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Clipe pierdute

Mi-aduc aminte cu drag serile Crăciunului 
de altădată. Ne strângeam toţi în casa bunicului și a 
străbunicii. Afară ningea des. Înăutru, soba veche 
umplea camera de cald și de bine. 

Acolo, în camera aceea, se întindea o masă 
mare, din lemn bătrân. Bucătăria era afară. Trebuia 
să parcurgi un drum lung, prin nămeţi și prin frig, ca 
să aduci mâncarea. La radio, se asculta muzică 
populară, preferata străbunicii. Așa se face că, de 

câte ori ascult acest gen de muzică, mă cuprinde melancolia. Mă gândesc că timpul acela a fugit (unde o  fi
fugit?). A devenit trecut…

Între timp, bucătăria are o altă ușă, care face legătura cu casa mare, radioul nu mai cântă, iar străbunica 
a murit. 

Nici eu nu mai sunt ca atunci. Am însă mai mult suflet. În orice caz, mai bogat în amintiri. 

                                                                                                                             Chiţu Ana-Maria – VIIA

Metafore vii

Tineri înfometaţi, mușcăm din viaţă ca din carne vie. Mușcăm din timp, cu lacrimi adunate pe gene, 
pe buzele care au vorbit prea mult, regretând ce nu se mai întoarce în veci. 

În ochii noștri, deschiși larg, sclipește pofta de mai mult. Pe cât de infinită e lumina stelelor, pe atât 
ne sunt visurile. Ne vrem mai liberi ca niciodată, plini de energie, de emoţii, de gânduri. Suntem ca niște 
păsări nebune care-și flutură aripile după zbaterea vântului, ca frunzele care cad aiurea, haotic. Nu 
aparţinem nimănui. Nimeni nu ne deţine. Ne înţelegem doar noi pe noi, doar noi cu noi. Suntem enigmatici, 
cruzi, necopţi. Dar ne vom coace curând. 

Priviţi-ne zâmbetul din ochi, din privire! Vă părem, poate, prea tineri, prea triști sau prea explozivi, 
prea frumoși, prea complicaţi. Și nu e atingeţi! Nu ne atingeţi cu mâini murdare! Vom crește și noi precum 
plantele, iar într-o zi…

                                                                                                                          Dumitru Gabriela (VIIIA)

Steaua mea

Azi te-am văzut că plângeai, dragă stea. 

Te-am întrebat de ce și mi-ai spus că m-ai văzut 

sângerând.
- E doar sânge, steluţo, ţi-am șoptit, 

oferindu-ţi căldura întunecimii ca îmbrăţișare.
- Dar sufereai, mi-ai spus cu glasul frânt.   

Nu pot să te văd așa. 
- E normal, iubita mea, să sufăr. Și te-aș 

ruga să te obișnuiești. Căci în fiecare dimineaţă, 
atunci când tu te duci să dormi, mii de săgeţi de 
lumină traversează infinitatea vie a trupului 
meu. Și atunci eu sufăr în tăcere, tocmai ca să nu 
te trezesc. Și mă arde. Mă arde să te simt 
departe de mine, în momentul în care flăcările 
izbucnesc înăuntrul meu.
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- Nu... De ce ești rănită? Te agăţi te gâtul meu, sperând ca eu să te scap de adevăr.
- Pentru că te iubesc. Degeaba îţi ascund, iubito, adevărul. Te iubesc. Și ţi-am oferit abisul 

sufletului meu, pentru ca tu să dormi liniștită atunci când vine vremea zilei. Licărirea ta e din ce 
în ce mai luminoasă, pâlpâind în obscuritatea intimităţii noastre. Licărirea ta îmi orbește ochii. 
Licărirea ta îmi sfâșie carnea. Licărirea ta mă doare. “De ce mă doare”? Pentru că te iubesc, 
steluţo. Căci dacă nu te-aș iubi, durerea ar  fiîn van. Dacă nu te-aș iubi, de ce ţi-aș  fidat nemurirea 
mea? De ce ţi-e frică? De ce te zbaţi? Stai liniștită, căci îmi place durerea. Durerea ta.

- Nu știam că ţi-e frică de sânge. Te uiţi disperată în ochii mei...
- Nu mi-e frică de sânge. Mi-e frică să nu te doară. Vai, să nu te doară...
- Îmi vezi corpul cum îmi este străpuns de ghearele luminii. Îţi mărești ochii, neștiind ce să faci 

pentru a mă salva. Port un zâmbet cald cu mine. Nu te liniștești. Vrei să mă salvez din propriul 
purgatoriu și să fugi după mine. Nu mă vei putea prinde niciodată, căci sunt peste tot și, totodată, 
nicăieri, acoperind Universul cu nefiinţa mea. Vrei să mă ajungi din urmă și să-mi alini suferinţa 
cu licărirea ta. Irealitatea culorilor ţi se propagă pe pupilă și mă privești cum încep să dispar. Ţi-e 
din ce în ce mai somn. Sunt doar o tușă pe pânza invizibilă a zilei. Sunt doar o umbră în 
luminozitatea sumbră a visului tău.

O lacrimă ţi se dezlipește de pe obraz și simt o vagă atingere pe deget. Apoi adormi.
Florescu Diana (VIIIA)

Libertate

Naivă, singură, rănită, dar plină de vise. Așa sunt eu: o fiinţă închisă în 
propria lume, ferită de timp. Nu și de soartă. 

Aș vrea să știu cum este dincolo de pereţii de poartă care îmi ţin sufletul 
ostatic. Să cunosc lumea de dincolo de ei. E ca și cum aș trăda calendarul a mia 
oară, ca și cum l-aș forţa iarăși să-mi dea drumul. Încerc să mă apropii de ușă. 
Apăs clanţa ruginită. Un scârţâit răsună în toată casa. Parcă se plânge cu lacrimi 
de lemn. Mă tem încă de lumea neștiută. Deschid. E superb! Cer pictat în culori 
haotice, rouă furată din cer, risipită pe o pânză verde. 

Am înţeles! Asta înseamnă să fii liber!

Mihalcea Claudia – Roxana (VIIIA)

Eterna povară

Ochii mei negri ca de tăciune
Șoptesc: “Timp iluzoriu,
De ce mă torturezi cu trecerea ta?”
Mâna mea străvezie
Atinge peretele orizonului,
Eterna povară care ne separă mereu, mereu.
Lumina de departe atinge și ea
O frunză în zbor.
Mai târziu, lumina pleacă,
Se preface în praf de stele, în praf de suflete.
Eu mă întorc în lacrima amară,
La tine,
La lumea de dincoace, 
În eterna povară a orizontului care ne separă mereu, mereu...

Bening Erika – Daniela – XIIC
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Săvârșită până la încheierea festivalurilor de 

teatru pentru elevi, ediţia de dinainte a “Cuvintelor” a 

“divulgat” numai evenimentele / distribuţiile trupelor 

/ secţiunile de participare. Nu și premiile care i-au 

bucurat / ar  fitrebuit să îi bucure pe toţi bolintinenii. 

Vom începe, așadar, pagina Dorului DOREI LAZĂR cu 

această restanţă:

Nominalizări / Premii 2014-2015

1. Cel mai bun spectacol – MARK TWAIN, pentru La lilieci, raiul florilor, după Marin Sorescu
2. Nominalizare la Premiile de Interpretare – MARK TWAIN: , David  Nanciu-Alexandru (VB)

neacordat din pricina vârstei prea mici a actorului
3. Cel mai bun MONOLOG – JOS PĂLĂRIA!: Kira Rezac (XG)

4. Tânără speranţă – JOS PĂLĂRIA!: David Nanciu-Alexandru (VB)
5. Cel mai bun rol secundar masculin – GEORGE CONSTANTIN: David Nanciu-Alexandru (VB)

6.  Premiul al II-lea pentru Monolog: David Șipu (IIIA)
7.  Premiul al III-lea – RADU STANCA, festival organizat de Colegiul Naţional “Lucian Blaga” - Sebeș
8.  Cel mai bun rol principal feminin (Mona-Corina din adaptarea după Jocul de-a vacanţa și Steaua 

fără nume, de Mihail Sebastian): Kira Rezac (XG)

Tot în , s-a desfășurat un   între 2014-2015 PROIECT - CONCURSdeTEATRU RADIOFONIC 
câteva licee bucureștene: Gheorghe Lazăr, Iulia Hasdeu, Vigil Madgearu și, evident, ai noștri. 

Bolintinenii s-au înregistrat cu , după Poveste (Imitaţie), Calul dracului, Simţ enorm și văz monstruos
Pastramă Trufanda și Cănuţă, om sucit, de I.L. Caragiale. Zilele trecute, în urma jurizării (un mare rol 
l-a avut votarea online de către public a RADIO FICTIN DESK), Dor fără saţiu s-a clasat pe locul al 

III-lea, iar  i-a  fost recunoscută Cea mai bună voce feminină.Cristinei Stanciu (XIB),

SPECTACOLELE ANULUI

În limba română:

Leonce și Lena, de Georg Büchner
Ţara lui Gufi, de Matei Vișniec

Starea naturală a omului, după A.P.Cehov
La Lilieci, raiul florilor, după Marin Sorescu

În limba franceză:

Le pays de Goufy, d'après Matei Vișniec
L' état naturel des gens, d'après A.P.Tchekov

FESTIVALURI

Internaţionale:

AMIFRAN, Arad - ed. a XXIII-a (23-31 oct. 2015)
PIANO DI SORRENTO, Italia (7-13 feb. 2015)

LE FESTIVAL DES FESTIVALS, Moscova (21-26 
apr. 2015)

Naţionale:

FESTIVALUL DE TEATRU CONTEMPORAN,
Baia Mare (3-7 martie 2015)

JOS PĂLĂRIA!
GEORGE CONTANTIN

MARK TWAIN
GALA NOTRE-DAME DE SION
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pe scena Teatrului Clasic “Ioan Slavici” din Arad

 

Trupa de teatru a Liceului Teoretic 

DIMITRIE BOLINTINEANU, 

la a V-a ediţie a 

PROIECTULUI

5 LICEE, 5 TEATRE

cu spectacolul

LEONCE ȘI LENA, după Georg Büchner.

DISTRIBUŢIA

Leonce: DAVID NANCIU-ALEXANDRU (VB)

Valerio: DRAGOȘ STOICA (XIG)

Roseta / Guvernanta: KIRA REZAC (XIG)

Lena: OANA ŢONE (XIG)

Poliţist 1: ANA-MARIA ZAMFIR (XIG)

Poliţist 2 – MONICA LIMPUȘ (XIG)

Maestrul de ceremonii: ALEXANDRA MILAC (IXA)

Sunetist: ELENA BRĂNILĂ (VIB)

Luminist: ALEXANDRU DUMITRESCU (VIB) 

Teatrul partener: METROPOLIS, desemnat, pe 23 octombrie, prin tragere la sorți, într-o întâlnire largă, 
la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”.

Dor fara satiu,- -
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Proiectul, organizat de Fundaţia 

ECDL, în parteneriat cu UNITER, Primăria 

Municipiului București și ISMB, s-a 

derulat în perioada octombrie – 

decembrie 2015. Deși a păstrat condiţiile 

anterioare (tema spectacolelor din 

concurs a fost aceeași: “Drepturile 

omului”; cele 5 teatre partenere au oferit 

câte o reprezentaţie gratuită pentru 150 

de elevi bucureșteni), anul acesta a fost o 

ediţie aniversară. Liceele concurente au 

obţinut trofeul în ultimele cinci ediţii: 

“Dimitrie Bolintineanu” (deţinătorul 

primului trofeu, cu Lucruri mărunte, după 

A.P.Cehov, spectacol susţinut pe scena 

TEATRULUI ODEON), “Gheorghe Lazăr”, 

“Dante Alighieri”, “Marin Preda” și “Ion 

Neculce”. 

Premiul pentru CEL MAI BUN ROL 

SECUNDAR MASCULIN – personajul 

Valerio: Dragoș Stoica (XIG)

Premiul pentru CEL MAI BUN 
PUBLIC, acordat de Primăria Generală 
București

Dragoș Stoica și David Nanciu - Alexandru,

Kira Rezac și Oana Ţone

pe scenaTeatrului Național din București

Dor fara satiu,- -
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1. ÎNTÂLNIRI DE NOTA 10

Era joi, 28 mai 2015...

Când am primit un dar râvnit mult și de mult: 

întâlnirea cu doamna MARIA PLOAE în școala 

pe care Domnia Sa a săvârșit-o acum 45 de 

ani... Se întorcea aici pentru prima dată, cu 

emoţii și amintiri nealterate de timp, cu aceiași 

ochi de frunză coaptă, cu același surâs 

electrizant. 

Ne-a lăsat, după o ședere de câteva ore trăite 

extatic, cum numai preajma unor făpturi ivite 

din lumină caldă se pot intui, DVD-uri cu 

Binecuvântată fii, închisoare! (2002) - unul 

dintre filmele  regizorului Nicolae Mărgineanu, în care doamna Ploae interpretează rolul principal 
(Nicoleta) - și Albumul Maria Ploae (UCIN, 2014): o bijuterie de hârtie grea, lăcuită, imprimată cu 
mirosul acela de tipar proaspăt, știut, cu ușurinţă și drag, de orice bibliofil, cu fotografii din viaţa reală 
sau cinematografică a actriţei. Și cu  - mai ales cu! - vorbe care îi seamană. De Artist și de Om. 

Era joi, 28 mai 2015...

   Când lirica de închisoare a lui Radu Gyr, 

Nechifor Crainic, Sergiu Mandinescu sau Vasile 

Voiculescu a vibrat, prin vocea actriţei MARIA 

PLOAE, peste zidurile sălii de festivităţi a școlii, 

printre noi și prin noi, cei de-atunci și de acolo.

Era joi, 28 mai 2015...

Când, în CARTEA DE ONOARE a școlii, 

doamna MARIA PLOAE ne-a scris, pentru mereu, 

niște vorbe din / de / cu suflet: Anii de liceu 

frumoși nu pot  fiuitaţi. Cu drag mă gândesc la 

colegi, la profesori. Mulţumesc „Dimitrie 

Bolintineanu” și numai bine în continuare copiilor 

frumoși și talentaţi pe care-i avem. Cu dragoste, 

Maria Ploae.

Imagine din timpul spectacolului La lilieci, raiul florilor,

după M. Sorescu (regia: prof. Dora Lazăr), susţinut în

 prezenţa și în onoarea actriţei Maria Ploae
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19 noiembrie, 2015. O dimineaţă 
de toamnă frumoasă, cu multă și 
mută lumină. În sala de festivităţi, 
elevi mari și mici, așteaptă 
proiectarea filmului promis de 
niște zile: Poarta Albă. O oră și 
jumătate de tăcere grea. Genericul 
final curge pe ecran. Se ascultă, 
îndelung, clopotele. Feţe care 
ascund gânduri tulburi. Nu au 
vreme să se evapore: regizorul și 
scenaristul Porţii Albe, domnul 
NICOLAE MĂRGINEANU intră, 
chiar acum, discret. Mulţi nu-și dau 
seama. Se aplaudă. Emoţie, ca-ntr-
un moment de reculegere. Pentru 
film, pentru invitatul nostru, 
pentru Adrian și Ninel 
(personajele principale), pentru 
toţi martirii de la Poarta Albă și din 
tot Gulagul? Se pun întrebări. 
Copiii / adolescenţii ăștia, ai unei 
“generaţii răsfăţate”, vor să știe 
cum s-au ales personajele, cât de 
greu e să faci un film, dacă scrierile 
care l-au inspirat pe regizor 
consemnează asemenea 
întâmplări, dacă au fost și gardieni 
umani, dacă părintele Arsenie 
Boca a fost, într-adevăr, un miracol, 
dacă… dacă…

Au rămas multe întrebări 
nerostite. Mi-aș  fidorit să întrebe, 
de exemplu, cineva unde a găsit 
domnul Nicolae Mărgineanu cerul ăla de poveste, sub care, ca pe-o Golgotă, într-o imagine de fundal, 
deţinuţii cară niște capete de vite. Sau unde și-au aflat cei năpăstuiţi de o istorie cruntă forţa de a 
supravieţui, de a se bucura, de a râde uneori… Am înţeles mesajul filmului și al atâtor cărţi despre 
detenţia politică a anilor '50 (obsesie veche!): credinţa.  Și, totuși, limitele fizice ale celor care au 
rezistat (asemenea psihologului Nicolae Mărgineanu, tatăl regizorului, condamnat la 25 de ani de 
închisoare, din care a executat 16) îmi răstoarnă percepţia despre firescul limitelor fizice ale oricărei 
fiinţe.

E greu să admiţi că s-au îngăduit asemenea destine, că în România s-a trăit (și) astfel. Mai ales 
pentru niște oameni cruzi, pentru adolescenţii de azi. Cum altfel să-mi explic frământarea elevilor 
mei de după întâlnirea cu Poarta Albă: “Chiar așa a fost, doamna?” Sau dorinţa unora de a se exprima, 
în vorbe scrise:

Din filmul Poarta Albă am înţeles că problemele cu care ne confruntăm zi de zi sunt nimicuri faţă de ce 
au trăit românii duși cu forţa la Canalul Dunărea-Marea Neagră. Mă deranjează că cei vinovaţi nu sunt 
pedepsiţi pentru faptul că au distrus atâtea vieţi, au omorât atâţia oameni. (Chiţu Ana-Maria -VIIA)
Filmul domnului Mărgineanu a avut un mare impact asupra mea, pentru că are un subiect foarte trist. M-a 
sensibilizat până la lacrimi. Când l-am văzut  și pe domnul Mărgineanu, am încremenit. Aș vrea să revină în  



9

 școala noastră și cu alte filme. 
(Matei Șerban – VIIA)

Poarta Albă prezintă un 
adevăr crud. M-a impresionat 
mult curajul celor doi tineri de a 
fugi din ţară. Domnul 
Mărgineanu mi s-a părut un om 
deschis, cald. Ne-a vorbit atât de 
frumos despre filme! (Șipu 
Andreea Cătălina – VIIA)

 Un film emoţionant, 
tulburător. Mi-a plăcut, mai ales, 
că e inspirat din realitate. 
Domnul Mărgineanu e un regizor 
deosebit. Am remarcat cu câtă 
pasiune ne-a vorbit despre 
filmele pe care le-a făcut. 
(Andrei Roxana – XIIG)
        Zilele trecute ne-a onorat 

cu prezenţa, în școala noastră, domnul Nicolae Mărgineanu, regizorul filmului Poarta Albă din care am aflat 
cum au fost trataţi deţinuţii politici în vremurile comuniste. A fost un eveniment cultural deosebit. Trebuia 
să știm acest adevăr al României. (Drăgan Loredana – XIIG)

Poarta Albă m-a impresionat în mod deosebit. N-am știut multe despre realitatea închisorilor 
comuniste. Mi-a plăcut că domnul Nicolae Mărgineanu a reușit să creeze, în film, și episoade amuzante.  
(Popa Miruna – XIIG)

Poarta Albă prezintă o lume brutală, a torturilor și a umilinţelor. Trebuia să îl vedem. (Ciucă Simona – 
XIIG) 

Numele domnului Nicolae Mărgineanu se leagă de importante realizări cinematografice. Cea mai 
recentă: Poarta Albă – un film în care realitatea este dezbrăcată, căci scoate la iveală adevăruri crunte de 
pe tărâmurile României, despre viaţa oamenilor închiși doar pentru că au vrut o viaţă mai bună. Doar 
pentru că au vrut să fugă din infern. Ca Adrian și Ninel, care și-au luat inima-n dinţi și au încercat să fugă 
din ţară. Povestea lor e teribilă. Tot ce li se întâmplă acolo, la Poarta Albă, e sub aripa protectoare a 
Călugărului, personaj anticipat de icoana în “straie de zeghe”,  de la începutul filmului. 

Pagina de...10

Credem că e o imagine simbolică, 
sugerând dorinţa ascunsă a celor închiși de a 
se elibera prin credinţă. Finalul este la fel de 
simbolic. Copilul acela reprezintă, probabil, 
inocenţa subjugată. Am avut plăcerea să îl 
cunoaștem pe domnul Mărgineanu – un om 
modest, care a vrut să vadă reacţiile 
generaţiei noastre. Ni s-a părut mai mult 
decât bucuros să ne răspundă la întrebări.     
Ne-a lămurit multe. Întâlnirea asta a fost cea 
mai reușită lecţie de istorie, cu un profesor 
minunat! 

(Chircu Răzvan, Stroie Corina – XIE)                                                       
prof. Ruxandra Petre    
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A fost odată, NU demult ......

În vara lui 2014, a fost, pentru ultima oară, ACASĂ, în 
România de care-l despărţeau mii de kilometri și aproape 
patruzeci de ani de străinătate.

Tot atunci, însoţit de echipa de handbal masculin a 
Universităţii Naţionale Studenţești din Mexic, a făcut un popas 
în Liceul „Bolintineanu”. Nu știu dacă sau de câte ori s-a întors 
aici, din '57 (anul absolvirii, în promoţia formidabilă “a lui Ștefan 
Iordache” – colegul și prietenul dintotdeauna). Însă din vara 
aceea l-am simţit mai (și) „al nostru” ca oricând. Evenimentul din 
24 iulie 2014, consemnat într-o Vacanţă bolintineană cu legende 
românești (articolul se poate citi pe site-ul liceului sau în ediţia 
nr. 17 a Cuvintelor noastre), a avut drept miză (de)numirea sălii 
de sport (cum altfel?) GHEORGHE GRUIA. 

 Pe 2 octombrie împlinise 75 de ani. Și vreo 50 de când 
era știut în tot handbalul lumii. I-am trimis, atunci, un dar: 
imaginea uneia dintre vitrinele școlii, dominată de un portret de 
tinereţe și de o“sombrero” albastră, adusă, pentru noi, în acel 
iulie al poveștii, tocmai din Mexic. Cum fotografia a ajuns pe 
facebook-urile multora dintre vechii săi prieteni, am socotit că 
bucuria exprimată în câteva vorbe (scria puţin și uneori, dar 
fiecare cuvânt avea caldul sincerităţii și al dorului) era întreagă. 
După cum îi era și gândul “de a ne vedea cu bine”. “De a ne vedea 
cu bine(!)” ACASĂ, în Rahova bucureșteană, în sala (sa) de sport. 

Din 9 decembrie 2015, când a plecat mai departe decât 
îl știam – în acel prea departe și prea definitiv al “nemuririi” Celor 
Mari - ,  placa pe care îi e inscripţionat numele poartă doliu. Și 
lucirea din ochii întrebători-pioși ai sutelor de copii care o 
privesc zilnic. Mulţi dintre ei, abia acum, au aflat că aici, în școala 
lor, a fost odată, nu demult, GHEORGHE GRUIA.
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Coreea de Sud ocupă partea sudică a peninsulei Coreea în Asia de Est. Are o istorie lungă de peste 

5000 de ani și s-a cofruntat de-a lungul timpului cu numeroase războaie. În memoria coreenilor persistă încă 

ororile ocupaţiei japoneze în urma căreia totul a fost distrus. Coreenii au devenit locuitori într-o ţară fără 

speranţă pentru viitor, o ţară săracă, fără petrol, fără agricultuă, cu un relief din care 70% sunt munţi. Au fost 

nevoiţi să zidească din nimic, au început să munceacă din greu pentru a reconstrui ţara și pentru ca generaţiile 

următoare să nu se confrunte cu aceeași situaţie și au investit în școală, considerând că pentru Coreea de Sud 

copiii sunt cea mai mare bogăţie.

După încheierea războaielor, coreenii au încercat să aplice o politică ce urma să asigure dreptatea și creșterea 

economică. Încetul cu încetul, în 60 de ani, Coreea de Sud a ajuns să ocupe locul al VII-lea la tehnologie, al VIII-

lea la apărare naţională și au devenit a XI-a putere economică a lumii.

Cum au reușit?

Când au trecut prin cea mai grea criză au realizat că ajutorul este doar la Dumnezeu, în scoală și în muncă. Au 

făcut un adevărat cult pentru muncă și educaţie. Chiar și în timpul războaielor, școala nu a încetat să existe. 

Adunau copii de pe drum și începeau să-i înveţe. Prin urmare, profesorul este o persoană foarte apreciată în 

Coreea de Sud. Iar școala este, în viziunea lor, cheia succesului în viaţă. Copiii coreeni își petrec cea mai mare 

parte a timpului în școală, iar după ore merg la cursuri particulare și la bibliotecă. Printre cele mai dorite meserii 

sunt cea de profesor și cea de medic, pentru că aceste categorii profesionale au cele mai mari salarii și pensii.

Studenţi sud-coreeni la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”

În cadrul liceului nostru derulăm un parteneriat cu Centrul Cultural Coreean și în fiecare an ne bucurăm de 

prezenţa tinerilor coreeni. Musafirii noștri sunt studenţi la Facultatea de Litere  din cadrul Universităţii 

București și sunt foarte pasionaţi de studiul limbii române. În luna noiembrie, ei s-au întâlnit cu elevii clasei a IX-

a H și au desfășurat o serie de activităţi prin care le-au prezentat cultura coreeană. Au creat patru ateliere: 

atelierul de caligrafie, de origami, de hanbok și de kimbap.

La ATELIERUL DE CALIGRAFIE, elevii noștri au învăţat de la Min (doctorandă la Facultatea de Litere) să-și scrie 

numele în limba coreeană, folosind pensule și cerneală specială. Alfabetul coreean se numește hangul și este 

foarte ușor de învăţat. A fost inventat de un rege coreean și este atât de simplu încât poate  fiînvăţat într-o 

singură zi. Am dovedit-o și noi, odată ce Min ne-a mărturisit: „Sunt foarte impresionată de dorinţa elevilor români 

de a descoperi cultura coreeană. Toţi s-au dovedit a  fiextrem de interesaţi și încântaţi să scrie în coreeană”.
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În ATELIERUL DE ORIGAMI, 

elevii noștri au învăţat să creeze, din 

hârtie colorată, costumul tradiţional 

coreean. Dong Hee, student în anul I la 

Litere ne-a spus: „Copiii au fost foarte 

drăguţi; au urmărit cu atenţie 

explicaţiile și au fost foarte încântaţi să 

descopre cultura noastră adevărată”, iar 

doamna Rebeca Kim, reprezentanta 

Centrului Cultural Coreean, a adăugat: 

„Mi-a plăcut mult că nicio persoană nu a 

zis «nu vreau să fac origami» sau «nu mă 

interesează». Toţi au participat până la 

ultimul. Se vede că profesorii lor i-au 

învăţat bine. Ne-am simţit respectaţi de 

voi!”

ATELIERUL DE HANBOK a avut ca temă prezentarea 
costumului tradiţional coreean. Aici elevii noștri s-au îmbrăcat în 
hanbok, ajutaţi de HyoJin și Mi Hee. Impresiile lui HyoJin ne 
gratulează: „Copiii români sunt foarte frumoși. Le stă foarte bine 
îmbrăcaţi în hanbok. Sunt bucuroasă că am venit la școala 
dumneavoastră și că am putut să particip la acest eveniment”. 

Ultimul atelier, cel de kimbap, a constituit cea mai mare atracţie 
pentru elevii români, pentru că aici au învăţat să gătească. 
Kimbap-ul este foarte popular în Coreea de Sud, asemănător cu 
sushi-ul japonez. Și Seo, cea care i-a ajutat pe copii să facă kimbap 
ne-a împărtășit propriile impresii: „pentru a pregăti kimbap am 
folosit foi de alge și ulei de susan. Aroma și mirosul ingredientelor 
li s-au părut iniţial ciudate, dar s-au familiarizat repede cu ele, 
reușind să prepare cel mai bun kimbap și mâncând cu poftă tot ce 
au gătit”.

Am umărit și un documentar despre istoria, simbolurile și 
tradiţiile Coreei de Sud, pentru ca în final să învăţăm să salutăm și 
să mulţumim în limba lor. Nu ne-am despărţit înainte să învăţăm 
cel mai cunoscut cântec coreean „Arirang”, cântec aparţinând 
patrimoniului cultural UNESCO.

Cu gândul la întâlnirea de acum și de anul trecut, în cadrul aceluiași proiect, am adunat câteva impresii ale unor 

eleve: Activitatea cu coreenii a fost o oportunitate de a învăţa lucruri noi despre o altă cultură. Nu doar că ne-am 

îmbogăţit cunoștinţele, dar am fost integraţi într-o mică Coree, în școala noastră. A fost o experienţă unică, mi-a 

plăcut mult și îmi doresc și alte evenimente similare. A fost o lecţie foarte originală (Alexandra Nicolescu - VIII C); 

în cadrul căreia am descoperit că România seamănă foarte mult cu Coreea. Mi-a plăcut să confecţionez, sub 

îndrumarea coreenilor, origami reprezentând costumul lor naţional. Mi s-au părut extrem de calzi și politicoși. 

(Alexandra Negoiţă – VIII C); Evenimentul la care am participat a fost încântător; am aflat foarte multe despre 

Coreea de Sud. Filmele prezentate de membrii Centrului Cultural Coreean din București ne-au trezit interesul, 

noutatea materialului a constat în imaginile și în informaţiile ce au putut  fiasimilate cu ușurinţă. Momentul cel 

mai important și mai distractiv a avut loc după prezentările generale, când coreenii ne-au propus să participăm 
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Cu gândul la întâlnirea de acum și de anul trecut, în cadrul aceluiași proiect, am adunat câteva impresii ale unor 

eleve: Activitatea cu coreenii a fost o oportunitate de a învăţa lucruri noi despre o altă cultură. Nu doar că ne-am 

îmbogăţit cunoștinţele, dar am fost integraţi într-o mică Coree, în școala noastră. A fost o experienţă unică, mi-a 

plăcut mult și îmi doresc și alte evenimente similare. A fost o lecţie foarte originală (Alexandra Nicolescu - VIII C); 

în cadrul căreia am descoperit că România seamănă foarte mult cu Coreea. Mi-a plăcut să confecţionez, sub 

îndrumarea coreenilor, origami reprezentând costumul lor naţional. Mi s-au părut extrem de calzi și politicoși. 

(Alexandra Negoiţă – VIII C); Evenimentul la care am participat a fost încântător; am aflat foarte multe despre 

Coreea de Sud. Filmele prezentate de membrii Centrului Cultural Coreean din București ne-au trezit interesul, 

noutatea materialului a constat în imaginile și în informaţiile ce au putut  fiasimilate cu ușurinţă. Momentul cel 

mai important și mai distractiv a avut loc după prezentările generale, când coreenii ne-au propus să participăm 

la un concurs cu recompense pentru cei care vor cu adevărat să se avânte în tradiţia și cultura unui popor cu 

origini milenare. Bariera lingvistică nu a existat, am reușit să comunicăm și să ne înţelegem perfect; a fost un 

moment memorabil. Ora interculturală, organizată de doamna profesoară (Simona Oprea – absolventă 2015); 

Aurelia Murat, în colaborare cu Centrul Cultural Coreean  a cuprins informaţii despre Coreea de Sud: tradiţii, 

mâncare, obiecte, vestimentaţie, artă, pagini cu scrisul coreean (hangul). Mi s-a părut interesant să probez 

hainele lor tradiţionale, haine viu colorate, folosite și azi la evenimente speciale. (Irina Popescu – absolventă 

2015)

Îmi permit și eu, în calitate de coordonator al acestui proiect, câteva păreri: Vizita tinerilor coreeni în liceul 

nostru este o experienţă care ne îmbogăţește. Copiii noștri cred că școala este grea, că poate este inutil să 

cunoști limbi străine. Dar, atunci când i-au auzit pe acești tineri sud-coreeni vorbind româna, au fost foarte 

impresionaţi. Au realizat că limbile străine sunt porţi deschise spre alte culturi, că au ceva de învăţat de la 

fiecare popor, că, deși venim din continente și ţări atât de diferite, suntem totuși atât de asemănători. 

Tinerii coreeni nu se plâng că au de învăţat. Pentru ei limba română reprezintă o mare provocare. Nu e ușor să 

faci faţă, student coreean fiind, exigenţelor profesorilor de la Facultatea de Litere. Mă întreb cum se descurcă 

citindu-i pe Creangă, pe Eminescu sau pe scriitorii interbelici. Ce or înţelege ei din romanul „Ion”, de exemplu?

Sincer, le admir entuziasmul, deschiderea și interesul pe care îl manifestă faţă de cultura română. Îmi doresc ca 

elevii noștri să fie mai motivaţi, urmând modelul acestor PRIETENI, să înţeleagă că e nevoie de cultură generală, 

de muncă, de seriozitate, că trebuie să profite de tot ce se face la școală și că ei vor putea să schimbe în bine, într-

o zi, imaginea ţării noastre”.

Vă invităm să gătiţi!

Kimbap este unul dintre cele mai populare feluri de mâncare coreeană, ce se poate servi ca aperitiv la mese 

festive sau ca gustare rece între mese. Aparent, seamănă cu sushi, dar există diferenţe. Sushi-ul are un număr 

minim de ingrediente, conţine sushimi (peste crud) şi se mănâncă împreună cu pasta iute de wasabi pe când 

kimbap-ul nu conţine peşte crud, foloseşte mai multe ingrediente şi nu are nevoie de wasabi.

Ingrediente:

-1 morcov;

- spanac -500 grame

- 2 ouă (omletă fâşii)

- 2 linguriţe de sare

- sos de soia, ulei de susan (2 linguriţe), seminţe de 

susan

-fâşii de șuncă

- castravete murat tăiat în felii lungi

- 4 foi de alge (se găsesc în toate magazinele mari la 

raionul de produse asiatice)

                 - 2 căni de orez fiert
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După pregătirea orezului fiert, acesta se lasă la răcit, astfel 

încât să nu fie foarte fierbinte si să poată  fiîn final rulat pe 

foile de alge. Se dau într-un clocot frunzele de spanac şi se 

pun sub un jet de apă rece. Se pot adăuga seminţe de susan 

în spanac. Se taie morcovul julienne şi se prăjeşte uşor. 

Castravetele murat se taie, de asemenea în fâşii lungi. 

Ouăle se prepară tip omletă şi se taie în fâşii la fel de lungi 

ca şi celelalte ingrediente. 

Se intinde orezul fiert pe foaia de algă asezată pe un suport 

de bambus. Se pun toate ingredientele deasupra orezului și 

se rulează. Se taie felii şi se serveşte.

Kimbap este ideal pentru o gustare fie acasă, fie la școală, 

fiind foarte uşor de ambalat.

             prof. Aurelia Murat
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2. 10 ESEURI DESPRE BUCUREȘTI, ORAȘUL IN-VIZIBIL

I. Bucureștiul de ieri și de azi

Orașele, ca și oamenii, sunt într-o continuă schimbare. Acesta e motivul pentru care, când ne uităm la 
fotografii, devenim melancolici, întrebându-ne când a trecut timpul. 

Bucureștiul s-a transformat zi de zi, creându-și o nouă înfăţișare S-a scris despre el mult...
Pentru mine Bucureștiul este, zilnic, o aventură: circulaţie matinală, printre copii, părinţi, mașini, 

tramvaie, oameni grăbiţi spre locul de muncă. Nu de multe ori mi s-a povestit despre Bucureștiul de altădată, 
despre locurile cu povești uitate, despre trăsuri și restaurante elegante pe care le frecventau scriitorii, despre 
vechile mahalale, despre anii războiului. Am aflat că strada Lipscani era odinioară destinată comerţului, că în 
Centrul Vechi numai numele străzilor mai amintesc despre vechile bresle: Șelari, Șepcari. . . La marginea orașului, 
se spune, se aduceau vite și furaje de la “Târgul de Sus”, iar multe dintre restaurantele de acum erau hanuri. Unele 
clădiri au dispărut, în fiecare sâmbătă se obișnuia ca lumea să se plimbe la “Șosea”. 

Săptămâna trecută, mergând la un concurs de patinaj, m-am întâlnit cu o prietenă a mamei care m-a 
încurajat. Apoi, m-a întrebat ce vreau să devin. “Medic”, i-am spus. Mi-am amintit brusc de cumplita tragedie din 
zilele trecute. Am revăzut, cu ochii minţii, imaginile de la televizor. Și m-am gândit că, totuși, viaţa merge înainte, 

că trebuie să trăim și, mai 
ales, să facem orice ca să nu 
se mai întâmple așa ceva. Mi-
am mai dat seama cât de 
important e să fii medic, să 
poţi salva vieţi… 
Cu acest gând, m-am întors 
bucuroasă de la concurs, în 
capitala mea străveche, pe 
care o iubesc.

Drăgan Ioana Simona - VA



III.Contraste

 e răsărit frumos are Bucureștiul, când soarele se-mparte, ca o insulă galbenă într-un ocean de albastru, C
printre vârfurile clădirilor etajate!
Așa începe o dimineaţă aici, în orașul meu „in-vizibil”:
 cu puţină lumină pe statura impunătoare a clădirilor de demult, din piatră veche, muncită și tocită de timpul 
nepăsător, 
cu oameni grăbiţi, amestecaţi într-o forfotă ameţitoare, 
cu zgomot mult, cerșetori, ţâfnă, artiști stradali și “cluburi colective”.
Și cu parfum de “centru vechi”. 
Cu florărese guralive care umplu trotuarul, auzul și pofta de miresme. Vând nuferi albi, înghesuiţi în buchete 

strâmte, și lalele de catifea. 
 Da, așa este Bucureștiul meu: un loc al 
contrastelor! Ca să îl simţi, ca să îl iubești, 
trebuie doar să urci câteva străzi încurcate, 
piezișe, fără grabă și fără nepăsare. Mai ales, la 
apus, 
când se filtrează lumina ruginie,
când noaptea înghite ultimele zvâcniri diurne,
când luna se atârnă deasupra orașului, ca să 
tremure, halucinant, în apele Dâmboviţei.

 Șipu Andreea Cătălina – VIIA
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II. Orașul invizibil

A fost odată, pe când frunzele începuseseră să se usuce, o fetiţă de 11 ani: Anabell. Într-o zi, ieșind la plimbare 
și privind copacii goi și uscaţi, a călcat pe iarbă. Atunci a auzit o voce:
- Stai! Uite ce ai făcut! Ne-ai distrus orașul!
- Poftim? Cine vorbește?
- Eu... aici, jos... nu mai face un pas, te rugăm! Ne strivești. Deja orașul nostru e praf. Bine că poliţaii cărăbuși 
au salvat locuitorii, spuse primarul Furnică.
- Cine sunteţi?
- Niște insecte. Ne-am făcut aici un oraș, dar acum e numai ruine. Odată, avea case rezistente în care locuiau 

primarul, domnișoara Albină, Cărăbușul, doamna judecător, Buburuza, noi toţi. Acum trebuie să refacem tot 
orașul. 
- Din nou?
- Da, mulţi oameni ne-au călcat… alţii au fost mai atenţi, altminteri ne omorau și pe noi.
- Aș vrea să vă ajut, să-mi repar greșeala, spuse Anabell.
- Ești singura persoană care vrea asta, spuse Cărăbuș.
- Cu mare plăcere. Vreau să aveţi un oraș mare și frumos.
- Îţi mulţumim! Dar trebuie să te întreb ceva, adăugă primarul: Ce vom face dacă alţi oameni ne calcă orașul?
- Vom pune semne care să nu lase pe nimeni să calce iarba.
- Ce idee minunată!
- Și acum, la treabă! Mergeţi după rămurele pentru clădiri! Furnicile să adune frunze pentru acoperișuri, 

cărăbușii – ghinde pentru roţile mașinilor, iar albinele să culeagă puf de păpădie pentru hainele locuitorilor!
Orașul arăta tot mai bine. Mai pe seară, primarul și judecătoarea spuseră:
- Mi-a plăcut ideea cu semnele, dar orașul nostru tot invizibil rămâne. Oamenii vor crede că semnele sunt 
puse de frumuseţe. Nu ne vede nimeni. Toţi trec pe aici cu nasul în aparatelele alea... telefoanele...
                                                                                                                                                      Sas Daria -VA
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IV.Bucureștiul sentimental 

La nivelul statisticilor, există multe date despre București: număr de locuitori, de clădiri, de spaţii 

comerciale, de școli etc. Dar nu și despre partea nevăzută a orașului, atât de importantă pentru fiecare dintre 

noi: sentimentele.
Nu există bucureștean care să nu trăiască diferit, în funcţie de propria personalitate ori de legăturile cu 

cei din jur. Iubim, de pildă, un actor, un sportiv, un scriitor, un pictor. Ne iubim, desigur, familia, prietenii. Ne 

îndrăgostim de o fată, de un băiat. Ne place o cafenea sau un parc sau o stradă... Alteori, suntem necăjiţi când, 

stând la semafor, o mașină ne stropește, când întârzie tramvaiul, când sună ceasul și trebuie să mergem la 

școală...
Alternanţa de stări emoţionale ne guvernează viaţa cotidiană în acest oraș. 
Dacă am putea picta fiecare gen de sentimente într-o culoare și i-am trasa direcţia pe care să se miște, 

atunci „harta sentimentală” a Bucureștiului ar  fiun curcubeu întortochiat, plin de contraste mișcătoare. Căci 

sentimentele nu se opresc niciodată. Ele se exprimă liber, fără constrângeri, fără note de plată.
Cu ce se deosebește Bucureștiul sentimental de alt oraș? 
Ei bine, specificitatea lui este dată de o aglomerare urbană în care locuitorii îmbină sentimentele cu 

particularităţile “vizibile” ale locului: parfumul de centru vechi, splendoarea unor parcuri legendare precum 

Herăstrăul sau Cişmigiul, competiţiile sportive, concertele de la Ateneu… 
Toate astea se transformă în ceva “invizibil”: viaţa noastră interioară. 

Matei Şerban – VIIA

V.Strada Xenofon

Am trecut de atâtea ori pe lângă ea și n-am 

văzut-o! Da, n-am văzut strada Xenofon, până ce nu 

mi-a arătat-o mama. E atât de frumoasă!
Am aflat că e singura stradă pe care nu a 

trecut niciodată vreo mașină sau vreo bicicletă, că 

„trăiește” de două secole și că e singura în trepte, 

din București – are cam 70. Urcându-le, ajungi în cel 

mai înalt punct al orașului: Dealul Filaret.
Din 2014, strada Xenofon își tot schimbă 

hainele. E pictată în culori renăscătoare. 
Anul trecut au fost pictate, pe treptele ei, 

câteva clădiri: Ateneul Român, Arcul de Triumf, 

Mausoleul din Parcul Carol, Casa Poporului, Muzeul 

Naţional de Artă și cel al Ţăranului Român, Teatrul 

Naţional și Opera. 
Anul acesta strada Xenofon s-a transformat 

într-o cascadă. Parcă ești cuprins de apa unui pârâu 

de munte! E ciudat că nu auzi curgerea năvalnică a 

apei.
Mi se pare extraordinară atâta viaţă sub 

picioarele trecătorilor! Și, datorită ei, mi se pare 

extraordinar Bucureștiul.
Toader Vlad – VB
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VI.Prea grăbiţi...

 În drum spre Palatul Naţional al Copiilor, trec 

pe lângă Parcul Carol. Uneori, în grabă, alteori, cu 

chef de privit și de amintiri.
 Când mă gândesc la prima vizită aici, la banca 

din apropierea Fântânii Cantacuzino, la cele două 

statui ale Giganţilor, la răţuștele de pe lac, cărora le 

aruncam bucăţele de pâine, îmi dau seama că am 

crescut... 
Zilele trecute am fost la Mausoleu și la Mormântul 

Ostașului Necunoscut (m-au impresionat mereu 

soldaţii îmbrăcaţi în haine de gală care veghează 

flacăra veșnic aprinsă), pe sub umbra copacilor 

bătrâni și speriaţi de toamnă. Am vrut să-mi 

amintesc de jocurile noastre de copii, de Castelul 

Dracula. Altădată mi se părea așa departe!
Îmi dau iar seama că am crescut... Am crescut în 

acest București prin care trecem zilnic, uneori prea 

grăbiţi să-i vedem frumuseţile.
                                                  
                                                  Toader Teodora – VB

VII. La început, a fost legenda...

      ucureștiul este un oraș plin de secrete, cu o istorie veche, ascunsă în umbra clădirilor impresionante. B
       Presupun că nu toţi locuitorii lui cunosc legenda din spatele „orașului (lor) in-vizibi”, cea despre Bucur, 
păstorul care și-a întemeiat un sat pe aici... Iar dacă o știu, câţi s-au gândit că, în spatele clădirilor de sticlă, al 

magazinelor, al chioșcurilor de îngheţată, al 

fiecărui milimetru de beton, al teraselor care 

umplu seara și al fântânilor colorate, există o 

poveste: „A fost odată un cioban...” 
     Tocmai de aceea, cred că trebuie să ne 
vedem orașul și cu „ochii minţii”, cu gândurile 
întoarse către începuturile lui, „invizibile” 
pentru noi, cei de azi, care ne bucurăm de 
confort, de civilizaţie, de zilele însorite din 
parcuri...

     Așadar, trebuie să privim în trecut, ca să 
ne înţelegem prezentul, ca să ne intuim 
viitorul...

                                                                                             
Năsturică Andreea Bianca – VIIA

Pagina de...10
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VIII. Fascinaţia MiculuiParis

“ icul Paris”, așa cum i se mai M
spune orașului în care locuiesc, este 

fascinant. Deși a suferit multe de-a lungul 

timpului – incendii, inundaţii, invazii, 

cutremure, indiferenţa multora, 

Bucureștiul are ce să le arate vizitatorilor. 
Dacă vorbim despre parcuri, cu 

aranjamentele lor florale, cu arbori 

ocrotiţi, ne gândim la locurile cele mai 

căutate vara pentru răcoare, vegetaţie, 

lacuri cu bărci, copii care se leagănă pe 

balansoare și se întrec în cântece cu 

păsările. Ele, parcurile, dau culoare orașului meu.
 Să nu uităm nici clădirile importante ale Bucureștiului: OPERA ROMÂNĂ, CERCUL MILITAR, CEC-ul, ATENEUL 

ROMÂN, CURTEA VECHE, HANUL LUI MANUC. Obiectivul cel mai căutat de turiști este însă PALATUL 

PARLAMENTULUI, a doua clădire din lume, ca mărime, după PENTAGON. În formă de piramidă, acest palat 

cuprinde holuri și săli imense – cea mai mare este “Sala Unirii”, cu cel mai mare candelabru din clădire: 7000 de 

becuri. Fasinant este și ARCUL DE TRIUMF, înălţat în 1922. Ar  fimulte de povestit despre București, despre 

școlile, grădiniţele, teatrele, mall-urile, sălile de cinema, resturantele, hotelurile atât de numeroase și 

frecventate, care îi dau orașului un aspect de furnicar. 
Dar mă opresc la hainele de sărbătoare pe care le îmbracă orașul meu iarna, de sărbători. Atunci devine un loc 

de poveste, în care atelierele lui Moș Crăciun găzduiesc artiști amatori costumaţi în zâne, spiriduși și prinţi. Tot 

atunci mă simt cel mai bine în orașul meu “in-vizibil”.
                                                                                                                              Popescu Adina - VIIB

IX. Orașul din vis

Era o zi frumoasă de vară când am ajuns într-o poiană. Era atâta liniște și atât de frumos! M-am așezat 

lângă niște floricele și am adormit. În visul meu, a ajuns o gărgăriţă care m-a întrebat:
- Fetiţă dragă, vrei să vii cu mine? Aș vrea să îţi arăt orașul nostru. În lumea oamenilor, e invizibil, dar 

magia te va ajuta să-l admiri.
A sosit o zână, a rostit o vrajă și, îndată, dintr-un nor de praf, s-a ivit un oraș cu fluturi, albine, furnici, 

gărgăriţe și multă veselie. M-au primit frumos. Eram înconjurată de toate vieţuitoarele orașului lor, o lume 

fantastică. Nu mai eram o fiinţă a pământului, ci o regină de basm. Nu mai puteam rosti cuvinte, dar înţelegeam 

totul. Priveam uimită căsuţele colorate, cu forme diverse. Una era a gărgăriţei: avea formă de stropitoare și era 

plină de flori și de parfum. Am asistat apoi la o petrecere. Am dansat până la răsăritul soarelui. 
Ce frumos ar  fidacă mi-aș  filuat, în vis, și aparatul foto!

Cremănaru Maria – Emilia – VA

X. Să fim bucureșteni!

M-am născut în București și de aceea iubesc acest oraș. Nu pentru că e capitala ţării, ci pentru că aici am 
făcut primele plimbări, aici am văzut primul film, din el păstrez primele amintiri.

Am fost în multe orașe din ţară și, fără să vreau, am făcut comparaţii cu Bucureștiul meu. Îmi plac 
parcurile lui, tinerii care se plimbă pe străzi ţinându-se de mână sau oamenii vârstnici – alene, contrasul dintre 
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umbra copacilor înalţi și aglomeraţia din primele 

ore ale dimineţii. Îmi plac clădirile vechi, bisericile 

pitite printre blocurile înalte, MUZEUL ANTIPA, 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ, avantajul de a merge oricând 

la piscină sau la cinema. 
Cred că orașul meu se schimbă în bine, cu 

toate relele lui. Străzile sunt parcă, mai curate, 
tramvaiele mai colorate, pistele pentru biciclete 
mai multe… Cred în orașul meu, în locuitorii lui, în 
dorinţa lor de a reînvia “Micul Paris”. 

Am observat că se vorbește, adesea, 
regional sau într-o limbă străină, ceea ce înseamnă 
că Bucureștiul are vizitatori. Pentru a veni cât mai 
mulţi, e nevoie să aducem “vizibilul” în zonele 
“invizibile”, să ducem în viitor și zonele periferice, să 
fim cu adevărat bucureșteni.

Lupu Daria Crina-VA

3. Elevii de                                ai Bolintineanului, în anul școlar 2014-2015

CRĂCIUN BIANCA absolventă, promoţia 2015

PRUNĂ TEODOR, absolvent, promoţia 2015

MIREA DIANA (VIIIC)

 MATACHE BOGDAN (VIIIC)

 MAREȘ ANDREI ALEXANDRU (VIIA)

ȘIPU ANDREEA CĂTĂLINA (VIIA)

4. 10 destinatori / expeditori ai unor epistole de dragoste celebre (de citit / simţit / votat)

1. Mihai Eminescu – Veronica Micle
2. Veronica Micle – Mihai Eminescu

                                                                                              3. Marin Preda - Aurora Cornu
                                                                                                4. Radu Stanca – Dorina Ghibu

5. Dinu Pillat – Cornelia Pillat
6. Lucian Blaga – Cornelia Brediceanu

7. Emil Cioran – Friedgard Thoma
8. George Enescu – Maria (Maruca) Cantacuzino

9. Vasile Alecsandri – Paulina Lucasievici
10. Octavian Goga - Veturia Goga
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5. O carte de nota 10

Vă recomand cu multă căldură una dintre cărţile care m-au 

impresionat puternic în ultimii ani:  . Cu o forţă Epoca mașinilor spirituale

neobișnuită, autorul, , ne convinge să credem într-un viitor pe Ray Kurzweil

care îl previzionează pe baza unor analize puternic motivate.

      Suntem într-un moment al istoriei umanităţii care - după mine - este un 

moment de cumpănă, un timp când două forţe majore se înfruntă pe scena 

lumii: una care încearcă să impingă omenirea într-o epocă întunecată – un 

Ev Mediu actual, plin de superstiţii și de fanatism religios împins la 

maximum, o alta în care progresele tot mai puternice ale știintei și ale 

tehnicii fac să se întrevadă vremuri interesante: vremuri în care conflictele 

și lipsurile pot găsi rezolvări inteligente.  Ray Kurzweil deschide larg ușa 

către previziuni uimitoare -  oricât pare de șocant - către timpul extrem de 

apropiat, în care aceste lucruri vor  fiîn cotidianul obișnuit.

      Printre problemele dezbătute în carte, cel puţin una poate trezi, în mod 

cert, un interes deosebit: cum va putea  fimărită durata vieţii unui om 

(problemă de atâtea ori discutată, dacă e să luăm în seamă numai 

faustianul pact cu diavolul). Autorul vede două direcţii de cercetare și de 

rezolvare a ei: înlocuirea părţilor defecte cu altele, de natură biologică sau 

nebiologică; construcţia, biologică sau nu, a unui nou corp în care să se 

corp, mergând până la a face corpuri adaptate pentru supravieţuirea pe alte planete, în condiţii diferite de cele ale 

Pământului). O a doua direcţie, poate mai interesantă decât prima, este  cea conform căreia roboţi de mărimea moleculei – 

nanoroboţii - vor repara organismul, celulă cu celulă, păstrând corpul sănătos (vor dispărea toate bolile) și tânăr – undeva la 

nivelul vârstei de 30 ani, prelungind durata de viaţă la mii de ani; practic omul devine nemuritor. 

 oate părea incredibil, dar pe aceste direcţii se fac, la ora actuală, cercetări în care se investesc anual 20 miliarde de P

dolari numai în Statele Unite. Autorul însuși are câteva companii de IT implicate în aceste cercetări. Timpul în care aceste 

lucruri vor  fi„pe piaţă”:  2025-2030. 

Ce este Inteligenţa Artificială și care este raportarea omenirii viitoare la această iminentă apariţie a unei forţe ce sigur 

va conduce lumea (și care se va extinde la nivelul întregului Univers în timp și spatiu): va  fisau nu o conlucrare pașnică  sau 

ea va reprezenta forţa ce va distruge umanitatea? Va  ficopilul care își omoară părinţii? Orice scenariu este posibil, crede 

Ray Kurzweil. Undeva, în această carte, apare o afirmaţie șocantă pe care îmi place să v-o împărtășesc: Nici viitorul nu mai 

este cea fost odată.

Cine este Ray Kurzweil? Unul dintre cei mai eminenţi pionieri ai Inteligenţei Artificiale, un IT-ist premiat de două ori 

de președinţii SUA și cel despre Bill Gates spunea că este singurul în ale cărui previziuni crede: Kurweil ne oferă o analiză 

îndrazneaţă și provocatoare a inteligenţei umane și artificiale, dar și o perspectivă unică asupra unui viitor în care capacităţile 

calculatorului și ale speciei care l-a inventat sunt tot mai asemănătoare. 

Epoca mașinilor spirituale este o istorie a viitorului computerului așa cum nu îl știm noi, majoritatea profanilor, care 

folosim această mașină inteligentă ca instrument de lucru, fie el știintific sau futil-recreaţional. Iar viitorul vine din 

laboratoarele știinţei computerelor – o știinţă aparte, neobișnuită și elitistă, poate singura știinţă care își cunoaște viitorul 

și știe precis unde va ajunge în următorii ani.  Această carte ridică puţin colţul cortinei, lăsându-ne să tragem cu ochiul în 

laboratoarele în care viitorul a venit deja – nu azi, ci direct alaltăieri. Îţi face cunoștinţă cu o lume miraculoasă pe alocuri, 

revoluţionară în mare măsură, poate puţin înfricoșătoare, o lume a unei potenţiale omniprezenţe a capacităţii de calcul, cu 

riscuri și recompense, cu limite tinzând la infinit, dar, cu siguranţă, o lume fundamental fascinantă, acaparatoare și 

seducatoare, o lume care te face să-ţi  dorești să faci parte din ea. Epoca mașinilor spirituale te atrage, te fascinează, te 

incită, te descumpănește, te impresionează, te irită… dar ţi se lipește de degete și nu te lasă indiferent.  (The New York Times) 

Așadar, dragi elevi, iată – nu un roman de ficţiune, ci o carte de știinţă - pentru toţi cei care se întreabă încotro se 

îndreaptă tehnologia umană!    

                                                                                    Dir.-adjunct, prof. Viorel Mijache  
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6. 10 MARI ROMÂNI, pentru că... 

Șipu Andreea Cătălina (VIIA): 1. ANDREI PLEȘU, pentru plăcerea de a-l asculta și pentru că e un istoric al artei; 2. 

RADU PARASCHIVESCU, pentru observaţiile usturătoare din “Ghidul nesimţitului”; 3. PETRACHE POENARU, 

pentru că ne-a făcut stiloul; 4. ION CANTACUZINO, pentru leacurile găsite împotriva tuberculozei și a holerei; 5. 

HENRI CANDĂ, căruia îi datorăm avionul cu reacţie; 6. CAROL I, pentru că, deși era de altă naţionalitate, i-a făcut 

atât de mult bine României; 7. REGELE MIHAI I, pentru destinul nefericit și pentru modestie; 8. NICOLAE 

GRIGORESCU, pentru “Carul cu boi”; 9. MIHAI EMINESCU, pentru lirica sa, cunoscută în toată lumea; 10. GEORGE 

ENESCU, pentru compoziţiile sale timpurii și pentru că ne-a lăsat un festival care-i onorează pe toţi românii.
Șerban Matei (VIIA): 1. GHIŢĂ MUREȘAN, pentru celebritatea lui (a jucat în NBA și e cel mai înalt baschetbalist 

român); 2. VLAD MOLDOVEANU, pentru că, la doar 22 de ani, e o legendă în SUA; 3. ATON NETOLINSCHI, pentru 

că a jucat de 130 de ori în echipa naţională de seniori a României; 4. RADU BELIGAN, pentru bogata activitate în 

teatru / film / regie; 5. AUREL VLAICU, inventatorul avionului; 6. GEORGE EMIL PALADE, pentru contribuţiile în 

domeniul biologiei celulare; 7. MIHAI VITEAZUL, că a unit Ţările Române; 8.CONSTANTIN BRÂNCUȘI, pentru 

viziunea inedită asupra sculpturii moderne; 9. SERGIU NICOLAESCU, pentru că e cel mai prolific regizor român 

(54 de filme); 10. GHEORGHE ZAMFIR, care se exprimă încă printr-un instrument aproape uitat.
Chiţu Ana Maria (VIIA): 1. SIMONA HALEP, pentru talentul și pentru ambiţia ei; 2. MIHAI EMINESCU, pentru 

poeziile minunate; 3. ȘTEFAN CEL MARE, pentru că a apărat Moldova; 4. CONSTANTIN BRÂNCUȘI, pentru 

capodoperele știute în toată lumea; 5. NADIA COMĂNECI, pentru celebritatea mondială în gimnastică; 6. MIHAI 

VITEAZUL, pentru că a fost un domnitor remarcabil; 7. VLAD ŢEPEȘ, pentru spiritul lui justiţiar; 9. AMZA PELLEA, 

pentru talentul său unic; 10. MIHAIL SADOVEANU, pentru amploarea și calitatea scrierilor sale.
Stanciu George Mario (VIIA): 1. EMIL RACOVIŢĂ, pentru că a cucerit Polul Sud; 2. ANA ASLAN, pentru “Gerovital”; 

3. GEORGE EMIL PALADE, singurul român care a câștigat Nobelul; 4. GEORGE ENESCU, pentru că e unul dintre 

artiștii de elită ai lumii; 5. NICOLAE PAULESCU, pentru că a descoperit insulina; 6. AUREL VLAICU, pentru că s-a 

priceput să construiască două avioane în formă de săgeată; 7. TRAIAN VUIA, primul om din lume care a știut să 

ridice de la sol ceva mai greu decât aerul; 8. GHEORGHE ZAMFIR, maestrul care nu mai are nevoie de nicio 

prezentare; 9. NADIA COMĂNECI, pentru primul 10 din gimnastică; 10. NICOAE DOBRIN, pentru că a fost cel mai 

bun fotbalist român.
Mușat Rebeca (VIIIC): 1. ANA ASLAN, pentru că s-a străduit să învingă bătrâneţea prin remedii naturale; 2. 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI, pentru că a adus arta sculpturii la un nivel nevisat; 3. IULIA HASDEU, pentru 

inteligenţa sa peste medie; 4. GEORGE ENESCU, datorită muzicii serafice din vioara sa; 5. SIMONA HALEP, 

pentru pasiunea ei și pentru că ne face mândri că suntem români; 6. MIHAI EMINESCU, pentru că ne-a făcut să 

iubim lectura poetică; 7. SMARANDA BRĂESCU, pentru că a zburat deasupra lumii cu România în suflet; 8. EMIL 

RACOVIŢĂ, pentru că a descoperit misterele îngheţate ale Antarcticii; 9. SARMIZA BĂLCESCU, pentru că a luptat 

împotriva inegalităţii sexelor; 10. HENRI COANDĂ, deoarece a inventat “inimi cu aripi” pentru patria sa.

7. Un proiect de NOTA 10
Programul Mondial „ECO-ȘCOALA”: MĂNÂNCĂ RESPONSABIL! 

Coordonatori,

 prof. VALERIA PURCĂREA-CIULACU şi ŞTEFAN LUNGULETE

Începând cu anul școlar 2015-2016, în cadrul Programului Mondial „ECO-ȘCOALA” liceul nostru a fost 

selectat, alături de doar 50 de unităţi școlare din România, în Proiectul European Pilot „EAT RESPONSIBLY”, 

finanţat de Uniunea Europeană.     
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  Proiectul Pilot European Mănâncă responsabil! este                                      un program de acţiune 
orientat spre învăţarea globală în Anul European pentru                                         Dezvoltare 2015 şi mai 
departe – DCI- NSAED/ 2014/339-207,  şi se desfăşoară                                         pe o perioadă de 3 ani, 
concomitant, în 9 state europene: Bulgaria, Cehia, Croaţia,                                      Letonia, Malta, Polonia, 
România, Slovacia, Slovenia. 

Proiectul, susţinut de Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice, prin Scrioarea de support Nr. 9395 / 
08.07.2014, îşi propune conștientizarea copiilor şi tinerilor cu privire la o alimentaţie sănătoasă şi durabilă. 

Urăm succes tuturor Eco-Bolintinenilor participanţi!

Un program de învățare globală orientat spre acțiune în Anul

European pentru Dezvoltare (2015) și în viitor

LA ANIVERSAREA A DOI ANI   ÎN PROGRAMUL MONDIAL “ECO-ŞCOALA”: 

ÎMPREUNĂ PENTRU A DEVENI O ECO-ŞCOALĂ

Omul trebuie să respecte şi să ocrotească mediul în care trăieşte, deoarece acesta îi oferă toate condiţiile de 

care are nevoie. Protecţia mediului se referă la prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de depoluare şi 

reconstrucţie ecologică, păstrarea zonelor depoluate. 

Copiii noştri trebuie educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin participarea la diferite 

activităţi practice creative, în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice copil poate deveni un 

prieten al naturii. Mijloacele de realizare a comportamentelor pot  fiinformative (povestiri, lecturi, poezii, 

emisiuni TV) sau formative (activităţi practice în care elevii sunt puşi în situaţia de a acţiona singuri). 

Activităţile extracurriculare (plimbările, vizitele, excursiile) contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor 

despre mediu, îi ajută pe aceştia să îşi petreacă timpul într-o manieră relaxantă, dar au şi un efect creativ 

pentru munca desfăşurată în grup, creând un sentiment de siguranţă şi încredere. 

 Reforma învăţământului din România acordă o importanţă deosebită educaţiei ecologice şi protecţiei 

mediului. În acest context introducerea proiectelor despre mediu este o modalitate de educaţie ecologică a 

tinerei generaţii, o premiză pentru dezvoltarea durabilă a societaţii de mâine. Pe parcursul derulării unor astfel 

de proiecte tematice, elevii realizeaza plimbări, observări în natură, jocuri didactice, sunt informaţi despre cum 

trebuie protejată natura, desfăşoara diferite activităţi cu caracter ecologic, învăţând astfel, cât de important 

este pentru om mediul în care trăieşte. Tânăra generaţie trebuie să înţeleagă de la vârste foarte fragede, că 

omul şi natura sunt noţiuni inseparabile, că aceasta trebuie respectată şi nu dominată şi că schimbările care au 

loc în natură nu se petrec la voia întâmplării, ci sunt supuse unor legi obiective. Prin derularea unor astfel de 

proiecte, elevii sunt stimulaţi şi sprijiniţi să acţioneze şi astfel observă cât de important este pentru noi mediul 
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în care trăim. Educaţia ecologică se desfăşoară pe 4 niveluri: nivelul cunoaşterii, nivelul priceperilor / 

deprinderilor, al sentimentelor și al comportamentului. Are loc astfel o educaţie prin stimularea şi valorificarea 

potenţialului creativ al elevilor nostri prin proiecte de mediu, o premisă a dezvoltării durabile a tinerei generaţii 

în universul ştiinţelor, al cunoaşterii.

OBIECTIVELE urmărite prin acest tip de educaţie sunt următoarele:

Conştientizare: sprijinirea elevilor pentru atingerea unui nivel de conştiinţă şi de atenţie faţă de mediu, 

dezvoltarea capacităţii de a observa şi a alege stimuli, prelucrarea, perfecţionarea şi extinderea percepţiilor 

noi formate, legate de mediu, folosirea acestor noi calităţi în diferite situaţii. 

Cunoştinţe: înţelegerea de către elevi a modului de funcţionare al mediului, de apariţia şi de rezolvarea 

problemelor legate de acesta.

Atitudine: însuşirea unui set de valori creative, de către elevii noştri, cu privire la mediu, precum şi 

stimularea motivaţiei pentru a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească, abilităţi / priceperi / deprinderi, 

sprijinirea elevilor pentru a-şi forma abilităţi necesare identificării situaţiilor cu care se confruntă natura;

Participare: formarea capacităţii elevilor, de a-şi folosi cunoştinţele dobândite în luarea unor decizii pozitive 

şi corecte cu privire la mediu.

Admiterea Liceului Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, începând cu anul şcolar 2013- 2014, în Programul 

Mondial  “ECO-ŞCOALA” a fost o oportunitate pentru toţi cei implicaţi: elevi, profesori, părinţi, factori 

decizionali locali, de a participa la un PROIECT DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ de anvergură mondială.

Organizatorul Internaţional este Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de 

organizaţii din 68 de ţări. Programul este susţinut de Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură -  UNESCO şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu.

Organizatorul Naţional este Centrul 

Carpato-Danubian de Geoecologie, în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Mediului, 

Garda Naţională de Mediu, Instituţia 

Prefectului Municipiului Bucureşti, alte 

instituţii locale.

Elevii participanţi au ales să 

abordeze pe parcursul derulării  

proiectului următoarele teme:

În anul şcolar 2013- 2014, în CURTEA ŞCOLII,  elevii au desfăşurat activităţi conduşi de  Eco-Codul  Cine 

NU sădeşte-un pom NU se poate numi OM!

În anul şcolar 2014- 2015: BIODIVERSITATEA din CURTEA ŞCOLII.  Elevii şi-au ales un nou Eco-Cod -  NU 

doar Natura pentru Noi şi NOI pentru Natură - Hai să fim o oază de viaţă şi de verdeaţă! 

Rezultatele practice, vizibile şi măsurabile, după doi ani de derulare a Programului ECO-ŞCOALA:

1. Amenajarea parcului din curtea școlii prin: plantare de arbori, arbuşti ornamentali şi flori; amplasare de 

căsuţe pentru păsărele; determinarea biodiversităţii speciilor de plante; întreţinerea  parcului dup� 

amenajare şi reamenajare; igienizarea curţii şcolii.

2.  Amenajarea spaţiilor verzi  din incinta tuturor corpurilor liceului prin: înfrumuseţarea cu  ghivece de 

flori în clase și pe culoarele liceului; amenajarea unui spaţiu ecologic în fiecare sală de clasă; amenajarea 

„Colţului viu ” din școală. 

Marcarea Lunii Plantării Arborilor s-a realizat anul acesta, în liceul nostru, pe 1 aprilie, prin plantarea unui 

număr de 16 tei, oferiţi de  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, eveniment la care, alături de elevii 

noştri, au participat Prefectul Capitalei, studenţi practicanţi din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinte Politice şi 

Administrative şi reprezentanţi ai Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie. 
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Prin implementarea programului Eco-Şcoala la nivelul şcolii noastre, s-au realizat următoarele 
obiective: 

-  informarea elevilor asupra problemelor de mediu şi eforturile societăţii de a-l proteja şi de a-l conserva 
pentru generaţiile viitoare; 

-  implicarea activă a elevilor în activităţile de protejare şi de conservare a biodiversităţii mediului; 

-  identificarea și conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale a problemelor de 
mediu din şcoală, din proximitatea acesteia şi din orizontul local;

-  colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli; 

-  dezvoltarea respectului pentru natură prin dezvoltarea respectului faţă de sine;

- dezvoltarea dragostei şi a  respectului pentru natură, om şi societate prin dezvoltarea respectului faţă de 
sine, faţă de natura mediului ambient, prin reducerea poluării, deşeurilor şi păstrarea biodiversităţii în 
ambientul mediului şcolar.

Considerăm că cele mai importante rezultate sunt cele obţinute pe termen lung: 

-   conștientizarea elevilor privind lipsa unui spaţiu adecvat,  amenajat cu plante și chiar cu animale (acvarii cu 
pești, terarii cu broscuţe ţestoase, papagali, canari, hamsteri), în laboratorul de biologie, ghivece cu flori în sălile 
de clase și pe holurile școlii,  pentru oxigenarea aerului, recreerea, dar și educaţia elevilor; 

-    implicarea elevilor în stabilirea măsurilor concrete ce trebuie luate pentru amenajarea și reamenajarea unor 
spaţii verzi în școală (în sălile de clasă, pe holuri, în cabinete și laboratoare, sala de lectură a bibliotecii, etc), dar 
și în curtea școlii;

-   finalizarea studiilor ecologice prin întocmirea de referate și de proiecte de mediu, care au fost și vor  fi
prezentate la Concursuri Naţionale și Internaţionale, Sesiuni de Comunicări și Referate, Simpozioane, Congrese 
și Conferinţe, Work-shop-uri, etc. 

După doi ani în Programul Mondial ECO-ȘCOALA, toţi participanţii l-au votat ca fiind CEL MAI EDUCATIV 
PROIECT derulat în unitatea noastră de învăţământ. 

Argumentul principal al elevilor privind motivaţia votării programului ca fiind cel mai “EDUCATIV”: 

Reprezintă “ALTCEVA, este ȘCOALA ALTFEL...”

Sintetizând, le place metodologia de lucru, care este diferită de cea tradiţională. Au  posibilitatea să 
depăşească graniţele şcolii, să iasă în orizontul mai apropiat sau mai îndepărtat al acesteia, să realizeze 
plimbări, observaţii în natură, jocuri didactice. Sunt informaţi despre cum trebuie protejată natura, desfăşoară 
diferite activităţi cu caracter ecologic, învăţând astfel, cât de important este pentru om mediul în care trăieşte. 
Au posibilitatea să genereze  idei,  să formeze echipe, să formuleze soluţii și să ia hotărâri. Să monitorizeze și să 
evalueze activităţile desfășurate,  să-și dezvolte capacităţile de a observa și a alege stimuli, prelucrarea, 
perfecţionarea și extinderea percepţiilor noi formate, legate de mediu, folosirea acestor noi calităţi în diferite 
situaţii concrete. Ideile lor sunt transferate în comunitatea locală, pot reprezenta soluţii pentru viitor. Într-un 
cuvânt,  elevii se simt și sunt IMPORTANŢI!

Argumente ale cadrelor didactice: 

Reprezintă un program educaţional prin care elevii conştientizează despre problemele locale de mediu, 
despre eforturile comunităţii locale privind protecţia şi conservarea mediului, oferind soluţii concrete de 
implicare activă în rezolvarea unora dintre aceste probleme prin studiu în clasă şi acţiuni concrete şcolare şi 
extraşcolare, în cadrul şcolii şi comunităţii. 

Programul,  prin caracterul său educativ şi interdisciplinar, contribuie la formarea profilului moral al elevului, la 
dezvoltarea simţului estetic şi îl conştientizează cu privire la rolul protejării naturii şi la acţiunile care trebuie 
întreprinse pentru o dezvoltare durabilă.

Argumente ale părinţilor:

Prin derularea unor astfel de proiecte, elevii sunt stimulaţi și sprijiniţi să acţioneze ei inșiși; astfel, 
observă cât de importante sunt ideile și acţiunile lor.  

Prin conștientizarea privind murdăria în sălile de clasă, lumina care arde inutil, când nu sunt activităţi, 
aruncarea la întâmplare a resturilor sau a deșeurilor menajere, poluarea fonică și poluarea aerului din 
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vecinătatea școlii, inevitabilă și vor schimba comportamentul și acasă.

Li se va cultiva încrederea în sine,  în priceperile şi deprinderile lor şi îşi vor dezvolta abilităţi practice noi. 

Vor îndrăgi  plimbările în aer liber, activităţile practice, sportul şi vor prefera natura, în locul orelor scurse 

în faţa calculatorului sau televizorului. 

Vor alege o viaţă activă, NU sedentară! Vor alege SĂNĂTATEA, NU obezitatea. 

Îşi vor forma deprinderi şi abilităţi ecologice, caracteristice viitorului cetăţean educat în spirit ecologic într-o 

societate de mâine, dezvoltată durabil. 

În concluzie, prin derularea în şcoala noastra a programului „ECO-SCOALA”, considerăm că s-au 

îmbunătăţit standardele şcolii noastre, prin formarea unui comportament ecologic al elevilor. Realizând 

activităţi atractive pentru elevi,  se menţine motivarea acestora pentru învăţătură, se realizează formarea unei 

atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător. Datorită activităţilor cu caracter de identificare a problemelor de 

mediu şi protejare a mediului înconjurător, elevii se pot orienta spre o anumită carieră, determinând astfel 

calitatea asupra angajaţilor care vor lucra în domeniul protecţiei mediului. 

În urma activităţilor desfăşurate, considerăm că atât elevii, cât şi cadrele didactice, părinţii – de fapt, 

întreaga comunitate – vor avea beneficii. Dacă tuturor activităţilor le vom găsi o formă de organizare atractivă 

în care elevii să fie realizatorii acţiunii, atunci, cu siguranţă, micii ecologişti de astăzi vor  ficetăţenii responsabili 

de mâine ai ţării.

După doi ani de participare la Programul Mondial „ECO-ȘCOALA”, ECO-BOLINTINENII se mândresc cu 

următoarele Premii obţinute la Concursurile Naţionale și Internaţionale:

În anul școlar 2013-2014

· Certificat de Merit  pentru participarea la Programul Mondial Eco-Școala

· Premiul  I în Proiectul Educaţional Internaţional „Water Connects” derulat în cadrul Programului 

Mondial „ECO-ȘCOALA”.  

·  Certificat de Participare, secţiunea VIDEO / Categoria 11-14 ani pentru elevele: NĂSTURICĂ ANDREEA 

BIANCA, ȘIPU CĂTĂLINA, VĂCEANU BIANCA  ENĂȘTESCU- CONSTANTIN MARIA (VIIA)și , pentru Proiectul de 

mediu înscris în Campania Internaţională „Litter Less”, ediţia a III-a, derulată în cadrul Programului 

Internaţional „Young Reporters for the Environment”.

· Premiul Special pentru cea mai complexa agendă Eco în cadrul  Proiectului Naţional de Educaţie pentru 

Mediu „Patrula Eco”, ediţia a VI-a, pentru eleva . Concursul se află înscris în Calendarul MARIN GEORGIANA (VIB)

activităţilor educative naţionale CAEN_2014, Domeniul  A9 – Domeniul Ecologie și Protecţia Mediului. 

·  Premiul Special pentru Eco-Fotografia Anului 2014 în cadrul  Proiectului Naţional de Educaţie pentru 

Mediu „Eco-Fotografia Anului”, ediţia a VI-a. Concursul se află înscris în Calendarul activităţilor educative 

naţionale CAEN_2014. 
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În anul școlar 2014-2015

· Certificat de Merit pentru Participarea la Programul Mondial Eco-Școala. 

·  Diplomă de Apreciere în Proiectul Educaţional Internaţional „The International Earth Day 2015”,  

obţinută de elevii și , desfășurat în perioada 1-22 aprilie BĂLĂȘA ROXANA-MIHAELA MIHAI CĂTĂLIN-IONUŢ  

2015, derulat în cadrul Programului Mondial „ECO-ȘCOALA”. 

·  Diploma de Merit pentru întreaga școală, în Programul Educaţional Mondial „Learning about Forests” 

pentru acţiunea  „Plant a tree for peace 2014”,  derulat în cadrul  Programului Mondial „ECO-ȘCOALA”. 

·   Diploma de Merit pentru , în Programul Educaţional Mondial „Eco-Schools” pentru întreaga școală

acţiunea  „World Days of Action”. 

· Diploma de Merit pentru , în Programul Educaţional Mondial „Learning about Forests” clasa a VI-a C

pentru acţiunea  „Pădurile- fabricile Terrei”,  derulat în cadrul  Programului Mondial „ECO-ȘCOALA”. 

· Diploma de Merit pentru , în Programul Educaţional Mondial „Learning about Forests” clasa a VIII-a A

pentru acţiunea  „Pădurile- Ecosistemele  Terrei”,  derulat în cadrul  Programului Mondial „ECO-ȘCOALA”. 

· Premiu Special - Etapa Naţională a Concursului „Top Eco- Școala” pentru elevii școlii, aprilie- mai  2015. 

· Premiul Special pentru cea mai complexă agenda Eco în cadrul  Proiectului Naţional de Educaţie pentru 

Mediu „Patrula Eco”, editia a VII-a, pentru eleva Concursul se află înscris în Calendarul MARIN GEORGIANA (VIB). 

activităţilor educative naţionale CAEN_2015, Domeniul  A9 – Domeniul Ecologie și Protecţia Mediului. 

· Premiul Special pentru Eco-Fotografia Anului 2015 în cadrul  Proiectului Naţional de Educaţie pentru 

Mediu „Eco-Fotografia Anului”, ediţia a VII-a, înscris în Calendarul activităţilor educative naţionale CAEN_2015.

Ca urmare a activităţii desfășurate în cei doi ani de participare la Programul MONDIAL „ECO-ȘCOALA”, avem 

oportunitatea ca în acest la treilea an să ne depunem „Candidatura pentru obţinerea Steagului Verde de Școală 

Europeană”.

8. 10 CERINŢE care trebuie îndeplinite, pentru ca o şcoală să devină ECO-ŞCOALĂ

1.  Aspectul îngrijit al şcolii: clădirea, curtea, grădina, gardul, împrejurimile.
2.  Curăţenia în clase, pe holuri, în grupurile sanitare, în afara şcolii.
3.  Motivarea elevilor pentru disciplină şi ţinută decentă: număr mic de elevi neşcolarizaţi, număr mic de elevi cu 

abateri disciplinare, uniformă şcolară sau ţinută decentă.
 4.  Motivarea elevilor pentru învăţătură: elevi cu rezultate foarte bune la concursurile şcolare, participări la 

diferite concursuri şi proiecte de mediu, reviste şcolare
5.  Educarea elevilor pentru protejarea mediului

-   activităţi de protejare a mediului integrate Programului Eco-Schools;
-   formarea de lideri;
-   participarea ca voluntari în acţiunile propuse în Planul de acţiune al programului;
-   realizarea de către elevi a unui panouîn sala de clasă, pe care să se regăsească atribuţiile;
-   implicarea şi acţiunile desfăşurate.

6.  Educarea elevilor pentru economisirea apei, energiei şi colectarea selectivă a deşeurilor
-   afişe pentru economisirea apei, energiei, pubele de colectare selectivă a deşeurilor, coşuri speciale pentru hârtie, 
plastic şi alte deşeuri (în clase);
-   responsabilităţi atribuite copiilor / tinerilor pentru a deveni responsabili.

7.  Realizarea unui buget suplimentar prin valorificarea deşeurilor: existenţa unei evidenţe clare despre acest 
aspect.

 8.  Utilizarea veniturilor suplimentare pentru dotarea cu mijloace de învăţământ a unităţii şcolare: documente 
care să explice folosirea banilor.

 9.  Educarea adulţilor prin intermediul copiilor
-   participarea părinţilor la activităţile şcolii;
-   implicarea comunităţii locale în acţiunile de protecţie a mediului;
-   parteneriate cu diferite instituţii, părinţi, sponsori, autorităţi;

10.  Schimbarea comportamentului elevilor pentru a deveni buni cetăţeni.            
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9.  CE ESTE ȘCOALA PENTRU MINE? - 10 păreri “plastice”

Am lansat în luna noiembrie o acţiune de conștientizare a relaţiei pe care elevii noștri de gimnaziu o au cu 
școala. Le-am pus copiilor o serie de întrebări la care să ofere un răspuns prin intermediul desenului / al 
culorilor și la care să adauge textul scris în măsura în care simt nevoia, pentru a contura o imagine privind 
relaţia lor cu școala. 
                                                    prof. Irina Cangeopol

                                                                                                                                                                               

·  De ce veniţi zilnic la școală?

·  Ce așteptări aveţi de la profesori și de la colegi?

·  Cum vă implicaţi activ în educaţia voastră școlară?

·  Ce vă place / nu vă place la școală?

·  Ce aţi dori să fie diferit la școală?

                                                                  

Iliescu Lucas VC

”Vreau o școală modernă ca în Uniunea 

Europeană, bazată pe nevoile noastre reale.” 

Dumitrescu Cezar, clasa a V-a C

Tănase Alina VIC

Săbăreanu Andreea VA
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      ”La început am văzut școala ca pe o obligaţie dată de stat. 

Trezirea în fiecare dimineaţă devreme, căratul ghiozdanului de 

două ori mai mare decât mine și prezentarea onorabilă la fiecare 

oră constituiau problemele principale pe care le aveam la 

momentul respectiv. Acum sunt conștientă că școala formează 

oameni și îi culturalizează în diferite domenii. Școala este un mijloc 

prin care eu mi-am făcut primii prieteni, cu care mă văd zilnic și pe 

care nu îi voi uita. Din acest motiv, școala mi-a devenit mult mai 

plăcută. Acum am și mai mulţi profesori decât în clasele primare, pe 

care îi respect și îi admir. Nu mi-a plăcut școala, dar în timp m-am 

acomodat, începând din ce în ce mai mult să îmi placă, ba chiar să o 

ador, astfel încât să nu pot dormi noaptea, gândindu-mă la ce voi 

face mâine, într-o nouă zi de ȘCOALĂ.”  

Văceanu Bianca, clasa a VII-a A

                 Manu Robert (VIC)                        Gheorghiceanu Maria (VIC)                  Vlășceanu Ioana (VC)

                          Mirezu Adina Valentina (VIIA)                                               Niculae Elena Carmen (VA)
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10.  Despre 10 CONTEMPORANI ai lui BOLINTINEANU
în această ediţie,

Grigore  Alexandrescu  și  proza  de  călătorie
  Motto: (Epistolă  D.I.V.)Eu  samăn a  mea  stare  cu  a  unui  călător. 

     erioada  în  care  Grigore  Alexandrescu  a  studiat  și  a  debutat  P
în  literatură  este  plină  de  schimbări.  Este  epoca  în  care  viaţa  
noastră  culturală  își  instituţionalizează  toate  formele  moderne  
de  manifestare:  apar  primele  gazete,  se  înfiinţează  biblioteci,  
teatre,  școli,  societăţi  literare  și  artistice,  muzee,  pinacoteci. 
     e  răspândesc  astfel  unele  din  principalele  opere  ale  lui  S
Lamartine,  Chateaubriand,  Rousseau,  Byron,  George  Sand,  Al. 
Dumas,  Bernardin  de  Saint-Pierre,  Schiller,  depășind  cantitativ  și  
în  importanţă  pe  cele  ale  clasicilor  francezi  (Racine,  Corneille,  
Boileau,  Moliere,  Voltaire)  sau  antici,  aceștia  rămânând  pentru  
un  timp  preponderenţi  în  traducerile  de  teatru.  O  dată  cu  noua  
literatură  pătrund  și   numeroase  idei  noi,  acestea  găsind  o  bază  
în  tradiţia  literară  autohtonă  și  în  cea  culturală  a  secolelor  
precedente:  istorismul,  un  principiu  al  romantismului,  găsește  la  
noi  un  teren  fertil  datorită  realităţii  politice  a  principatelor.  
Epoca  este  dominată  de  acest  interes  patriotic,  care  favorizează  apariţia  încercărilor  literare  pe  teme  

istorice,  dar  și  editarea  izvoarelor  istorice,  ce  vor  stimula  imaginaţia  poeţilor.

     escrierea  călătoriilor,  jurnalele,  implicaţiile  sub  diferite  forme  ale  plăcerii  de  a  împărtăși  date  și  D

senzaţii  legate  de  descoperirea  unor  locuri  și  oameni  noi,  cunosc  o  vogă  deosebită  începând  cu  deceniul  al  

treilea  al  secolului  al  XIX-lea.  Jurnalele  de  călătorie  ale unor  romantici  străini  (Chateaubriand,  Lamartine,  

Byron,  Volney)  cunosc  o  largă  răspândire.  În  acest  context  de  interes  general,  pentru  acest  tip  de  proză  se  

înscrie  și  călătoria  lui  Alexandrescu,  împreună  cu  prietenul  său  Ion  Ghica,  la  mănăstirile  din  Oltenia,  în  vara  

anului  1842.  Ideea  acestei  excursii  se  datorează  celor  auzite  de  la  alţii,  încă  din  copilărie,  despre  

frumuseţile  acestei  regiuni:  „Din  copilăria  mea  auziam  vorbindu-se  de  mânăstirile  de  peste  Olt,  de  poziţia  

lor,  de  munţi  înalţi,  de  peșteri  minunate,  și  simţiam  un  fel  de  rușine  că  nu  le  cunoșteam,  eu  care  cunosc  

cu  osebire  toate  uliţele  și  mahalalele  capitalei. Așa  găsind  pe  Ioan  Ghica  cu  aceeași  dorinţă,  hotărârăm  să  

facem  împreună  o  expediţiune,  el  cu  un  cuget  de  știinţă,  iar  eu  ca  simplu  privitor  al  naturei  sălbatice  și  
1

admirator  al  eroilor care  au  zidit  acele  sfinte  locașuri”. 

Despre  proza  lui  Grigore  Alexandrescu  din  Memorialul  de  călătorie,  G.Călinescu  considera  că  „ne  pune  în  

faţă  un  om  fără  mare  complexitate  ideologică  și,  aparent,  de  o  sensivitate  redusă,  în  orice  caz  de  un  talent  

narativ  și  descriptiv  stângaci. [. . .] Adevărul  este  însă  că  poetul  adunase  toate  enormele  lui  emoţii  în  poezii  
2

prilejuite  de  călătorie  faţă  de  care  ceea  ce  e  scris  „în  limbajul  d-lui  Jourdain”  rămâne  ca  un  simplu  regest”. 

Memorialul  începe  ca  o  parodie  a  clasicelor  descrieri,  atât  preambulul,  care  explică  de  ce  întreprinde  

descrierea  primelor  momente  ale  călătoriei,   în  relatarea  căreia  principala  figură  retorică  folosită  este  

ironia:  caii  înhămaţi  la  trăsură  „aveau  multă  greutate  să  se  târască  singuri”,  căpitanul  de  poștă  de  pe  

drumul  Slatinei,  neputând  îngriji  de  bunăstarea  cailor,  se  ocupa  de  a  sa  și  de  cea  a  câinilor  săi. 

     n  inima  Olteniei,  apropiindu-se  de  obiectivele  călătoriei,  registrul  stilistic  și  afectiv  al  descrierii  se  Î

desparte  în  două  direcţii:  relatarea  avatarurilor  inerente  călătoriei,  micile  incidente  sau  întâmplările  comune  

se  realizează  într-un  registru  ironic,  detașat,  chiar  burlesc,   în  timp  ce  descrierile  mânăstirilor  și  a  vechilor  

câmpuri  de  luptă  au  o  tonalitate  gravă,  meditativă,  nobilă.  Separarea  este  efectul  alternării  a  două  planuri  

temporale:  ceea  ce  vede  în  ruinele  de  odinioară  este  trecutul  măreţ,  în  timp  ce  prezentul  rămâne  în  

unghiul  percepţiei  directe.  Viziunea  moravurilor  contemporane  este  încărcată  de  ironie  și  burlesc.

¹ Grigore  Alexandrescu,  Poezii. Proză,  București,  editura  Minerva,   1977,  pag.  293. 
² G. Călinescu,  Istoria  literaturii  române  în  monografii. Gr.M. Alecsandrescu,  Institutul  de  istorie  literară  și  folclor  al  Academiei  
R.P.R.,  1955,  pag. 136.
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Motivul  naturii  măreţe,  deseori  hiperbolizate,  este  evidenţiat  prin  numeroasele  elemente  descrise: „Oltul  
curge  la  Cozia  ca  o  Niagara,  în  măreţe  capriţii,  strecurându-se  printre  două  stânci  și  se  răzbună  prin  urlete  
sălbatece  de  strâmtorimea  ce  sufere,  „spărgându-se  cu  furie  de  pietroasele  lor  temelii”. Coborând  de  la  
peșteră  sunt  însoţiţi  „de  huetul  Bistriţei”,  Olteţul  curgând  în  vale  [...]  la Tismana  dintr-o  mâncătură  adâncă,  
iese  un  izvor, care  trece  pe  sub  pământ  prin  curtea  mânăstirii  și  „se  aruncă  din  înălţime  ca  un  torent  [...] O  
parte  a  pădurii  la  Tismana  făcea  să  se  auză  un  vuet  fioros,  asemenea  cu  sbieretul  depărtat  al  fearelor  

3sălbatice”.
     Critica  instituţiei  monahale,  care  a  devenit  un  instrument  de  parvenire  și  de  îmbogăţire,  este  îndreptată  
împotriva  călugărilor  și  a  egumenilor,  care  transformă  călugăria  într-o  afacere:  „după  un  adevăr  trivial,  
înaintea  lui  Dumnezeu  suntem  toţi  deopotrivă,  și  în  locașul  lui  nu  este  mic  sau  mare;  dar  unii  din  
următorii  Apostolilor,  uitând  adevărul  acesta  și  cercetând  cu  scumpătate  distincţiile  societăţii,  te  primesc  
bine  dacă  vei    fiboier,  și  încă  boier  mare;  mai  puţin  bine  dacă  vei    finegustor,  iar  de  vei    fiţăran,  te  poftesc  
afară.  Apoi  se  plâng  că  stăpânirea  îi  nedreptăţește,  luând  o  parte  din  veniturile  mănăstirești  pentru  

4trebuinţele  statului”.  Stăreţia  devenise  o  simplă  funcţie  aducătoare  de  venituri;  spre  exemplu  egumenul  de  
la  Bistriţa  care  „având  un  respect  deosebit  pentru  antichităţi  n-a  găsit  cu  cale  să  se  atingă  cu  vreo  înnoire  
nelegiuită  de  sfintele  chilii”,  s-a  arătat  bun  gospodar  în  ceea  ce  îl  privește,  „urmând  înţelepciunii  lumești,  a  
zidit  pentru  sine,  afară  de  mânăstire,  o  pereche  de  case  îndestul  de  lumești”.  Tema  nuvelei  Călugăriţa  este  
foarte  răspândită  în  literatura  romantică  și  cea  premergătoare  ei,  începând  cu  romanul  La  Religieuse  a  lui  
Diderot  și  pe  care  o  vom  găsi  la  C. Boliac  în  fragmentul  de  „romanţ”  în  versuri  Călugăriţa    sau   în  poezia  
lui  C. Negri  cu  același  titlu  sau  la  Bolintineanu,  în  episodul  călugăririi  fără  voie  a  celor  două  fiice  de  boier  
în  Manoil:     „Ar   fi de  trebuinţă  să  ridice  cineva  glasul  împotriva  nedreptului  obicei  de  a  închina  la  slujba  
lui  Dumnezeu  niște  fiinţe  a  căror  judecată  încă  slabă  nici  știe  preţui  mărimea  îndatoririlor,  nici  poate  avea  
libertatea  alegerii;  cu  cât  mai  ales  de  vom  zice  că  multe  sunt  silite  de  părinţii  lor  să  îmbrăţișeze  această  
viaţă! [...] Când  în  ochii  acoperiţi  de  vălul  fecioriei  arde  focul  dorinţelor,  când  sub  rasa  călugărească  bate  o  
inimă  fierbinte,  oare  sunt  ele  de  osândit  dacă,  în  loc  de  rugăciuni  sfinte,  de  cugetări  cerești,  duc  la  altar  

5suspinuri  înecate  și  patime  osândite?”  Rezolvarea  situaţiei  la  Gr. Alexandrescu  este  alta  decât  cea  comună  
pentru  că  victima,  tânăra  fată  este  salvată  de  iubitul  ei  de  la  călugărie.  Nuvela  este  romantică prin  
tendinţă,  compasiunea  pentru  o  fiinţă  asuprită,  pentru  un  dezmoștenit  al  soartei  și  prin  detalii - peisajele  
sunt  tenebroase,  lugubre,  de  roman  gotic.      Natura  apare  ca  un  element  de  prim-plan,  ca  sursă  de  
inspiraţie  al  unor  stări  poetice.  Pe  fondul  redescoperirii  istoriei,  scopul  principal  al  acestei călătorii,  natura  
devine  un  stimul  al  meditaţiei  istorice.

      espre  MĂNĂSTIREA  COZIA,  D
Alexandrescu  afirma  că  „nu  diferă  întru  
nimic  de  cele  mai  multe”,  iar  elementele  
naturale  i  se  par  a  oficia  un  veșnic  ritual  
în  amintirea  lui  Mircea,  gloriosul  domn,  
prefigurând  cunoscutele  versuri  ale  
Umbrei  lui  Mircea.  La  Cozia: „Mircea!  Îmi  
răspunde  dealul;  Mircea!  Oltul  repetează. 
[...] /Râvna-ţi  fu  neobosită,  îndelung-a  ta  
silinţă: /Până  l-adânci  bătrâneţe  pe  
români  îmbărbătași; [...] /Și-al  tău  nume  

6moștenire  libertăţii  să  îl  lași”.   Despre  
aceasta, G. Bogdan-Duică  considera  că:  
„iubirea  fiorosului  misterios,  plasticitatea  
cuceritoare  a  înfăţișării  lui,  retorica 

³ Ibidem,  pag.  136 -137.
⁴ Grigore  Alexandrescu,  Poezii. Proză,  București,   editura  Minerva,   1977,  pag.  325.
⁵ Ibidem,  pag. 309-310.
⁶ Ibidem,  pag. 15.
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7poeziei  a  făcut  din  Umbra  lui  Mircea  poezia  cea  mai  populară  a  lui  Alexandrescu”.   Pentru  Ovid  

Densușianu,  această  poezie  este  o  „evocare  în cadenţe  maiestoase,  cu  slăvirea  eroismului  strămoșilor  și  

treceri  de  gânduri  spre  priveliști  mereu  schimbate  în  curgerea  anilor,  cu  mirarea  că  tot  ce  li  se  arăta  în  vis  
8a  putut  trăi  odinioară”.  În  acest  ceas  al  „nălucirii”  un  mormânt  se  deschide  și  o  fantomă  se  arată,  „chipul  

ei  se  deslușește  când  fremătarea  codrilor  lasă  să  se  audă  numele  lui  Mircea,  nume  pe  care  valurile  Oltului  
9îl  duc  până  la  „spumatele  unde  ale  Dunării”.  Scena  hamletiană  este  de  o  unitate  perfectă.  Când  noaptea  

se  întinde  tot  mai  mult  și  nori  se  învălmășesc  spre  apus,    sepulcrala  umbră,  care  venise  să  spună  că  

drumul  faptelor  mari  nu  poate  avea  opriri,   se  întoarce  în  mormânt. Deși  nu  cuprind  elemente  

autobiografice,  poeziile  Umbra  lui  Mircea. La  Cozia,  Răsăritul  lunei.  La  Tismana  și  Mormintele.  La  Drăgășani  

sunt  scrise  cu  ocazia  călătoriei  peste  Olt  și  „unesc  inspiraţia  istorică  cu  idealul  de  libertate  și  asociază  
10jertfa  eteriștilor  cu  aceea  a  cavalerilor  creștini,  medievali” .  În  Răsăritul  lunei. La  Tismana  poetul  realizează  

„un  vaporos  tablou  al  mânăstirii”,  sub  razele  lunii,  ce  metamorfozează  acest  edificiu  într-un  fantastic  palat  

osianic.  E. Lovinescu  observa  că  „tabloul  e  cu  atât  mai  preţios  cu  cât  talentul  poetului  nu-i  făcut  în  genere  

din  taină  și  fantastic;  Alexandrescu  nu-i  un  poet  al  umbrelor  ci  al  luminii;  e  un  adevărat  latin. Poetul  nu  

insistă,  firește,  în  această  lume  de  fantome;  pornit  spre  idei,  spre  analize,  el  își  caută  repede  o  ieșire  către  
11lumină” :  „Noaptea,  totul  astei  scene  colosală  de  mărire, /Duouă  nobile  instincte  cu  putere  deștepta: / Unu-a  

12cerului  credinţă,  altu-a  patriei  iubire, /Ce  odată-n  aste  locuri  pe  strămoși  îi  însufla” .   Aici sentimentele  

predominante  sunt:  credinţa  în  Dumnezeu  și  iubirea  de  patrie.  Spirit  limpede,  scriitorul  își  întrerupe  avântul  

liric  pentru  a-și  analiza  ideile.  Munţii  ce  păreau  mai  devreme  fantasme,  devin  un  „scump  azil  de  libertate”  

al  românilor:  „Munţii  noștri-au  fost  adesea  scump  azil  de  libertate, /Și  din  vârful  lor  românii,  torent  iute,  
13furios, /S-aruncau:  mulţimi  barbare  pentru  pradă  adunate, /Lei  sosind,  era  la  fugă  ca  un  cerb  rănit,  fricos”.  

Poezia  Mormintele. La  Drăgășani  este  un  imn  închinat  altor  „vestiţi  răzbunători  ai  libertăţii”,  „războinici  ai  

Greciei  slăvite”,  ale  căror  fapte  poetul  le  vede  demne  a   fi cântate  într-o  nouă  Iliadă.  Este  glorificată  

imaginea  împăratului  creștin  Constantin  cel  Mare: „Protector  al  durerei,  nădejde-a  suferinţei, /Labarum  vechi  
14al  luptei,  simbol  al  biruinţei, /Prin  care-a-nvins   barbarii  creștinul  Constantin”.

     iziunea  PEȘTERII  DE  LA  V

POLOVRAGI  ne  dezvăluie  capacităţile  

asociative  ale  descrierilor  și  acea  

disponibilitate  pentru  fabulaţie  

fantastică,  pornind  de  la  datele  

realităţii,  specifică  romanticilor  

autentici: „Aci  nu  simţi  nici  umezeala  

acea  pătrunzătoare,  nici  aerul  greu,  

care  te  apasă  în  peștera  pusnicului;  o  

răcoare  dulce  te  însoţește,  pieptul  

răsuflă  mulţumit,  o  uimire  plăcută  

rătăcește  vederea.  Varietatea  boltelor  

gotice,  albeaţa  și  luciul  parchetului,  

nenumăratele  statue  care  te  înconjor,  

grozave  sau  blânde,  posomorâte  sau  

⁷ G. Bogdan-Duică,  Istoria  literaturii  române  moderne.Întâii  poeți  munteni,   Cluj,  editura  Institutului  de  arte  grafice  „Ardealul”,  1923,  
pag.  264.
8 Ovid  Densușianu,  Literatura  română  modernă,  București,  Cugetarea –Georgescu  Delafras,  1943,  pag. 406. 
⁹ Ibidem,  pag.  406.
¹⁰ Șerban  Cioculescu,  Istoria  literaturii  române  moderne. Începuturile  literaturii  artistice,   Târgoviște,  Editura  Bibliotheca,   2006,  pag. 54.
¹¹ E.  Lovinescu,  Grigore  Alexandrescu. Viața  și  opera  lui, ediția  a II-a,   București,  Editura  Cartea  Românească,   1928,  pag.  190.
¹² Grigore  Alexandrescu,  Poezii. Proză,  București,  Editura  Minerva,    1977,  pag.  18.
¹³ Ibidem,  pag. 18. 
¹⁴ Ibidem,  pag.  20-21.
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zâmbitoare,  dupe  cum  le  privești,  de  aproape  sau  de  departe,  la  lumină  sau  la  întuneric;  toate  își  coprind  
15cu  putere  simţurile,  și  omul  cel  mai  fără  iluzii  se  crede  transportat  într-o  altă  lume”.

     n  Memorialul  de  călătorie,  peisajul  și  monumentele  trecutului  sunt  privite  la  fel  ca  în  poeziile  meditative  Î

și  completează  geneza  versurilor. Din  punct  de  vedere  temporal,  la  Alexandrescu,  momentul  de  maximă  

sensibilizare  este,  în  proza  de  călătorie  ca  și  în  versuri, apusul,  aceea  îmbinare  crepusculară  de  lumini  și  

umbre,  ce  conferă  peisajului  o  aparenţă  fantastică,  proiectându-l  în  mit,  în  istorie. Ca  și  Volney,  

Chateaubriand  sau  Merimée,  Grigore  Alexandreascu  nu  este  doar  un  evocator  de  istorie,  ci  și  un  istoric  cu  

vocaţia  cercetării,  pentru  că  el  descifrează  inscripţiile  de  pe  morminte,  descrie  picturile  murale  care  

înfăţișează  voievozii  de  altădată.  Sunt  relevante datele  și  elementele  de  arheologie,  portretele  lui  Matei  

Basarab  sau   Șerban  Cantacuzino  inspirate  din  cronici.

     otivul  melancoliei  nu  este  doar  efectul  tabloului  nocturn,  tăcut,  ci  și  al  comparaţiei  pe  care  acesta  o  M

implică  cu  viaţa  trecută  a  cetăţii,  cu  gloria  războinică  a  eroilor  de  odinioară.  La  fel  cum  motivul  nopţii  nu  

este  numai  catalizatorul  reveriei,  timpul  favorabil  rememorărilor,  ci  și  simbolul  întunericului  care  acoperă  

trecutul:  vedem  astfel  cum  la  TISMANA  „singurateca  lună  ce  se  înălţa  melancolică  pe  câmpiile  cerului”    

părea   „a  înota  în  atmosferă  ca  un  fanal  aruncat  pe  nemărginirea  oceanului;  toate  umpleau  inima  de  
16

melancolie  și  deștepta  ideea  unei  vieţi  petrecute  în  singurătate” .  Despre  acest  tablou  al  răsăritului  de  

lună,  la  Tismana,  Șerban  Cioculescu  considera  că  „are  o  gradaţie  abil  pregătită,  spre  a  culmina  cu  viziunea  
17palatelor  osianice” . 

     editaţia  asupra  istoriei  sau  M

asupra  fragilităţii  destinului  uman  

evidenţiază  spiritul  de  moralist  

înrudit  cu  Miron  Costin:  „Ca  să  

lăsăm  un  suvenir  de  vizita  

noastră,  ne  scriserăm  numele  pe  

o  coloană  care  lucea  de  mii  de  

steluţe,  ca  acelea  ce  licuresc  

dimineaţa  pe  un  mal  de  zăpadă.  

Dar  picătura  muntelui,  adăogind  

piatră  peste  piatră,  va  șterge  cu  

încetul  acele  nume;  sau,  de  vor  

mai  rămânea  câteva  litere  până  

când  un  alt  călător  va  trece  pe  

acolo,  ele  vor   fi pentru  dânsul  ca  

acele  simboluri  nedeslușite,  

înscrise  pe  monumentele  unui  
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18norod  necunoscut  ce  nu  mai  trăiește” .    Toate  cele  întâlnite  în  cale  de  scriitor  dovedesc,  din  păcate,  

degradarea  societăţii  vremii,  iar  instituţiile  și  obiceiurile  învechite  nu  scapă  de  ironia  sa:  starea  deplorabilă  

a  poștei,  indolenţa  și  arivismul  unor  funcţionari,  trufia  și  despotismul  conducătorilor  locali,  lăcomia  înalţilor 

 prelaţi,  ignoranţa  tagmei  călugărești,  sărăcia  lucie  și  prostia  omenească,  grobianismul  poliţiei.  Astfel  Gr.  

15
Ibidem,  pag.  328.

16 Ibidem,  pag.  332.
17Șerban  Cioculescu,  Istoria  literaturii  române  moderne. Începuturile  literaturii  artistice,  Târgoviște,  Editura  Bibliotheca,   2006,  pag. 54.
18Grigore  Alexandrescu,  Poezii. Proză,  București,  Editura  Minerva,   1977,  pag.  328-329.
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19Horia  Bădescu,  Grigore  Alexandreascu. Parada  măștilor,  București,  Editura  Albatros,  1981,  pag. 65.
20E.  Lovinescu,  Grigore  Alexandrescu. Viața  și  opera  lui, ediția  II,   București, Editura  Cartea  Românească,   1928,  pag.  229.
21G. Călinescu,  Istoria  literaturii  române  în  monografii. Gr.M. Alecsandrescu,  Institutul  de  Istorie  Literară  și  Folclor  al  Academiei  R.P.R.,  1955,  

pag. 136.

Alexandrescu  surprinde  aspecte  hilare  sau   chiar monstruoase  ale  fenomenelor  sociale.

     oria  Bădescu  observa  că  „romanticul  rămânea  permanent  la  periferie”,  în  timp  ce  scriitorul  nota  „cu  H

conștiinciozitate  date  topometrice  și  mai  ales  financiare  pentru  a  sublinia  discrepanţa  între  bugetele  
19umflate  și  ruinarea  edificiilor” .  Amănuntele  și  întâmplările  picante,  pe  care  le  comentează  cu  fineţea  

omului  de  lume,  nu-i  displac  peregrinului.  Talentul  său  de  analiză  este  susţinut  de  o  reală  putere  de  

observaţie  a  lumii  morale  și  de  un  strict  simţ  etic.  Altruismul  era  idealul  său  moral,  „sub  imboldul  lui  el  a  

devenit  apărătorul  dreptăţii,  dușmanul  celor  mari,  al  asupritorilor,  al  stăpânitorilor,  poetul  social  și  politic,  

răzvrătit  împotriva  guvernului, [...] obscurantismului,  luptând  pentru  patrie,  pentru  dreptate  și  uneori  chiar  

pentru  umanitate.  A  biciuit  deci:  ipocrizia,  prefăcutul  liberalism,  prostia  îngâmfată,  samavolnicia  celor  
20

puternici,  mândria  neîndreptăţită” .

     În  concluzie,  putem  afirma  că  Gr.  Alexandrescu  a  conturat  România  mică  (Oltenia)  ca  un  loc  ce  „poartă  

cu  mânăstirile,  munţii  și  râurile  sale  un  caracter  de  sălbăticiune  și  de  mărime. Cântecele  haiducilor,  

tradiţiile  populare,  costumul  pitoresc  al  pandurilor,  toate  arată  un  popor  născut  pentru  arme  și  demn  de  a  
21

le  purta” .  În  ciuda  puţinelor  pagini  scrise  în  proză,  el  rămâne  un  adevărat  maestru.

prof. Emilia Motoranu
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PROPUNERI DE COLABORARE PENTRU URMĂTOAREA
PAGINĂ DE 10 

1.   10 “Cuvinte potrivite”  (tema va  fianunţată la începutul semestrului al II-lea)

2.   “Negru pe alb. Scrisori la un… profesor” – cele mai frumoase 10 epistole adresate unui dascăl

3.   10 păreri despre scrisorile de dragoste celebre, recomandate în această ediţie

4.   10 gânduri despre școala de acum.

5.   (Alte) 10 gânduri „plastice”despre școala viitorului

6.   Întâlniri de nota 10

7.   Un proiect de nota 10

8.   Despre 10 contemporani ai lui Bolintineanu (un scriitor pașopstist, la alegere)

9.   10 mari români, pentru că...

10.   10 obiective turistice /culturale românești pe care le-ai recomanda unui străin, pentru că...
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