Ani… de liceu 2014 - 2015
RADU STANCA – ,,ULTIMUL TRUBADUR”
,,Iubește cuvântul. Aceasta e unealta ta cea mai însemnată.”

Într-un moment al
celebrărilor
semnificative, Colegiul
Național ,,Lucian Blaga”
dedică acest număr din
revista
școlii
personalității creatoare a
lui Radu Stanca, poet, dramaturg și regizor,
de al cărui nume se leagă nu doar
efervescenta scenă a teatrului sibian, ci și
micul burg – Sebeș – în care scriitorul a
văzut lumina zilei.
Viața și opera lui Radu Stanca sunt
dovezi grăitoare pentru lupta omului cu un
destin potrivnic, fapt ce nu-l împiedică pe
creator să-și poarte mai departe visul prin
intermediul personajelor pe care le
însuflețește. Provenind dintr-o familie cu o
îndelungă tradiție spiritual-culturală, Radu
Stanca a pornit în marea aventură a
cunoașterii lumii ca ,,ultimul trubadur” al
Sebeșului, pe ale cărui turnuri medievale lea transpus în versuri ori piese memorabile.
Destinul de excepție al poetului
mereu îndrăgostit de lectură, de frumos, de
scena manifestărilor umane, configurează
un exemplu pilduitor pentru elevii noștri,
intrați, la rândul lor, sub cupola marilor
provocări și experiențe. Totodată, numele
lui Radu Stanca se afiliază organic nu doar
Sebeșului, ci și existenței lui Lucian Blaga
– patronul spiritual al școlii noastre – căruia
i-a fost asistent la Catedra de filosofia
culturii a Universității din Sibiu transmutate
în împrejurări de mare vitregie istorică de la
Cluj.

Suntem pe deplin îndreptățiți a
spune că elevii noștri, cu rezultate
remarcabile, acoperind o paletă largă a
domeniilor umaniste ori realist-științifice,
au, așa cum menționa și Radu Stanca despre
sine, toate calitățile pentru a ajunge ceea ce
își doresc: ,,răbdare, putere de muncă,
sensibilitate,
dragoste,
entuziasm,
luciditate”. Și continuă poetul: ,,tot ceea cemi lipsea era acel ceva care nu depindea de
mine, ci de altcineva. Un bob mic de tot, un
grăunte pierdut în marea de condiții pe care
le îndeplineam...”. Se pare, însă, că acel
grăunte de noroc nu i-a fost dat lui Radu
Stanca și nici chiar familiei lui, supusă nu
doar vitregiilor sorții, ci și unui regim
politic opresiv.
Deși i-a fost hărăzită de parce o viață
scurtă (42 de ani), totuși ea poartă tragic un
mesaj bogat, acela al creatorului care și-a
găsit marea rezolvare a destinului prin artă.
Și, cu certitudine, Radu Stanca a
recunoscut, în poezie și în teatru, parfumul
veșniciei, conform propriei însemnări: ,,în
artă nu e posibilă decât o singură politică:
aceea a perfecțiunii.”
Rememorarea periplului spiritual și
biografic al lui Radu Stanca să fie, la acest
ceas aniversar (95 de ani de la nașterea sa),
un binevenit îndemn la lectură, un mod
simbolic de intrare spirituală în anotimpul
primăverii și o reconștientizare a propriei
noastre meniri didactice, pentru că
,,minunea artei tale este să semeni idei și să
crească idealuri.”

Directorul Colegiului Național ,,Lucian Blaga”,
Prof. EUGEN BOBAR
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RADU STANCA
“CEL MAI FRUMOS DIN ORAȘUL ACESTA”
"Sunt cel mai frumos din oraşul acesta, / pe străzile pline când ies n-am pereche/ Atât
de graţios port inelu-n ureche/ şi-atât de-nflorite cravata şi vesta. / Sunt cel mai frumos din
oraşul acesta.// Născut din incestul luminii cu-amurgul/ privirile mele desmiardă genunea,/ de
mine vorbeşte-n oraş toată lumea,/ De mine se teme în taină tot burgul./ Sunt Prinţul
penumbrelor, eu sunt amurgul...". Nu există portret mai excentric pe care să şi-l fi făcut
vreodată un poet român decât cel compus de Radu Stanca (unui alter-ego liric al său), în celebrul
poem Corydon, ce relevă un dandy caracteristic epocilor crepusculare.
Radu Stanca s-a născut la 5 martie 1920, în localitatea Sebeş din judeţul Alba1, în casa
de pe strada Sicolorum nr. 53 (astăzi spațiul Școlii generale nr. 3). Tatăl său, preotul ortodox
Sebastian Stanca, avea şi un doctorat în filosofie şi era un
autor prolific (de articole de ziar, monografii, piese de
teatru şi librete de operă). Mama sa, Maria Stanca (născută
Munteanu), absolventă a şcolii civile de fete a "Astrei", era
rudă îndepărtată cu Titu Maiorescu. Dintre cei trei fraţi ai
lui Radu Stanca (doi băieţi şi o fată), toţi mai mari decât el,
Horia Stanca, al doilea născut, va fi şi el scriitor. Familia
lui s-a stabilit în anul 1922 la Cluj, unde viitorul poet şi-a
petrecut copilăria, şi-a făcut studiile medii, la liceul "Gh.
Bariţiu" şi le-a început pe cele universitare, pe care, apoi,
le-a continuat la Sibiu, unde şi-a dat licenţa în filozofie
(1942) cu teza de estetică "Problema cititului" publicată în
acelaşi an2. A fost numit asistent la catedra profesorului
Lucian Blaga, funcţionând în această calitate până în 1945.
Rămas în Sibiu, pasionat de tot ce se leagă de scenă, a
înfiinţat, în 1946, împreună cu un colectiv de amatori,
teatrul popular din Sibiu, în cadrul căruia a activat ca actor
şi regizor şi pe care l-a condus efectiv, până când a înfiinţat Teatrul de Stat, al cărui regizor a
fost până în 1960, când a trecut în aceeaşi calitate la Teatrul Naţional din Cluj. Activitatea lui
teatrală a fost încununată în anul 1953 cu Premiul de Stat3.
A debutat precoce, ca elev, poate și datorită faptului că s-a format într-un mediu
intelectual care l-a ispitit devreme înspre literatură. Tatăl său, Sebastian Stanca, n-a fost un
preot oarecare (din nou, deci, un preot ardelean – părinte de poet!). Îşi luase un doctorat în
filosofie înainte să ajungă consilier eparhial în cadrul Episcopiei Ortodoxe din Cluj. A colaborat
intens la reviste și ziare ardelene, a scris monografii despre oameni de cultură din Transilvania,
a publicat comedii și povestiri. Exista, deci, în familie un interes aparte pentru teatru si pentru
1

Academia Română, Dicționarul general al literaturii române (S/T), București, Editura Univers Encicopedic,
2007, p. 367.
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Ibidem, p. 367.
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Ibidem, p. 367.
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spectacolul de operă, de care nu a rămas străin nici mezinul casei. Fratele său, Horia Stanca,
mai în vârstă decât el cu 11 ani, ajunsese un cunoscut publicist clujean. Conducea pagina de
literatură a ziarului Națiunea Română. Profesorul său de literatură nu era nimeni altul decât
cunoscutul critic literar Ion Chinezu, directorul revistei Gând românesc si remarcabil promotor
de tinere talente. Directorul însuși al Liceului “George Barițiu”, unde studia, era Alexandru
Ciura, și el scriitor apreciat pe atunci, care încuraja acest gen de manifestări în școală.
Funcționau în liceu mai multe cenacluri și reviste literare, pe nivele de studiu. Una dintre ele,
Mâine, l-a avut codirector pe Radu Stanca însuși, elev în clasa a V-a (a IX-a, astăzi), când a și
debutat. Prin fratele său, va ajunge în curând în paginile ziarului Națiunea română, iar apoi în
Pagini literare (Turda), Lanuri (Mediaș), Afirmarea (Satu-Mare), Familia (Oradea), Gând
românesc (Cluj). La absolvirea liceului, în 1938, Radu Stanca devenise, astfel, un nume familiar
în spațiul literar transilvan, un tânăr poet despre care se credea că are un mare viitor.
A fost, pe rând, asistent al lui Lucian Blaga la catedra de filosofie a culturii, profesor de
estetică a teatrului, la Sibiu, redactor, actor, regizor. “Discipol al lui Blaga și admirator al lui
Lovinescu, tânărul autor este un pionier al tipului de cultură majoră, a cărui dezvoltare o vedea
posibilă în spațiul românesc marele său maestru”.4 Veritabil gânditor, căci “starea intimă a
lui Radu Stanca este una de filosofare”5, acesta a făcut parte din Cercul literar de la Sibiu,
alături de Ștefan Augustin Doinaș, Dan Constantinescu, Deliu Petroiu, Alexandru Cucu,
Viorica Guy Marica, Eugen Todoran, Ion Negoițescu, Ion Desideriu Sârbu, Ioanichie Olteanu,
Cornel Regman, Nicolae Balotă, Victor Iancu, Henri Jacquier, Wolf von Aichelburg, ș.a. După
modelul lui Eugen Lovinescu care la cenaclul Sburătorul a pus bazele modernismului
interbelic, Cercul a încercat să salveze tradiția literaturii române, dar a fost repede lichidat de
prigoana comunistă din anii 50. Membrii lui au fost denumiți ulterior de criticii și istoricii
literari membrii generației pierdute. În poezie a teoretizat baladescul în eseul Resurecția
baladei (1945) - o veritabilă ars poetica stanciană - și a fost adeptul poeziei pure, ruptă de
contextul social. Marele câștig al poeziei românești datorat resurecției Cercului literar de la
Sibiu, îndeosebi lui Radu Stanca, constă în extinderea sferei baladescului de la o „scară
națională“ la o scară planetară. Poezia baladescă este cea mai rezistentă în creația lui Radu
Stanca. Cel putin câteva texte sunt capodopere de necontestat: Corydon, Buffalo Bill,
Lamentația Ioanei D’Arc pe rug, Lamentația Șeherezadei în cea de a 1002 noapte, Balada
studențească, Douăsprezece umbre... Meditând asupra poziţiei de trubadur a lui Radu Stanca,
Vasile Fanache o interpretează ca pe “una din măștile unui modern chinuit de propria-i
identitate”6. Masca la Radu Stanca sugerează “o realitate invizibilă în realul vizibil”7.
Fără happy-end… aproape niciuna din baladele lui Radu Stanca nu se termină într-un
mod fericit pentru personaje. “Poet al ostentațiilor galant-funerare”8, Radu Stanca a şi
teoretizat necesitatea redescoperirii tragicului, care are o măreţie metafizică, şi l-a prezentat ca
4

Vasile Fanache, Întâlniri, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976, p. 19.
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Ibidem, p. 19.
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Vasile Fanache, Eseuri despre vârstele poeziei, s.l., Editura Cartea Românească, 1990, p. 191.
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Ibidem, p. 194.
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Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX. Ipostaze românești și străine, București, Editura Minerva, 1976,
p. 198.
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o posibilă replică la prozaismul dramei burgheze. Este vorba însă de un tragic estetizat, la fel
de senin ca extazul. Pumnalele care se înfig în inimi, sângele care curge din răni, giulgiul care
îi acoperă pe morţi, crucile care veghează mormintele - totul este un fel de realitate virtuală,
inofensivă. Astfel, starea de spirit dominantă din poezia lui Radu Stanca este tristeţea, ”arta sa
e una a suferinței”9 Greaţa, confuzia, suferinţa viscerală, sentimentul absurdului, toate modurile
de a fi trist ale omului din secolul douăzeci lipsesc din poezia lui Radu Stanca. Ele sunt prea
brutale şi indecente, din perspectiva unui spirit trubaduresc. Poetul practică un ceremonial
cavaleresc al tristeţii, plin de eleganţă şi farmec. Aproape că este o... plăcere să fii trist în
maniera propusă de el: ”Radu Stanca tinde să transforme tristețea din simplă posibilitate întro condiție superioară a poeziei”10.
Un întreg ciclu, Cina cea de dragoste, cuprinde poezie erotică. Muza sa e Doti, numele
de alint al actriței Dorina Ghibu, cea care i-a ajuns și soție. Ei îi închină volumul pe care îl
pregătise pentru tipar. Poate numai M. Eminescu și L. Blaga, înaintea lui Radu Stanca, au înțeles
atât de bine funcția privirii și a tăcerii în dragoste. Cel mai adânc cuvânt este privirea, crede
poetul, convins că veșnicia mea cu tine-ncepe.
Nu întâmplator, ciclul de poezii la care a tinut cel mai mult l-a numit Ars doloris. Ca
omul să poată supraviețui, trebuie să învețe arta durerii. Este condiția existenței sale în lume.
Intelectual desăvârșit, poetul stapânește bine această artă: Îmi trebuie-o durere fără seamăn,/
Durerea veche să mi-o pot înfrânge,/ Căci numai când voi plânge în tăcere,/ Pentru tăcerea
ta nu voi mai plânge (Ars doloris).
Eternul dialog cu moartea, pe care nu l-a ocolit niciunul dintre marile spirite ale lumii,
ocupă spații întinse și în poezia lui Radu Stanca. Cu o prea timpurie premoniție a sfârșitului,
poetul rămâne cavalerul cunoscut și în acest dialog. Întotdeauna galant, chiar ceremonios, o
primește pe distinsa doamnă în negru ca pe un oaspete rar: Eu mă ridic în fața ei când intră,/
Și-ncerc, schițând un zâmbet plin de teamă/ Un mic salut (grimasa ipocrită)// Ea îmi răspundencet și mă invită/ Alături, unde lampa este stinsă,/ Și stam asa; ea, palidă, distinsă,/ Eu în
muțenia mea obișnuită.// Și stam așa de fiecare dată/ Până târziu, la ore matinale,/ Doi
cunoscuți ce pun tăcuți la cale/ În taină, o afacere-nsemnată (Vizita). Nu moartea în sine îl
tulbură pe poet, ci veșnicia ei, cum ar spune Vlahuță. Destinul de dincolo de moarte devine,
astfel, pentru el, în termeni mauronieni, o “metaforă obsedantă” : Întrebarea amară-mi tot
scurmă sub tâmplă;/ Dacă mor, ce se-ntâmplă-n mormânt, ce se-ntâmplă?... (Finister). Cornel
Regman a remarcat atitudinea titaniană11 din poezia lui Radu Stanca, dar și “temperamentul
elegiac”12 al acestuia.
Volumul “Versuri” apărut în anul 1980 la editura Dacia, este un volum cuprinzător,
punând la dispoziție 280 de poezii ale scriitorului. Este cea mai amplă selecție de poezii ale

9

Ion Vartic, Radu Stanca. Poezie și teatru, s.l., Editura Albatros, 1978, p.14.

10

T. Tihan, Umanități și valori, Cluj-Napoca, Editura Motiv, 2000, p.209.

11

Cornel Regman apud Ion Negoițescu, Însemnări critice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1970, p. 192.

12

Ibidem, p. 193.
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sale, apărută până acum. După Lucian Blaga, Radu Stanca, “poet al transcendenței pline”13 este
cel mai important poet modernist ardelean, chiar un precursor al postmodernismului.
În timpul facultății, la Cluj, Radu Stanca a legat o prietenie cu critical și istoricul literar
Ion Negoițescu, prietenie ce după terminarea facultății, când Radu Stanca a rămas la Sibiu, iar
Ion Negoițescu s-a întors la Cluj, s-a materializat într-un roman epistolar, ce cuprinde scrisori
schimbate de cei doi tineri datate din 1945 până în anul 1961. Volumul a apărut în anul 1978
ca urmare a efortului istoricului literar Ion Negoițescu de a aduna și a publica aceste epistole
sub forma unui roman de corespondențe14.
Condeiul scriitorului nu s-a restrâns însă numai la domeniul poeziei. Eseist valoros, cu
o cultură şi sensibilitate estetică deosebite, Radu Stanca a publicat mai întâi în "Revista Cercului
Literar" şi apoi în revistele "Teatrul", "Contemporanul" şi "Tribuna", articole pătrunzătoare,
ocupându-se fie de problema artistică a baladei, a stilisticii, ca disciplină teoretică, a teatrului
ca fenomen propriu (termenul de "metaforă regizorală", pe care l-a lansat el, a făcut carieră).
Dramaturg de vocaţie, Radu Stanca a lăsat în manuscris drame, tragedii, comedii şi piese pentru
tineret. Opera lui postumă cuprinde aforisme de o strălucitoare inteligenţă şi expresivitate şi
remarcabile traduceri din Schiller. Prima apariție pe scenă a lui Radu Stanca a fost în rolul lui
Farfuridi, eroul lui Caragiale.
Dacă Platon și Nietzsche au desconsiderat profesia de actor, Radu Stanca a fost “un om
de teatru înnăscut”15. A debutat în teatru cu comedia tragică Dona Juana, o reinterpretare a
mitului lui Don Juan, căreia i-a fost acordat premiul Sburătorul pe anul 1947. Patru piese de
teatru ale sale au fost publicate într-un volum publicat la editura Paralela 45, intitulat Turnul
Babel: Turnul Babel (tragedie), Drumul magilor, Povestea dulgherului și a frumoasei soții
(legendă dramatică), Greva femeilor (comedie). “Cel care a scris arta durerii, a interpretat
mereu sub avataruri de actor, aceeași partitură orfică”16. La Sibiu, teatrul național este numit
în cinstea sa, Teatrul “Radu Stanca”. Radu Stanca nu a avut răgazul necesar pentru a-și strânge
eseurile teatrale, așa cum intenționa, într-o carte ce ar fi urmat să se numească Teatrul așteptat.
Pentru el, teatrul este “viața văzută prin lupa magică a scenei, deci viața mărită”17
Radu Stanca, prințul penumbrelor, s-a retras din lume tânar, la 26 decembrie 1962, la
doar 42 de ani, părăsind scena lumii. A trăit fulgerător și a intrat direct în legendă fiind o
emblemă a Sebeșului. Contactul cu opera lui Radu Stanca lasă uneori impresia dureroasă a unui
spectacol neîncheiat, brusc întrerupt. “Nu suntem vinovați pentru că ne naștem. Suntem vinovați
pentru că murim” afirma Radu Stanca, omul nostru de cultură care “a avut un destin tragic,

13

Aurel Pantea, Poeți ai transendenței pline (epifanii ale indeterminatului), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință,
2003, p.142.
14 14

Academia Română, Dicționarul general al literaturii române (S/T), București, Editura Univers Encicopedic,
2007, p. 368.
15

Gheorghe Grigurcu, De la Mihai Eminescu la Nicolae Labiș, București, Editura Minerva, 1989, p. 385.

16

Ion Vartic, op. cit,, p.194.

17

Radu Stanca apud Ion Vartic, op. cit,, p.144.
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dar, paradoxal, izbăvitor, pentru că acesta îi transcendeși biografia și opera într-o zonă
superioară”18.
Dar Radu Stanca nu a murit de tot… Colegiul Național “Lucian Balga” din Sebeș, orașul
nașterii lui Radu Stanca, a inițiat, pentru a menține viu numele lui Radu Stanca în Sebeș,
Festivalul Național de Artă Dramatică pentru Liceeni “Radu Stanca”. Dedicat acestei
personalități locale care a amprentat cultura națională, Festivalul Național de Artă Dramatică
pentru Liceeni “Radu Stanca” și-a început provestea în anul 2010, fiind alimentat de
entuziasmul și pasiunea pentru teatru a unor tineri dornici să experimenteze noi forme de
exprimare artistică. Formula festivalului include un concurs de interpretare dramatică la care
participă șase trupe de elevi-actori, reprezentând școli de elită din țară, în care preocuparea
pentru teatru depășește dimensiunile unei activități extracurriculare, devenind un act de
performanță artistică.
Având ca obiectiv cultivarea calității și promovarea tinerelor talente, festivalul a devenit
o a doua școală în care tinerii experimentează situații de viață pregătindu-se pentru rolul pe care
îl vor juca pe scena lumii. Festivalul “Radu Stanca” tinde să devină o tradiție, constituind un
reper pe harta culturală a orașului Sebeș, materializând, de fapt un vis mai vechi al sebeșenilor
exprimat încă din anul 1903 cu ocazia ședinței societății pentru fond de teatru român, în care se
adoptă un regulament pentru înființarea unui teatru și acordarea unor burse pentru pregătirea
tinerilot actori. Astăzi nu există încă un teatru în Sebeș, dar există un festival de teatru ce
reunește în fiecare an elevi veniți din toată țara având ca factor comun pasiunea pentru arta
spectacolului.
Festivalul
“Radu
Stanca” a crescut an de an și
s-a
maturizat
datorită
calității participanților care
au ocazia să învețe secretele
artei
scenice
de
la
profesioniști de elită. Astfel,
festivalul a avut ca invitați
de onoare artiști consacrați
precum Ion Caramitru,
Rodica Popescu-Bitănescu,
Ion Besoiu, Radu Gheorghe
și Magda Catone, care prin
spectacolele prezentate, oferă adevărate lecții de actorie și de viață.

18

Ion Vartic, op. cit., p.12.
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Odată cu festivalul “Radu Stanca” crește și trupa de
teatru COLB a Colegiului Național “Lucian Balga” din Sebeș,
care se metamorfozează în permanență datorită elevilor-actori
care absolvă liceul, însă păstrează și promovează o stare de
spirit definită prin calitate, onoare, libertate și bucurie – bucuria
de a deprinde atitudini și comportamente specifice, bucuria de
a scrie o istorie vie care amprentează existența întregii
comunități.
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Tihan, T., Umanități și valori, Cluj-Napoca, Editura Motiv, 2000.
Vartic, Ion, Radu Stanca. Poezie și teatru, s.l., Editura Albatros, 1978.
Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel, Dicționarul scriitorilor români (R-Z), București,
Editura Albatros, 2002.

Prof. TEREZA CÂNDEA

Prof. GEORGETA BUT
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FESTIVALUL NAȚIONAL DE ARTĂ DRAMATICĂ PENTRU LICEENI
”RADU STANCA” – EDIȚIA 2015

Cea de-a cincea ediție a Festivalului
de Artă Dramatică pentru liceeni ”Radu
Stanca” desfășurată la Sebeș în perioada 2426 aprilie 2015 a constituit o sărbătoare a
performanței și a excelenței artistice, dar și
un spațiu de întâlnire cu profesioniști de
excepție care fac din teatru un ”modus

Păpuși ”Prichindel” Alba-Iulia) și criticul
de teatru și film, Rareș Tileagă.
Jucate în registru comic sau grav,
spectacolele prezentate de actorii care au
lăsat uniforma pentru costumele de scenă au
dezvăluit uimitoare resurse de talent și
sensibilitate răsplătite generos cu aplauzele
publicului-spectator.
Cele două zile de concurs au fost
urmate de ”lecția de actorie” a invitatei de
onoare a festivalului constituind un

vivendi”.
Festivitatea de deschidere ce a avut
loc în prezența domnului primar Alexandru
Dăncilă, dlui prof. Eugen Bobar, directorul
Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
și dlui prof. Constantin Șalapi, director al
Centrului Cultural ”Lucian Blaga” a
continuat cu concursul de interpretare
dramatică a trupelor de elevi-actori ce au
reprezentat școli de elită din București,
Câmpeni, Fălticeni, Mangalia, Roman și
Sebeș.
Performanțele artistice ale liceenilor
au fost evaluate de un juriu prezidat de
distinsa
actriță
a
Teatrului
Național din
București,
doamna
Magda Catone. Alături de ea, s-au aflat
realizatoarea Manuella Popescu (Radio
România), actrița Amalia Pop (Teatrul de

emoționant spectacol de muzică și poezie
susținut de actrița Magda Catone și de
tânărul chitarist, Iosif Constantinescu.
Festivitatea de premiere a încheiat
solemn seria evenimentelor desfășurate pe
scena Centrului Cultural ”Lucian Blaga”
prin decernarea următoarelor premii:
MARELE PREMIU și TROFEUL
FESTIVALULUI
–
trupa
GONG,
coordonator Cătălina Bostan (ROMAN)
pentru spectacolul ”Satul electronic”
PREMIUL I – trupa COLB,
coordonator: prof. Tereza Cândea (Colegiul
Național ”Lucian Blaga” Sebeș) pentru
spectacolul ”Cafeaua domnului ministru”
8
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Ani… de liceu 2014 - 2015
PREMIUL AL II-LEA – trupa
”Arthesium”, coordonator: Cosmin Cornici
(Colegiul Național ”Spiru Haret” București)
pentru spectacolul ”Ursul”.
PREMIUL AL III-LEA – trupa
”Dor fără sațiu” coordonator: prof. Dora
Lazăr (Liceul Teoretic ”D. Bolintineanu”
București) pentru spectacolul ”O creangă de
liliac alb în ianuarie”.
Mențiune
–
trupa
”Birlic”
coordonator: prof. Gheorghe Dascălu
(Colegiul Național ”Nicu Gane” Asociația
”Fălticeni Cultural”) pentru spectacolul
”Welcome America”

Fântână, Georgeta But, Lucia Dreghiciu,
Mihaela Dobromir și Diana Ștefan care s-au
implicat în organizarea evenimentului.
Mai mult decât un eveniment
cultural, cea de-a cincea ediție a festivalului
a fost o întâlnire de suflet cu oameni de o
extraordinară delicatețe, eleganță și
profunzime dublate de o inepuizabilă
energie care pot constitui modele de viață.
Inițiat de trupa COLB, Festivalul

PREMIUL SPECIAL al juriului trupa ”Thaliamar” coordonator Aura
Stuparu (Liceul Teoretic ”Callatis”
Mangalia) pentru spectacolul ”Oglinda”.
PREMIUL SPECIAL PENTRU
INTERPRETARE FEMININĂ – Andreea
Jurj, Iuliana Danciu (C.N.A.I’s STAGE,
Colegiul Național ”Avram Iancu” Câmpeni)
coordonator prof. Sanda Bold pentru
rolurile din spectacolul ”Cum să devii
nesimțit …”
PREMIUL SPECIAL PENTRU
INTERPRETARE
MASCULINĂ
–
Cristian Oană (”COLB”), Andrei Anghel
(”Arthesium”)
PREMIUL
PENTRU
SCENOGRAFIE – Trupa ”GONG”
PREMIUL PENTRU CEL MAI
BUN AFIȘ – Trupa ”Arthesium”
Succesul celei de-a cincea ediții a
festivalului ”Radu Stanca” a fost asigurat nu
numai de calitatea participanților și de
profesionalismul invitaților, ci și de elevii
voluntari coordonați de doamnele prof. Ana

Național de Artă Dramatică ”Radu Stanca”
organizat de Colegiul Național ” Lucian
Blaga”, Primăria și Consiliul Local al
Municipiului Sebeș, Centrul Cultural
”Lucian Blaga” în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Alba și
Teatrul de Păpuși ”Prichindel” a instituit o
tradiție a valorii axată pe valențele
formative ale educației prin teatru.
Scriindu-și povestea din 2010,
Festivalul Național de Artă Dramatică
pentru liceeni ”Radu Stanca” se
îmbogățește an de an cu experiențe de
neuitat menite să-i inspire pe adolescenți în
alegerea
teatrului
ca
alternativă
educațională ce cultivă atitudini și valori
etern- valabile.
Director de festival,
Prof. TEREZA CÂNDEA
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C
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016
Pentru anul școlar 2015 – 2016, ne propunem să realizăm următoarele clase:
 Ciclul gimnazial
o 2 clase a V-a
 Ciclul liceal, profil Real
o 2 clase a IX-a de specializarea Matematică – Informatică

D
E

o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe ale Naturii
o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe ale Naturii Intensiv Germană
 Ciclul liceal, profil Uman
o 1 clasă a IX-a de specializarea Filologie
o 1 clasă a IX-a de specializarea Filologie Bilingv Engleză
o 1 clasă a IX-a de specializarea Științe Sociale

OLIMPIADE ȘCOLARE 2014 – 2015
Și în acest an școlar, elevii noștri au ținut ridicată ștacheta impusă de colegiu, arătând
că performanța este un cuvânt important pentru
elevii și profesorii care i-au îndrumat.
Din cei aproximativ 250 de elevi care au
luat startul în cadrul olimpiadelor, mulți s-au
întors de la faza județeană cu premii și mențiuni.
Astfel avem 20 de premii I, 20 de premii II, 20
de premii III și 33 de mențiuni, “soldându-se”
ca finalitate cu 21 de calificări la faza națională.
Alături de olimpici trebuie menționați
membrii trupei de teatru, “COLB”, care au
obținut trei premii la festivaluri naționale de
profil, precum și premianții la diversele
concursuri județene și naționale.
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AMINA MUCENICU
ANDRA OPRIȚA
Premiul I
Premiul III
Lb. Germană
Lb. Germană
Individual
Proiect
Prof. îndrumător ADINA MUCENICU

VICTOR TĂRÂȚĂ
ALEXANDRU DOBRA
Medalie de Bronz
Medalie de Bronz
Fizică
Fizică
Prof. îndrumător RODICA MIHU

REBECA IGNAT
Premiul Special
Lb. Română
Prof. îndrumător
CRISTINA STERCA

CASIANA EKART
Mențiune
Lb. Engleză
Prof. îndrumători
LUCIA DREGHICIU
ANCA DRĂGHIȚĂ

SILVIU PUȚAN
Mențiune Specială
Chimie
Prof. îndrumător
DINA POPA

LARISSA TOMA Premiul II
(Individual și Proiect) Lb. Germană
Prof. îndrumător ROXANA SUCIU
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ELEVI PARTICIPANȚI LA FAZA NAȚIONALĂ A
OLIMPIADELOR ȘCOLARE

Aria
Curriculară
LIMBA
ROMÂNĂ

Clasa

Rezultat

Îndrumător

GROZA DORIANA
IGNAT REBECA
CETEAN
MADALINA
CORNELIA

10B
11C

I
I

BUT GEORGETA
STERCA CRISTINA

11F

I

DREGHICIU LUCIA

4

EKART CASIANA

12F

I

DREGHICIU LUCIA/
DRĂGHIȚĂ ANCA

5

OPRITA ANDRA
MUCENICU AMINA
TANIA
GUTA ANDREAS
DANIEL

11A

I

9F

I

12D

II

8

RONCEA CĂLINA

9D

I

MUCSI-AMARITEI
ANDREEA

9

TOMA LARISSA

I

ROXANA SUCIU

10E

I

TODOR CORNELIA

6B

I

LORINTZ LILIANA

11A

II

Elev
1
2
3

LIMBI
MODERNE

6
7

10
11
MATEMATICĂ 12
13

III

6B

II

7B

II

CHIMIE

8B
11A
9B

I
I
I

GEOGRAFIE

19 IRIMIE CLAUDIA

10A

I

ISTORIE
ȘTIINȚE
PENTRU
JUNIORI

20 MĂRARIU CARMEN

10G

I

21 PUŢAN SILVIU DAN

8B

I

15
16
17
18

D
E

MUCENICU ADINA

MOGA NICOLAE
7B

14
FIZICA

BĂRBAT DENISA
IOANA
ROMAN MARIA
MOLDOVAN
ADRIAN
RADU-TODOR
ALEXANDRU
TĂRÂŢĂ VICTOR
DOBRA
ALEXANDRUNICOLAE
PUŢAN SILVIU DAN
CRINTEA MIRUNA
BUMBU IULIA

9A

C
A
R
T
E

MIHU RODICA

POPA DINA
ȘTEF VASILE
BULBUCAN
MIOARA
DUMITRAȘ DAN
POPA DINA /
MIHU RODICA /
MANIU CAMELIA
12
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REZULTATE OBȚINUTE LA FAZA JUDEȚEANĂ A
OLIMPIADELOR ȘCOLARE

Elev

Îndrumător

1

GROZA DORIANA

10B

2

IGNAT REBECA
CETEAN MADALINA
CORNELIA

11C

Disciplina
LECTURA CA
ABILITATE
LB. ROMÂNĂ

11F

LB. ENGLEZĂ

DREGHICIU LUCIA

4

EKART CASIANA

12F

LB. ENGLEZĂ

5

OPRITA ANDRA
MUCENICU AMINA
TANIA

11A

LB. GERMANĂ-B1

DREGHICIU LUCIA /
DRĂGHIȚĂ ANCA
MUCENICU ADINA

9F

LB. GERMANĂ-C1

MUCENICU ADINA

3

6

Clasa

C
A
R
T
E

BUT GEORGETA
STERCA CRISTINA

7

RONCEA CĂLINA

9D

LB. GERMANĂ-A2

8

MOGA DRAGOȘ

7A

LB. GERMANĂ-A2

MUCSI-AMARITEI
ANDREEA
MUNTEAN IOANA

9A

LB. GERMANĂ-B2

ROXANA SUCIU

10E

LB. FRANCEZĂ

TODOR CORNELIA

6B

MATEMATICĂ

LORINTZ LILIANA

12 CRINTEA MIRUNA
DOBRA ALEXANDRU13
NICOLAE
14 TOMOIOAGĂ CRISTIAN

11A

MATEMATICĂ

MOGA NICOLAE

7B

MATEMATICĂ

MOGA NICOLAE

6A

INFORMATICĂ

CÂRCOANĂ DANA

15 CRINTEA MIRUNA

11A

CHIMIE

POPA DINA

16 PUŢAN SILVIU DAN

8B

CHIMIE

POPA DINA

17 BUMBU IULIA

9B

GEOGRAFIE

ȘTEF VASILE

18 IRIMIE CLAUDIA

10A

GEOGRAFIE

BULBUCAN MIOARA

19 MARARIU CARMEN

10G

ISTORIE

20 PUŢAN SILVIU DAN

8B

ȘTIINȚE PENTRU
JUNIORI

DUMITRAȘ DAN
POPA DINA / MIHU
RODICA /
MANIU CAMELIA

9

TOMA LARISSA
BĂRBAT DENISA
10
IOANA
11 ROMAN MARIA
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Elev

Îndrumător

6B
8B
11A
10D
11A
12D
7B
11A
7B
10B
6B

Disciplina
LECTURA CA
ABILITATE
LB. ENGLEZĂ
LB. GERMANĂ-B2
LB. GERMANĂ-C1
LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-C1
LB. GERMANĂ-A2
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
FIZICĂ

7B
11B
9D
11F
L
G
G

FIZICĂ
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
RELIGIE
ONSS
ONSS
ONSS

MIHU RODICA
ȘTEF VASILE
ȘTEF VASILE
FÂNTÂNĂ ANA
GAFTON PAUL
GAFTON PAUL
OPRITA IONUT

ONSS
ONSS

OPRITA IONUT
OPRITA IONUT

Clasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ROMAN MARIA
LEMENY ANTONIA
BRINZAC PAUL ADRIAN
BOTA ANDRA
ROMAN DIANA
GUTA ANDREAS DANIEL
CĂTA LUIZA
MOLDOVAN ADRIAN
TODOR ANDREI-PETRU
FILIP LIVIU-PAUL
TĂRÂŢĂ VICTOR
DOBRA ALEXANDRUNICOLAE
IRIMIE CRISTIAN
MOLDOVAN CLAUDIU
JELEA ALEXANDRA
ECHIPA DE FOTBAL BĂIEȚI
ECHIPA DE FOTBAL BĂIEȚI
ECHIPA DE BASCHET FETE
ECHIPA DE BASCHET
BĂIEȚI
ECHIPA DE BASCHET FETE

Elev
TIMARIU ANAMARIA
GROZA ALEXANDRA ANA
FĂRCAȘIU MARIA
PINTILIE TEODORA
SABĂU ROXANA
TOMESCU RĂZVAN
POPA ANDRADA
DANILA RAZVAN ANGEL
IANCU GABRIELA CRISTINA
TĂRÂȚĂ VICTOR
ȘTEFAN DIANA-FLORINA
RADU-TODOR ALEXANDRU
SCARLAT ALIN
CONDURACHE BOGDAN
SALĂU BOGDAN
GRIGORE DRAGOS
PETRESCU PAULA
BICA ANCA MARIA
ECHIPA DE FOTBAL FETE
ECHIPA DE BASCHET BĂIEȚI

G
L

Clasa
10B
10A
6A
8B
12A
8B
10C
10A
9C
6B
11A
7B
10B
12A
11A
11A
10A
10F
G
L

Disciplina
LECTURA CA ABILITATE
LB. ROMÂNĂ
LB. ROMÂNĂ
LB. GERMANĂ-A2
LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-A2
LB. GERMANĂ-C1
LB. FRANCEZĂ
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
INFORMATICĂ
INFORMATICĂ
TIC-C#
GEOGRAFIE
RELIGIE
ONSS
ONSS

C
A
R
T
E

STERCA CRISTINA
CORFIȚĂ GEORGE
MUCENICU ADINA
MUCENICU ADINA
MUCENICU ADINA
MUCENICU ADINA
MUNTEAN IOANA
MOGA NICOLAE
MOGA NICOLAE
TODOR PETRU
MIHU RODICA

D
E

Îndrumător
BUT GEORGETA
GROSU MONICA
SOROHAN ADINA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
ROXANA SUCIU
ROXANA SUCIU
TODOR CORNELIA
LORINTZ LILIANA
MOGA NICOLAE
MOGA NICOLAE
TODOR PETRU
LEBĂDĂ MONICA
MUNTEAN MARIUS
MUNTEAN MARIUS
BULBUCAN MIOARA
PETRU VALENTIN
CANDREA CRISTINA
OPRITA IONUT
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Elev
GROZA DORIANA
TOMA LARISA
ȘTEFAN ANA-MARINA
LUPEA ADRIANA
BARDAN BIANCA
PAȘTIU GEORGIANA
LUPEA ADRIANA
RAHOVEAN CARINA
CETEAN MĂDĂLINA
CORNELIA
FECHETE ANDREI
HONCERU GABRIEL
MOGA DENISA
CISMAS ROBERT
POPA ALEXANDRU SILVIU
BESCHIU BOGDAN
HATEGAN ANA MARIA
POPA GABRIELA
SÂRBU DARIUS
POPA ROBERT
CĂTA MIHAI
SALĂU BOGDAN
TRIF ORIANA MARIA
RONCEA CĂLINA
GRIGORE DRAGOS
ROTTA SORANA
VOINA ANDREEA
SIMION LUCIA
SCHIAU MĂLINA
SCHIAU IOANA
ŢÎMPEA IONUŢ COSMIN
BUDIN ADELA IOANA
ECHIPA DE VOLEI BĂIEȚI
ECHIPA DE VOLEI FETE

Clasa
10B
9A
5A
7A
7A
8A
7A
9F
11F
8B
11D
8A
9D
9A
9A
10A
9C
12A
9A
11A
11A
6B
9D
11A
8A
7A
7A
8B
10C
10E
9C
G
L

Disciplina
LB. ROMÂNĂ
LB. ROMÂNĂ
LB. ROMÂNĂ
LB. ROMÂNĂ
LB. ROMÂNĂ
LB. ROMÂNĂ
LB. ENGLEZĂ
LB. ENGLEZĂ

Îndrumător
BUT GEORGETA
BUT GEORGETA
MANCIULEA MARIA
SOROHAN ADINA
SOROHAN ADINA
STERCA CRISTINA
CORFIȚĂ GEORGE
DREGHICIU LUCIA

LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-B1
LB. GERMANĂ-B2
LB. GERMANĂ-A2
LB. GERMANĂ-B2
LB. GERMANĂ-C1
LB. FRANCEZĂ
MATEMATICĂ
MATEMATICĂ
TIC-C#
TIC-C#
FIZICĂ
CHIMIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
RELIGIE
RELIGIE
RELIGIE
RELIGIE
RELIGIE
RELIGIE
ONSS
ONSS

MUCSI-AMARITEI ANDREEA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
MUCSI-AMARITEI ANDREEA
ROXANA SUCIU
ROXANA SUCIU
ROXANA SUCIU
TODOR CORNELIA
TODOR PETRU
TODOR PETRU
MUNTEAN MARIUS
MUNTEAN MARIUS
MIHU RODICA
BOCA MARIA
ȘTEF VASILE
BULBUCAN MIOARA
FÂNTÂNĂ ANA
FÂNTÂNĂ ANA
FÂNTÂNĂ ANA
PETRU VALENTIN
PETRU VALENTIN
PETRU VALENTIN
CANDREA CRISTINA
CANDREA CRISTINA

C
A
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REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI
FESTIVALURI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
I.

Faza națională
Disciplina
GEOGRAFIE
„Terra”

TEATRU Festival
„Amprente” Brașov
TEATRU Festival
„Radu Stanca” Sebeș
LB. ROMÂNĂ
Festival L. B. „Laudă
Semințelor” - Eseu
II.

Elev

Clasa

Premiul

6B

I

5A

I

TRUPA COLB

L

MUTART

TRUPA COLB

L

I
Interpretare
Masculină

TĂRÂŢĂ VICTOR
DRAGHICI
ALEXANDRU

Îndrumător
BULBUCAN
MIOARA
CÂNDEA
TEREZA

OANĂ CRISTIAN

12A

JELEA ALEXANDRA

11F

Elev

Clasa

Rezultat

PAMFILOIU DAN

9C

I

CÂRCOANĂ
DANA

ANGHELESCU RALUCA
DUVLEA DARIA

11D
10D

I
M

HODOR MARIA

REFEC GEORGE

11C

III

LUPȘE MARIA

TĂRÂŢĂ VICTOR

6B

I

DRĂGHICI ALEXANDRU

5A

II

BOROICA TUDOR

6B

III

SCHIAU DRAGOȘ

5A

M

OLTEAN ROBERT

5A

M

SPĂTĂCEAN OANA

6A

M

FARCAȘIU MARIA

6A

M

CIOCA SILVIU

6B

M

OPREAN DAN

7B

M

JELEA ALEXANDRA

11F

I

TOMESCU BIANCA

12F

III

ȘERBĂNESCU VLADIMIR

10B

III

I

C
A
R
T
E

SOROHAN
ADINA

D
E

Faza județeană
Disciplina

MATEMATICĂ
„Haimovici”

GEOGRAFIE „Terra”

LB. ROMÂNĂ
Festival L. B. „Laudă
Semințelor”

Îndrumător

BULBUCAN
MIOARA

SOROHAN
ADINA
BUT
GEORGETA
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REZULTATE OBȚINUTE LA ALTE CONCURSURI INTERȘCOLARE
Disciplina

MATEMATICĂ
„Regina Maria”
Sibiu

MATEMATICĂ
„Gheorghe Lazăr”
Sibiu

MATEMATICĂ
„Mens Sana”
Câmpeni

MATEMATICĂ
„Pitagora”
Alba-Iulia
MATEMATICĂ
„Mircea Ganga”
Blaj
CHIMIE
„Candin Liteanu”
CHIMIE
„Noi și chimia”

LB. ROMÂNĂ
„Icoana sufletului de
copil”

„Interferențe culturale”

Elev
Opincariu Patricia
Fărcaşiu Maria Ruxandra
Tomoiagă Cristian
Cibu Clara
Rahovean Oana - Maria
Spătăcean Oana Teodora
Comşa Daniel
Perţa Rareş
Roman Maria
Lupean Oana
Trif Oriana
Maniu Claudia
Todor Andrei-Petru
Bumbu Răzvan
Bădilă Timotei-Ilie
Radu-Todor Alexandru
Irimie Codruţ
Sârbu Darius
Dobra Nicolae Alexandru
Ştefan Diana Florina
Moldovan Ioan Adrian
Filip Paul
Andruş Andreas
Scarlat Alin
Groza Doriana
Epure Lucian
Tomoiagă Cristian
Perţa Rareş
Cibu Clara
Dobrescu Antonia
Bumbu Răzvan Vasile
Şerban George Cristian
Filip Liviu Paul
Sârbu Darius
Groza Doriana

Clasa
5A
6A
6A
6A
6A
6A
6A
6B
6B
6B
6B
8B
7B
7B
7B
7B
7A
12A
7B
11A
11A
10B
12A
10B
10B
12A
6A
6B
6A
6A
7B
7A
10B
12A
10B

Premiul
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
I
II
I - „M. Sana”
I
II
III
III
EXCELENŢĂ
I
II
III
I
III
II
II
III

Dobra Denisa Elena

11C

I

Puţan Silviu Dan
Arsu Teodora
Piţu Melisa Maria
Ignat Rebeca
Sasu Daniela
Bîtiu Alexandra
Goia Georgiana
Hăprian Ileana
Susan Beatrice
Dumitrean Rebeca
Budin Alina
Drăghici Dorian

8B
8B
8B
11C
11C
7B
10C
9F
9F
9F
9C

II
II
II
II
II
II
III
I
I
III
III

9F

Pr. Special

Îndrumător

Liliana Lorintz
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Melitta Nicoară
Nicolae Moga

Petru Todor

D
E

Nicolae Moga
Nicolae Moga

Petru Todor

Liliana Lorintz
Nicolae Moga
Petru Todor
Petru Todor
Dina Popa
Dina Popa

Cristina Sterca

Tereza Cândea
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DIN JURNALUL UNEI OLIMPIADE…

A devenit o tradiţie pentru
mine să particip la olimpiada
de limba germană. Anul
acesta am avut bucuria de a
mă califica la etapa naţională,
de unde tocmai m-am întors.
Sunt foarte fericită că am
reuşit să fiu în fruntea
clasamentului,
obținând
premiul I, la nivelul C1j (jung
= tânăr). La noi, la “nemţi”,
încadrarea se face conform
numărului
de
ore
corespunzător nivelului din
Cadrul
de
Referinţă
European, nu pe clase.
Pe lângă proba de HV
/ LV (înţelegerea textului
ascultat, respectiv a celui
scris), am avut de elaborat un
eseu cu tema “ Zivilcourage”
( curajul de a spune adevărul
indiferent de urmări), cu
exemplificări din viaţa de
elev. Mi-a plăcut subiectul,
deşi m-am temut iniţial de el,
cea mai mare dificultate fiind
pentru mine în a găsi
argumente practice. M-am
gândit atunci că noi, tinerii, ar
trebui să ne schimbăm
atitudinea, să ieşim din

anonimat când avem ceva de
spus, să sancţionăm golănia şi
nonvaloarea. Chiar dacă
mass-media
abundă
de
proaste exemple, faptul că ele
sunt atât de mediatizate este
şi din vina noastră, din lipsa
noastră de reacţie. Nu îmi
veneau în minte exemple din
şcoală, când lipsa de bun simţ
a multor elevi a fost pusă la
colţ, de către noi, colegii lor,
ba dimpotrivă.
Am descoperit la
Focşani, locul de desfăşurare
al olimpiadei de anul acesta,
o mică familie, aceea a
colegilor din lotul celor
calificaţi la faza naţională de
la noi din judeţ. Ar fi păcat să
nu-i amintesc într-o ordine
oarecare: Andra Opriţa,
Călina
Roncea,
Larissa
Toma, Andreas Guţă si
Andrei Precupescu. Acolo
această mică familie s-a făcut
mare, am devenit membrii
unei dinastii a olimpicilor
naţionali.
Mă bucură foarte mult
faptul că elevi din Colegiul
nostru au fost, ca în foarte

mulţi ani anteriori, din nou pe
podium. Colegele mele,
Larissa Toma (cls. a IX-a A),
Andra Opriţa (cls. a XI-a A)
au obţinut premiile II la
individual
şi
proiect,
respectiv III la proba de
proiect.
Am observat că elevii
din Alba sunt adversari de
temut la olimpiada de limba
germană, un renume pe care
l-au construit şi consolidat în
timp,
prin
muncă
şi
seriozitate.
Sunt mândră că am
reuşit să contribui şi eu la
menţinerea acestui statut, îmi
doresc ca şi pe viitor să am
rezultate bune, care să
încurajeze tinerii să înveţe
această limbă, despre care
Mark Twain spunea că este
imposibil de învăţat.
Orizontul pe care îl
deschide cunoaşterea unei
limbi
de
circulaţie
internaţională este infinit si
este accesibilă doar celor care
îndrăznesc să spună: nu se
poate să nu se poată.

AMINA MUCENICU
clasa a IX-a F
Prof. coordonator: TEREZA CÂNDEA
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Spectacolul de muzică, dans și divertisment, organizat de Colegiul Național
,,Lucian Blaga”, în 20 februarie 2015, a avut ca principal obiectiv evidențierea preocupărilor
artistice ale elevilor școlii noastre, precum și înclinația unora spre muzică sau dans, pasiuni
formate deopotrivă prin talent și ore îndelungi de muncă.
Colegiul Național ,,Lucian Blaga” a însemnat mereu, pe lângă performanțele școlare
deosebite, și asumarea unei tradiții în
construirea unor caractere și a unor
idealuri, iar momentele artistice
reprezentate cu prilejul acestui
spectacol au reușit să poziționeze
lumina reflectoarelor pe dăruirea,
implicarea și aptitudinile deosebite ale
elevilor. Simplitatea și profunzimea
cântecului popular românesc, alături
de sensibilitatea sunetelor ce se înălțau
discret din clapele pianului au adus
emoție și gând
de bucurie
spectatorilor, în pragul unei mult așteptate și capricioase primăveri.
Sub îndrumarea atentă a domnului profesor Dragoș Șușman, s-a realizat un creuzet
muzical de subtilitate, pigmentat cu dans (popular, săsesc, modern) și energia unui solo la
chitară, vibrant și nostalgic totodată.
,,Muzica este o lege
morală”, se spunea în
Antichitate, ea întruchipează
nu doar esența ordinii, ci și
avântul fanteziei, idealul de
frumusețe și farmec juvenil,
stări care au fost transpuse
creativ în scenă și care,
sperăm, au ajuns la sufletul
spectatorilor.

ANCA TAMAȘ
clasa a X-a F

RĂZVAN DĂNILĂ
clasa a X-a A
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BALUL SENIORILOR
Urmând tradiția, Balul Seniorilor organizat de elevii claselor a XI-a a constituit un
eveniment așteptat cu nerăbdare și emoție.
Tema ”Un nou Gatsby” a fost susținută de un decor
impresionant, dublat de un spectacol de lumini în care au strălucit
ținute impresionante, atent alese de participanți.
Concurenții și-au demonstrat abilitățile artistice, creativitatea și
spontaneitatea în cadrul unor probe dificile, depășite cu eleganță și
umor. Eforturile lor au fost recompensate cu premii generoase, titlul
de ”Miss și Mister Gatsby” fiind acordat Roxanei Săbău și lui Cristian
Oană.
Parada cu ținute inspirate de tema balului, organizată datorită dedicării Dianei Roman și
a lui Răzvan Săbău, dar și momentele artistice susținute de Georgiana Petrescu, Tudor Șchiopu
și Cosmin Albu au fost răsplătite cu aplauze generoase.

Colectivul de redacție

SĂPTĂMÂNA ALTFEL ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
Săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun” a
constituit și anul acesta o ieșire din rutina cotidiană,
oferind elevilor ocazia de a se implica în activități
variate și interesante într-un climat educativ, deschis
și stimulativ.
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În topul preferințelor s-au situat excursiile
de studiu, jocurile didactice, concursurile
sportive, atelierele de teatru și de creație,
vizionările de filme și audițiile muzicale.
Desfășurate în contexte nonformale,
activitățile înscrise în programul școlii ”altfel”
dezvoltă noi orizonturi de cunoaștere,
consolidând comportamente și atitudini necesare
succesului în viață.

Prof. TEREZA CÂNDEA

INVITAȚIE... LA POEZIE
Înscris în seria evenimentelor omagiale dedicate scriitorului Radu Stanca, recitalul
realizat de un grup de eleve din clasele a IX-a F și C, sub îndrumarea doamnei prof. Tereza
Cândea, a constituit o sensibilă incursiune în lirica stanciană.
Reiterând marile teme ale poeziei lui Radu Stanca, versurile inspirat interpretate au
dezvăluit un univers liric coerent și un imaginar poetic specific ce așteaptă să fie redescoperite
de cititorul contemporan.

Colectivul de redacție
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Acțiunea de ecologizare a zonei OAȘA
Deși nu se încadrează în seria evenimentelor recente, merită menționată și apreciată,
activitatea de ecologizare a zonei OAȘA, unde un număr de aproximativ 65 de elevi având ca
și profesori coordonatori pe Mioara Bulbucan, Mihaela Dobromir, Diane Popa, Nicolae Moga,
Ioan Bârsan, Vasile Ștef și Marius Muntean au dovedit spirit civic implicându-se în colectarea
deșeurilor aruncate pe marginea drumului de către semenii noștri care au “uitat” că de natură
vor să se bucure și alții.
Pe lângă activitatea în sine, momentele au constituit un prilej de recreere pentru
participanții care s-au bucurat de frumusețile zonei. Acțiunea a fost posibilă cu sprijinul
Clubului Rotary Sebeș care a sponsorizat deplasarea, echipamentul și hrana participanților.

Prof. MARIUS MUNTEAN
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Parteneriatul - schimb de experiență școlar între
Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș și Wolfgang Ernst Gymnasium
Büdingen
Început în anul 2008 printr-un proiect
pilot , în care o eleva olimpica naționala de la
colegiul nostru a petrecut o săptămână la
școala din Büdingen, parteneriatul a ajuns în
acest an la a șasea ediție.
În vara anului 2008 Profesorul Ulrich
Engler și soția acestuia Siglinde Engler au
venit cu o idee nouă, ca în cadrul înfrățirii
între orașele Büdingen și Sebeș, să realizăm
un schimb școlar între unitățile cele mai
importante din aceste orașe. Astfel, din anul
2009, am început schimbul de experiență cu
o grupă de 10 elevi și doi profesori, ca apoi
în fiecare an sa mai adăugăm câte unul sau
doi elevi, astfel încât în anul școlar 20132014 am participat de la Sebeș un număr de
13 elevi și doi profesori. În acest an elevii cu
rezultatele cele mai bune la germană și la
învățătură au fost aleși să își petreacă o
săptămână în minunatul oraș Büdingen, unde
am participat la orele de curs de la gimnaziul
Wolfgang Ernst și la diferite activități pe
care le-am organizat împreună cu d-nul
profesor Franz Alfred, partenerul cu care
lucrez la acest proiect din anul 2012.
Elevii implicați în acest proiect și
care s-au putut bucura de o experiență unică
au fost: Hațegan Ana, Stănilă Ana-Maria,
Dănilă Răzvan din clasa a IX-a A, Bebeșelea
Agnes din clasa a IX- D, Șerbănescu
Vladimir din clasa a IX-a B, Roman Alin și
Andruș Andreas din clasa a XI-a A, Dănilă
Perta Mădălina și Cetean Mădălina din clasa
a X-a F, Dănuletiu Maria Denisa din clasa a
X-a C, Păcuraru-Cătană Laurentiu din clasa
a XI-a F. Pentru unii acest schimb de
experiență a fost așa de plăcut încât au vrut
neapărat să se mai întâlnească o data cu
partenerii germani, astfel aceștia s-au reîntors
pe acele meleaguri după doi ani. Daciana
Pintilie și Ekart Casiana si-au reîntâlnit
colegii parteneri Franziska și Lukas.

Pentru mine personal, acest schimb
înseamnă mult, materializarea visului a doi
oameni dornici de a uni doua culturi diferite
până la capăt, făcându-i pe alții să înțeleagă

ca a trai în Uniunea Europeană nu se poate
decât prin comunicare și prin cunoașterea
reciprocă a culturilor din care provenim.
Pentru unii dintre elevii participanți, acest
schimb a însemnat altceva, astfel Andruș
Andreas a afirmat despre acesta experiență
următoarele.
„Schimbul acesta a însemnat, dincolo
de distracții, activități, și eventuale prietenii,
cunoașterea
culturii
și
civilizației
germane/nemțești, în special în domeniul
școlii, pentru că, până la urmă, școala a fost
obiectivul în jurul căruia ne-am desfășurat
activitățile.
Pe mine unul, m-au surprins
diferențele existente între sistemul german de
învățământ, și cel românesc.
În primul rând, organizarea
riguroasă a desfășurării evenimentelor, și
anume faptul că profesorul intră primul în
sală, și o părăsește ultimul; management-ul
cărților, folosind o bază de date electronică;
așezarea băncilor în formă de ,,mini
amfiteatru’’ în săli; dar și orele, care iau
forma unor cursuri în care elevii nu
constituie un grup care rămâne mereu
23
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împreună, ci la fiecare materie, un elev are
colegi diferiți.
Clădirea de învățământ devine locul
potrivit în care elevii își pot exprima
creativitatea, talentele, sau aptitudinile, căci
am întâlnit pe holuri picturi făcute direct pe
perete, numele elevilor din promoții care au
absolvit liceul, diferite citate sau creații
realizate de către elevi, în timp ce la noi, a
prinde ceva de perete preia atributele unei
acțiuni demne de pedeapsa capitală.
Dincolo de acestea, mi-a atras
atenția diferența mare de mentalitate și de
concepție asupra școlii, a statutului
profesorului, al elevului, și relația dintre
aceștia doi. De multe ori cursurile iau forma
unui dialog, în care se explică eventuale
neclarități referitoare la materie, dar și
împărtășirea unor idei personale. Iar dacă
profesorul nu are dreptate într-o anumită
privință, se conformează celor spuse de elev,
nu îl tratează cu superioritate. Eu însumi am
asistat la un dialog în care profesorul ,,a fost
luat peste picior’’ în urma unui ‚apropo’
plasat cu tactică de către un elev, iar
profesorul, neavând o replică adecvată, a
preferat să se resemneze, nu să-i
reamintească tânărului cine e profesorul și
cine e elevul în sala aceea.
Când vine vorba de materia predată,
ea nu este extrem de complicată, căci se pune
accent mai mult pe dimensiunea practică a
lucrurilor, decât pe cea teoretică, fiind
folosite idei sau concepte simple, dar care să
poată fi asimilate de toți elevii, iar mai mult,
sa aibă aplicabilitate în viața de zi cu zi.
De asemenea, m-a impresionat
libertatea care o aveau elevii în cadrul școlii,
și anume aveau permisiunea de a discuta în
timpul orelor (fără ca zgomotul să disturbe
pe ceilalți), aveau mâncare și apă pe masă,
și puteau să le consume oricând doreau, iar
când intervenea o problemă, elevii erau
liberi să o rezolve, fără a da explicații
suplimentare profesorului. Practic, elevilor
li se asigură condițiile necesare pentru a-și
desfășura activitatea, nefiind în vreun fel
,,îngrădiți’’, atât la propriu, cât și la figurat
(vezi gardul și portarul).
Desigur, la fel ca orice lucru,
sistemul școlar german are și părți negative

și unele dezavantaje. La începutul anului
școlar se declanșează un haos general din
cauza distribuirii cărților, dar acest lucru se
soluționează după scurt timp. Cel mai
evident dezavantaj mi s-a părut faptul că
uneori libertatea e luată prea în serios de
către elevi, și anume, elevii își permit să intre
la curs când vor, chiar la jumătatea lui, pot
să plece oricând, iar a saluta profesorul este,
pentru nemți, ceva de domeniul fantasticului.
Din
această
experiență
am
concluzionat că nu există un mod de predare
ideal care să fie aplicat în școli, și că sistemul
românesc nu e ,,chiar așa rău’’ cum îl
consideră multe persoane, chiar dacă, a
împrumuta câteva idei pozitive de la
germani, este o propunere benefică pentru a
îmbunătății sistemul nostru școlar, și deci, pe
viitor, bunul mers al întregii țări.” Andreas
Iar
pentru
Casiana
aceasta
reîntoarcere în Germania a fost o
experiență a celor norocoși
,,Am
descoperit fascinația de a călători devreme,
fiind printre norocoșii care se bucură de
mijloacele minime necesare unei asemenea
fapte. De atunci, mi-am propus să văd cât mai
multe țări, localități, oameni frumoși, să
transcend granițele unei lumi gri și să iau
contact cu o nouă cultură și un nou mod de
viață.
De aceea, schimbul de experiență

organizat de Colegiul Național ”Lucian
Blaga” împreună cu Wolfgang-ErnstGymnasium a fost o inedită oportunitate de a
îmi împlini dorința: aveam șansa să
călătoresc într-o zonă mai puțin cunoscută
turistic dar nu mai puțin frumoasă, însă
puteam și să încerc să mă integrez în
24
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comunitatea locală prin faptul că urma să
petrec o săptămână în cadrul unei familii și
nu în spațiul impersonal al unui hotel.
Inițial am fost oarecum reticentă,
poate și din cauza șocului cultural și de
limbă, dar am descoperit că, în opoziție cu
stereotipurile, ”nemții” sunt oameni calzi,
primitori, dispuși să își deschidă casele
pentru niște necunoscuți și să îi trateze ca pe
membrii propriei familii. Am descoperit
orașul, am legat noi și trainice prietenii, am
împărtășit experiențe de viață și mi-am

propus să revin.
Toate acestea au avut loc în anul
2012, atunci participând pentru prima dată la
acest schimb de experiență. Deși îmi
propusesem acest lucru, nu credeam că voi
mai avea șansa să revin, cu toate că păstrasem
legătura cu o familie din zonă, distanța fiind
un impediment. Norocul mi-a surâs din nou,
astfel că în anul 2014 am avut ocazia să îmi
revizitez prietenii din Büdingen, împreună cu
alți colegi, și să luăm din nou contact cu
modul de viață german.
De data aceasta am petrecut mai mult
timp la școală și împreună cu familia ce mi-a
fost gazdă, adaptându-mă unui stil de viață
relaxat, complet opus față de cel cu care am
fost obișnuită. Această caracteristică este una
pe care aș vrea să o adopt, pe lângă multe alte
avantaje pe care le-am recunoscut ca fiind
specifice mai ales sistemului de învățământ,
acest domeniu fiind cel care mă interesează
în mod special acum.

Sper ca și alții să aibă această
oportunitate de a călători și de a lua contact
într-un mod personal și direct cu o nouă
cultură, deoarece în acest mod ne putem
lărgi orizonturile și putem ajunge la
concluzia că, prin explorarea unor alte
personalități, ne vom cunoaște mai bine pe
noi înșine.”
Pentru a participa la acest schimb
trebuie să fii in primul rând elev la Colegiul
National Lucian Blaga si să îndeplinești
următoarele condiții.
1. Medie generală foarte bună în anul școlar
precedent;
2. Media anuală 10/bună la limba germană pe
anul școlar precedent;
3. Performanțe școlare și extrașcolare
(olimpiade,
concursuri,
evenimente
culturale, proiecte, etc.);
4. Disponibilitatea de a oferi condiții de
cazare colegilor parteneri germani;
5. Comportament exemplar pe tot parcursul
parteneriatului (sociabilitate, implicare,
abilități de comunicare, disciplină);
6. În anul școlar 2015/2016 sunt vizați pentru
schimbul de experiență elevii claselor a IX-a
și a X-a;
7. Se solicită acordarea unei recomandări
pentru elevii doritori din partea unui profesor
de limbi străine sau diriginte;
8. Realizarea în Word/PowerPoint a unei
prezentări personale (CV) în limba germană.
Toate aceste date vor fi prelucrate de
către Prof. Mucsi-Amariței Andreea, iar în
cadrul catedrei de limbă germană se va
realiza lista finală cu cei participanți la acest
parteneriat. Aceasta va fi publicată la finalul
anului școlar 2014/2015. Plecarea spre
Germania se va face în perioada vacanței de
vară, iar partenerii germani vor fi în vizită în
România în luna septembrie.
Prof. ANDREEA MUCSI-AMARIȚEI
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Updated Cambridge English First & Advanced:
an introduction to the new exams

Changes to the specifications
examinations from January 2015

for

The purpose of the project was to
revise Cambridge English: First (including
Cambridge English: First for Schools) and
Cambridge English: Advanced in order to
ensure that it continues to meet the needs of
candidates, teachers, centres and other users
in terms of content and length.
Key changes



a reduction of the number of
papers from five to four
a reduction in the total
assessment time

 for Cambridge English: First
from about 4 hours to about 3
hours 30 minutes.
 for
Cambridge
English:
Advanced from 4 hours 40
minutes to 3 hours 55 minutes

First(fS) and Advanced Reading and
Use of English
Content
• FirstfS content will remain
unchanged. Texts will continue
to be aimed at the interests and
experience levels of younger
school-aged teens
• First content to reflect more
clearly the exam’s use by older
teens and young adults for
access to Further Education or by
those who need a B2 level
qualification for work or
vocational training purposes
• Advanced content to have a
strong
academic
flavour,
reflecting its intended use by
more mature teens and young
adults intending to study at
Higher Education level, or by
those who need a C1 level
qualification for career or
immigration purposes

Prof. LUCIA DREGHICIU
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SUNTEM ȘCOALĂ PASCH

Începând cu anul 2014, Colegiul
Național „Lucian Blaga” Sebeș a devenit
membru al grupului de școli PASCH.
Inițiativa PASCH: Școlile partenere ale
viitorului consolidează o rețea de 1700 de
școli la nivel mondial, școli sprijinite de
Institutul Goethe. Această șansă însemnă o
onoare și o oportunitate extraordinară
pentru instituția noastră.
Avantajele titlului de Școală PASCH:
1. Institutul Goethe București a dotat în
cadrul acestui parteneriat cabinetul de
limba germană al Colegiului Național
Lucian Blaga cu: laptop, imprimantă
multifuncțională,
videoproiector,
materiale didactice și multimedia, cărți
de lectură (toate însumând aproximativ
4000 de euro).
2. Elevii școlii noastre au luat parte la
diferite cursuri de limba germană în țară
și străinătate:


zece elevi ai claselor a V-a și a VI-a
împreună cu doamna profesoară
Roxana Suciu au participat la
seminarul din Vulcan, județul
Brașov, alături de alți 30 de elevi;



doi elevi însoțiți de doamna
profesoară Adina Mucenicu au
participat
la
un
workshop
internațional de douăsprezece zile în
Istanbul, Turcia;



doi elevi au fost selectați pentru o
mobilitate de trei săptămâni la
castelul Varenholz din Germania;



60 de elevi au luat parte la
workshop-ul Deine Stimme din
Sebeș ținut de doi referenți de
renume din Hamburg, Sandro Jahn
și Fabio Niehaus. În cadrul
workshop-ului am avut ca oaspete
pe domnul Andrei Drăgan,
reprezentantul
Youth
for
Understanding, care a anunțat
câștigătorul bursei (de 3500 de euro)
oferite de Institutul Goethe
București elevului Scarlat Alin de a
studia un an în Germania.

3. Susținerea în școală a examenului de
limbă FIT (A1, A2, B1), diploma fiind
recunoscută internațional, valabilă
permanent, necesară pentru studii,
angajare etc.
4. Institutul Goethe București a sprijinit de
asemenea cadrele didactice ale
colegiului prin numeroase mobilități și
cursuri de perfecționare în țară și
străinătate. Atât costurile de călătorie
cât și cele de masă și cazare au fost și
sunt asigurate de institut nu numai
pentru profesori ci și pentru elevi.
Mulțumim Institutului Goethe pentru
toate beneficiile menționate, pentru ajutorul
constant oferit, pentru oferirea unei șanse
elevilor de a avea o legătură directă cu
civilizaţia şi cultura germană ceea ce ajută
la dezvoltarea de competențe sociale și
interculturale. Sperăm să ne bucurăm și în
continuare de același sprijin în cadrul
unității noastre.
Prof. ROXANA SUCIU
Prof. MARIUS MUNTEAN
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TEMPERATURI ABSOLUTE NEGATIVE
Încheiam articolul „Ciudăţenii la temperaturi joase” din numărul din anul trecut al
revistei „Ani ... de liceu” cu întrebările: dacă există temperaturi absolute negative; dacă da, în
ce sisteme şi cum anume se ajunge la astfel de temperaturi.
Pentru a răspunde la aceste întrebări ar fi necesar, în prealabil, să ne amintim în ce
context am definit noţiunea de temperatură. În termodinamică, temperatura empirică se
defineşte ca un parametru de stare de tip intensiv, ce caracterizează sistemele din punct de
vedere al echilibrului termic. Parametrul în sine este legat de mişcarea de agitaţie termică a
moleculelor sistemului, în aşa fel încât, atunci când mişcarea este mai intensă, temperatura este
mai ridicată. Fizica statistică stabileşte o relaţie de proporţionalitate între energia cinetică medie
a mişcării de agitzaţie termică şi temperatura absolută T a sistemului:
𝑚𝑣
2

2

3

= k·T
2

(1)

unde primul termen al ecuaţiei (1) reprezintă energia cinetică medie a mişcării de translaţie a
moleculelor iar k este constanta lui Boltzmann. Relaţia (1) exprimă aşa-numita legea de
echipartiţie a energiei după grade de libertate. Relaţia se poate extinde şi în ceea ce priveşte
energiile medii pentru mişcarea de rotaţie sau vibraţie. Se va schimba doar cifra 3, din relaţie,
cu alta. Analizând relaţia (1) se constată că parametrul T nu poate lua decât valori strict pozitive:
T>0K (K fiind unitatea de măsură a temperaturii absolute – Kelvinul).
Dacă T = 0 K, atunci mişcarea de orice tip a moleculelor corpurilor „ar îngheţa”, lucru imposibil
de imaginat. Chiar în aceste condiţii, în conformitate cu mecanica cuantică, ar persista o mişcare
de vibraţie proprie – vibraţia de „zero absolut” a moleculelor. Aşa se conturează ideea că „zero
absolut” nu se poate atinge. Această afirmaţie constituie o consecinţă a principiului al III-lea al
termodinamicii (a teoremei Nernst şi Planck). Prin urmare, de zero absolut ne putem apropia
oricât de mult, dar nu-l putem atinge. Problema atingerii lui zero absolut iese de sub incidenţa
fizicii clasice, făcând obiectul mecanicii cuantice. Aşa se explică şi fenomenele aparent ciudate,
care au loc la temperaturi coborâte, unele dintre ele prezentate în articolul din numărul trecut.
Temperaturi absolute negative în conformitate cu relaţia (1) nu ar avea sens pentru că energii
cinetice negative nu există.
Noţiunea de temperatură numită temperatură termodinamică se poate defini pornind
de la o maşină termică ideală numită maşina Carnot. Fizicianul W. Thomson a introdus
temperatura termodinamică folosind raportul căldurilor schimbate de o maşină ideală Carnot
cu cele două surse de căldură: sursa rece, la care maşina cedă căldura Q2 (în modul), respectiv
sursa caldă de la care maşina absoarbe căldura Q1 după relaţia cunoscută:
𝑄2
𝑄1

=

𝑇2

(2)

𝑇1

Dacă în această relaţie stabilim reper una din surse, spre exemplu Q1=Q0, cunoscut, şi T1=T0,
cunoscut, iar Q2=Q, variabil în funcţie de T2=T, relaţia (2) devine:
𝑄
𝑄0

=

𝑇
𝑇0

𝑇

sau T= 𝑄0 ·Q= const.·Q
0

(3)
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adică maşina cedă o căldură Q sursei reci, proporţională cu temperatura termodinamică T a
acestei surse. Se poate demonstra că temperatura termodinamică definită de relaţia (3) coincide
cu temperatura absolută definită de relaţia (1). Totodată se constată că, dacă în relaţia (3) avem
T=0K, atunci maşina termică nu mai poate ceda nici o căldură sursei reci şi, de asemenea, nu
putem imagina o sursă cu temperatura mai coborâtă, adică cu T<0K.
Mai trebuie subliniat faptul că, în relaţia (2), sursa caldă, respectiv cea rece au fost alese arbitrar,
ceea ce face posibilă schimbarea rolului lor. Aşadar, relaţia (3) ar putea descrie temperatura
sursei calde de la care maşina termică primeşte căldura Q. Prin urmare, din relaţia (3) se observă
că, pentru a atinge o temperatură foarte mare, T→∞, maşina ar trebui să absoarbă de la sursa
caldă o căldură infinit de mare, situaţie greu de imaginat practic.
În ciuda celor prezentate mai sus şi care ne pot convinge de imposibilitatea existenţei
temperaturilor absolute negative, există totuşi fenomene fizice care sugerează existenţa unor
astfel de temperaturi.
Unul din fenomenele mai la îndemână ar fi comportamentul susceptibilităţii magnetice a
corpurilor de tip antiferomagnetic cu temperatura. Nu voi dezvolta acest exemplu, din lipsă de
spaţiu.
Un alt fenomen ce sugerează posibilitatea existenţei temperaturilor absolute negative
este distribuţia moleculelor după energii.
Fizicianul L. Boltzmann a stabilit faptul că într-un sistem ce conţine un anumit număr de
molecule de diferite energii apare o distribuţie firească (naturală) a acestora după energii, aşa
încât numărul moleculelor cu energii mai mari este mai mic decât numărul moleculelor cu
energii mai mici. Considerând două valori ale energiilor posibile în acel sistem, E2>E1, atunci
numărul de molecule N2 ce populează starea de energie E2 este mai mic decât numărul de
molecule N1 ce populează starea de energie E1. Pe scurt, am putea formula legea: „populaţia
nivelelor de energie scade dacă energia lor creşte”. Matematic, această lege naturală de
distribuţie este dată de relaţia:

𝑁2 =𝑁1 ·𝑒 –

𝐸2 –𝐸1
𝑘𝑇

(4)
unde 𝑒 este funcţia exponenţială iar kT reprezintă energia termică la temperatura absolută
T.
Această lege poate oferi o nouă posibilitate de a defini parametrul T – temperatura absolută.
Prin logaritmarea relaţiei (4) vom obţine pentru T:
𝑥

1

𝐸2 –𝐸1

𝑘

𝑁
ln 2

T= – ·

(5)

𝑁1

Se constată din această relaţie că, în condiţiile în care E2>E1, avem trei situaţii distincte pentru
T:
a) Pentru N2<N1, se obţine T>0, în concordanţă cu legea distribuţiei normale
Boltzmann;
b) Pentru N2=N1, se obţine T→±∞;
c) Pentru N2>N1, adică inversie de populaţie faţă de legea normală a lui Boltzmann,
atunci temperatura absolută devine negativă, T<0.
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Cele trei situaţii sunt ilustrate în figura de mai jos. În prima figură este ilustrată situaţia cu
distribuţie normală, de la punctul a), în a doua situaţia în care populaţiile sunt egale, de la
punctul b) iar în a treia situaţia în care populaţia este inversată şi temperatura absolută este
negativă.
E2

E2

E1

E1
T→∞

T>0

T<0

Aşadar, atâta vreme cât în sistemul molecular există o distribuţie normală, temperatura absolută
este pozitivă iar aceasta coincide cu parametrul definit de relaţiile (1) sau (3) cu care, de altfel,
şi simţurile noastre s-au obişnuit de a le clasifica, folosind atributele de cald sau rece.
Dificultatea de a accepta situaţia de la punctul b) este legată de relaţia (2), respectiv (3), ce
defineşte temperatura termodinamică şi care presupune absorţia de către sistem a unei energii
Q infinite. În realitate lucrurile nu stau aşa. Există sisteme care, la temperaturi T→∞, presupun
energii finite, posibile de atins. Dacă furnizăm sistemului aceste energii limită, atunci se poate
atinge temperatura T→∞ şi chiar depăşi! Prin urmare, situaţia de la punctul c), în care s-a
realizat inversia de populaţie iar temperatura T<0, este superioară temperaturii T→∞. Dacă am
putea traduce în limbajul simţurilor această stare, am spune că temperaturile absolute negative
sunt mai calde decât cele pozitive, chiar şi decât T→∞.
Încercăm să redăm acest lucru în aşa numita diagramă a cercului, în care temperaturile
nu le vom aranja pe o axă de la –∞ la +∞, ci au corespondent pe un cerc tangent la axă în punctul
0K.
T<0
T→ – ∞

O'

T→ +∞

1000 K

T(K)
–1000

–500

–0

O +0

500 K

1000 K

Diagrama sugerează că, în zona T<0, se trece prin T→+∞, apoi prin T→ –∞ şi ne putem apropia
de 0 din zona negativă, adică T→ –0K. Dacă am încerca să ajungem în această zonă, coborând
temperatura de la valori pozitive, ne-am apropia de +0K, dar nu putem traversa axa O'O prin
T=0K pentru că ne interzice principiul al III-lea al termodinamicii. Acesta ar trebui completat
astfel: „nici +0K şi nici –0K nu sunt accesibile experienţei” (I. Pop, Fizică moleculară şi
termodinamică, E.D.P. 1975, pag. 190).
În consecinţă, dacă am desfăşura cercul într-o dreaptă a temperaturii, aceasta ar fi ordonată
ca mai jos:
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T(K)
+0K

T→±∞

T>0

T<0

–0K

unde +0K ar fi cea mai coborâtă temperatură, urmând temperaturi pozitive, apoi temperaturi de
±∞. Superioare lor sunt temperaturile negative iar cea mai ridicată –0K. Desigur, în zona (±∞,
–0K), temperatura definită de relaţia (4) a lui Boltzmann nu mai are corespondent termodinamic
sau cinetico-molecular din relaţiile (1) sau (3).
Vom ilustra cele prezentate, considerând un sistem atomic în care inversia populaţiilor
se poate realiza cheltuind energii finite, ajungând astfel în zona temperaturilor absolute
negative.
Un anumit atom se poate găsi într-o stare excitată de energie mai mare decât starea lui de
echilibru numită fundamentală. Starea excitată fiind instabilă, atomul va rămâne în ea un
interval de timp finit foarte scurt numit timp mediu de viaţă al acelei stări. După scurgerea
acestui timp, atomul revine spontan în starea sa fundamentală, eliberând surplusul de energie,
de cele mai multe ori, sub formă de radiaţie. Dacă stările sunt apropiate energetic atunci
tranziţiile pot fi şi neradiative, energia eliberată fiind de natură termică.
În sisteme eterogene poate exista un nivel de energie metastabil care să aibă un timp de viaţă
foarte lung în comparaţie cu al celorlalte nivele excitate. Atomii ajunşi pe acest nivel dăinuiesc
un timp îndelungat fără a efectua tranziţia în starea de energie mai joasă. Nivelul metastabil
poate juca astfel rolul de acumulator de atomi.
Vom ilustra o situaţie în care sistemul conţine trei nivele: E1<E2<E3, dintre care E2 este
metastabil iar celelalte două sunt obişnuite. Situaţia se întâlneşte în practică într-un cristal de
rubin Al2O3 impurificat în proporţie foarte mică cu ioni de Cr3+. Aceştia introduc în sistem
nivelul metastabil E2. Stările E1 şi E2 sunt în fond nişte benzi de energie întâlnite în solide. În
figura următoare le vom reprezenta totuşi sub formă de nivele.
E3; N3
neradiativ
E2 meta; N2
pompaj

LASER
E1; N1

Dacă din starea E1 se furnizează energie (de exemplu prin pompaj optic de la o lampă flash)
atomii vor primi energie pentru a trece în starea de energie superioară E3. Din această stare pot
ajunge pe nivelul metastabil E2 apropiat de E3 efectuând o tranziţie neradiativă. Nivelul E2
metastabil acumulează atomi. Între E3 şi E1 respectiv E2 şi E3 se va stabili o distribuţie normală
N3<N1, respectiv N3<N2, dar, la un moment dat, între E2 şi E1 apare o inversie de populaţie. În
acest moment sistemul atinge starea cu temperatură absolută negativă pentru că s-a realizat
inversia de populaţie. Aşadar, deşi T a trecut prin ±∞, au fost implicate cantităţi finite de
energie. Sistemul aflat în această stare se găseşte într-un echilibru precar. O mică perturbaţie,
cum ar fi tranziţia spontană a unui atom de pe E2 pe E1, după expirarea timpului de viaţă, poate
declanşa o avalanşă încât toţi atomii de pe nivelul E2 (mulţi la număr) să fie stimulaţi să se
dezexcite simultan de pe nivelul E2 pe E1, emiţând toţi, la acelaşi moment, o radiaţie cu energia
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(E2–E1). Această radiaţie este foarte puternică (pentru că s-au dezexcitat mulţi atomi), este
coerentă (pentru că toţi atomii s-au dezexcitat aproximativ la acelaşi moment, deci radiaţia va
avea aceeaşi fază iniţială) şi este şi monocromatică (pentru că particulele de lumină emise au
aceeaşi energie E2–E1, deci aceeaşi culoare). Radiaţia descrisă mai sus se numeşte radiaţie
LASER. Cuvântul LASER are fiecare literă, drept iniţiala unui cuvânt: Lumină Amplificată
prin Emisie Stimulată de Radiaţie (ordinea literelor provine din varianta engleză a expresiei).
Faptul că astăzi există o diversitate de dispozitive laser dovedeşte fără tăgadă că existenţa
temperaturilor absolute negative, ce caracterizează mediile active cu inversie de populaţie este
o realitate.
Prof. IOAN BÎRSAN
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CRAMPELE MUSCULARE SAU CÂRCEII
Crampele musculare, denumite în
mod popular cârcei, sunt contracţii
involuntare ale unor muşchi sau grupare de
muşchi şi se caracterizează prin dureri
intense
şi
imposibilitatea
utilizării
muşchilor afectaţi.
Principala cauză a apariţiei
crampelor musculare este suprasolicitarea
fibrelor musculare, datorată utilizării de
lungă durată a aceleaşi grupe de muşchi,
respectiv creşterea bruscă a efortului fizic.
În repaus, actina şi miozina,
proteine contractile, nu interacţionează,
întrucât
complexul
troponimătropomiozină este legat de actină, la capătul
la care ar putea interacţiona cu miozina.
Atunci când concentraţia citoplasmatică a
calciului creşte suficient de mult, calciul se
leagă de subunitatea troponina C. Astfel se
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modifică configuraţia preexistentă şi se
produce contracţia.
În timpul transpiraţiei, din corp se
pierd şi minerale precum calciu, magneziu
şi sodiu, care sunt necesare în transmiterea
impulsului nervos şi a contracţiei
musculare. Lipsa acestor ioni provoacă
stimularea involuntară a nervilor ceea ce
duce la contracţia necontrolată a unor grupe
de muşchi.
Pentru a evita crampele musculare
este de preferat o dietă echilibrată, bogată în
calciu
şi
magneziu,
o
hidratare
corespunzătoare a organismului, dar şi
efectuarea efortului fizic gradual.
ALIN SCARLAT
clasa a X-a B
Prof. coordonator: DIANA ŞTEFAN
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NEURONII „OGLINDĂ”- MIRACOLUL ŞTIINŢIFIC AL
CONEXIUNII DINTRE OAMENI…
„Cu neuronii oglindă nu trebuie
să pretindem că suntem în pielea altei
persoane… ne aflăm practic în mintea altei
persoane.”(Marco Iacoboni)
Neuronii „oglindă” reprezintă o
clasă specială de celule nervoase, cu rol
deosebit în cunoaşterea directă, automată şi
inconştientă a mediului înconjurător.
Descoperirea lor a fost făcută în anul 1996
de către Giacomo Rizzolatti, un cercetător
italian de la Universitatea din Parma.
Neuronii „oglindă” au fost iniţial
descoperiţi în cortexul frontal premotor al
maimuţelor, iar în urma cercetărilor
ulterioare s-a constatat prezenţa acestora şi
în lobul parietal inferior. Caracteristica lor
definitorie este dată de strânsa relaţie dintre
informaţiile motorii pe care le codifică şi
informaţiile vizuale la care răspund,
punând în legătură zonele creierului
responsabile pentru procesarea senzorială şi
pentru cea motorie.
Conform ultimelor studii, şi
creierul uman prezintă neuroni oglindă,
fiind elaborate o serie de ipoteze pentru a
explica rolul lor funcţional, precum
înţelegerea acţiunilor şi intenţiilor, imitaţia
şi chiar empatia.
mod

Lobul parietal inferior produce în
constant imagini puternice ale

opţiunilor de acţiune ce sunt disponibile
într-un anumit context. Atunci când sunt
afectate circuitele inhibatorii din cortexul
frontal,
pacientul
imită
deseori
necontrolabil gesturile celorlalți, simptom
numit ecopraxie.
Cercetătorii au demonstrat că
dacă se anesteziază de exemplu braţul unei
persoane, blocând plexul brahial, iar braţul
este amorţit şi nu mai există nici un semnal
venind de la el, persoana va simţi pe braţul
său anesteziat atingerile de pe pielea altei
persoane. De asemenea, dacă un pacient cu
braţ „fantomă” (după amputare) priveşte pe
altcineva fiind atins, va simţi atingerea pe
braţul său deoarece nu mai există semnalele
“nule” care să inhibe semnalele de empatie
senzorială, care erau percepute acum în
mod conştient.
„Suntem extraordinare creaturi
sociale! Supravieţuirea noastră depinde de
înţelegerea acţiunilor, a intenţiilor şi a
emoţiilor celorlalţi, iar neuronii oglindă ne
îngăduie să pricepem intenţiile altora, nu
prin înţelegere conceptuală, ci prin simulare
directă, prin a simţi, nu prin a
gândi.”(Giacomo Rizzolatti)
DORIANA GROZA
clasa a X-a B
Prof. coordonator: DIANA ŞTEFAN
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Clasa
a VIII-a
A

Prof. diriginte GHEORGHE NICOARĂ
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Clasa
a VIII-a
B

Prof. diriginte MELITTA NICOARĂ
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Clasa
a XII-a
A

Prof. diriginte MONICA LEBĂDĂ
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Clasa
a XII-a
B

Prof. diriginte GEORGETA BUT
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Clasa
a XII-a
C

Prof. diriginte DIANA ȘTEFAN
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Clasa
a XII-a
D

Prof. diriginte DANIELA DRĂGUȘ
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Clasa
a XII-a
E

Prof. diriginte MARIA MANCIULEA
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Clasa
a XII-a
F

Prof. diriginte ANCA DRĂGHIȚĂ
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Clasa
a XII-a
G

Prof. diriginte GEORGE CORFIȚĂ
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Colectivul de redacție le
urează absolvenților mult
succes la examenele care îi
așteaptă.
La revedere în 2025!
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RECEPTAREA TEXTULUI LIRIC PRIN SIMŢURI
„Voi fi în stare să aud în cer!”( Ludwig Van Beethoven)
„Naşterea de sine universului şi naşterea de sine omului sunt inseparabile. Singura
noastră responsabilitate o reprezintă evoluţia propriei conştiinţe, terţul inclus care uneşte ştiinţa
şi conştiinţa. Homo sui transcendentalis percepe fiorul naşterii. Nu este doar un oarecare om
nou, ci un om care se naşte din nou. Aceasta nouă naştere este o potenţialitate înscrisă înlăuntrul
fiinţei noastre”. Afirmaţia domnului academician Basarab Nicolescu justifică ideea că omul
trebuie să-şi conştientizeze potenţialitatea, să-şi perceapă complexitatea şi să participe la actul
creator, pentru că fiecare din noi nu suntem decât particule din Marele Tot Transcedental.
Stelele sunt copiii oamenilor, pentru că ei au facut parte din structura divină care a conceput
astralul. Practic structura eonică a individului nu este decât fărâmă din sacralitatea
cosmogonică. Aceste particule în urma trangresării infininităţilor spaţiale şi temporale vor
trebui sa revină în matricea originară pentru a reconstitui primordialitatea universului.
A da sens, un sens comun, a ajunge la un numitor comun, acestea sunt doar câteva dintre
frazele de zi cu zi care evidenţiază importanţa simţurilor pentru orientarea noastră. Această
orientare are o importanţă determinantă asupra cum ne definim alegerile în stilul de viaţă. În
zilele noastre ştim că percepţiile care vin de la stimulii senzoriali au o influenţă inevitabilă
asupra dezvoltarii emoţiilor, a conştientizării şi a sistemului nervos. Aceste percepţii sunt deja
prezente în uter începând de la primele stadii ale vieţii. Zi după zi primim o serie de senzaţii de
la mediul înconjurător şi de la cultura din care provenim, prin simţurile noastre. Aceste senzaţii
definesc şi conturează conexiuni în creierul şi în memoria noastră.
Astfel, experienţa are un important efect constructiv. Poate crea, consolida sau slabi
sinapsele şi circuitele neuronale, cu un impact profund asupra generării si regenerării reţelelor
neuronale care, la rândul lor, construiesc individual, alegeri şi gusturi. Circuitele create sunt
unice, ireplicabile şi foarte personale. Deci percepţiile reprezintă în primul rând un fenomen
subiectiv şi servesc ca o confirmare a faptului că natura favorizează diversitatea.
Cu cât experienţele şi stimulii sunt mai abundenţi şi diferenţi, cu atât mai mare este
posibilitatea dezvoltării unei personalităţi echilibrate care se poate orienta, cu echilibru, în
lumea complexă a relaţiilor sociale.
Primul pas în recâştigarea terenului pierdut este redescoperirea naturii ca origine a tot
ceea ce ne înconjoară, inclusiv dezvoltarea tehnologică. Aceasta va duce la recuperarea
diverşilor şi numerosilor stimuli necesari pentru regenerarea simţurilor şi prin urmare a
emoţiilor şi a gândurilor.
Simțurile noastre sunt cele mai la îndemână mijloace prin care eul intră în relație cu
sinele lucrurilor. Ele pipăie realitatea, dar ele nu ne vorbesc decât despre coaja acestei realități.
Ele se referă la existența lucrurilor, dar nu și la esența lor. Ele sunt geamurile percepției, geamuri
care trebuie șterse pentru a putea vedea dincolo. Rolul poeziei este acela de a vedea dincolo,
cel mai complet dintre simțurile noastre, cel care ne ajută să ștergem gemurile percepției. Horia
Bădescu consideră că “orizontul poeziei este orizontul <<identității infinite>>, acea mișcare
centripetă care, acționând în interiorul lucrurilor, adună în sinea sa existândul infinit al lumii”.
Magia poeziei constă în puterea ei de a restitui sufletului nostru, conștiinței noastre
emoționale, nu realul rupt de realitatea sa, ci realitatea regăsită în tulburătoarea lumină a
realului: sentimentul aparteneței la Ființă. Unica finalitate a poeziei este aceea de a ridica lumea
în orizontul sacrului, acolo unde trancendența este chiar Ființa în calitatea trancendenței sale.
Poezia estompează hotarele dintre umanitate și cosmos, umanizând cosmosul și restituind
umanității dimensiunea ei cosmică, proiectându-le îngemănate într-un imaginar în care Ființa
își regăsește puterea și bucuria veșnicei sale virtualități creatoare. Forța poeziei vine din
capacitatea ei de a fi vehiculul Ființei între infinitele niveluri de Realitate.
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De ce o aplicaţie a valenţelor simţurilor prin intermediul Poeziei? Pentru că poezia
înseamnă o rechemare a sensului în lume, pentru că prin creaţie, omul îşi redobândeşte esenţa
divină. Ce trăieşte artistul în timpul travaliului creator?
A descoperi ce se ȋntȃmplӑ ȋn mintea creatorilor „ar ȋnsemna sӑ speri sӑ auzi o mare
emoţie izbindu-se de fereastrӑ”1. Pentru artişti se produce un fenomen de iluminare,
configuraţia interioarӑ a fiinţei se reflectӑ ȋn afarӑ şi nucleul de luminӑ invadeazӑ spaţiul
existentului : „În sȃnul fiinţӑrii ca ȋntreg se aflӑ un loc deschis. Un loc de deschidere. […] Acest
centru deschis nu este deci ȋnchis de jur ȋmprejur de fiinţare, ci ȋnsuşi centrul care lumineazӑ
ȋncercuieşte […] ȋntreaga fiinţare”2. Artistul se desprinde de contingent datoritӑ emoţiei
creatoare, devine nefiresc, chiar dacӑ fizic rӑmȃne ȋn acelaşi mediu, spiritual se ȋnalţӑ, „ȋşi ia
zborul cȃnd toţi ceilalţi rӑmȃn lipiţi de pӑmȃnt”3.
În declanşarea actului creator se disting mai multe etape, se contureazӑ un poces de
iniţiere al fiinţei, dincolo de orice aspect pragmatic. Fenomenul se produce ȋn forul interior al
creatorului şi presupune modificӑri spirituale. Momentul cel mai important este trecerea de la
creativitate la creaţie. Creativitatea presupune gȃndire divergentӑ, o ieşire din normalitate, din
firesc. Creaţia presupune inventarea şi compunerea unei opere, care aduce o noutate şi ȋi este
recunoscutӑ valoarea. „Cei mai mulţi dintre indivizii creativi nu sunt niciodatӑ creatori” 4, ceea
ce face diferenţa dintre un individ creativ şi un individ creator fiind capacitatea de a se desprinde
din normalitate, din firescul existenţial şi de a induce o stare inefabilӑ ȋn opera sa.
Se produce o rӑvӑşire interioarӑ, o incertitudine la nivelul edificiului fiinţei, o regresie
spre resursele nefolosite al bazinului imaginal5, de care artistul se va folosi pentru
redimensionarea unui nou echilibru. Procesul de reconstrucţie al fiinţei creatoare urmӑreşte
conturarea unui spaţiu germinativ al mentalului celui aflat ȋn cӑutarea subteranelor sinelui.
Pӑtrunderea ȋn bazinul imaginal presupune parcurgerea a trei universuri: lumea
inteligibilӑ, lumea sensibilӑ şi realitatea intermediarӑ „ȋn care lumea inteligibilӑ se manifestӑ
conform unor figuri concrete (peisaje, personaje etc.)” (Jean – Jacques Wunenburger). Stadiul
lumii inteligibile este accesibil ȋnţelegerii pure, stadiul lumii sensibile este accesibil percepţiei
senzoriale, iar stadiul realitӑţii intermediare este accesibil imaginaţiei vizionare. Existӑ douӑ
tipuri de imagini: cele produse de imaginaţia psihofiziologicӑ, inseparabilӑ de condiţia teluricӑ
şi cele produse de adevӑrata imaginaţie creatoare, separabilӑ de concret, autonomӑ şi subzistȃnd
ȋn sine. Cele din a doua categorie oferӑ conştiinţei intuitive reprezentӑri care nu mai sunt
imaginare, ci imaginale. Avem astfel „o realitate imaginalӑ, o lumea curatӑ ȋn care spiritul se
ȋntrupeazӑ, iar trupul se spiritualizeazӑ (mundus imaginalis). Pornind de la aceasta, conştiinţa
este locul unei experienţe interioare a trupurilor spirituale (sau trupuri ale reȋnvierii) şi a
spiritelor <<ȋntipӑrindu-se>> ȋn trupuri imateriale. Invers, prin intermediul acestor imagini,
imaginaţia spiritualӑ va putea sӑ se desprindӑ de dependenţa sa de lumea materialӑ spre a se
tranforma ea ȋnsӑşi ȋnainte de a accede la viziunea directӑ a dumnezeirii. Sufletul se poate afla
ȋn prezenţa unor reprezentӑri ale unor realitӑţi imateriale, dar sensibile (timpuri şi spaţii), care
ȋi vor permite, printr-un act spiritual hermeneutic, sӑ acceadӑ cӑtre arhetipuri”6.

Didier Anzieu, Psihanaliza travaliului creator, Traducere din limba franceză şi prefaţă de Bogdan Ghiu, Bucureşti, Editura
Trei, 2004, p.19.
1

Martin Heidegger, Originea operei de artӑ, Traducere şi note Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, Studiu
introductiv Constantin Noica, Editura Univers, Bucureşti, 1982, p. 67.
3
Didier Anzieu, op.cit, p. 22.
4
Ibidem.
2

5

Termenul „imaginal” este propus de Henry Corbin, desemnând o formă de imaginaţie meta-psihologică, o
prezentare sensibilă a unei lumi inteligibile.
Jean – Jacques Wunenburger, Imaginarul. Traducere de Dorin Ciontescu – Samfireag, Ediţie îngrijită de Ionel
Buşe , Cluj – Napoca, Dacia, 2009, p. 24.
6
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Emoţia creatoare apare ȋn cazul unei crize personale, se manifestӑ deseori ȋn timpul
nopţii, „aceastӑ crizӑ interioarӑ ȋl poate transpune pe viitorul creator, de multe ori noaptea, ȋntro stare de transӑ corporalӑ, de angoasӑ albӑ, de extaz aproape halucinatoriu, de luciditate
intelectualӑ acutӑ” 1. În cazul creaţiilor ştiinţifice criza este asemenea unei ȋncununӑri a unui
efort deosebit desfӑşurat pe o perioadӑ mai lungӑ. Aceastӑ stare de surprindere se aseamӑnӑ
unei regresii sau unei disocieri şi se caracterizeazӑ printr-o stare de izolare a creatorului:
„…ceea ce simte el este de ordinul solitudinii totale şi al agoniei, asemenea lui Blaise Pascal
convins cӑ retrӑieşte, ȋn noaptea scrierii Memorialului, noaptea lui Iisus din Grӑdina
Mӑslinilor”2. În aceastӑ stare de singurӑtate absolutӑ se produce o expansiune a graniţelor fiinţei
care permite accesul la o serie de realitӑţi psihice nefireşti: „Însӑ ȋn existenţӑ, omul nu ȋncepe
prin a ieşi dintr-un interior spre un exterior, ci esenţa existenţei este situarea ec-staticӑ ȋn spaţiul
liber, ce ţine de esenţӑ, propriu locului de deschidere a fiinţӑrii”3 . Punctul germinativ al operei
este cel care ȋmplineşte aşteptӑrile creatorului, ȋi redimensioneazӑ potenţialul: „Originea este
provenienţa esenţei ȋn care se ȋmplineşte fiinţa unei fiinţӑri”4. Artisul de retrage din mijlocul
solicitӑrilor lumii pentru a se ȋnchide ȋntr-un spaţiu intim, intrӑ apoi ȋntr-o stare de iluzie,
asemӑnӑtoare halucinaţiei. Starea aceasta se atinge şi atunci cȃnd fiinţa devine captivӑ şi ȋncepe
sӑ-şi imagineze pentru a se elibera de sub povara constrȃngerilor exterioare. În clipa inspiraţiei,
creatorul reitereazӑ momentul propriei naşteri, este cuprins de frigul din exterior, invadat de
aerul din afarӑ, incapabil sӑ strige. Din aceastӑ stare de letargie, preia imprevizibilul, care
posibil, pȃnӑ acum fusese un obiect normal, dar este privit acum cu alţi ochi şi devine esenţӑ a
creaţiei.
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Didier Anzieu, op.cit., p. 113.
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Ibidem, p.115.

3

Martin Heidegger, op.cit.,p. 82.

4

Ibidem, p. 72.
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MANIFESTĂRI PSIHOLOGICE ALE IUBIRII
ÎN LIRICA BLAGIANĂ
Focul se aprinde din iubire, iar iubirea se amplifică în foc. Flacăra arde realitatea şi
congestionează sentimentul. Focul „simbolizează viaţa, puterea creatoare, pasiunea, dragostea,
purificarea, dar şi puterea distructivă”1. Puritatea lui fascinează încă din primordialitate,
declanşând noi emoţii pentru fiecare generaţie evoluată. Regiunea unde focul este pur se află la
limita sa, la vârful flăcării, acolo unde culoarea lasă locul unei vibraţii aproape invizibile.
Atunci focul „se dematerializează, se derealizează, el devine spiritual”2. Creează totodată
opoziţia trăirii, a imaginii oferite de propria sa natură, deoarece poate sa distrugă, să-ţi ardă
interiorul. Infernul, de asemenea, este asociat focului, suferinţei provocate de acesta. Ideea este
întărită şi de Gaston Bachelard, în Psihanaliza focului, el observând paralelele care se trasează
între cele doua universuri create: „El străluceşte în Paradis. El arde în infern. El este plăcere şi
tortură”3.
La nivelul spiritualului, adevăratele enigme ale ortodoxiei se manifestă tot prin foc.
Creştinul nu le poate observa, le poate doar simţi. Sfânta Împărtăşanie reprezintă o înaltă
valoare a sufletului, iar pentru cei care nu sunt vrednici a o primi, ea se transformă în foc, le
arde trupul, chiar dacă aceasta nu se manifestă în mod vădit.
Puritatea focului este umbrită de cenuşa pe care o lasă în urma lui. Gaston Bachelard o
numeşte “excrement” datorită compoziţiei şi culorii sale. Cenuşa anunţă finalitatea, sfârşitul
vieţii, pentru că înseamnă trăire. Acest proces devine sinonim cu imaginea simbolică a vieţii
omului. Omul, după ce îşi consumă întreaga existenţă telurică, trece la cele veşnice, lăsând în
urma lui doar rămăşiţe, „cenuşa trupului”. Sfârşitul însă anunţă veşnicia, o continuiate
superioară, mai presus de puterea noastră de înţelegere, iar acest aspect sugerează eternitatea
care se manifestă dincolo de graniţele limitate ale realului.
Înlăturând masca de suprafaţă şi pătrunzând în adevăratul sens al existenţei noastre, ni
se deschid alte lumi creatoare, alte concepţii. Dăm startul unui nou început, unui alt drum
încărcat de semnificaţii .
Fiecare dintre noi luptă pentru a-şi descoperi sensul, scopul vieţii. Unii îşi greşesc
traiectoria, iar alţii nu-şi păstrează constant pulsul exisţentei. Ceea ce s-a evidenţiat însă în
cursul vieţii omului, a fost faptul că, indiferent de persoanlitate, de caracter, el şi-a descoperit
sinele în iubire. Dragostea nu ţine cont de clasa socială, de nivelul intelectulităţii, de aspectul
fizic, ci ea pătrunde pe oricine, fascinează, vrăjeşte, amplifică emoţia, creează fericire, durere,
suspans. Dragostea este un amalgam de sentimente contradictorii.Te aruncă uneori în prăpastia
incertitudinii, te lasă să te zbaţi printre ciulinii existenţei, te răneşte, te vindecă. Cu toate
acestea, încă nu ştim ce e iubirea, nu ştim să iubim.
Dragostea nu se axează pe condiţia socială, te cuprinde indiferent de principii, însă felul
cum este ea percepută, simţită, depinde de om, de pregătirea lui, de evoluţia sa spirituală. Iubirea
intră în tine, însă rămâne la nivelul sensibilităţii tale felul cum o simţi.
Lucian Blaga reuşeşte să depăşească orice graniţă şi să părtrundă în sensul profund al
dragostei. Eul liric din poeziile sale se detaşează complet de realitatea care-i contrange
sentimentul şi aleargă spre o infinitate a desăvârşirii. Din versurile creaţiilor lui reiese confictul
1

Ivan Evseev,Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord,1994.

2

Gaston Bachelard, Psihanaliza focului, Bucureşti, Editura Univers, p.100.

3

Ibidem, p 7.
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latent care persistă mocnit în subconştientul eului liric: „Femeie / ce mare porţi în inimă şi cine
eşti?”1 dublat de un conflict manifest interior care se desfaşoară între principii şi sentimente
contradictorii: „Vei plânge mult atunci, ori vei ierta? / Vei plânge mult ori vei zâmbi?’’2.
Întrebări retorice năvălesc asupra creaţiei blagiene, sporind astfel expresivitatea,
intensificând suspansul şi totodată redând incertitudinea sentimentului, a trairii sufletului: „Dar
oare ar rodi-n ogorul meu/atâta râs făr’ de căldura răului?”3. Teoria lui Gaston Bachelard, a
focului, este reflectată şi în unele versuri ale poetului, eul liric subliniind aici sfârşitul arderii,
„cenuşa’’: „ce-a rămas sub glii din ele? / ţărână numai şi inele”4.
Cuvântul, prin puterea sa miraculoasă care deschide noi universuri şi noi perspective de
a privi lumea, joacă rolul principal în redarea sentimentului, deoarece prin el se exprimă emoţia.
Cu toate acestea însă, Lucian Blaga, în pofida faptului că îşi aşterne simţământul pe hârtie, el
trăieşte în afara cuvintelor, se detaşează de tot ce e lumesc: „Să vorbim puţin mai rar’’ 5. Îşi
consumă existenţa interioară într-o lume paralelă, mai presus de fire, acolo unde iubirea naşte
unitatea, acolo unde îşi poate manifesta dragostea la nivel intens.
Şerban Cioculescu vede în Blaga „un mare cântăreţ al iubirii pe toate coardele lirei, în
toate modurile, de la catrenul epigragmatic sau madrigalesc,l a meditaţie sau la imnul de
neobosita slăvire a sufletului feminine”.
Lecturând la un alt nivel creaţia blagiană şi pătrunzând în esenţa versurilor, observăm
că toate poeziile poetului, care au ca temă dragostea, definesc iubirea ca fiind, de fapt, un
intermediar spre veşnicie. Totul se întamplă la nivel cosmic: „Jinduiesc la câte-un astru / răsărit
ca o ispită”6, universul teluric devenind doar o treaptă din ierarhia iubirii, pe care eul liric o urcă
spre a atinge complexitatea după care tânjeşte. Aici, în zona atemporală, are loc împreunarea
fiinţelor, se eternizează trăirea lor. Dacă în plan teluric, dragostea evidenţiază tema cuplului,
completarea îndragostiţilor, lirismul lui Lucian Blaga are alte valenţe, deoarece el evocă o iubire
evoluată, mai presus de fire şi de cuvinte, o iubire metafizică care-şi amplifică valorile, îşi
intensifică puterea de dăruire, de unire cu celălalt, plăcerea erotică care dezvoltă un „ars
amandi”, perceperea superioară a iubirii.
Cu somptuozitate poetul transpune în versurile sale însemnătatea iubitei, creaţia lui
având ca punct declanşator al sentimentelor, FEMEIA… Gândirea lui Blaga se desfaşoară în
cerc, aducând în prim plan reîntoarcerea „ne pierdem ca ne ne-mplinim”7. Se contureză aici
ideea evidenţiată şi de Gaston Bachelard, focul transformat în cenuşă, circularitatea procesului:
arderea, care se continuă cu cenuşa şi din nou, repetarea lui. Eternitatea iubirii în poezia
blagiană este redată în mod direct de eul liric: „Te-ntrebi adesea îndoită care-i tâlcul / intrării
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Zenovie Cârlugea, Dorul, în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 56.

2

Zenovie Cârlugea,Vei plânge ori vei zâmbi?, în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra,
2010, p. 56.
3

Zenovie Cârlugea ,Lumina raiului , în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p.
55.
4

Zenovie Cârlugea Cântecul vârstelor, în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010,
p. 153.
5

Zenovie Cârlugea, Domniţele, în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 124.

6

Zenovie Cârlugea, Cântec sub stele, în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010,
p. 225.
7

Zenovie Cârlugea, Solstiţiul grădinilor, în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra,
2010.
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tale-n sfera mea”1, datoriă sferei, care exprimă nesfârşitul, continuitatea veşnică, a cosmosului
infinit.
Fiinţa iubită reprezintă pentru poet o adevarată divinitate, afirmând de multe ori că
chipul iubitei ascunde pe Însuşi Dumnezeu. Pentru omul raţional, ghidat de principii şi
raţionamente, această afirmaţie ar insemna o simplă aberaţie, însă pentru fiinţa evoluată, pentru
cea care reuşeşte să privească dincolo de aparenţă, totul are sens şi explicaţie, sau mai mult,
emoţia nu mai are nevoie de verosimil, ci doar de trăire, iar oamenii care trăiesc astfel se
regăsesc printre versurile poetului, aflând răspuns la impulsul puternic al iubirii.
În creaţiile lui Lucian Blaga, femeia devine idol pentru îndrăgostit şi o ridică la nivelul
superiorităţii „Flacăra vie desprinsă din focul divin”2. Are loc criza de identitate, mistuirea în
celălalt, pierderea sinelui, toate acestea fiind desfăşurate la nivel cosmic. Femeia devine fiinţa
salvatoare, acoperă goliciunea sufletească: „împlinirea lipsei lăuntrice mi-ar fi de-ajuns /
Prezenţa ta răscumpără un continent iubit”3. Femeia devine astfel un “axis mundi” pentru
Lucian Blaga, proiectată întru-un „pumn de pământ’’, atingând contingentul şi într-un „pumn
de lumină’’, înălţându-se spre transcendent.
Raportându-ne din nou la Psihanaliza focului a lui Gaston Bachelard, putem spune că
Blaga transformă femeia în foc, pentru că îi arde existenţa telurică şi i-o transformă într-o trăire
cosmică în care se unesc sufletele. Femeia este flacără pentru poet, doarece reprezintă o pasiune
supremă care-i purifică sentimentul erotic. În poemele sale protret, ne descrie feminitatea în
multiplele sale conotaţii: „Roz trandafiriu, frumuseţea ta / nu m-a cruţat”,4 „Ieşi zeiţă din
sandale / vrerea e-a Măriei Tale”5.
„Blaga nu descrie, nu analizează, nu judecă, pur şi simplu arată, invită privirea, simte
cu ochiul sufletesc chipurile frumuseţii feminine in variatele lor nuanţe”6 .
Poetul îşi asumă viziunea de tip heraclitean : „În lumea lui Heraclit”, „Heraclit lângă
lac “. Conform concepţiei filosofului grec, elementul care alcătuieşte baza existenţei noastre
este focul. De asemnea, Lucian Blaga oferă femeii imaginea focului viu, perechea, bărbatul şi
femeia, exprimându-se prin ardere, se mistuie unul pe celălalt: „noi ardem, iubito. Altfel ne este
ardoarea. Cât e întinsul, cât e înaltul, / Noi ardem şi nu ne iertăm,/Noi ardem, ah, cu cruzimean văpăi / mistuindu-ne unul pe altul “7. De asemenea, în Luntrea lui Caron se evidenţiază
spiritul superior, o suflare care se confruntă cu o istorie potrivnică, subliniindu-se, din nou
conflictul manifest interior al poetului: „Dar nopţile acestea, frumoaso, cum sunt / Atât de
diafane din cer până-n pământ?”.8
1

Zenovie Cârlugea, Prezenţa ta ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p 124.

2

V.Fanache, Zeiţa, în “Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga”, Editura Limes,Cluj-Napoca,2007 .

3

Zenovie Cârlugea, Prezenţa ta ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p.
124.
4

Zenovie Cârlugea,Pentru trandafirul din scaunul împărătesc ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu,
Editura Măiastra, 2010, p. 151.
5

Zenovie Cârlugea,Dumbrava roşie ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p
124.
6

V.Fanache, “Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga”, Editura Limes,Cluj-Napoca,2007,p. 81 .

7

Zenovie Cârlugea,Cântecul focului ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010.

8

Zenovie Cârlugea,Luntrea aurie ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010

44

P
E
N
I
Ț
A
,

L
I
R
A

Ș
I

C
O
N
D
E
I
U
L

Ani… de liceu 2014 - 2015
Lucian Blaga se regăseşte în femeie, deoarece el vede în această fiinţă împlinirea. O
eternizează în funcţie de trăirile sale puternice,o idolatrizează,asemănând-o cu un zeu. Femeia
este prezenţa lumii astrale, ea alcătuieşte universul, devine Creator a lumii iubirii, o dragoste
înflăcărată.
Trăirile lui Blaga sunt atât de intense, încât descrie dragostea ca fiind un al cincilea
element primordial. El înzestrează iubirea cu putere, cu o forţă lăuntrică declanşatoare de
emoţie şi trăire. Dragostea este proiectată în femeie, în creaţia blagiană, femeia care devine
vrajă pentru sentimentul eului liric, iar acest fapt este evindentiat de verbele care creează iluzii
în câmpul vizual: „îmi pare/că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul din care curge tainic noaptea peste
văi”1.
La nivelul spiritualului se desfăşoară principii şi sentimente contradictorii. Acestea sunt
redate de focul lăuntric, care-i consumă poetului trăirile cu diferite intensităţi. Pentru
Paracelsius focul este viaţa, iar ceea ce conţine foc poartă într-adevăr în sine rădăcinile vieţii.La
Blaga putem vorbi de un foc intern care este „spermatic generator şi maturant”2 şi un foc extern
care este ”mecanic ,coruptor şi distrugător”3. Însuşirea dată focului extern este explicată de
faptul că el se consumă la nivelul realtăţii, este vremelnic, creând tristeţea finalului, pe când
focul intern se amplifică la aprinderea fiecărei emoţii, devenind astfel o sursă pentru iubirea
eului liric.
În creaţia blagiană apare şi iubirea-amintire, subliniindu-se dragostea pierdută,
evocarea focului stins, a focului extern: „Alunec în amintire, e aşa de mult de atunci” 4. Poetul
încă păstrează imaginea iubitei. „În inimă, tristă, icoana ta mi-a rămas”5, încercând să-şi afle o
alinare printre cuvinte : „Rătăcind, fericiţi, pe pământ / Simţeam pe-aproape, îngeri din zbor”6.
Iubirea-amintire evocă focul stins, totodată născând şi durerea pierderii, a neregăsirii împlinirii
sale sufleteşti: „Unde dormi astăzi–nu ştiu. Niciun cântec / nu te găseşte”7. Suferinţa neregăsirii
iubitei, în creaţia blagiană, se transpune în tot universul, întreaga lume trasând paralela între
suflete: „Depărtarea a pus între noi carul cel mare pe cer / apele-n văi, focul în noapte pe dealuri
/ şi pe pământ a pus anemone şi patimi / cărora ziua nu le prieşte” 8. Blaga, prin amalgamul care
îi zbuciumă fiinţa launtrică, reuşeşte să dezvolte un univers inedit al iubirii, o lume în care
femeia generează conflicte şi principii contradictorii.
Creaţia blagiană dezvoltă un „larg orizont filosofic şi mytho-poetic” 9 prin multitudinea
de simboluri şi teorii literare care alcătuiesc baza operelor sale.

1

Zenovie Cârlugea,Izvorul nopţii ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 55.

2

Gaston Bachelard ,Psihanaliza focului, Bucureşti,Editura Univers,p. 71.

3

Gaston Bachelard ,Psihanaliza focului, Bucureşti,Editura Univers,p. 71.

4

Lucian Blaga,Amintire

5

Zenovie Cârlugea,Elegie ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 117.

6

Zenovie Cârlugea,Elegie ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 117.

7

Zenovie Cârlugea,Pe multe drumuri ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010,
p. 131.
8

Zenovie Cârlugea,Pe multe drumuri ,în Lucian Blaga,Solstiţiul sânzâienelor, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2010,
p. 131.
9

V.Fanache în Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, Editura Limes,Cluj-Napoca,2007
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Prin iubire, Blaga s-a înţeles pe sine, şi-a redescoperit energia interioară, iar toate
acestea oscilând în jurul fiinţei feminine, „Totul se pare că are greutate, chiar şi lumina.Numai
farmecul femeii iubite este imponderabil”. Lucian Blaga, prin poeziile sale, ne-a oferit definiţia
femeii şi ne-a explicat ce este cu adevărat iubirea, ne-a dăruit nouă, lectorilor, iubirea
psihologică.
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DIALOGARE BAROC – ROMANTISM: DE LA J. S. BACH LA F. CHOPIN

„Înţelegerea muzicii pretinde (...) o pătrundere cu mintea în structurile interioare ale
sonorităţilor”.1 Pornind de la această afirmaţie, ne-am propus ca în studiul de faţă să tratăm
împreună două lucrări muzicale care nu au, la prima vedere, nimic în comun: genuri şi epoci
istorice diferite, scriitură diferită. Totuşi, lăsând la o parte prejudecăţile, vom încerca să
demonstrăm că, dacă informaţiile exterioare infirmă orice apropiere între cele două lucrări,
limbajul muzical în sine este cel care trasează punţile de legătură dintre ele, devenind numitorul
lor comun.
Prima lucrare asupra căreia o să ne oprim
este Fuga I la patru voci, din Arta fugii de Johann
Sebastian Bach. Fuga este o formă tematică
complexă, bazată pe arhetip expoziţional.2
Particularităţile fiecărei fugi în parte se reflectă în
fizionomia tematică, a cărei caracteristică de bază
este expresivitatea. Aici putem spune, fără a greşi,
că J. S. Bach atinge perfecţiunea exprimării,
temele sale de fugă rămânând până astăzi modele
pentru derularea discursului specific acestui tip de
formă muzicală.
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Îmbogăţind conţinutul fugii, Bach s-a
străduit să intensifice caracterul individual al
temei, să realizeze o melodică cantabilă şi plină
de sensibilitate, să lărgească sfera mijloacelor
armonice. În creaţia sa, fuga este o piesă
caracteristică, cu un conţinut foarte bogat şi
variat. Bogăţia conţinutului a determinat supleţea şi structura variată a fugilor sale.3
Arta fugii (BWV 1080) reprezintă ultima compoziţie monumentală a lui Bach, rămasă
neterminată. Nici manuscrisul, nici prima ediţie a lucrării, realizată după moartea lui Bach, nu
reuşesc să ofere o imagine clară despre intenţiile compozitorului. Toate părţile compoziţiei
bachiene se bazează pe aceeaşi idee muzicală şi se află în aceeaşi tonalitate.
Tema lucrării reprezintă o bază deosebit de prielnică unei construcţii monumentale.
Structura acesteia este regulată şi simetrică, constituind astfel un material prielnic variaţiunilor,
inversărilor şi stretto-urilor.4
1

Emiliu Dragea, Cum să înţelegem muzica, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2001, p. 62.

2

Cf. Valentin Timaru, Dicţionar noţional şi terminologic, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2004, p. 30.

3

S. Grigoriev, F. Muller, Manual de polifonie, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1963, p.192.

4

Cf. Ştefan Angi, Prelegeri de estetică muzicală, Vol. II. Tom 2, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2004, p.
439.
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Cel de-al doilea element al analizei este
Studiul pentru pian nr. 12, op. 10, al lui Frederic
Chopin. Studiul este un gen în esenţă romantic,
strâns legat de dezvoltarea virtuozităţii, în special
pianistice. Prin cele două culegeri de Studii op. 10
(compuse între anii 1829-1831, publicate în 1833)
şi op. 25 (1837), Frederic Chopin deschide o nouă
eră în evoluţia acestui gen muzical.1 Deosebit de
semnificativ este Studiul nr. 12, supranumit
Revoluţionar, compus în septembrie 1831 la
Viena.2 Scris într-o tonalitate minoră (do minor),
acesta este considerat de mulţi muzicologi şi
pianişti ca fiind expresia „avântului său de luptă
împotriva unor duşmani ai patriei sale, pe care
nu-i putea atinge decît cu zvîcnirile unui
temperament năvalnic”.3 Că este aşa, ne-o
demonstrează şi faptul că figura ritmică patetică
din melodia acestui studiu a fost utilizată cu
scopuri dramatice de alți doi mari compozitori:
Franz Liszt şi Richard Wagner.4
Studiul debutează cu opt măsuri care afirmă de la început principiul de suprapunere a
fluxului mâinii stângi cu violentele acorduri ale mâinii drepte. Brutalitatea primului acord (rară
la Chopin) exprimă, poate, durerea resimţită la auzul veştii revoltei din Varşovia (1830) şi a
înăbuşirii sale. În aceeași cheie putem interpreta şi finalul Appassionato, terminat prin loviturile
dramatice a patru acorduri. Pentru a caracteriza acest tip de limbaj muzical, Schumann va utiliza
sintagma „tunuri ascunse sub flori”.5 Tema principală, de o remarcabilă simplitate, îşi face
intrarea în măsura 10, pregătită de percuţia lui do grav pe timpii tari. Materialul tematic se
detaşează pe fondul rapid şi uniform al părţii încredinţate mâinii stângi. Principalele elemente
fiind astfel exprimate încă de la început, dezvoltarea ulterioară a lucrării rămâne în mişcarea
propoziţiei iniţiale, în ciuda efectelor de ruptură şi de variaţie. Pentru interpret, dificultatea
interpretării acestei lucrări se manifestă în obligaţia de a exprima toate sunetele cu cea mai
perfectă claritate, oricare ar fi intensitatea şi viteza de execuţie.

1

Cf. Gerard Denizeau, Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale, Bucureşti, Edit. Meridiane, 2000, p. 195.

2

Ibidem, p. 196.

3

Apud. Emiliu Dragea, op. cit., p. 99.

4

Ibidem, p. 100.

5

Cf. Gerard Denizeau, op. cit., p. 197.
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Dacă ar fi să finalizăm lucrarea cu cele spuse până în momentul de faţă, demersul nostru
de a trata împreună cele două subiecte ar rămâne nedefinitivat. Ca atare, în cele ce urmează
vom încerca să identificăm elementele conexe ale acestora.
Cadrul tonal în care se desfăşoară muzica este reprezentat, în ambele cazuri, de tonalităţi
minore: re minor la Bach şi do minor la Chopin. În cazul Fugii, minorul este redat cu o mare
limpezime încă din primele două măsuri printr-un arpegiu descendent care răsună singur. Nu
acelaşi lucru se întămplă în cazul Studiului, unde modul minor apare la început doar ca rezultat
al rezonanţei pasajelor repezi în şaisprezecimi, urmând să fie redat mai clar printr-un acord
placat, odată cu apariţia temei principale (măsura 10).
Indicaţiile de tempo ale celor două lucrări se află în zone opuse ale scalei metronomului:
Andante con moto, respectiv Allegro con fuoco. Aceeaşi opoziţie poate fi identificată şi în cazul
nuanţelor: piano – forte. Un element comun îl constituie modalitatea de atac care este, în ambele
cazuri, legato.
Desfăşurarea ulterioară a fiecăreia dintre cele două lucrări analizate este în conformitate
cu principiile structurale ale genurilor pe care le ipostaziază. În cazul Fugii întregul edificiu
sonor se sprijină pe nucleul tematic, Studiul are ca element coagulant figuraţia de şaisprezecimi
de la mâna stângă. Cele două caracteristici conduc spre diferenţieri stilistice: proporţie,
armonie, echilibru în Baroc, tumult de sentimente şi pasiuni în Romantism. Ca atare, abordarea
genurilor care fac obiectul studiului de faţă pretinde o diferenţiere de perspectivă: dacă în cazul
Fugii accentul cade pe structură, Studiul se impune prin interpretare.
Bazându-ne pe considerentele amintite mai sus, putem conchide afirmând că cele două
lucrări muzicale analizate au în comun, pe lângă elementele de limbaj amintite, şi valoarea
artistică. Prin prisma acesteia, fiecare dintre ele constituie o capodoperă, atât a epocii pe care o
reprezintă, cât şi a literaturii muzicale universale.

Bibliografie:
* Angi, Ştefan - Prelegeri de estetică muzicală, Vol. II. Tom 2, Oradea, Edit. Universităţii
din Oradea, 2004.
* Denizeau, Gerard, Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale, Bucureşti, Edit.
Meridiane, 2000.
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FIRST FIRES
I remember long, sultry and lazy
summer afternoons, spent dreaming away,
hoping beyond hope that this feeling of
being perpetually trapped in amber would
one day start fading and that I would once
more be aware of my purpose. It was the
sweetest feeling of ennui, so deeply etched
into my being that it surpassed the mere
status of feeling. I could taste it, smell it,
feel it on my skin. It felt like velvet and
smelt like peonies, my all-time favorites,
leading me to become completely and
irrevocable addicted. While loathing my
lack of determination, I revelled in the
wonders of being self-absorbed, of ignoring
the world for yet a little while, meandering
through the dark tunnels of somnolence.
Such an utter delight!
Mirrorless and windowless rooms
sheltered my conscience, desperate to hide,
to protect itself from the influence of the
harsh outer world. Like a child, it curled in
on itself, embracing its weaknesses, leaving
only a hardened shell visible. My own little
universe revolved around these stolen
moments of not caring, of glorifying
sadness. It was a dissonant way of thinking
that on a sunlit, glorious summer day I
would desperately seek the shade of my
own incompetence while listening to the
pathetic wailings of a homeless cat. My
spirit animal, similar to me in such a manner
that sometimes, in the half lucid moments
between the unfeeling bliss of sleep and the

torment of being awake, I would experience
the world through feline eyes.
My own eyes proved useless,
incapable of seeing the wonders of the
world while also seeing too much. The
magnitude of my ignorance never ceased to
amaze me and yet I lived with the
impression that I knew more than the others,
that I had tasted the forbidden fruit and spat
its seeds on the fertile grounds of my soul.
Perhaps it was another me who had lived
this life, another one forgotten during the
course of this endless, meaningless journey.
Each and every one of us has a whole array
of different personas, so-called masks that
they wear everyday. Usually, they are
disguised under the facade of feelings.
Certainly, my fate would not depend on the
will of those not able to understand the
importance of always discovering, of
always being curious, would it?
Those were my wasted days of
youth, defying the stillness of the nights
with my silent screams for freedom. What I
had yet to understand was the fact that I
wanted to destroy my shackles before I was
even aware of wearing them, therefore
engaging in a process that would later result
in a latent case of self-destruction. Now,
when I am no longer surrounded by
emptiness and no longer yearn for the
lingering heat that symbolized my
confusion, I am more myself than ever.

EKART CASIANA
Clasa a XII-a F
Prof. coordonator: ANCA DRĂGHIȚĂ, LUCIA DREGHICIU
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MY GRANDMOTHER
In every word, touch, scent or
glimpse of the past, we are able to discover
genuine kaleidoscopes of memories that
never fail to contract our hearts with
remembered grief or to dilate them with
joy. Every so often, this inimitable
occurence stems from the sole thought of a
person who dictated the flows of our life –
in my case, my grandmother.
She stands with an air of loving
confidence in my mind, similarly to a
gurading angel whose immense force
lingers in the air. With concealed wonder, I
continue living in the hazel worlds of her
eyes, as my lone, burning desire is to have
her by my side forever.
My grandma... she is the one
embodying a sense of peace and calm born
at the moment she opens her serene, almond
shaped eyes. As if covered in magic dust,
they are never milky or even slightly

fatigued, but forever gleaming with energy
and able to erase the years from her timeworn face.
Or maybe there is something about
her smile that still makes everyone gaze out
with curiosity, deeply soothed by the tones
of her infectious laugh. Perchance, it is her
metallic grey hair still cascading over her
shoulders if let down, framing her face and
reminding me of the never ending locks of
the princesses from the fairytales she would
read me for hours.
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Today, subjected to the time that
never fails to slip away, a lot has changed,
yet much has still remained the same. As the
late sunshine falls with affection upon my
grandmother’s face, I watch the fervent rays
deserting her with regret and I know – I am
not the only one completely fascinated by
her.
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Prof. coordonator: ANCA DRĂGHIȚĂ
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JUST LOVE…
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Written by AGNES B., 10th D
Prof. ARIADNA SAVU
She never expected that! She couldn’t allow herself to
dream that Landon Blake would still love her after all that
happened!!! One year ago, Ashley took the worst decision
of her life. She decided to go to Paris where she wanted to
start a career as an artist.
So she left her family and her broken-hearted prince Landon
behind and she went to the mysterious Paris. But all she
found there was pain and mockery, and after one year of
hell she decided to come back home and ask for
forgiveness, because as long as she was in Paris she never
called home, or talked with anybody she knew. She felt like
an outsider.
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And now that she was here again and her family was so glad
to see her and they greeted her with love, Ashley had
another surprise. She never thought that the perfect guy in
the neighborhood, who always loved her, would still do.
It happened yesterday… She was on her way home, after
work, and they met on the street. First, he stared at her with
his big, black eyes, like he couldn’t believe what he saw.
But then, when he realized she was real, joy filled his face
and everything that his eyes expressed was: love.
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Ashley and Landon hugged and then they spent two hours
speaking with each other. In those hours, Ashley realized
that she was such a stupid girl because she rejected him for
so many years, and because she left this precious man for
Paris.
And so, at the end of the evening when he asked her on a
date, Ashley said a big, happy YES. Landon couldn’t
believe that, so he asked again, to be sure. And she told him,
that he heard right, she had said yes. On Saturday he came
and picked Ashley at 8 PM and they went to a luxurious
restaurant where she told him every detail and second in her
life that he missed and he did the same.
They spent a magic evening together, and that is the way
one of the most beautiful love stories in the world has
begun…
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IN COLD BLOOD
Written by DALIA B., 10th D
Prof. ARIADNA SAVU
It was the dry obscurity of one dark, wet night; the steep paralysis of the cold wind, tying the
packs of leaves through the damp of the November fog was disconcerting; a thundering scream
breaking the piercing silence of the gray night rumbled; the noisy fear burning till dawn,
suffocating the running life vibrating through my thin veins reverberated.
His grumpy face, disfigured by a deep desperation, suffered of steady hate, hate for all that a
human being means. The ‘violent’ craziness of his icy expression screamed from all his denied
existence the burning wish of killing. All the cold and hallow looks, begging for a bloody
massacre; the hunger and desperation of blood and the painful dust of satisfaction, satisfaction
that is given by a heart-rending scream of distress.
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There was a threatening growl made through all the damned whispers of the famished creatures
of the bright scintillating darkness present in the incentive silence…
Run…Run…I was running…and then…
I was lying on the shaky floor, because of all the sour ache of my broken legs, which was cutting
off my fragile breath. The aching was due to my falling on the slippery stairs when running
away from the fuzzy creature who craved for my desperate screams.
One slender, old-fashioned and
beautiful man grabbed my arm and
raised me up. I felt my own weight
crushing down my legs. With a
majestic jump the eternal gorgeous
man was above me and stopped the
crazy creature, who tried, with a
hissing scream to assume my head as
his own. His considerable strong arms
held my back over the bumpy floor,
and his long blonde hair fell over his
broad-shouldered back. It all became
clear, a frantic shrill sound came from
behind the door that he had closed
behind us, and within a few seconds
we were closed (trapped maybe?)
already far away, inside a huge,
gothic bathroom. He instantly
prepared warm and perfect water. The
dirty wounds made by torture were all
healed
by
this
mysterious, Victorian historical man
with some plant oils from his closet.
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When I was finally ready with my never-ending bath, the numerous wounds were still bleeding,
but the real pain was in my voiceless soul which was traumatized. He gave me something to
sleep, and bandaged my broken legs. I was terrified and crawled breathless to the other side of
the silky black bed. He came very quickly and took me in his tender embrace to reassure me
and said with an old curved pronunciation: “I know, you are afraid of me, too. But I will not
hurt you. I missed having someone to talk to for so many cursed centuries. That silly creature,
I didn’t want it to escape or hurt you. Please accept my excuses, milady. But to be honest, for
these several wonderful moments with you I don’t regret anything at all.”
The massive door flew wide open all the way across the room. So I would run away, but I
couldn’t. The Blond man jumped to his feet with a theatrical expression on his face, took me in
his arms and took a leap, his head first, right through the multicolored window. His
misconstrued face was full of cold blood, so while he was running I tore a stripe of the white
tight silk-dress I was dressed in and started to buffer his face and head. I surrounded his straight
long neck with my arms and I threw a silver thyme, which I stole from his bedroom, with an
enraged reflex at the dizzy creature. It seemed like it burned it up and destroyed it on the spot.
It worked like a charm or maybe a spell.
I had not felt the sweet exhilaration of the sharp situation for a certain time, but then I could
finally feel it, in his powerful arms. So, I decided to return the service and therefore I took
courage in saying: “I’m Alice, nice to meet you. I want you to come with me to see the world
together”. He blushed, but seemed surprised, smiled and went victoriously straight ahead. Then,
looking back to me he said: “I’m Louis. Nice to meet you, too, mademoiselle. It would be my
pleasure to go with you and protect you, your whole life.”
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HALLOWEEN NIGHT
Written by IOANA R. 10th D
Prof. ARIADNA SAVU
Halloween… It happened… Yesterday… 31 October, Halloween night… A sour horrible smell
came from my dirty basemen. I went through my bumpy secret tunnel and I realized that I was
walking for too long. The damaged tunnel seemed to go nowhere. After horrible hours of
blindly walking I arrived in a filthy old room. That definitely was not my common basement.
Suddenly a faint hissing sound came from the filthy pick-up, then a high-pitched scream and a
black darkness covered chilly chamber and then a giant shadow appeared in front of me.
Somewhere, far away I saw a little faint light, and when he approached, I realized that it was
trying hard to help me. The grumpy, dark shape started to make a creepy moaning sound. It
seemed like an eternal shill pain. My short old-fashioned bright knight seemed to be damaged
because of that huge creature. When I was about to lose my thin hope, my hero took a sticky
chubby skull and majestically threw it into the black shadow. He made a hushed noise and a
considerable army of bright forces came into the castle to fight with the limited darkness, but
then, the monster multiplied into numerous filthy creatures which started to fill the room with
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darkness. The lazy light from the melted candles became fainter and
fainter till it disappeared forever. I saw a huge, open mouth with a lot
of sharp teeth trying to catch me. In that terrible moment, the rustic
clock turned 00:00, 1st of November. With an explosion of furious
light, I was in my old-fashioned basement with my old stuff. I thought
it was just a nightmare till I saw the chubby skull next to me….
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DAYDREAMING ABOUT TIME AND FUTURE…
Written by CRISTINA S., 11th B
Prof. ARIADNA SAVU
Time. Defining time is one of the most difficult tasks, not only from a philosophical point of
view, but also from a psychological and physical one. Time is one of Universe’s dimensions.
Unlike space, time orders events in an irreversible sequence. Time is a primary notion (which
cannot be defined, but perceived through senses) and is correlated to a specific event. So no, I
cannot define time…It gives me a strange feeling, some sort of fear, because I cannot answer
this question. Maybe I’m still too young to understand, to realize that there are yet lots
of questions to be left unanswered… But I tried… I tried to find out more about time. I first
tried to understand it in order to treasure it…
In my opinion, time is not only part of our lives, but it’s our life itself! People around us keep
running continuously, they hurry in order not to lose track of time. But in fact, what are they
actually losing? Is time really running away from us? Perhaps I couldn’t prove this to you in
writing, and if I’d try to search for an answer to all of my questions, words wouldn’t be enough.
Even my words are slipping away, because they don’t find the time to be written for so long…
I’ve always been looking for an answer, and maybe, you could tell me if I found it. I mean…
we lose track of time. Time is everywhere, which means we lose in fact everything, everything
means life, so this means we lose life itself!??? So the fact that time shouldn’t be wasted should
be transformed into: Life shouldn’t be wasted! I haven’t known this before, and that’s why I
consider the time that has passed by is kind of wasted… until today …
I’m telling you now, so that you know, so that you appreciate and treasure your time, because
time is life and we don’t want to waste our lives, do we? At the moment I’m in a sort of panic,
seeing that all the objects around me are affected by time, that all the people around me are
influenced by the flowing of time and I can’t do anything to stop this…What should I do? Stop
the flowing of time? That would be impossible…
I could try giving people an advice instead. I’m advising you now, by means of my modest
composition, to give serious consideration to this concern of mine… Because time could be the
most powerful weapon that humans can’t defeat. Time kills people, it kills you slowly, day by
day, it makes you older, loosens your sight, your hearing and transforms you physically and
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psychologically. This transformation keeps on going until your spirit is so weakened, that it
cannot face the fight anymore, this continuous fight that he holds against time…You see?
Always, but always, time is the winner. But this doesn’t necessarily means that you have to
give up the fight… As you all probably know the saying: “you won a battle, but you
didn’t win the war…” The point is to try to win as many battles as you can, because obviously,
you won’t be able to win the war. You could win small battles, representing small fragments of
your life, representing feelings and memories. When you talk about present, you feel emotions
that you experience today, and when you talk about your past, you remember what you’ve lived.

P
E
N
I
Ț
A
,

L
I
R
A

Ș
I

And I keep talking about past, about future, I just keep talking. But I think of something totally
different. I try to notice these changes that time seems to attack us with. People try to hide them;
they avoid believing that they’re actually getting old. I think this is one of the biggest mistakes!
Why be ashamed? Because you were brave enough to fight time? Did it actually defeat you?
So what? Sometimes you have to learn how to lose… Because maybe you’ll win the next fight,
especially if you stop considering time as your enemy and start thinking that those people that
fought against time are indeed extraordinary! I sometimes surprise myself thinking: “What if
these changes take me down too, eventually? What if I get defeated too, eventually?” I kept
these frightening questions to myself, but I’m sharing my fears with you now. I keep thinking
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about my present, but there’s still time to fantasize, to get into reverie, to feel nostalgic, but
fulfilled…
And they say I’m a dreamer… And by ‘they’ I mean the people who haven’t actually faced
time, or who have never asked this kind of questions to themselves… I don’t dream. That’s
what you do during night time, while sleeping. Dreams are subconscious experiences that reveal
sequences of images, sounds, ideas, emotions and sensations that are ‘lived’ usually during
sleeping. I am aware of what I hope and I’m definitely awake. And if only the thousands of
dreams that I have would be real, I could answer at least one tenth of the questions about time
in my mind. Since I was little I have been asking myself what I would like to become when I
grew up and I never knew what to answer or instead, I gave an illogical, meaningless answer. I
wanted to become a princess or the captain of a ship. All without any explanation, they were
childish ideas…
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As you grew up, I noticed, there are a lot more blanks to fill in. I’ve noticed for some time now
that I’m capable of choosing what I dream of, what I want. This is what differentiates us from
other beings: Reason. So, by connecting all of my thoughts, my dreams and my fears, I learned
to wish to become a teacher! Not only because my peculiar way of being imprints me with a
dominant attitude, but also because I want to share everything I know with others, I want to
have something to say, I want to teach everyone everything I know. I want to leave something
behind me in this world, and I want to do this by teaching my students. I will leave them my
knowledge, so that, it would be transmitted through generations…But until then, I try to share
my thoughts with you and to ‘spread’ all the questions in everyone’s mind, so that they’ll
treasure their answers more… WHEN AND IF THEY ARE FOUND.

L
I
R
A

I definitely like what I see in my future. Maybe it’s too good to be true… Maybe it’s not… I
cannot know what time has prepared for me. But I definitely know that time is constantly
running and we have to fight it, we have to win the small battles so that we remain with the best
fragments of our lives!
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NECESITATEA EDUCAŢIEI
RELIGIOASE ÎN ŞCOALĂ
Educaţia religioasă începe în sânul
familiei şi continuă până la maturitate, prin
intermediul şcolii. De aceea, instituţia numită
şcoală este responsabilă de continuarea
implementării valorilor civice şi moralreligioase ale viitorului adult, întrucât
sămânţa sădită în copilărie cântăreşte foarte
mult în momentul culegerii roadelor.
Obiectivele educaţiei religioase se
referă la descoperirea fiinţei umane prin ceea
ce este, şi nu doar prin felul în care se
manifestă şi a descoperi noutatea şi misterul
în tot ce ne înconjoară. Religia este înainte de
toate un mod de viaţă, un mod de a trăi. De
aceea educaţia religioasă este o adevărată
iniţiere în viaţă. Prin educaţia moralreligioasă copilul îşi însuşeşte valorile
creştine pe care le va pune ulterior în
aplicare, deciziile pe care le va lua la un
moment dat, prin alegerile sale (între bine şi
rău) şi îşi formează personalitatea în
conformitate cu aceste valori şi principii.
Responsabilitatea educaţiei religioase revine
în primul rând familiei, părinţilor, bunicilor
etc. Familia este mediul în care creşte şi se
dezvoltă copilul, este firesc să primească
educaţia pe care părinţii sunt datori să i-o
ofere. Pe parcurs, în dezvoltarea copilului,
acestă responsabilitate este preluată de
instituţia specializată, şcoala.

În tradiţia creştină datoria familiei şi
a instituţiilor educative este cultivarea iubirii,
bucuriei, veseliei, păcii, răbdării, bunătăţii,
blândeţei, dorinţei de a face binele, fidelităţii,
modestiei, înfrânării.

Şcoala are o importanţă deosebită
între mijloacele de educaţie deoarece ea
cultivă cu grijă statornică facultăţile
intelectuale, dezvoltă judecata, pune în
contact cu patrimoniul cultural moştenit de la
generaţiile trecute, promovează simţul
valorilor, pregăteşte pentru viaţa profesională
şi generând relaţii de prietenie între elevi de
firi şi condiţii diferite, favorizează spiritul de
bună înţelegere. Învăţământul religios în
şcoală urmăreşte alături de celelalte materii
formarea omului în dimensiunile sale
fundamentale.
În ultima perioadă se observă o luptă
tot mai accentuată pentru eliminarea
educaţiei religioase din şcolile româneşti.
Este deci firesc şi logic să ne întrebăm: Mai
avem nevoie de religie sau nu? Mai avem
trebuinţă de biserici sau... să le închidem? Da
sau nu? Ce întelegem prin religie? Ce este
religia?
Răspunsurile sunt multe, diferite de la
om la om. Din punctul meu de vedere susţin
că religia e comuniunea de iubire sfântă
dintre Dumnezeu şi om, trăită lăuntric, în
inimă prin evlavie şi în afară prin cultul divin,
virtuţi şi fapte bune. Mai pe scurt: Religia
este iubirea lui Dumnezeu. Religia nu
provine de la om, nu este o creaţie a omului,
după cum se spune adeseori, ci este un
fenomen dat, un dar de la Dumnezeu. Copiii
niciodată n-ar şti ce-i iubirea tatălui sau a
mamei, dacă nu s-ar trezi şi nu ar creşte în
această iubire. Un copil crescut în pădure,
între animalele sălbatice, n-ar şti ce-i iubirea
părinţilor. El învaţă iubire din ochii şi de pe
braţele părinţilor. Aşa e şi religia. O avem de
la Dumnezeu prin iubire şi descoperire. Noi
nu am fi ştiut nimic despre Dumnezeu dacă
El, mai întâi, nu ne-ar fi iubit şi nu ni s-ar fi
descoperit.
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Simţul religios este un fapt universal,
un fenomen dat, întipărit în sufletul nostru;
este o calitate specifică a sufletului, ca şi
celelalte simţuri.

Din punctul meu de vedere, înainte de
toate ca şi părinte iar mai apoi ca şi profesor
de religie, consider că religia în şcoală este o
necesitate absolută. Tânărul să nu înveţe
religia ca pe o poezie, ci să o trăiască. Nu
trebuie neapărat să ştim foarte multe lucruri,
ci trebuie să le simţim, să ştim ce înseamnă şi
să cunoaştem semnificaţia lor, pentru ca să
aplicăm învăţătura pe care am citit-o şi pe
care am extras-o din toate cărţile şi din citirea
Sfintei Scripturi. Să aplicăm în viaţa de zi cu
zi, căci altfel ora de religie nu ar mai avea
sens, ar fi totul în zadar.
Educaţia religioasă promovează
valori durabile în timp, formează copilul sub
diferite
aspecte,
determinându-l
să
conştientizeze adevăratele valori şi modele
într-o societate tot mai mult bântuită de
falsuri şi de tendinţe moderniste,
distrugătoare atât trupului, cât şi sufletului
individului.
Când vine vorba de religie suntem dea dreptul ignoranţi, cunoştinţele ne sunt
înlocuite de nişte lacune persistente şi
mlăştinoase. Deja de Crăciun nu se mai
sărbătoreşte Naşterea Domnului, ci venirea
lui Moş Crăciun, cel care este imaginea
celebrei Coca-Cola; Moş Nicolae este
aşteptat pentru cadouri, de Paşte aşteptăm

venirea iepuraşului şi tot aşa; peste tot
strategii
de
marketing
şi
nu
tradiţie. Importanţa religiei în şcoli este
foarte mare, nu doar pentru cultura noastră
generală, cât şi pentru sufletul nostru. Religia
este o psihologie de suflet şi un profesor de
religie adevărat va şti cum să se apropie de
tineri astfel încât să îi ajute, nu doar să îi
educe.
O oră de religie pe săptămână este
aproape invizibilă faţă de media zilnică de
trei ore în faţa televizorului sau a
calculatorului / tabletei confirmată de
statistici, dar ea se poate constitui într-un
reper profetic în sufletul acestora. Din
punctul meu de vedere, scopul orei de religie
este de a-i familiariza pe elevi cu elementele
fundamentale ale propriei credinţe religioase,
de a le oferi o introducere în studiul celorlalte
mari religii ale lumii, precum şi de a-i ajuta
să înţeleagă dimensiunea istorică, culturală şi
morală a fenomenului religios.
Educaţia
fără
dimensiunea
spiritualităţii înseamnă şcoală fără suflet,
neam fără Dumnezeu şi fără identitate. Prin
ora de religie ne asumăm în acest sens
cultivarea identităţii, culturii şi spiritualităţii
poporului român prin promovarea valorilor
religioase în rândul elevilor şi părinţilor.
Dacă sunt pus să aleg între a studia
religia sau nu, spun sincer: DA, pentru că am
convingerea că aceasta ajută tânarul în
căutările sale, oferă răspunsuri la întrebările
pe care şi le pun adolescenţii despre: moarte,
sinucidere, naştere, avort, destrămarea
familiilor, evenimente traumatizante şi aşa
mai departe; conştientizează tânărul de
liberul arbitru şi îl îndeamnă să îşi asculte
conştiinţa, pentru că doar conştiinţa
călăuzeşte pe drumul cel bun. Religia
îndeamnă la bunătate şi face ca adolescentul
să se gândească de două ori înainte să comită
o nedreptate sau o răutate.
Prof. PETRU VALENTIN
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ADOLESCENTUL „GLOBALIZAT”
…te întâlnești cu el pe stradă și ca
o bună și apropiată cunoștință, dai să îl
saluți, dar observi că e absent și distras.
Pare supărat și chiar e, gândindu-se că nu a
primit la poza postată acum două ore atatea
like-uri câte ar fi scontat. Te apropii de el

i înfiptă în telefon ca săgeata lui Robin
Hood. Pornind împreună pe stradă, ridică
spre tine o privire îngrijorată și tristă iar
când te pregătești să-l întrebi dacă e totul
ok. După 4-5 minute îţi mărturisește că e
foarte stresat deoarece noua husă de telefon
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să îl surprinzi,
îmbrâncindu-te.

când

te

trezești

Care din voi doi a înnebunit, fiindcă
ți se pare că vorbește singur! După câteva
secunde îți pică fisa, când privirea ți se
îndreaptă spre urechile lui în care zac
înfundate două căști de telefon, a căror fir
se termină exact în buzunarul său care a
luat forma unui telefon mobil. Te-a
observat în sfârșit și... a murmurat un salut,
fără să știi cu exactitate cu care formă de
viață comunicase, având în vedere privirea-

pe care tocmai a comandat-o din Japonia
acum trei ore nu ajunsese acasă. Pe când îţi
storci mintea în căutarea de vorbe de duh
pentru ridicarea moralului său, ajungeți
acasă, unde întâlnirea cu wi-fi-ul îl bucură
de zece ori mai mult decât cea cu tine! Te
anunță că trebuie să aibă o discuție serioasă
cu un prieten, peste vreo 20 secunde, iar
când îți exprimi uimirea pentru rapiditatea
cu care acesta va ajunge, te privește precum
Amerigo Vespucci când a văzut prima oară
„pământul promisiunilor” și te informează
că discuția va avea loc pe Wapp.
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Într-o încercare disperată de a părea
și tu în pas cu ultimele noutăți îl anunți de
cea mai nouă tabără care va avea loc la
poalele Everestului și îl inviți să te
însoțească.
Îți mulțumește, dar nu va putea
merge deoarece este alergic la locurile fără
semnal, suferă de “FOMO” (“Fear of
Missing Out”/ „Frica de a nu pierde ceva”).
E clar că făcea parte din “Generaţia Z”:
Viteză? – Da! Răbdare – Nu! Reţele de
socializare? – Da! Cărţi – Nu! Ambiţie? –
Da! Obedienţă – Nu! Jocuri video? – Da!
Sport? – Nu!

L-am privit cu tristețe și l-am
avertizat să nu devină un... hikikomori.
Oare câţi dintre noi uită adesea să
vibreze la cele mai simple dintre plăcerile
pe care le poate simţi un om: o strângere de
mână, o portocală dăruită din suflet, un
zâmbet special, un pacheţel pregătit cu grijă
dimineaţa.
REBECA IGNAT
clasa a XI-a C
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SPRE O GÂNDIRE ECHILIBRATĂ
Fiecare dintre noi se confruntă cu diferite gânduri care îi tulbură conștiința şi echilibrul
sufletesc, iar acestea sunt de multe ori factorii care declanșează conflictele dintre oameni,
neînțelegerile și cea mai gravă consecință, aceea de a nu te mai recunoaşte pe tine însuți. Cu
siguranță ați sesizat, la un moment dat, că se petrece ceva neobișnuit cu persoana voastră şi nu
ați putut găsi o explicație logică, uneori chiar temându-vă pentru acest fapt. În special, situația
descrisă se referă la adolescenți, deoarece aceasta este perioada gândurilor confuze, a trăirilor
contradictorii care îi induc într-o stare necunoscută şi bizară.
Cu siguranță cu toții am fost puși în fața unor situații problematice, unele fiind mai
neînsemnate, iar altele contribuind la devenirea noastră ca oameni, însă nu întotdeauna am ales
soluția înțeleaptă, iar acest fapt, desigur, a dus la diferite consecințe pe care am fost nevoiți să
le suportăm. În astfel de situaţii dificile, care simțim că ne copleșesc, trebuie să fim conștienți
de faptul că orice poate fi depășit, totul depinzând de propriul mod de a gândi în legătură cu
ceea ce (ni) se întâmplă. În cele ce urmează vă voi prezenta succint câteva tendințe ale modului
nostru de a privi lucrurile, tendințe pe care este important mai întâi să le conștientizăm, apoi să
le modificăm pentru a ne simți mai bine şi pentru a reacţiona mai eficient.
Chiar dacă nu există „rețete” general valabile, lecturând „Terapia cognitivă” a lui
Philippe Brinster, am descoperit o metodă care ameliorează stările negative. Astfel, atunci când
ne lovim de anumite greutăți, avem tendința de a deforma fie realitatea, fie aspecte legate de
ceilalţi sau chiar de noi înşine. Acestea se numesc „convingeri iraţionale", care declanşează la
rândul lor trăiri şi comportamente care în loc să ne ajute, ne îngreunează şi mai tare situaţia:
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1. Radicalizarea: a vedea totul fie în negru, fie în alb. Acesta este un mod de a judeca fără
nuanțe, în extreme, considerând, de
exemplu, o greșeală ca fiind un eșec total.
(„Am pierdut totul!”, „Nu se mai poate face
nimic!”). Însă, analizând situația, vei realiza
că există un alt mod de a privi lucrurile, care
chiar dacă nu rezolvă situația, reușeşte totuși
să-ți liniștească conștiința, care te învinuește
continuu („Am greșit, într-adevăr, însă
încerc să nu mai repet greșeala”).
2. Suprageneralizarea: pornind de la
un eveniment singular, îl generalizăm în
mod excesiv, folosind adeverbe precum
„întotdeuna”,
„niciodată”,
acestea
accentuând faptul că întotdeauna ai ghinion
şi niciodată nu ți se întâmplă ceva bun, ceea
5. Etichetarea: se ataşează o etichetă
ce știi și tu că nu este adevărat. Spre
globală asupra propriei persoane sau asupra
exemplu, trebuie să faci ceva important, dar
altora, fără a ţine seama de dovezi care sunt
nu-ţi iese conform așteptărilor tale, iar în
incompatibile cu această etichetă. În plus,
acel moment tinzi să crezi că totdeauna ai
uităm deseori că fiinţa umană este mult prea
ghinion și niciodată nu reușești,
complexă pentru a putea fi redusă la un
nemaiținând cont de celelalte reușite ale tale
singur cuvânt. Eticheta ar trebui ataşată
pe care le-ai obținut depăşind diferite
eventual unui comportament specific al
obstacole.
persoanei într-o anumită situaţie, nu
3. Deformarea selectivă: a reține doar
persoanei în general (în loc de „eşti
partea negativă a lucrurilor sau a
enervant", mai potrivit ar fi „te-ai purtat
minimaliza ceea ce este pozitiv,
enervant azi la ora de română").
amplificând ceea ce e negativ. De exemplu,
6. Personalizarea: tendinţa de a asocia
dacă o persoană te dezămăgește o singură
nejustificat diferite evenimente externe cu
dată, vei înclina să crezi că acel om îți vrea
propria persoană („l-am sunat şi nu mi-a
răul şi nu mai merită compania ta. Indiferent
răspuns - înseamnă că are ceva cu mine").
de lucrurile pe care le-ați făcut împreună
7. Minimalizarea/maximizarea:
până atunci, tu tinzi să reții numai partea
evaluarea eronată a importanţei unui
negativă.
eveniment. Astfel, întârzierea la un examen
4. Autodeprecierea: a crede că toate
poate fi considerată ca nefiind ceva
calitățile noastre, atuurile și succesele
important, iar faptul că nu poate merge la o
noastre n-au nicio valoare și nu servesc la
petrecere poate deveni ceva foarte
nimic. Acest mod de a gândi influențează
important, tragic.
puternic stima de sine. Indiferent de statutul
Raportându-ne la toate acestea,
pe care-l deții, nu trebuie să te subapreciezi,
observăm cum ne-am înșelat, de multe ori,
căci prin faptul că ești om reprezinți o
în privința unor situații dificile, considerând
valoare, iar toate celelalte calităţi ale tale se
că nu există soluție la problemele noastre.
adaugă aici, iar dacă nu le cunoști, caută-le,
În momentele tensionate consumăm o
căci sunt acolo, în tine!
considerabilă cantitate de energie şi mult
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timp - resurse risipite datorită unor astfel de
convingeri eronate.
Cele relatate mai sus sunt idei
inspirate
din
orientarea
cognitivcomportamentală în psihologie, care şi-a
dovedit utilitatea nu numai în cazul celor
care se confruntă cu diferite probleme
psihologice, dar şi în cazul celor care doresc
să îşi optimizeze existenţa, prin schimbarea
calităţii convingerilor lor, prin depăşirea
limitelor generate de obişnuinţe, de
prejudecăţi, de tipare mentale nocive.

Bibliografie:
1. Brinster, P., Terapia cognitivă ,
Ed. Teora, 1995
2. David, D., Tratat de psihoterapii
cognitive şi comportamentale,
Ed.Polirom, Iaşi, 2006
ALEXANDRA JELEA
clasa a XI-a F
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CONSTRUIEŞTE-ŢI CARIERA PAS CU PAS!
Perioada
4–6
septembrie 2014 a fost plină cu
experienţe
noi
pentru
şaisprezece elevi de la Colegiul
Naţional „Lucian Blaga” din
Sebeş ce au participat la
schimbul
de
experienţă
organizat de Asociaţia DONIT
în cadrul complexului VoilaCaraiman
din
localitatea
Mamaia.
Împreună
cu
Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Târgu Mureş,
Universitatea „Ovidius” din
Constanţa,
Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu şi
Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi, Asociaţia DONIT a
lansat proiectul „Construieşte-ţi cariera pas cu pas!”. Proiectul are ca domeniu major de
intervenţie tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Printre alte beneficii dobândite de participanţi
se numără dezvoltarea perspectivelor privind cariera şi popularizarea unei atitudini pozitive faţă
de muncă.

63

V
I
A
Ț
Ă

Ani… de liceu 2014 - 2015
Majoritatea adolescenţilor doresc să ajungă pe litoral pentru a lua o pauză de la viaţa
cotidiană şi pentru a se relaxa departe de casă, însă există şi elevi pentru care este mult mai
importantă cariera. Printre aceştia se numără şi cei 5 băieţi şi cele 11 fete care au ales învăţătura
în schimbul distracţiei. Chiar dacă în general informaţiile costă, cheltuielile au fost acoperite de
către organizatori, aşa că elevii nu au fost nevoiţi să plătească bani pentru transport, cazare sau
mâncare, singura lor preocupare fiind învăţarea.
În cadrul cursului din cea de-a doua zi, elevii au participat la un Workshop pe tema
„Alege-ţi cariera”. Acesta a început cu două jocuri de cunoaştere şi comunicare, continuând cu
completarea unor chestionare prin care participanţii şi-au descoperit tipul de personalitate.
Elevii au primit informaţii despre întocmirea unui CV, conduita necesară la un interviu şi
atuurile căutate de angajatori. La finalul Workshop-ului, fiecare participant a primit câte o listă
cu meseriile ce se potrivesc personalităţii lui.
În cea de-a treia zi a fost prezentată Universitatea „Ovidius” din Constanţa. S-a făcut o
trecere în revistă a facultăţilor, a criteriului de admitere al acestora şi a oportunităţilor pe care
le oferă universitatea.
Chiar dacă
tabăra a durat doar 3
zile şi o mare parte
din timp a fost
ocupat de drumul
până la mare, elevii
au reuşit să îşi
planifice activităţile
din timpul liber
foarte
bine,
nelipsind plimbările
pe plajă şi shoppingul.
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Elevii s-au
bucurat din plin de
condiţiile excelente
de cazare, iar atmosfera litoralului şi informaţiile primite au făcut ca tabăra să se transforme
într-o experienţă inedită.

SALĂU BOGDAN
CĂTA MIHAI
clasa a XI-a A
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SCRIITORI ROMÂNI DE LIMBĂ FRANCEZĂ
Scopul demersului nu este, deşi titlul poate induce in eroare cititorul, de a aduce dovezi
în plus despre faptul că Mircea Eliade, Emil Cioran sau Eugen Ionescu au îmbogăţit literatura
franceză cu opere geniale, nici de a dovedi că scriitori precum Marta Bibescu, Spiru Haret, Iulia
Hasdeu, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru Odobescu, Alecu Russo, Păstorel Teodoreanu,
Tristan Tzara, Elena Văcărescu şi-au adus contribuţia la îmbogăţirea ei. La aceştia ar putea fi
adăugaţi alţii, sau cel puţin amintiţi câţiva contemporani precum Petru Dumitriu, Virgil
Ierunca, Monica Lovinescu, Adrian Marino, Alexandru Paleologu, Paul Goma, Bujor
Nedelcovici, Mircea Cărtărescu, Dumitru Ţepeneag. Lista ar putea continua, căci sunt mulţi
scriitori români valoroşi care au ales să scrie şi în franceză.
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Poate de aceea, la cel mai important eveniment editorial din Franţa, Salonul
Internaţional de carte de la Paris sunt invitaţi, an de an, scriitori şi oameni de cultură români. În
general, aceştia doresc să profite de oportunitate pentru a-şi prezenta cărţi ( Nicolae Manolescu
„Sujets français”, Magda Cârneci, volumul de poezie „Chaosmos”), sau pentru a şi le lansa. Se
pot aminti aici Paula Romanescu, „La Roumanie vue par les français d'autrefois”, Dinu Pillat
„En attendant l'heure d'après”,Matei Vişniec „Carte blanche à Matei Vişniec”.
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De altfel, în ultima vreme s-a tradus masiv în limba franceză, numai că literatura
contemporană în limba franceză a rămas, se pare, tributară sechelelor trecutului. Astfel,
Gabriela Adameşteanu, în ultimul său roman, „Provizorat” ( Situation provisoire), intentează
un proces ideologiei comuniste, Radu Aldulescu în „Amantul colivăresei” (L’Amant de la
veuve) face cronica unei lumi decadente ce sfârşeşte într-un colaps social iremediabil, Eugen
Uricaru vorbeşte despre „Supunere”(La Soumission) reanimând cea mai grea şi întunecată
perioadă din istoria României (începutul deportărilor în gulagul siberian), Dan Lungu ne
dezvăluie în romanul „Raiul găinilor” (Paradis des poules) confesiunile delirante ale unui grup
de pensionari care au simţit pe pielea lor ghearele războiului.
Literatura prezentului dezvoltă, după cum se poate observa, noi moduri (capitaliste) de
manifestare, conforme cu perioada pe care o traversăm.
Prof. CORNELIA TODOR
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THE KEY TO MAKING MODERN TECHNOLOGY SUSTAINABLE
Nowadays, modern technology is
becoming increasingly indispensible, thus
causing a considerable number of people to
regard themselves as powerless when not
using their devices. What could be done to
encourage technology fanatics to indulge in
an environmentally friendly behaviour?

efficiency is obvious. This green gadget
sticks to the window with a suction plate
and it does its job intuitively from then on.
Nevertheless, it still needs additional
improvements and the designers are eager
to launch it as soon as those advancements
are thorough.

Were I to have an influence on the
masses, I would propose that alternative
methods of charging electronics should be
implemented. Not only are photovoltaic
panels mounted on the rooftops of
buildings, but they are also used in
transport, spacecrafts, and therefore the
applications
of
this
revolutionary
contribution
to
humanity
are
unquestionably going to widen in the
foreseeable future.

Furthermore, charging smartphones
and tablets implies a massive consumption
of power; hence sustainability represents a
global concern. This sort of unconventional
gadgets, such as the window socket, may
help preserve natural resources as well as
offer those who embrace them a sense of
content.

A simplistic, yet ground-breaking
idea has been materialized by two Japanese
masterminds: the portable solar-powered
window socket. Though still a concept, its

It can be concluded that the worldshattering electronic devices have enslaved
a great part of the population, putting it in
harm’s way, as sustainability is in decline.
What could embolden the humankind to
cease energy waste for the wellbeing of
future generations?

MĂDĂLINA CETEAN
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EQUALITY, A DELICATE SUBJECT IN THE 21ST CENTURY
Equality is a principle that all people
and all states or nations recognize. The
same rights and the same duties are
imposed, situation in which people enjoy
the same obligations and responsibilities.

First of all, equality is one of the
most delicate problems in the world and we
can talk about different types of equality
between
races,
religions,
cultures,
traditions, women, men and many others. It
is very difficult to talk about equality
between people globally because in this
case equality disappears when we are born.
The place where we are born determines the
rights, religion, culture and tradition that we
have. Thus, it is difficult to compare a man
who is born in America with a man who is
born in Africa because there is an obvious
difference between them. Being born in
America means you have the right to
education, you have a home, a family, and
all things that are trivial for people. But,
being born in Africa can even mean lack of
life, food, family, home and, especially,
education.
Secondly, we cannot speak about
equality only in a developed country
because it can satisfy the necessary
conditions for life. Thomas Jefferson writes
in "The Declaration of Independence": „We
hold these truths to be self-evident, that all

men are created equal, that they are
endowed by their Creator with certain
unalienable Rights, among these are Life,
Liberty, and the Pursuit of Happiness”. This
formulation illustrates the idea of natural
rights, the concept of Enlightenment, and it
refers to life, liberty and property rather
than to the pursuit of happiness. The
formulation is considered since then a
turning point in all democratic constitutions
and in all documents that relate to human
rights, as many have maintained its original
formulation.

In conclusion, human equality is a
criterion that created a lot of controversy
worldwide, the most discussed being those
based on skin color and religion, thus
appearing the concept of racism. Equality
must be understood as a form of
cohabitation and I think that equality has
always existed because we relate to our
superiors and even if it is difficult for us,
this is the only way to evolve.

BOGDAN OLTEAN
clasa a XII-a B
Prof. coordonator: ANA MARIA RADICIU
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HUMANS HAVE THE SAME
RIGHTS IN FRONT OF GOD
All people are born free and equal.
The Great Creator has given us, people, this
capacity to have the same rights, to be
equal, to build a homogeneous society,
using this quality.

mediocre, but we remain the same in front
of God.
Secondly, we are humans and we
are equal, we are people so we are different.
These two things are related to one another.

The ideal of equality between
people is often impressive, succinct and
expressive and it refers to the slogan: ”All
people are equal.”
Firstly, the principle of equality can
be interpreted as a feature that everyone
receives from God. From the standpoint of
faith, all people are equal among
themselves even if they are divided in
different categories; we are all equal in front
of God. Our human nature, our weaknesses,
these are the things that bring us closer to
each other. Each of us is part of His

What makes us equal makes us different.
We have the same rights so we are the same.
But when we talk about having our own
opinion, to think in a unique style that
differentiates us from the rest of the world,
here we talk about differentiation.
Because we have reason, we have a
clear conception of the world and we define
ourselves by what we do, by what we
realize.
People always feel inferior or
superior. This means that they decay as
people, they lose their personality and their
qualities.
People always compare themselves
with the people who have more financial
influence, with the people who are more
intelligent and they say that they are
inferior, but they never do anything to
change this.

creation.
We accept that we are different as
people, as nation, in the language that we
speak, the country in which we are born,
customs and traditions.
Moreover, we can divide in culture,
in rich and poor people, geniuses and

They don’t conceive the idea that
these people have worked to achieve what
they are.
In conclusion, in today’s society,
equality between people has completely
disappeared, people no longer keep their
temper, they kill each other and they acquire
68
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the rights that they have never had. Equality
remains only in front of the law, we lived

differently, we evolve differently and only
death “equalizes” us.
ADINA MIHU
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clasa a XII-a B
Prof. coordonator: ANA MARIA RADICIU

READING - A HOBBY LOST FOREVER
The term “reading”
can be defined in two ways:
“to look carefully so as to
understand the meaning” or
“to be able to disconnect
yourself from the ordinary or
miserable world we are living
in”. These definitions refer to
the fact that when you read
you must be a serious reader
so as to understand the
incoming of each word or
phrase found on pages.
Reading may help you to get
rid of the problems around
you.

why do some people enjoy
Moreover,
reading
reading and others don’t?
entails improving yourself as a
Some people see human being, developing your
earning
an
reading as a punishment or imagination,
lost time. That kind of people enriched vocabulary, a better
doesn’t see life as “readers” and a clear vision about the
do. Reading takes time and world around us. It also
patience, to actually be a part improves your capability to
of the book and feel all the empathize and it makes you a
emotions of the characters and better and a more educated
and civilized person.
of the action happening in the
book.
To conclude with, this
“Readers”
enjoy hobby must become an
reading because it’s a way to addiction for all the people, no
get out of this world and live matter the age because it’s not
in the book. It’s the healthiest a bad addiction, it will never
`If you asked a way to do this because it’s not make you ill, but it will make
teenager what’s the last book harmful for yourself or the you evolve from all points of
he/she read you would get the people around you, like drugs, view.
following answers: “I think alcohol or cigarettes. If you
Little Red Riding Hood”, “I really enjoy reading and you
can’t remember”, “I started dedicate yourself to this, you MARIA-NICOLETA PĂDURARU
clasa a IX-a D
reading Alice in Wonderland may become addicted to it.
but never finished it” or they This addiction has only Prof. coordonator:
really like reading and will tell positive effects on you as a
ANA MARIA RADICIU
you all kinds of books. But human being, your character
and your personality.
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„DANSEZ PENTRU TINE” şi/sau „DANSEZ PENTRU MINE”
Dansul sportiv - eleganţă, stil, rafinament
„Dansul este o geometrie a formei pe care o realizăm cu ajutorul părţilor constituente ale trupului nostru,
este un mod de a exprima sentimentele, un mod de a exprima viaţa. De fapt, totul în jurul nostru dansează şi acest
dans uneori este perceptibil, alteori nu. Dansul ne creează emoţii, ne permite descătuşarea unor simţiri, el înseamnă
curaj, iubire de spaţiu, dor de zbor. El dăruieşte trupului graţie, frumuseţe, sănătate.”( Vavila Popovici)
Mulţi, am urmărit cu plăcere emisiuni ca “Dansez pentru tine” sau filme ca “Dirty Dancing “. Dansul
este, pentru majoritatea oamenilor, un mod de relaxare, un mod de a se distra şi de a se simţi foarte bine. Însă, să
dansezi, presupune, pe lângă talent, multă muncă.
Dansul sportiv, foarte apreciat in ultimii ani, cere dăruire, timp, abnegatie, chiar si efort financiar, dar te
poate răsplăti înzecit!
Pentru toate vârstele, dansul sportiv poate fi o combinaţie interesantă între sport şi dans de plăcere. Acesta
se poate practica la orice nivel, atât social cât şi de performanţă. Dansul sportiv ajută la menţinerea în formă şi
modelarea corpului, conferindu-i o postură demnă de invidiat.
Acest sport presupune un dans între doi parteneri, care formează o echipă, şi poate fi privit ca un fenomen
social care încurajează interacţiunea între persoane. În general, dansul stimulează atât corpul cât şi intelectul, fiind
de multe ori o formă universală si nelimitată de comunicare.
O serie de experţi susţin că practicarea de către copii a dansurilor precum cha-cha-cha, vals sau quick step poate
avea un efect miraculos asupra încrederii în sine, stării de spirit şi a auto-controlului. Psihologii sunt de părere că
practicarea dansului încă de la vârste foarte mici poate îmbunătăţi modul de relaţionare al copiilor, pentru că
interacţionează şi comunică în mod constant.
Vorbind despre dans, Paul Elida, elev în clasa a VIII-a B la Colegiul Naţional “Lucian Blaga”; povesteşte:
„…Totul a-nceput dintr-o joacă, nimeni nu se gândea că dansul sportiv se va transforma într-un mod de viaţă”.
Fantasy Dance este un club tânăr, dar care promite multe, dat fiind faptul că este în plină ascensiune.
Sportivii din cadrul clubului, antrenaţi de Ema Şalapi, elevi ai Colegiului “Lucian Blaga”, au participat în acest
an la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale, organizate de Federaţia Romănă de Dans Sportiv, unde au
obţinut rezultate bune şi foarte bune:
Elevul Elida Paul Mircea clasa a VIII-a B
si perechea lui Albu Bianca Maria au obţinut
următoarele performanţe:

-

Locul VI, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Braşov2014” Braşov - 2014;
Locul IV, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Clujului 2014” Cluj Napoca 26.04.2014;
Locul I, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Blajului” Blaj - 17.05.2014;
Locul IV, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, Cupa „Latino Angels”
Dej 25.05.2014;
Locul II, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Floris 2014” Bistriţa 26.04.2014;

-

Elevul Dogar Darius Vasile clasa a V-a A
şi perechea lui Cotruş Natalia au obţinut
următoarele performanţe:
Locul II, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Dance To Sunrise” Alba Iulia
- 06.12.2014;
Locul IV, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Dance Art” Cluj Napoca 29.11.2014;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Locul IV, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, Cupa „Magnum”
Reşiţa 13.09.2014;
Locul IV, clasa E, Concurs Internaţional de
Dans Sportiv, Transylvanian Grand Prix”
Braşov - 19.09.2014;
Locul I, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Vîlcea” Vâlcea - 27.09 2014;
Locul III, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Mediaş” Mediaş - 12.10
2014;
Locul II, clasa E, Campionatul Naţional de
Clase, Reghin - 09.11.2014 – titlul de
vicecampion naţional la clasa E;
Ca urmare a punctelor şi finalelor obţinute
am fost promovat în clasa valorică D.
Locul III, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Sebeşului” Sebeş 22.11.2014;
Locul II, clasa E, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Mediaş” Mediaş 12.10.2014;
Locul VI, clasa E, Concurs Internaţional de
Dans Sportiv, Transylvanian Grand Prix”
Braşov - 19.09.2014;
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Locul I, Hobby, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, Cupa „Latino Angels”
Dej 25.05.2014;
Locul V, Hobby, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, Cupa „Potaissa” Turda - 2014;
Locul I, Hobby, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Blajului” Blaj - 17.05 2014;

Locul V, Hobby, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Clujului 2014” Cluj Napoca 2014;
Locul IV, Hobby, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Mirajul Dansului” Mediaş 2014;

-

-

Elevul Dragomir Şerban clasa a VI-a A
şi perechea lui Cristea Laura a obţinut
următoarele performanţe:
Locul IV, clasa E, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa Mediaş” Mediaş 12.10.2014;
Locul III, clasa E, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa Vîlcea” Vâlcea 27.09.2014;

-

-

-

Elevii Neamţu Ştefan clasa a VI-a B şi
Bardan Bianca clasa a VII-a A au obţinut
următoarele performanţe:
Locul III, Precompetiţional, Concurs
Naţional de Dans Sportiv, „Cupa Sebeşului”
Sebeş - 2014;
Locul IV, Precompetiţional, Concurs
Naţional de Dans Sportiv, „Cupa Mediaş”
Mediaş - 2014;

-

Eleva Bardan Bianca clasa a VII-a A – fete
solo
Locul IV, solo fete , Concurs Naţional de
Dans Sportiv, Cupa „Potaissa” Turda - 2014;

-

Eleva Trif Oriana clasa a VI-a B şi
perechea ei Cotruş Andrei au obţinut
următoarele performanţe:
Locul I, Precompetiţional 2 dansuri, Concurs
Naţional de Dans Sportiv, „Cupa Dance To
Sunrise” Alba Iulia - 06.12.2014;
Locul II, Precompetiţional 2 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, „Cupa
Sebeşului” Sebeş - 22.11.2014;

-

Eleva Sora Antonia clasa a V-a A şi
perechea ei Do Nascimento Pinto Kevin au
obţinut următoarele performanţe:
Locul I, Precompetiţional 2 dansuri, Concurs
Naţional de Dans Sportiv, „Cupa Dance Art”
Cluj Napoca - 29.11.2014;

-

-

-

-

-

-

-

Locul VI, clasa E, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa Blajului” Blaj 17.05.2014;
Locul II, Hobby, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, Cupa „Potaissa” Turda 2014;
Locul I, Hobby, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, Cupa „Mirajul Dansului” Mediaş 2014;
Locul IV, Precompetiţional, Concurs
Internaţional de Dans Sportiv, Transylvanian
Grand Prix” Braşov - 19.09.2014;
Locul II, Precompetiţional 2 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, Cupa
„Magnum” Reşiţa - 13.09.2014;
Locul IV, Precompetiţional 3 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, Cupa
„Magnum” Reşiţa - 13.09.2014;

Locul V, solo fete, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Blajului” Blaj - 17.05.2014;
Locul II, solo fete, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Mirajul Dansului” Mediaş 2014;
Locul III, Precompetiţional 3 dansuri,
Concurs Internaţional de Dans Sportiv,
Transylvanian Grand Prix”
Braşov 19.09.2014;
Locul III, Precompetiţional 2 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, Cupa
„Magnum” Reşiţa - 13.09.2014;
Locul IV, Precompetiţional 3 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, Cupa
„Magnum” Reşiţa - 13.09.2014;
Locul II, Precompetiţional 3 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, „Cupa
Dance Art” Cluj Napoca - 29.11.2014;
Locul IV, Precompetiţional 2 dansuri,
Concurs Naţional de Dans Sportiv, „Cupa
Sebeşului” Sebeş - 22.11.2014;
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-

-
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-

Eleva Sora Antonia clasa a V-a A( fete
solo)
Locul III, Solo Fete, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa Sebeşului” Sebeş 22.11.2014;
Locul I, Solo Fete, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Vîlcea” Vâlcea - 27.09.2014;
Locul II, Solo Fete, Concurs Internaţional de
Dans Sportiv, Transylvanian Grand Prix”
Braşov - 19.09.2014;
Locul II, Solo Fete – vals lent, Concurs
Naţional de Dans Sportiv, Cupa „Magnum”
Reşiţa - 13.09.2014;
Locul III, Solo Fete – cha cha, Concurs
Naţional de Dans Sportiv, Cupa „Magnum”
Reşiţa - 13.09.2014;

-

-

-

-

-

Locul I, Solo Fete, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Braşov2014” Braşov - 2014;
Locul IV, Solo Fete, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, Cupa „Mystic” Reşiţa 24.05.2014;
Locul VII, Solo Fete, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa Blajului” Blaj 17.05.2014;
Locul III, Solo Fete, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa La Passion” Braşov 2014;
Locul II, Solo Fete, Concurs Naţional de
Dans Sportiv, „Cupa Sportim Dance Cup”
Timişoara - 27.04.2014;
Locul I, Solo Fete, Concurs Naţional de Dans
Sportiv, „Cupa Mirajul Dansului” Mediaş 2014;

Unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul Federaţiei Române de dans sportiv,
CAMPIONATUL NAŢIONAL DE CLASE de la Reghin a reunit 700 de perechi. Cel mai valoros titlu – acela de
vicecampioni naţionali la clasa E, a fost adus la Sebeş de perechea formată din ELIDA PAUL MIRCEA, elev la
Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” şi ALBU BIANCA MARIA, elevă a Şcolii Gimnaziale Petreşti.
Întrebat fiind ce înseamnă pentru el dansul, Paul Elida a răspuns:
„Munca şi dedicaţia noastră, ambiţia şi faptul că am ales să petrecem nenumărate ore la antrenamente,
faptul că pantofii de dans au avut prioritate în faţa altor tentaţii, faptul că am râs şi am plâns împreună la sfârşitul
unui drum şi începutul altuia, faptul că cel mai greu ne-a fost când începea premierea şi nu ne auzeam după fiecare
strigare, dar aşteptarea chinuitoare era urmată de o bucurie pe măsură, faptul că am învăţat să luptăm pentru ceea
ce ne dorim şi ceea ce înseamnă competiţia, faptul că de multe ori eram nevoiţi să ne trezim cu noaptea în cap, ca
să ajungem la concursuri, faptul că emoţiile au fost împărtăşite cu toţi membrii clubului, cu colegii de şcoală, cu
profesorii, cu prietenii, cu cunoscuţii, faptul că am învăţat să ne controlăm mişcările, să facem eforturi de care
uneori nu ne credeam în stare, faptul că i-am făcut pe oameni mai fericiţi când ne-au privit, faptul că de multe ori
ne-au întrebat de unde pasiunea aceasta pentru dans, ne-au făcut să păstrăm în suflet şi în minte prima zi de curs,
primul spectacol, primul concurs, primul antrenament, primul cantonament şi apoi restul... Ne păstrăm amintirile
în poze, foldere, mesaje, jurnale, în cuvinte rostite, în zâmbete, le păstrăm în noi şi în oameni, în hârtii, în imagini
şi sunete...în momente şi gesturi...în suflet.”
Oamenii talentaţi au o poveste, care trebuie spusă mai departe.
Iar eu, m-am gandit să v-o spun!
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