 
care să îşi pună în valoare 

creativitatea şi origi-
nalitatea. Concur-

surile care i-au 
încântat pe 

elevii nos-
tri în de-a 
l u n g u l 

timpului 
sunt: 

• 
“Basarabia, 
pământ 
r o m â -
nesc” – 

d e d i cat 
unirii Ba-
s a r a b i e i 
cu regatul 
României 

(27 mar-
tie);
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• “Personalităţi Mateiste” – dedicat 
patronului spiritual al liceului nostru, 
voievodul Matei Basarab, în săptămâna 
“Zilele Porţilor Deschise” (noiembrie);  

• “Unirea, naţiunea a făcut-o!” – 
dedicat unirii Principatelor Române sub 
domnia lui Alexandru Ioan Cuza (24 ian-
uarie); 

• “Tradiţii europene” – dedicat 
sărbătoririi Zilei Europei (9 mai);

• “Holocaustul – genocidul împotri-
va umanităţii” – dedicate comemorării 
victimelor Holocaustului (27 ianuarie).

   În final, am cerut părerea mai multor 
colegi referitoare la dragile noastre con-
cursuri de istorie, iar fiecare şi-a expri-
mat viziunea despre desfăşurarea şi or-
ganizarea acestora: 

     “Sunt concursuri permisibile, care 
îţi dau posibilitatea să improvizezi toc-
mai pentru că sunt organizate de elevi. 
Te ajută să îţi imbogăţeşti nu numai 
cunoştinţele de istorie, ci întreaga 
cultură generală şi, prin intermediul lor, 
reuşeşti să îţi demonstrezi ţie că nu totul 
ţine de memorie, ci şi de creativitate şi 
dezvoltare.” (Roxana Stancu, clasa a XI-a 
H)

     “Pentru mine concursurile la istorie 
au reprezentat o provocare, indiferent de 
tema istorică abordată de acel concurs. 
Mereu, concursurile au fost pregătite cu 
iscusinţă de către profesorii noştri, dar 
şi de elevi. Să nu mai vorbim de intensi-
tatea concursurilor, toate desfăşurându-
se într-un ritm foarte competitiv, lupta 
pentru primul loc fiind comparabilă cu 
luptele purtate de strămoşii noştri, însă 
armele noastre sunt cunoştinţele pe care 
le-am acumulat la orele de istorie. Acest 

trăiri sunt amplificate şi de liceul nostru, 
ai cărui pereţi „respiră” istorie!” ( Alex-
andru Berbecaru, clasa a XII-a D )

     “Participarea la concursurile de isto-
rie din cadrul CNMB mi-a dat încredere în 
propriile puteri. Repetata participare la 
concursurile de istorie, dedicate zilelor 
pe care le celebrăm în fiecare an, fără 
excepţie, m-au ajutat să cunosc alţi elevi, 
care au aceleaşi preocupări şi pasiuni ca 
ale mele, fiind totodată şi răsplătită pen-
tru rezultatele obţinute” (Bungheţeanu 
Carla Iuliana, clasa a XI-a H)

“În opinia mea, concursurile de istorie 
se desfăşoară într-un mod frumos, inter-
activ şi interesant. Temele de concurs 
sunt alese binişor…deşi altele în plus nu 
ar strica...” (Marius Georgian Bobleaga, 
clasa a XI-a G)

ANDREEA MATEI
clasa a XI-a H
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Plăcerea de a face mişcare pentru 
sănătatea noastră

În ziua de 8 noiembrie 2012, a fost 
înfiinţat clubul „I<heart>sport” Matei Ba-
sarab, în sala de consiliu a  liceului nostru, 
având 64 de participanţi: 60 elevi şi 4 pro-
fesori.

Ne-am gândit că este o oportunitate 
oferită de Junior Achievements România 
de a ne permite participarea la acest pro-
gram naţional şi înfiinţarea clubului.

I <heart> sport este un program naţional, 
care face parte din programul social iniţiat 
de AstraZeneca la nivel internațional: 
Young Health Programme. Young Health 
Programme investeşțe în comunitate pen-
tru ca tinerii din întreaga lume să benefi-
cieze de sprijinul necesar pentru a-şi pro-
teja sănătatea și pentru a-și îmbunătăți 
șansele la o viață mai bună în viitor. 

Prin intermediul programului, tinerii 
vor descoperi beneficiile pe care le aduce 
sportul sănătății: mai mult optimism, vi-
talitate, încredere în sine și mulți noi pri-
eteni.

Programul I <heart> sport, vizează in-
formarea și educarea tinerilor în privinţa 
principalilor factori modificabili, care duc 
la apariția bolilor cardiovasculare și redu-
cerea riscului apariției acestor boli, prin 
derularea unui program educațional de 
sănătate și prin promovarea activităților 
sportive. 

După cum arată statisticile, frecvența 
bolilor cardiovasculare în rândul tinerilor 
este în creștere în ultimii ani. Bolile car-
diovasculare sunt o problemă majoră de 
sănătate şi principala cauză de mortali-

tate la nivel global, jumătate dintre aceste 
decese fiind asociate comportamente-
lor care debutează și sunt dezvoltate în 
timpul adolescenţei, incluzând consumul 
de tutun si alcool, obiceiurile alimentare 
nesănătoase și lipsa activităților fizice, as-
pecte deseori neglijate de tineri. 

Prin activităţile de educaţie pentru 
sănătate şi activități fizice pe termen lung, 
I <heart> sport pune bazele acestui stil de 
viață direct din şcoală. Clubul înfiinţat în 
liceul nostru, care s-a situat în ultimii 2 
ani pe locul I între cluburile din capitală şi 
primele 5 cluburi la nivel naţional, are ca 
obiective:

• încurajarea activitătilor fizice, prac-
ticarea unui sport şi formarea unor com-
portamente pentru o viaţă sănătoasă;

• să ofere membrilor oportunităţi 
şi un cadru pentru a face cat mai multe 
activităţi fizice;

• promovarea clubului în cadrul liceu-
lui şi  în cadrul comunităţii;

• parteneriate cu diverse instituţii 
pentru promovarea mişcării pentru 
sănătate.

În anul şcolar 2012-2013, colectivul de 
profesori format din: Dumitrescu Elena/
consilier educativ, Petrescu Irina/consilier 
sportiv, Urdea Carmina şi Tudor Rodica, 
împreună cu elevii claselor 9C9F şi 10B au 
demarat activitatea clubului sub deviza 
:”Elevi şi profesori, prin sport, promovăm 
un stil de viaţă sănătos”.

 Competiţiile desfăşurate în „Săptămâna 
porţilor deschise la Colegiul Matei Basar-
ab”, au atras un număr de elevi dornici să 
se întreacă cu profesorii care promovează 
şi iubesc mişcarea: Dumitrescu Elena, Pe-
trescu Irina, Horobeţ Ovidiu, Gheaţă Val-
entin, Bălaican Cristina, Oprişa Mihai, în 
meciul de volei care a devenit o tradiţie a 
liceului.

În cei doi ani de activitate, elevii clubului 

Clubul  I HEART SPORT  
MATEI BASARAB
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au organizat diverse activităţi sportive, în-
cercând să atragă tot mai mulţi elevi care 
să îşi petreacă timpul liber printre priete-
ni, făcând sport.

Dacă în primul an de activitate, am avut 
un efectiv de 90 elevi, în ultimii 2 ani, am 
atras în proiect peste 150 de elevi care au 
participat activ la toate proiectele propuse 
de comitetul de organizare: campionate 
de volei, baschet, streetball, fotbal, tenis 
de masă, tenis-fotbal, patinaj, curse de 
biciclete şi role, badminton, jogging, dans 
sportiv, step aerobic.

           Voluntarii de la Crucea Roşie  au 
participat la o şedinţă de intructaj  de  « 
Acordare a primului-ajutor în caz de en-
torse, luxaţii, fracturi ».

În anul şcolar 2013-2014, în urma 
parteneriatului cu Primăria sectorului 3, 
care ne-a susţinut material şi logistic în or-
ganizarea unei activităţi de anvergură, cu 
300 elevi, în Parcul A.I.Cuza din capitală, 
liceul nostru a caştigat locul I pe Bucureşti, 
pentru cea mai bună activitate sportivă 

organizată în săptămâna ”Să ştii mai multe, 
să fii mai bun !”.

Acţiunea a reprezentat un succes al clu-
bului, atât elevii cât şi cei 15 profesori 
participanţi au fost încântaţi de timpul 
petrecut împreună, în aer liber, făcând 
mişcare pentru sănătate.

În acest an şcolar, ne-am gândit să 
organizăm mai eficient activitatea clubu-
lui, astfel încât, am inclus în proiect 5 clase 
de elevi: 11C, 11F, 10D, 10C, 9D, împreună 
cu diriginţii: Dumitrescu Elena, Urdea Car-
mina, Dospinescu Monica, Ulete Florin, 
Oprişa Mihai şi Petrescu Irina.

Vom vorbi despre proiectele nostre tre-
cute şi planurile de viitor, despre modul în 
care dorim ca elevii noştri să conştientizeze 
importanţa mişcării şi a sportului, pentru 
o stare optimă de sănătate.

Prof. ELENA DUMITRESCU
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Legenda lui Bucur, ciobanul
Cel mai adesea este invocat numele 

legendarului Bucur, cioban care îşi 
păştea oile pe cîmpurile peste care 
azi se întinde oraşul. Urmaşii săi ar 
fi transmis onomastica asupra nume-
lui locului (toponomastica) unde îşi 
aveau locurile de păşunat, “la ai lui 
Bucur/ la Bucureşti”, după modele fo-
arte răspîndite în Muntenia: “la ai lui 
Grozavu/la Grozăveşti, la ai lui Pop/la 
Popeşti, la ai lui Văcarea/Văcăreşti”. 
Numele “Bucur” e foarte răspîndit 
în regiunile cu activitate intensă de 
păstorit, încît ajunge să se confunde 
cu însăşi ocupaţia de cioban.

Nicolae Iorga povesteşte că în timpul 
unei călătorii în Transilvania, în anul 
1918, s-a oprit să stea de vorbă cu 
un ţăran român; întrebat ce ocupaţie 
are, ţăranul a răspuns simplu,“bucur”, 
adică “cioban”. Se constată că numele 
de Bucur e foarte frecvent în regiunile 
de peste munţi, în Făgăraş, Haţeg şi pe 
Tîrnava, chiar şi la românii secuizaţi 
sub numele Bókor. Ion Conea, reputat 
geograf şi lingvist, precizează că “din-
coace de munţi, în onomastică, nu-
mele e foarte rar… Putem spune însă 
că este mult – foarte mult – probabil ca 
şi Bucur, întemeietorul său, cel puţin 
dătătorul numelui satului Bucureşti 
de pe Dâmboviţa, sat care cu vremea 
avea să devină însăşi capitala ţării, să 
fi fost şi el un cioban de dincolo”. (Ion 
Conea, St.si.cercet.geograf.LIV,1936, 
pg.30-31).

În Ţara Făgăraşului, Ştefan Pas-
ca găseşte în catastifele biseri-
cilor înregistrări ale botezurilor şi 
căsătoriilor încă din secolul al XVI-
lea, dar cu siguranţă răspîndirea lui 
este cu mult mai veche decît cea a 
primelor însemnări; numele de Bu-
cur este prezent ca atare sau în forme 
corespondente “Bucşa/ Bucşan” şi 
“Bucura”, “Bucureasa”- soţia lui Bu-
cur, ori în forme derivate ca “Bucurel/ 
Bucurenciu/ Bucureanu/ Bucurescu/ 
Bucureanu/ Bucurilă/ Bucureşteanu/ 
Bucuruş”. (Ştefan Pasca, Nume de 
persoane şi nume de animale în Ţara 
Oltului, 1936, Monitorul Oficial, 
Bucureşti).

Constantin C. Giurăscu considera că 
“bucur”, adică “cioban” este de origine 
dacă. Interesant este şi faptul că în vo-
cabularul turco-cuman, cuvîntul “ço-
ban”, citit “cioban”, înseamnă păstor 
şi, în timp, s-a răspîndit ca nume pro-
priu ocupaţional.

Ovid Densuşianu găseşte o rădăcină 
a numelui oraşului în limba albaneză, 
unde “bukure” înseamnă “frumos”, 
adică un loc frumos pentru o aşezare 
stabilă. (O.Densuşianu, Urme vechi 
de limbă in toponimia romînească, 
Bucureşti, 1898,6-12).

Ciobanii din Carpaţi, mocanii, cobo-
rau spre Tîrgovişte şi mai departe, la 
târgul de pe Dîmboviţa, aflat pe “Dru-
mul mocanilor”, care mergea până la 
“Târgul de Floci” (Târgul de Lînă), oraş 
azi dispărut, aflat în apropierea locu-
lui de vărsare a Ialomiţei în Dunăre.

Cuvintul “mocan” sau ”ciobanul 
de pin”, termen întîlnit în regiunea 
Săcele, arată locurile tradiţional difer-
ite de păstorit - plaiurile din munte, 
în opoziţie cu “cioban” - păstorul din 

De ce…
Bucureşti?
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şesuri.
Denumirile ocupaţionale diferite, 

“mocan” şi “cioban”, indică obiceiu-
rile, portul şi vorbirea deosebită a 
mocanilor, în comparaţie cu cele ale 
ciobanilor de la cîmpie. Cuvîntul “mo-
can” ar putea să-şi aibă originea în 
ungurescul “mokány”, însemnind “om 
grosolan”, înrudit cu “mokogni” adică 
“a vorbi neînţeles/ a hondrăni”, lucru 
de înteles pentru autohtoni, care i-au 
conferit uneori şi un sens peiorativ 
(moacă, mocănesc, mocăneşte,etc.).  
sursa A. Scriban, 2013

Astfel, nu ne-ar fi deloc greu să ne 
imaginăm că pe unul dintre gorgan-
ele care se înalţă şi azi peste valea 
Dîmboviţei era un loc de adunare al 
mocanilor, care şi-ar fi statornicit acolo 
loc de popas. Aici, în vadul Dîmboviţei, 
din Pădurea Vlahilor, mocanii îşi tun-
deau oile şi spălau lâna care ajungea 
la corabiile negustorilor din Târgul de 
Floci. Să mai luăm în seamă un aspect 
care ţine de obiceiurile crescătorilor 
de animale, acela de a nu se îndepărta 
de ele. De aceea, ciobanii nu intrau 
cu turmele în oraş, ci se opreau într-
un loc bine ştiut de negustorii de lână 
şi de animale. Alături de popasul mo-
canilor mai era şi un alt obor, bine cu-
noscuta “batişte”, dar de data aceas-
ta pentru ciobanii de vite -cea de la 
Văcăreşti (Văcari/ Văcarea/ Văcăreşti). 
Din această pricină, tîrgoveţii îi priveau 
pe ciobani cu un oarecare dispreţ.

Bucura mocanilor să fi fost gorganul 
unde se înalţă şi azi Mînăstirea Radu-
Vodă, cu bisericuţa atribuită lui Bu-
cur? Dacă ar fi aşa, atunci “acolo e 
leagănul cetăţii” Bucureştilor. (sursa 
Nicolae Iorga, Istoria Bucureştilor, cap.
II, pg.20).

Bucura Ilfovului
Din vremuri uitate de timp, ciobanii 

coborau din plaiurile carpatice în lungul 
văilor, până în şesurile unde îşi găsiseră 
sălaşuri de trecut asprimile iernii. Lo-
curi minunate de “iernatic”, ascunse 
în codrii Ilfovului, la apele mai tot tim-
pul liniştite ale Dîmboviţei - cea cu va-
duri bune de trecut, lîngă bălţile din 
valea Colentinei, ori pe lângă lacurile 
de pe Ialomiţa (Snagov, Căldăruşani), 
din învecinata pădure secular, Vlăsia. 
Aici găseau stufăriş pentru colibe şi 
saivane, bălţi cu mult peşte, vînatul 
pădurii şi al bărăganului, adăpost de 
vînturile aspre ale iernii şi de nemer-
niciile străinilor. Dacă dacicul “bucur” 
înseamnă cioban, locul de întîlnire la 
iernatic al bucurilor s-ar numi “bucu-
ra”, cuvînt tot de origine dacă.

Locul statornic de iernatic al bucu-
rilor de pe valea Dîmboviţei, în Ilfov, 
se va numi Bucur-eştii, după modele 
recunoscute: ai lui Ploaie/ Ploieşti; ai 
lui Pitu ori Pitea/ Piteşti. Toponimul 
de Ilfov se trage de la pădurile de 
anin - Elhov, în slavă - care înconjurau 
cîmpul dintre Dîmboviţa şi Ialomiţa. 
Chiar denumirea rîului se trage tot 
de la pădure şi înseamnă “ stejerică/
stejărel” sau “stejariş” (Ştefan Nico-
laescu, Cum au ajuns Bucureştii capi-
tal) ca nume colectiv. Pe Dîmboviţa, pe 
Argeş sau pe Ialomiţa vor mai fi fost 
bucure, dar prin poziţia ei, asta a fost 
cea mai însemnată şi, poate că tocmai 
de la un astfel de bucur, a pornit şi leg-
enda întemeierii oraşului de către cio-
banul Bucur.

Oraşul bucuriei
Dionisie Fotino în “Istoria generală a 

Daciei”, considera că înălţarea ziduri-
lor Curţii Vechi a Cetăţii Bucureştilor 
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datează din anul 1383, cînd “Mircea-
Voda l-a fundat de bucuria victoriei ce 
a repurtat împotriva sultanului Baiazid 
Ilderim”. Iosif Genilie preia opiniile al-
tor istoriografi consemnînd în lucrarea 
sa “Geografie istorică, astronomică, 
naturală şi civilă” că “Bucureşti ce va 
să zică loc de bucurie,…s-au numit de 
la stăpînul acestui loc, anume Bucur, a 
cărui mică biserică se arată pe un deal 
între Radu-Vodă şi Dîmboviţa, pe cînd 
Radu Negru Basarab a pus aici locu-
itorii”.

Freundenstadt, Oraşul Prieteniei
O ipoteză inedită a fost formulată de 

capitanul austriac Franz Joseph Sulzer, 
ce a fost adus de către Alexandru Ipsi-
lante în anul 1776 ca profesor la pal-
atul domnesc. Sulzer a scris o “Istorie 
a Daciei Transalpine”, iar într-unul din-
tre capitole descrie Bucureştiul vremii 
sale şi unele localităţi din Ilfov. Despre 
numele oraşului afirma că denumirea 
de Bucureşti ar veni de la “bucuros/ 

bucurie”, dar îl traducea în germană 
că “Freundenstdt” sau Oraşul Pri-
eteniei. O explicaţie la traducerea în 
germană a numelui oraşului o găsim 
în textul lui Sulzer, care pomeneşte de 
numărul mare de locuitori turci, greci, 
saşi, bulgari, sîrbi şi evrei de aici dar si 
de religiile atit de diferite ale acestora 
(catolici, greco-catolici, musulmani, 
mozaici), care vieţuiesc în bună pri-
etenie cu romînii ortodocşi.

Oraşul lui Buga
Dimitrie Pappasoglu consemnează 

în “Istoria fondării oraşului Bucureşti” 
că numele oraşului se trage de la un 
proprietar de moşie din mahalaua Do-
broteasa, din neamul boierilor Hereşti. 
Colonelul Pappasoglu precizează că 
“după numele lui Buga, numindu-se 
Bucureşti, fiind început pe moşia sa”.

Bucur, neam de Basarab
“După numele lui Bucur s`a făcut 

Bucureşti” scrie Olga Greceanu recu-
noscînd că legendele ascund adevăruri 
dar şi multă fantezie. Dacă pentru 
numele oraşului autoarea da crezare 
legendei, pentru sorgintea lui Bucur, 
aceasta scrutează fantasticul. Olga 
Greceanu îl consideră pe Bucur ca fiind 
acel nobil(?) descălecător care a pus 
piatra de temelie urbei dîmboviţene 
dar şi ctitor al bisericii care-i poartă 
numele(menţionare eronată). Nobilul 
Bucur este “scoborîtorul familiei Ba-
sarab”, una dintre cele mai vechi şi mai 
nobile familii din Transilvania. Ba mai 
mult, Bucur se arată că ar fi fost chiar 
o rudă îndepărtată a Regelui Carol de 
Hohenzollern şi a Reginei Elisabeta.

Bucur …
Diplomaţi în trecere sau doar călători 

prin Ţara Românească au consemnat 
legenda lui Bucur întemeietorul, dar 
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într-un mod cel puţin bizar. François 
Recordon pomeneşte în scrisorile sale 
că Bucur ar fi fost pescar; pentru pas-
torul anglican Robert Walsh, Bucur 
era un boier, ori negustor bogat ca în 
consemnările lui Raoul Perrin. În me-
morialul misionarului Blasius Kleiner, 
se precizează că numele oraşului ar 
proveni de la un cioban de pe malurile 
Dîmboviţei sau de la un haiduc vestit 
prin aceste părţi.

În lucrarea sa, “Istoria culturii 
romîneşti”, istoricul P.P. Panaites-
cu face deosebirea dintre modurile 
în care au apărut şi evoluat oraşele 
medievale din vestul şi centrul Euro-
pei, în comparaţie cu cele est-euro-
pene. Astfel, istoricul considera că 
oraşele romîneşti au evoluat “prin 
trecerea pe cale economică de la 
obştea ţărănească la o comunitate 
oraşenească”. În concluzie, activitatea 
comercială a fost faptul hotarîtor în 
întemeirea şi evoluţia tîrg-urilor. Stu-
diile lui A. D. Xenopol, Dimitrie Onciul 
sau ale lui Nicolae Iorga generalizează 
ideea istoricului belgian Henri Pirenne, 
care arăta că elementul determinant 
în constituirea oraşelor medievale 
româneşti din spaţiul extracarpatic 
l-ar fi reprezentat comerţul.

Alcătuirea târgului de atunci s-a 
păstrat peste veacuri, pînă în vre-
mea oraşului modern. El cuprindea 
o “vatră” ocupată de case, prăvălii, 
curţi şi grădini, un “hotar al târgu-
lui” cu ogoare, livezi, vii şi păşuni, 
un “ocol” exterior hotarului târgului, 
extins peste vetrele mai multor sate. 
Din punct de vedere social, populaţia 
majoritară a târgului era formată din 
meşteşugari şi negustori.

Prof. AURELIAN ENE
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Probabil ca mulţi au zâmbit, au dat 
din cap şi au trecut mai departe la au-
zul acestor cuvinte. Alt citat (au gândit 
probabil) de scris în jurnalul adolescen-
tului miop…Dar, surprinzător pentru 
societatea de astăzi, din când în când, 
mai sunt unii care nu trec mai departe 
aşa uşor, nu dau din cap aşa repede şi 
nu scriu înainte de a reflecta şi a-şi asu-
ma spusele. 

Competiţia este un joc, dar şi o artă 
ce este învăţabilă. Satisfacţiile vin în 
timp, par a cădea câteodată din cer 
cu un premiu răsunător, dar, de fapt, 
nimic aici nu este întâmplător sau la 
voia sorţii. De aceea, competiţiile sunt 
un lucru vital pentru noi toţi, dacă vrem 
să reuşim, dacă vrem să arătăm că ne 
respectăm şi că îi respectăm şi pe alţii, 
dacă vrem să ne depăşim condiţia şi să 
evoluăm. 

Scopul competiţiilor de limba 
engleză nu este altul decât cel al tu-
turor competiţiilor, poate cu un plus 
ce ţine de limbă străină şi de abili-
tatea de a-ţi înfrânge frica de a depăşi 
această barieră lingvistică. Scopul este 
să dezvolte, să promoveze şi să apre-
cieze creativitatea elevilor, să dezvolte 
deprinderi de comunicare coerentă, 
expresivă, convingătoare, să ofere ele-
vilor oportunităţi de exprimare a ide-
ilor, atitudinilor, valorilor şi principi-
ilor lor, să promoveze limba engleză, 
să aprecieze buna cunoaştere a ei şi 
să aducă familia şi comunitatea locală 
mai aproape de şcoală.

Toţi putem fi veritabili competitori!
“Fiecare avem în noi sensibilitatea 

în aprecierea sentimentelor celorlalţi, 
deschiderea spre comunicare, sprijin şi 

împărtăşire de idei, încrederea că noi 
înşine alegem ce vrem să fim şi că nimic 
nu este întâmplător. Trebuie doar să ne 
reamintim, din când în când, acest lu-
cru şi să reamintim şi altora că avem 
aceste calităţi, chiar dacă, de multe ori, 
nu le mai observăm. Rostul cititului şi 
al scrisului este nu să ajungem undeva, 
ci să ne dăm seama că suntem deja ac-
olo! Astfel, concursurile de creativitate 
ne dau posibilitatea de a ne crea pe noi 
înşine şi de a ne trăi experienţele. Să nu 
uităm că avem nevoie de cineva cu care 
să ne împărţim desăvârşirea, iar limba 
lui Shakespeare este cheia potrivită 
pentru deschiderea uşilor spre orizon-
turile întregii lumi. Un adevărat profe-
sor nu este cel ce ştie cel mai mult, ci 
cel care îi face pe cei mai mulţi să ştie.” 
(Prof. Roxana Neaţu premiul I naţional 
la concursul de eseuri în limba engleză 
2013 Shakespeare School Essay Com-
petition; Publicaţie Naţională – site 
Shakespeare’s School)

Iată cum unul dintre ucenici, un elev 
obişnuit de la clasa a XII-a A, profilul 
matematică-informatică, şi-a depăşit 
limitele, şi-a deschis mintea şi sufle-
tul şi sperăm că a ajuns să-i motiveze 
şi pe colegi în a se exprima liber şi 
corect. O adevărată lecţie de viaţă! O 
frântură din gândurile ei sună cam aşa: 
“Concentrează-te în a-ţi bate propriile 
recorduri zi de zi! Succesul este o luptă  
pe care trebuie să o duci singur, nu-
mai cu tine. Viaţa iţi pune piedici cu un 
scop: să-ţi lumineze calea în direcţia ce 
îţi este destinată. Aşa că ...zâmbeşte!! 
Cum să faci asta? Prefăcându-te sau 
mimând? În niciun caz.. Lasă lumea să 
vadă că eşti mai puternic astăzi decât 
erai ieri şi…vei fi puternic! Fii atent 
şi vei observă că ai dreptate de mult 
mai multe ori decât crezi!” (Bianca 
Ţăpescu- reprezentant al Bucureştiului, 
finalist naţional la clasa a XII-a, „Speak 
Out” - Drama Competition, 2014, Na-

“Viaţa este o competiţie cu 
acces gratuit”
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tionals Braşov - Concurs de creativitate, 
monologuri şi actorie în limba engleză 
sprijinit de Educaţional Drama Associa-
tion România şi Corpul Păcii).

Să nu uităm deci că, aşa cum mulţi au 
spus-o de-a lungul vremii şi a vremurilor, 
“Viaţa este o competiţie cu noi înşine!” 

Depinde de noi să fim câştigători sau 
învinşi, dar abilităţile de a fi competi-
tivi în oricare domeniu le dezvoltăm de 
când am făcut primii paşi... la şcoală!

Prof. Roxana Neațu 

PATRICK MODIANO 
UN MARCEL PROUST AL 

TIMPURILOR NOASTRE
Relativ puţin cunoscut publicului 

de carte din România, Patrick Mo-
diano este totuşi unul dintre scriito-
rii cei mai aclamaţi şi mai premiaţi 
în Franţa ultimelor decenii.  Premiul 
Nobel pentru literatură, obţinut în 
2014 de scriitorul francez vine să în-
cununeze o carieră literară, presărată 
cu nenumărate disticţii: Premiul Roger 
Nimier (1968), Marele premiu al Acade-
miei franceze (1972), Premiul Goncourt 
(1978), Marele premiu de literatură 
Paul-Morand (2000), Premiul Bibliotecii 
Naţionale a Franţei şi Premiul Margue-
rite-Duras (2011) etc.

Născut la Paris, pe 20 iulie 1945, fiu al 
unui evreu de origine italiană şi al unei 
mame flămânde, Modiano se apropie 

de literatură la o vârstă fragedă. După 
o copilărie şi o adolesceţă marcate ire-
mediabil de absenţa părinţilor şi de 
moartea prematură a fratelui mai mic, 
tânărul Patrick, înscris la Facultatea 
de Litere la Sorbona, frecventează bo-
ema intelectuală de la Cafeneaua Flore, 
unde îl cunoaşte pe Raymond Queneau. 
Prin intermediul acestuia va ajunge să 
participe la cocktailurile Editurii Gal-
limard, unde  va publica, de altfel, în 
1968, primul său roman, La Place de 
l’Etoile. Despre debutul său scriitoric-
esc, pus sub semnul unei ˮfatalităţi’’ 
creatoare, Modiano avea să noteze: 
ˮAm început să scriu poezii pe la nouă 
sau zece ani. Pe la cincisprezece ani am 
avut mai multe încercări de roman, dar 
nu depăşeam niciodată patruzeci de 
pagini. În timpul verii ’66 am început să 
scriu La Place de l’Etoile. Manuscrisul 
era deja gata la Crăciun.ˮ

Dintre cele aproximativ treizeci de 
romane ale sale, publicate într-un ritm 
susţinut începând cu 1968, cităm:  La 
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Ronde de nuit (1969), Leş Boulevards 
de ceinture  (1972),  Villa triste (1975),  
Rue des Boutiques obscures (1978), 
Dimanches d’août (1986), Vestiaire de 
l’enfance (1989), Dans le café de la jeu-
nesse perdue (2007). Dintre acestea, 
au apărut traduse în limba romana Bu-
levardele de centură (Editura Univers, 
1975), Micuţa Bijou (Editura Humani-
tas, 2003), Dora Bruder (Editura RAO, 
2006) şi În cafeneaua tinereţii pierdute 
( Editura Art, 2012).

 Deloc întâmplător, Patrick Modiano 
este considerat de critică un Marcel 
Proust al timpurilor noastre. Universul 
său literar se axează pe trăirile interio-
are, pe sesizarea celor mai fine nuanţe 
ale evoluţiilor sufleteşti, într-un soi de 

autoficţiune, care are ca scop recu-
perarea tinereţii pierdute. Deşi nu 
cunoaşte direct rigorile ocupaţiei na-
ziste, Modiano se apleacă intens asu-
pra acestei perioade, în primele trei 
romane ale sale, ca parte a  acestui 
efort de recreare cathartică a trecu-
tului, în căutarea propriei identităţi. 
Motivaţia juriului Nobel este de altfel 
seminficativă în acest sens: ˮPentru 
arta memorialistică cu care a evocat 
destinele umane cele mai obscure şi 
a dezvăluit universul ţărilor aflate sub 
ocupaţieˮ. 

În anul 1975, Modiano scrie sce-
nariul filmului Lacombe Lucien, real-
izat de Louis Malle, şi care va deveni 
unul din filmele iconice ale deceniului 
8. Povestea este plasată tot în Franţa  
ocupată, iar destinul eroului este mar-

cat de frământări interioare, care-l 
fac reprezentativ pentru o întreagă 
generaţie dezorientată şi forţată 

să se maturizeze prematur.
 “În ce mă priveşte, am 

hotărât să fiu cel mai mare scri-
itor evreu francez, după Mon-
taigne, Marcel Proust şi Lou-
is-Ferdinand Célineˮ, declară 
undeva Raphaël Schlemilo-
vitch, naratorul din romanul 
La Place de l’Etoile. Un ţel 
asumat, se pare, de Modia-

no însuşi, şi pe care recentă 
distincţie primită îl face să nu 

pară imposibil de atins.

Prof. IRINA LEMNEAN
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Oamenii sunt fiinţe complicate, cu 
pretenţii deosebite pe toate planurile, 
mai ales în materie de muzică. Eveni-
mentele organizate de Arena DnB sunt 
unele dintre cele mai exclusiviste, nu 
din punctul de vedere al extravaganţei 
sau mai ştiu eu ce va trece prin cap 
când auziţi cuvântul acesta, ci pentru 
că vibeurile exprimate în parcul Carol 
nu sunt unele de tip comercial. Aces-
tea sunt loiale unui grup restrâns de 
oameni, dependenţi de muzică bună. 
Fiecare gen are ascultătorii săi, nu? 
Sunt bucuros să vă anunţ că weeken-
dul trecut s-a dat startul unui nou an 
plin de surprize şi reuşite la Arenele Ro-
mane împreună cu cei de la Hospitality, 
prieteni buni de-ai noştri din câte am 
observat! 

 Ideea e ca la "arene" nu vii cu 
cea mai frumoasă încălţăminte a ta, 
nu se cuvine. Genul acesta de petrec-
eri sunt făcute pentru a te elibera de 
prejudecăţi. Nu mă înţelegeţi greşit, nu 
zic că mie îmi place să mă destrăbălez, 
doar că înţeleg noţiunea de rave şi 
e ok, nu judec. Un alt motiv pentru a 
nu purta încălţările de duminică, cum 
se spune, e aglomeraţia. Şi pe lângă 
aglomeraţie sunt şi multe emoţii, nu 
atât pentru că este primul eveniment 
marca Arena DnB din ultimele 3 luni, 
cât mai ales pentru puştii de sub 16 ani 
de la intrare. Este destul de amuzant să 
le vezi fetişoarele de 14 ani de-a drep-

tul speriate şi indignate într-o oarecare 
măsură, gândindu-se la o multitudine 
de soluţii în grup (brainstorming)....

Lăsând detaliile legate de public la o 
parte, sonorizarea mi s-a părut grozavă! 
Aceasta a fost deja a treia ediţie Are-
na DnB, marca Hospitality, avându-i ca 
invitaţi pe Fred V & Grafix Logistics şi 
S.P.Y., un fel de golden boy al genului 
muzical în cauză. Ce-aş putea să vă mai 
spun eu despre muzică? Aţi fost acolo, 
aţi simţit, e de ajuns, depinde de fiec-
are ce stare i-a fost indusă. Problema 
e că dnb-ul nu poate fi exprimat prin 
cuvinte, sunt pur şi simplu sunete într-
o armonie inerentă. 

 Pentru a participa la un asemenea 
concert într-o atmosferă open air, tre-
buie să te prezinţi cu 30 RON în avans la 
Boarder`s sau 40 la intrare şi îţi trebuie 
noroc pentru o vreme bună (open air e 
cel mai marfă). Am observat o scumpire 
faţă de semestrul trecut de "arene". Mi 
se pare mie sau biletul era 25 RON? De 
ce Arena DnB???? De ce l-aţi scumpit ?! 

În mare parte, evenimentul nu mi s-a 
părut extraordinar, ba din contră, a fost 
destul de modest. Probabil aşteptările 
mele au fost prea mari, poate este 
vârsta, am îmbătrânit, nu ştiu ce să zic 
saaaaaau cei de la Arena DnB doar au 
pregătit terenul pentru Caspa!!! Can`t 
wait till 18.10.2014!!!

Până la următorul eveniment: Stay 
ON! You have the key, OPEN the NIGHT!

ANDREI EPÎNGESCU
clasa a XII-a G

Review ON: 
Hospitality România @

arena DnB 2 0 0 9 2 0 1 4
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Pe data de 17 noiembrie 2015, Colegi-
ul Naţional "Matei Basarab" aniversează 
155 de ani de la înfiinţarea lui. Cu 
această ocazie, elevii şi cadrele didac-
tice au pregătit un spectacol artistic ce 
se va desfăşura pe dată de 14 noiembrie 
2015, în Sala de Festivităţi a Colegiului.

 Evoluţia artistică la care au fost invitaţi 
şi foşti membri ai Colegiului Naţional 
“Matei Basarab” a fost concepută ca un 
"crescendo", ţinând seama de complex-
itatea ei. Vor evolua pe scena noastră 
muzicieni, instrumentişti, cântăreţi, 
dansatori, dar şi trupa de teatru, care 
ne-a obişnuit an de an cu reprezentaţiile 
sale. Evident, mişcările dansatorilor 
vor adăuga spectacolului un plus de 
eleganţă. Muzica ne va dărui o armonie 
emoţionantă, va fi o adevărată evadare 
din cotidianul tern.

Această manifestare va aduce şi un 
omagiu foştilor artişti care ne-au încân-
tat auzul până în vara aceasta. Amin-
tim pe Andrei Duţu, cunoscut interpret 
care devenise sufletul liceului, sau, mai 
modest, o adevărată vedetă. În mo-
mentul actual este bursier în Anglia şi 
îi dorim ca vocea sa de aur să delecteze 
şi meleagurile lor aşa cum a făcut-o şi la 
noi. Reamintim că repertoriul său com-
plex şi variat a ridicat prestigiul artistic 
al instituţiei noastre.

 Alături de noi va reveni o altă mare 
voce, Marius Dumitrache. Din anii ante-
riori, vocea sa inconfundabilă  ne-a adus 
piese cunoscute precum: "Amintire cu 
haiducii","La Bamba","Fata din vis".

Un alt interpret de valoare, Tudor Bar-
bu, un nou venit, îl va înlocui pe Vlad 

Cioceanu, cel care ani de zile ne-a făcut 
să vibrăm în ritmul tobelor sale. Ne 
bucurăm că ne-a lăsat un discipol.

Printre noile staruri care şi-au făcut 
apariţia în incinta şcolii noastre, amin-
tim câteva nume, precum: Iulia Cherteş, 
o pianistă de mare virtuozitate, pe care 
liceul nostru a "achiziţionat-o" de la 
Colegiul Naţional de Artă Dinu Lipatti; 
Roxana Cârciova, o voce care va încinge 
atmosfera cu inflexiunile ei, Diana Ban-
cov, o fată de peste Prut ale cărei cân-
tece ne vor duce cu gândul la nesfârşitele 
stepe ale Rusiei.

Menţionăm şi alte nume care sunt 
puţin mai cunoscute, precum: Luca 
Gospodinov şi Chenciu Liviu, doi chi-
taristi de excepţie, Alexandra Munte-
anu, o voce care se plimbă prin mai 
toate repertoriile, Lidia Crişan, folclo-
rista noastră care anul trecut ne-a  adus 
multe premii şi Denisa Trofin, un nume 
deja consacrat în lumea media. Evident 
că artiştii noştri sunt mult prea mulţi ca 
să îi mai amintim aici, dar ne vom bu-
cura să-i descoperiţi la spectacol.

Nu putem să nu menţionăm şi prestaţia 
deja cunoscută a prezentatoarelor no-
astre: Manea Maria şi Borhan Alecsan-
dra, care prin textele lor vor putea să 
integreze toate numerele artistice într-
un tot unitar.  Sperăm ca muzicienii şi 
artiştii noştri să continue momentele 
de spectacol care se vor mai ivi şi cu 
alte ocazii.

Mulţumim direcţiunii Colegiului 
Naţional Matei Basarab, fără de care 
acest moment artistic nu se putea 
desfăşura, precum şi profesorilor orga-
nizatori: Viorel Chiţimia, Irina Petrescu,  
precum şi celorlalţi profesori care au 
fost alături de noi.

Prof. ADRIAN RUNCEANU

BASARAB...
MUZICAL
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Miron Nicolescu a fost un matemati-
cian român, membru titular al Acad-
emiei Române. Se povesteşte că, fiind 
elev în clasa a 3-a, învăţătorul i-a dictat 
o problemă la tablă. Acesta nu termi-
nase de dictat enunţul problemei, însă 
elevul Nicolescu o rezolvase deja. De la 
această întâmplare, învăţătorul îl apela 
cu “micul inginer”. Nu va deveni inginer, 
ci un mare profesor şi un renumit sa-
vant. 

Mutându-se alături de tatăl său la 
Bucureşti, Nicolescu devine elev la 
Colegiul Naţional “Matei Basarab”. 
Aici, la îndemnul profesorului său de 
matematică, s-a abonat la revista “Gaze-
ta Matematică”: “De la început am ştiut 
că nu voi putea urca mai sus în cer-
cetarea adevărurilor matematice decât 
muncind necontenit.” Aşadar, au urmat 
numeroase publicaţii în această revistă, 
fiind alături de aceasta şi de problemele 
sale de-a lungul întregii vieţi.

După terminarea studiilor la Facul-
tatea de Matematică a Universităţii 
Bucureşti, pleacă la Paris, unde se în-
scrie la École Normale Supérieure și 
la Sorbona. De-a lungul vieţii sale, 
matematicianul a participat la nu-
meroase conferinţe şi simpozioane 
internaţionale, reprezentând fie Aca-
demia, fie matematica românească, 
printre care: Moscova, Paris, Praga, 
Pisa, Roma, Bologna şi Tbilisi.

Toţi specialiştii apreciază opera 
matematică a academicianului ca 
impresionantă prin unitatea, pro-
funzimea şi eleganţa ei. Domeniul 
de cercetare preferat a fost Analiza 
Matematică, tratatul său ocupând 
un loc aparte în literatura naţională 
şi mondială de specialitate. Succesul 
acestui tratat se datorează expunerii 
riguroase, clare şi îmbinării armonio-

ase între aspectele de analiză clasică 
şi cele de analiză funcţională. Pe lângă 
acest tratat, Nicolescu a scris o sumede-
nie de articole, precum: “Teoreme din 
geometria analitică”, “Sur les functions 
de bitpoint et les functions aréolaire”, 
“Sur les fonctions harmoniques et sous 
- harmoniques d′ordre”, “Funcţii poliar-
monice aproape periodice”, “Structura 
soluţiilor ecuaţiilor cu derivate parţiale 
de tip eliptic sau de tip parabolic”. 

Miron Nicolescu era prin excelenţă 
antipodul matematicianului legendar. 
El era întotdeauna îmbrăcat elegant, 
având o fire blajină şi cumpătată. Avea 
un echilibru interior deosebit, radi-
ind bunătate, căldură, generozitate şi 
stăpânire de sine. “Până la proba con-
trarie, pentru mine orice om este bun şi 
îi accord atenţie”, afirma el. 

Henri Cartan şi A. Hocquenghem con-
chid că “Miron Nicolescu poate fi mân-
dru de opera sa”, respectiv “Viaţa sa a 
fost un exemplu de devotement pentru 
familie, pentru ţara sa, pentru ştiinţă.”

Camelia Stoian

Miron Nicolescu
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Rolul profesorilor în promova-
rea interculturalităţii, diversităţii şi 
toleranţei, principiului nediscriminării.

Printr-un studiu efectuat de către 
Institutul de Cercetare a Calităţii 
Vieţii al Academiei Române, 2010, se 
evidenţiau o serie de ”aprecieri priv-
ind accesibilitatea învăţământului, în 
funcţie de educaţie şi de ocupaţie, me-
diu rezidenţial, venituri şi vârstă”. 

Sistemul de învăţământ din România 
a trecut în ultimii ani prin schimbări la 
nivelul conţinutului şi organizării, cu 
scopul declarat de creştere a egalităţii 
de şanse a populaţiei în faţa educaţiei şi 
de asigurare a calităţii învăţământului. 

Acestea sunt obiectivele sistemului 
de învăţământ în toate ţările democrat-
ice, ceea ce le diferenţiază este distanţa 
dintre ce şi-au propus şi rezultate.

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
a realizat cercetarea Calitatea vieţii 
2010, folosind un eşantion reprezenta-
tiv de 1161 de persoane, în vârstă de 
peste 18 ani, în 78 de localităţi, din care 
au rezultat :

•Cu cât oamenii sunt mai educaţi, 
cu atât apreciază accesibilitatea 
învăţământului mai favorabil. Categori-
ile aflate „mai aproape” de sistemul de 
învăţământ, care au petrecut în interi-
orul acestuia o perioadă îndelungată de 
timp, sunt înclinate să aprecieze pozitiv 
accesibilitatea acestuia. 

•Categoriile care au avut o experienţă 
redusă de natură educaţională sau care 

şi-au încheiat contactul cu şcoala cu 
mai mult timp în urmă (pensionarii), 
tind să evalueze negativ şansele de ac-
ces la învăţământ, fie pentru ei, fie pen-
tru cei apropiaţi. 

Concluzie: Atunci când nive-
lul de educaţie, atins de către o 
persoană, depinde în mare măsură de 
particularităţile individuale şi de grup 
- venituri, sex, origine socială, mediu 
de rezidenţă – avem de-a face cu in-
egalitate de şanse de acces şi succes 
în educaţie, care pot conduce la: vi-
itoare inegalităţi de venituri, de şanse 
de ocupare a unui loc de muncă, care 
afectează pe termen lung calitatea 

vieţii societăţii în ansamblu.
Principalele criterii în funcţie de care 

este evaluat un sistem de învăţământ 
sunt:

•gradul de accesibilitate al acestuia, 
adică şansa egală oferită tuturor indi-
vizilor de a urma forma, tipul, special-
izarea dorită, respectiv, 

•calitatea învăţământului oferit.
Rolul profesorilor, sprijiniţi de cul-

tura propriei organizaţii şcolare, prin 
relaţii de parteneriat cu alte instituţii, 
este de a utiliza mijloacele oferite de 
educaţia formală şi nonformală, în ve-
derea promovării interculturalităţii, 
diversităţii şi toleranţei, principiului 
nediscriminării.

Care este relaţia între cultură şi 
educaţia interculturală?  

”CULTÚRĂ, culturi, s. f. 1. Totalitatea 
valorilor materiale şi spirituale create 
de omenire şi a instituţiilor necesare 
pentru comunicarea acestor valori. 
Faptul de a poseda cunoştinţe variate 
în diverse domenii; totalitatea acestor 
cunoştinţe; nivel (ridicat) de dezvoltare 

Accesibilitatea 
învăţământului în 

România 



29

Perpetuum Mobile - decembrie 2012
Perpetuum Mobile - noiembrie 2014

intelectuală la care ajunge cineva. ◊ Om 
de cultură = persoană cu un nivel in-
telectual ridicat, care posedă cunoştinţe 
universale multe şi temeinice. Din fr. 
culture, lat. cultura. Sursa: DEX '98 ”.

Comunicarea interculturală se face 
între persoane/ grupuri care fac parte 
din culturi diferite. 

Un posibil model al culturii este ice-
berg-ul: ”părţile vizibile ale culturii sunt 
expresia părţilor sale invizibile” .

Pe baza acestui model, sunt câteva 
părţi vizibile: arhitectura, arta, gătitul, 
îmbrăcămintea, ritualurile, muzica, lim-
ba, fundaţia puternică a culturii fiind 
mai greu de observat: istoria grupuri-
lor de oameni care păstrează valorile, 
normele, mentalităţile, concepţiile lor 
despre viaţă, spaţiu, natură, timp, etc.

Este dificil să înţelegem oamenii care 
provin din medii culturale diferite – 
pentru că avem acces la părţile vizibile 
ale „iceberg-ului”, nu la fundamentul 
acestuia, adică la esenţa învăţării inter-
culturale.

Educaţia interculturală:
-vizează dezvoltarea unei educaţii 

pentru toţi, în spiritul recunoaşterii 
diferenţelor ce există în interiorul 
aceleaşi societăţi; 

-face posibile relaţiile dintre şcoală 
şi alte spaţii educative, prin activităţi 
informale, în viaţa de zi cu zi, dezvoltă 
capacităţile de interacţiune şi co-
municare, între elevi şi lumea care îi 
înconjoară;

Educaţia interculturală nu este o 
nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci 
o metodologie ce caută să integreze, 
noţiuni ale psihologiei, antropologiei, 
ştiinţelor economice, politicii, eticii, 
culturii, artelor, istoriei, geografiei, pen-

tru a transmite informaţii folositoare 
cetăţenilor care trăiesc în societăţi plu-
riculturale. 

Învăţământul tradiţional era centrat 
pe ideea: ”o şcoală pentru toată lumea”, 
pentru a diminua diferenţele şi ţintind 
integrarea socială. 

Astăzi, în contextul globalizării, prob-
lema este cum să valorificăm diferenţele 
culturale şi în acelaşi timp, cum să 
realizăm integrarea culturală autentică 
în procesul de educaţie, în primul rând 
la şcoală şi mai târziu in societate?

Principiile interculturalităţii se 
concentrează pe respectul ac-
tiv pentru diferenţă, înţelegerea 
mutuală, toleranţă, furnizarea 
egalităţii oportunităţilor, combaterea 
discriminării. 

Demersurile privind educaţia 
interculturală sunt influenţate şi de 
personalitatea culturală a profesorului, 
de stilul său de comunicare, de propriul 
său sistem de valori . 

Educaţia desfăşurată într-o 
perspectivă interculturală ar trebui să 
aibă în vedere:
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-stabilirea unui model de relaţionare 
la nivel instituţional, centrat pe inte-
grare, nu pe asimilare, care să valori-
fice deopotrivă potenţialul cultural al 
elevilor şi profesorilor, aportul deose-
bit al părinţilor, în rezolvarea oricăror 
neînţelegeri interculturale;

-adaptarea interculturală a mate-
riilor de predat, a practicilor şcolare 
prin apelarea la o pedagogie activ-
participativă, diferenţiată, care ţine 
seama de achiziţiile prealabile şi de 
particularităţile fiecărui elev, pentru a 
promova o egalitate reală a şanselor 
educaţionale;

-extinderea învăţării în medii non-
formale/ informale, prin valorificarea 
resurselor oferite de procesul de glo-
balizare a informaţiei, pentru oricine 
are acces la calculator şi la Internet;

Cât priveşte metodologia didactică, 
se pot utiliza:

-metode active care să solicite intere-
sul şi creativitatea elevilor şi

-procedee specifice formării compor-
tamentelor interculturale, în activităţi 
ca: realizarea de proiecte, anchete prin 
interviuri, jurnale de clasă, povestiri, 
interpretări de roluri, manifestări teat-
rale, dezbateri de idei plecând de la stu-
dii de caz, discuţii asupra unor probleme 
cu impact asupra vieţii şcolii, exerciţii 
de reflecţie critică şi constructivă. 

Utilizarea unor "documente auten-
tice", ca : fotografii, alte resurse ofer-
ite de către mass-media şi Internet, va 
permite pătrunderea lumii reale în sala 
de clasă şi acumularea unor informaţii 
diverse asupra obiectelor, culturilor şi 
limbilor pe care le studiază elevii.

Gama de activităţi în şcoală tre-
buie centrată pe practici specifice 
manifestărilor culturale de nivel comu-

nitar:  
-invitarea în mediul educativ a unor 

personalităţi, care reprezintă culturi 
diferite;

-utilizarea bibliotecilor, care dispun 
de lucrări prezentând drepturile omu-
lui şi libertăţile fundamentale, expuneri 
ale unor evenimente istorice sau con-
temporane, documente în diferite limbi

-participarea la evenimentele cul-
turale şi sărbătorile locale, vizitarea de 
muzee şi expoziţii; 

-parteneriate şcolare, care oferă 
o ocazie concretă a schimbului şi 
solidarităţii, între grupuri de şcoli din 
alte regiuni lingvistice, sau din alte ţări;

-colaborarea cu asociaţiile locale sau 
internaţionale, mai ales cu cele nongu-
vernamentale, ale căror obiective sunt: 
educaţia interculturală, respectarea 
drepturilor omului, emanciparea gru-
purilor minoritare, pacea, dezvoltarea 
şi protecţia mediului;

-celebrarea unor evenimente specia-
le, ca:

• ”Ziua Universală a Drepturilor Copi-
lului”  - 20 noiembrie, ca şi 

•”Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului”  - 10 decembrie

Cu scopul de a elimina din istoria 
umanităţii flagelul războiului şi de a 
reafirma lupta pentru drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, 
precum şi a naţiunilor mari şi mici, 
entităţi grav afectate de conflictele 
armate şi de regimurile dictatoriale, 
ONU a adoptat la 10 decembrie 1948 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, completată ulterior cu alte 
documente.
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Perpetuum Mobile - decembrie 2012
Perpetuum Mobile - noiembrie 2014

”Ziua Europei”   
La 9 mai 1950, Robert Schuman, 

ministrul de externe al Franţei, a pro-
pus Germaniei, dar şi altor state eu-
ropene, să pună "bazele concrete ale 
unei federaţii europene indispensa-
bile pentru menţinerea păcii", ceea ce 
a  reprezentat punctul de pornire al 
construcţiei Europei unite.

”Ziua Europeană a Limbilor”  
Limba este un element-cheie al 

identităţii culturale. 
Moto-ul Uniunii Europene, „Unită în 

diversitate”, evocă multilingvismul, o 
caracteristică marcantă a UE. Europa 
este posesoarea unei adevărate bogăţii 
lingvistice: 23 de limbi oficiale şi peste 
60 de comunităţi autohtone care vor-
besc o limbă regională sau minoritară, 
fără să menţionăm limbile vorbite de 
cetăţenii provenind din alte ţări şi de 
pe alte continente. 

A fi profesor este o provocare – ”toţi 
membrii acestei profesiuni ar trebui 
să fie pentru elevi un exemplu de 
judecată dreaptă a şanselor egale” 

Prof. DANIELA ELISABETA  
POPA
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-Politici şi strategii de educaţie interculturală 

(Suport de curs pentru master) - Prof. univ. dr. 
Constantin Cucoş

-Profesorul azi – Metode moderne de predare, 
Geoff Petty, Atelier didactic, 2007;

Resurse WEB:
-Pentru informaţii suplimentare cu privire la 

Ziua europeană a limbilor: www.coe.int/EDL
h t t p : / / x a . y i m g . c o m / k q /

groups/23182387/1389678120/name/Ped.inter.
pol.idd.doc

-Învăţarea interculturală T-kit - Council of Eu-
rope and European Commission, November 
2003, http://www.youth.ro/docs/tkit4.pdf

-Asociaţia Internaţională pentru Educaţie 
Interculturală    http://www.iaie.org/1_activi-
ties.htm 

-Academia Română – Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii: http://www.iccv.ro/node/59

-http://www.iccv.ro/sites/default/files/Cali-
tatea%20Vietii%202010.pdf 
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“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”

Multumim pentru sprijin 
Asociatiei Părinti-Profesori 

din Colegiul National Matei Basarab


