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CNE – Fii vocea colegilor tăi!
Consiliul Național al Elevilor
(CNE) este structura reprezentativă a
elevilor la nivel național, promotor al
proiectelor și programelor care încurajează
dezvoltarea personală a elevilor,
voluntariatul și implicarea în comunitate.
Scopul principal al Consiliului Național al
Elevilor este de a apăra și
promova drepturile și interesele elevilor și
de a implica elevii în actul educațional, viața
civică, socială și culturală.

În perioada 4-7 februarie 2014, s-a
desfășurat la Brașov Adunarea Generală a
Consiliului Național al Elevilor. Acest
eveniment a avut ca scop alegerea noului
Președinte al Consiliului Național al
Elevilor, a celor doi Secretari Executivi (al
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Departamentului de Educație și Comunicare
și al Departamentului de Organizare
Internă). Totodată, în urma desfășurării
atelierelor tematice, delegații au conlucrat
pentru întocmirea strategiei de dezvoltare
organizațională a Consiliului Național al
Elevilor pentru mandatul 2014-2015. În
cadrul acestei întâlniri, elevii Colegiului
Național „Octavian Goga” au fost
rep rez ent ați d e Dari an a Nis t o r,
vicepreședinte al Consiliului Național al
Elevilor.
Al doilea eveniment important
desfășurat în cadrul acestui mandat a fost
Seminarul Național al Secretarilor, etapă a
proiectului ”CINE contează pe tine?”, organizat de Asociația Elevilor Mehedințeni.
Proiectul a fost finanţat prin Programul Tineret în Acțiune, acțiunea 5.1 - Întâlniri
ale tinerilor cu responsabili ai politicilor de
tineret, și a avut loc în perioada 20 – 23 februarie 2014, în staţiunea Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin. Temele abordate în cadrul atelierelor au fost: deprinderea
abilităţilor de identificare a principalelor categorii de elevi cu dificultăţi de adapta-

re, generate de natura socială şi/sau etnică,
printr-un studiu realizat la nivelul fiecărui
judeţ din ţară, centralizarea datelor şi realizarea unei mese rotunde/ cafenea
publică cu elevii din mediul rural, cu cei care
provin din familii dezorganizate sau cu cei
cu deviaţii comportamentale, cu cei cu venituri mici pe membru de familie, cu acei consumatori de alcool/ droguri/ substanţe de natură halucinogenă ce periclitează integritatea fizică şi psihică.
Pentru e definitiva strategia de dezvoltare organizațională a Consiliului Național al Elevilor pentru acest mandat, membrii Biroului Executiv s-au întâlnit în perioada 7-9 martie la Botoșani, în cadrul Conferinței Naționale ”Drumul DREPT în CNE

(Dezvoltare, Reprezentativitate, Egalitate,
Proiecte, Teamwork)”.
La lucrările Biroului Executiv al

Consiliului Național al Elevilor au participat:
reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Ministerului Tineretului și Sportului,
CNE Moldova, Wedu, Ardor Moldova, Fundației Study Abroad Advising Center, CTR,
ANOSR, UNSR, Asociației Elevilor Mehedințeni, cât și seniori și formatori ai CNE.

Dariana Nistor, clasa a XI-a E
Vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor
Președinte al Consiliului Județean al Elevilor SIBIU
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Elevii povestesc despre proiectele desfăşurate cu şi pentru
voluntarul german MILAN GEISLER
Die Schüler erzählen von den Projekten, die sie mit oder für den deutschen
Freiwilligen Milan Geisler, durchführten
Să fie altfel de data asta
Semestrul trecut am
avut deosebita plăcere de a
avea la clasă un voluntar din
Germania care s-a străduit
foarte mult să ne înveţe, cum
ştia el mai bine, limba
germană. Am fost plăcut
impresionată de modul său

de a discuta cu noi, de a
preda. Deşi este tânăr ca noi,
are abilităţi pentru o profesie
în domeniul academic. Cu
răbdare şi calm ne-a predat
noţiuni despre cum ar trebui
să redactăm un text în limba
germană, iar apoi se asigura
că toată lumea a înţeles.

Cel mai mult mi-a plăcut proiectul început în septembrie şi încheiat în decembrie: "Zu
Fuβ durch
Hermannstadt / Pe jos prin
Sibiu”. Pe parcursul câtorva
ore, opt echipe a câte 3-4 elevi
din clasa noastră, a XII-a C,
au plecat pe o anumită rută,
pe rând, împreună cu Milan,
să-i arate oraşul – sosise de
câteva zile în România. Neam împărţit sarcinile şi am
plecat
să-i prezentăm
obiectivele turistice în limba
sa natală. Noi am fost foarte
încântaţi de acest exerciţiu
propus
de
doamna
profesoară Man, deoarece neam perfecţionat cunoştinţele
de limba germană, iar
voluntarul nostru făcea
cunoştinţă cu orşul în care
avea să locuiască 5 luni.
Milan nu ştia nimic despre
România şi foarte puţin
despre Sibiu. La prezentările

de încheiere Milan ne-a
ajutat foarte mult corectându
-ne acolo unde greşeam. Din
câte mi-am dat seama a fost
foarte încântat de prestaţia
noastră şi noi ne-am bucurat
enorm. Notele au fost decise
de Milan, pentru prezentările
la faţa locului, şi de doamna
profesoară
pentru
prezentarea orală a
materialului (poze de pe
traseu şi date în forma Ppt)
A fost un proiect foarte
reuşit şi sper să se mai facă
astfel de activităţi şi la
celelalte limbi moderne
studiate în liceu.

Maria Stefana Ciucian, clasa a XII - a C
Emoţii şi zâmbete încurajatoare
În primul rând, vreau
să menţionez că proiectul cu
Milan “Zu Fuß durch
Hermannstadt” a fost o activitate diferită faţă de altele şi
foarte interesantă. Când a
început doamna profesoară
Man să ne povestească despre
cum se va desfăşura activitatea cu Milan, mi s-a luminat
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imediat chipul, am fost foarte
entuziasmată şi foarte nerăbdătoare să începem documentarea.
Traseul grupei mele a
fost interesant şi totodată
amuzant, deoarece prima
plimbare prin Sibiu a fost
fără Milan, doar ca să ne familiarizăm cu traseul.

Am făcut poze, ne-am
pierdut printre străzi, însă
până la urmă totul a fost aşa
cum ne-am propus.
Ieşirea cu Milan a fost
o provocare pentru noi, şi
pentru mine în mod special,
doarece am avut poate cele
mai multe emoţii – să vorbesc
EU cu un neamţ germană dar le-am depăşit cu brio
datorită lui Milan, deoarece
el a fost foarte degajat cu noi
şi mereu cu zâmbetul pe buze. Cu ocazia acestui proiect
realizat cu succes, am învăţat
foarte multe, printre care

adevăratul spirit de echipă şi
am descoperit lucruri noi
despre oraşul nostru.
Finalul proiectului s-a
realizat prin prezentări
powerpoint unde am pus cap
la cap toate informaţiile aflate şi fotografiile executate la
momentul ghidajului.
În concluzie, personal
vreau să-i mulţumesc doamnei profesoare pentru idee şi
lui Milan pentru răbdarea de
care a dat dovadă, pentru
toate lucrurile şi sfaturile pe
care ni le-a dat. Vreau să-i
urez noroc în ceea ce vrea să

facă în continuare, să ajungă
un mare profesor şi sper să
ne revedem cândva.

Alina-Teodora Lazăr, clasa a XII - a C

Încredere
Pot să spun că mă
număr printre norocoșii care
au avut ocazia să-l cunoască

pe Milan și să se lase îndrumat de el. Faptul că a
petrecut ceva timp alături de
noi în România demonstrează
voința lui puternică de
a învăța și de a-i ajuta pe
ceilalți.
Am avut șansa ca
î m preună cu doam na
profesoară Monica Man să
mă ajute și el în pregătirea
mea pentru atestatul de
limbă germană și consider că,
prin sfaturile pe care mi le-au
oferit, m-au determinat să am
încredere în mine și în ceea ce
am învățat și să pășesc fără
teamă în “umea exprimării în
limbă germană”. De

asemenea, consider că și prin
împărtășirea nouă, tuturor
elevilor, a experiențelor lui și
prin expunerea modului lui
de gândire asupra vieții și
aspura educației, dar și prin
faptul că s-a demonstrat a fi
un exemplu de voință, curaj,
încredere și devotament, ne-a
determinat să fim mai
responsabili, mai conștiincioși
și mai atenți la nevoile celor
din jurul nostru.
Apreciez dorința lui
puternică de a ne învăța și
faptul că și-a dedicat din
timpul lui să ne dezvăluie și
nouă câteva dintre tainele
educaţiei şi limbii germane.

Adriana Bungeanu, clasa a XII –a C
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Weekday-vegetarian

Der Vorschlag des deutschen
Freiwilligen Milan Geisler, uns eine Woche
lang vom Fleisch und Fisch zu enthalten,
schien
mir
eine
interessante
Herausforderung. Wir sollten ein Tagebuch
halten und Frau Prof. Man sollte verbessern.
Auch ein freies Gespräch sollte mit Milan
stattfinden. Deswegen habe ich mich auch
entschieden, zu probieren. Angenommen,
dass ich auf Käse und Eier nicht verzichten
musste, konnte dies nicht so anstrengend sein,
da ich mehrmals bei verschiedenen religiösen
Feiern gefastet habe.
Diese Idee habe ich auch meinen Eltern
mitgeteilt und überraschenderweise waren sie

damit zufrieden und wollten selbst versuchen.
Montag, Dienstag und Mittwoch schienen mir
sehr einfach und habe kaum die Abwesenheit
des Fleisches in meinen Gerichten bemerkt,
da ich es mit Käse, Obst und Gemüse ersetzt
habe. Am Donnerstag und am Freitag hatte
ich aber Lust, auch etwas anderes zu essen, so
dass ich zusammen mit meiner Mutter
verschiedene Rezepte aus dem Internet
recherchiert habe. Rezepte wie z.B. Pilz-Paté
oder Auberginenroulladen haben wir probiert
und wir waren sehr zufrieden. Es verging
nicht mehr lange und da kam schon das
Wochenende, wann wir Fleisch und Fisch
essen durften. Obwohl ich am Samstag
Appetit auf Fleisch hatte, fühlte ich am
Sonntag, dass ich darauf leicht verzichten
kann. Die 5 Tage, in denen ich mich von
Fleisch enthalten habe, waren besonders,
denn ich habe gesünder gegessen und zugleich
habe ich neue, leckere Rezepte gelernt, die ich
auch weiter vorbereiten werde. In dieser Zeit
hatte ich mich voller Energie gefühlt und es
war für mich eine schöne Erfahrung, welche
ich auch in der Zukunft wiederholen werde.
Andra-Ştefania Vancea
Clasa a XII - F

Eine Woche ohne Fleisch?!
Für mich war es leicht, fünf Tage kein
Fleisch zu essen.
Ich habe am 3. Februar 2014 dieses Projekt
von Milan begonnen. Ein Paar Tage vor
dieser Woche, habe ich Fleisch gegessen. Ich
mag Fleisch nicht sehr viel, darum, wenn ich
an einem Tag Fleisch esse, brauche ich zwei drei Tage keines mehr.
Am Montag, Dienstag und Mittwoch war es
sehr leicht. Ich hatte am Wochenende Fleisch
gegessen und ich wollte keines mehr. Ich war
sehr viel allein, weil es Ferien waren, und
konnte alles, was ich möchte, essen. Ich habe
sehr viel Obst und Gemüse gegessen. Wir
hatten auch Hausaufgaben und ich habe viele
Übungen gemacht, darum hatte ich nicht ans

Essen gedacht. Am Donnerstag aber, war
Mutter mit mir zu Hause und hat gekocht. Es
war sehr schwer nicht mehr zu essen. Sie hat
mir etwas anderes gekocht, ohne Fleisch, aber
es war schwer, als meine Eltern Suppe mit
Fleisch gegessen haben, weil ich Suppe sehr
mag. Am Freitag habe ich den ganzen Tag an
die Suppe gedacht. Ich wollte immer essen,
aber es war der letzte Tag und ich habe mich
zurückgehalten.
Vor dieser Woche habe ich keine Milch
getrunken oder Yoghurt gegessen. Aber
diesmal nahm ich jeden Tag einen Yoghurt
und ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich werde
jetzt immer Yoghurt essen, weil es sehr gut
schmeckt.
Ioana Dămean
Clasa a XII - a F
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Momentul Eminescu este un etalon în
literatura română, un moment de
sinteză care se constituie pe fundalul
stingerii romantismului european, de
aceea este considerat „ultimul mare
romantic”. (prof. dr. Lidia Pircă)

Marele poet romantic a făcut mai
multe vizite prin şcolile din Sibiu la care se
adaugă „turneele dramatice” din 1868,
sfârşind cu perioada studiilor la Viena unde
s-a împrietenit cu mai mulţi ardeleni, sibieni,
braşoveni, blăjeni şi mureşeni. Aceste legături cu ardelenii au fost interpretate ca fiind
de natură sentimentală, acesta călcând pe

urmele străbunilor săi, descendenţi din Transilvania. Eminescu s-a îndreptat spre Sibiu
pentru a obţine certificatul de trei clase gimnaziale, iar mai târziu, în 1886, revine la Sibiu unde a făcut cunoştinţă cu Nicolae Densusianu, care îl recomandă preotului Bratu
din Răşinari, bunicul dinspre mamă al poetului Octavian Goga, care îi oferă găzduire
timp de 3 zile, după care s-a îndreptat spre
Ţara Făgăraşului. Câţiva ani mai devreme,
respectiv în 1868, Eminescu ajunge la Sibiu
în calitate de secretar şi sufleor în trupa de
teatru a lui Mihail Pascaly, participă la
reprezentaţiile din Sibiu în perioada 20-30
iunie 1868, unde s-a cazat în casa de pe
strada Mitropoliei. Prezenţa lui Eminescu la
Sibiu a fost şi încă este privită ca fiind o
onoare pentru noi, sibienii.
Alexandru Negru, clasa a X-a B
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Manifestările dedicate poetului Mihai Eminescu, desfăşurate în 15 ianuarie 2014, au
vizat abordări inter/transdisciplinare inspirate de creaţia poetului nostru naţional: dezbateri,
recitări, lecturi în cadrul orelor de limba şi literatura română, momente poetice, o conferinţă
ştiinţifică susţinută de prof. univ. dr. Dumitru Chioaru, recitaluri de poezie, muzică şi dans,
precum şi expoziţii de carte şi recenzii ale operei eminesciene şi de desene.
Programul manifestărilor – detalieri:
Arhivele digitale eminesciene realizate de elevii Colegiului conţin abordări inter/
transdisciplinare inspirate de creaţia lui Mihai Eminescu şi propun o viziune plurală şi dinamică asupra operei poetului.
Remember - Momente omagiale
Activităţile au avut loc în sala de clasă, profesorii punând la dispoziţie prezentări rulate pe laptop, audiţii ale unor coruri celebre interpretând arii după creaţia lui M. Eminescu, interpretări muzicale (vocale şi / sau instrumentale) şi grafice ale creaţiei eminesciene realizate
de elevii colegiului, resurse ale pinacotecilor etc.
Atelierul de scriere reflexivă: Mihai Eminescu – negru pe alb a urmărit realizarea unor eseuri
inspirate de creaţia lui Mihai Eminescu.
Momentul artistic - Mihai Eminescu şi posteritatea/ dialog peste timp a fost susţinut de elevii Colegiului care au propus un recital din lirica eminesciană însoţit de muzică şi dans.
Conferinţa ştiinţifică susţinută de prof. univ. dr. Dumitru Chioaru de la Facultatea de Litere a
Universităţii „ Lucian Blaga” din Sibiu cu tema: Receptarea critică a operei lui Mihai Eminescu a vizat o prezentare cronologică succintă a receptărilor critice ale creaţiei eminesciene.

9

Recitalul interactiv de poezie eminesciană susţinut de actorii Teatrului Naţional “ Radu Stanca” şi elevii Colegiului Naţional „ Octavian Goga” cu titlul: Poezia lui Eminescu cucereşte
oraşul! s-a axat pe metode activ-participative de interpretare a liricii eminesciene, care încurajează participanţii să interacţioneze.
Expoziţia de carte eminesciană cu titlul Trebuiau să poarte un nume, Eminescu a conţinut un
inventar bogat de carte eminesciană, portrete ale creatorului şi recenzii ale operei eminesciene.
Expoziţia de desene inspirate de lirica eminesciană: Eminescu - culoare şi cuvânt a urmărit exteriorizarea emoţiilor elevilor provocate de creaţia eminesciană prin culoare, formă sau
proporţii.
Prin activităţile proiectului, s-a realizat o celebrare a zilei de naştere a lui Mihai Eminescu, dar şi o serbare a Zilei Naţionale a Culturii, au fost integrate fenomene culturale, de limbă şi de literatură, acestea fiind abordate în contextul mai larg al valorilor de cultură şi civilizaţie universală.

Ariadna Fulea, clasa a XI-a A
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O posibilă utilizare a grafurilor în studiul romanului
Enigma Otiliei de George Călinescu
„Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi mai potrivit chip de a înfăţişa o
lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un fenomen natural.”
Gh. Ţiţeica

Ideea acestei lucrări s-a născut într-o discuţie
legată de faptul că lectura unui roman părea dificilă
datorită numărului sporit de personaje şi interacţiunii
„încâlcite” dintre acestea, în opinia unora. Iniţial am
propus doar construirea grafului sub formă sagitală
pentru a evidenţia personajele şi interacţiunile dintre
ele.
Exerciţiul acesta este oportun în măsura în
care o hartă este binevenită atunci când călătoreşti.
Până la urmă orice lectură este o călătorie din care te
reîntorci îmbogăţit, dacă nu chiar reconstruit în intimitatea gândurilor şi sentimentelor. Un alt beneficiu
al acestei modalităţi de studiu este exersarea unei
abordări deschise, inter şi transdisciplinare, care motivează studiul şi promovează creativitatea.
Materialul conţine câteva noţiuni matematice
pe care se bazează studiul şi o aplicaţie realizată în
urma lecturii romanului Enigma Otiliei de George
Călinescu.
Un graf este o pereche (V(G), E(G)), unde V
(G) este o mulţime finită şi nevidă de elemente numite vârfuri şi E(G) este o mulţime de perechi neordonate de elemente distincte din V(G) numite muchii; V
(G) se numeşte mulţimea vârfurilor şi E(G) se numeşte mulţimea muchiilor.
Figura reprezintă
un graf G cu mulţimea vârfurilor V(G)={x, y, u, v, w}
şi mulţimea muchiilor constând din perechile: {x, w},
{y, w}, {u, w}, {u, v}, {v, w}.
E(G)={xw, yw, uw,
uv, vw}.
Vom spune că muchia xy uneşte vârfurile x şi
y.
În reprezentarea unui graf nu contează distanţele dintre vârfuri şi nici mărimea unghiurilor, nici
poziţiile punctelor în plan, dacă muchiile sunt desenate ca segmente sau ca arce. Important este să marcăm
conexiunile vârfurilor.
Există multiple forme de reprezentare a grafurilor. Exemplele date folosesc forma sagitală şi for-
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ma matriceală.
Matricea A asociată unui graf este o matrice
booleană (după o renumerotare a vârfurilor):

1, ( i, j ) ∈ E ( G )
aij = 
, i, j ∈ {1, 2, 3....}
0, ( i, j ) ∉ E ( G )
După asocierea u→1, v→2, w→3, x→4,
z→4, forma matriceală a grafului desenat mai sus
este:
0 1 1 0 0


1
A = 1

0
0


0 1 0
1 0 1
0 1 0
0 1 0



0
1

0
0 

Numărul de cifre 1 din A dă numărul de
muchii, în abordarea noastră, interacţiuni dintre
personaje. Dacă ak(i, j) este elementul de pe linia i,
coloana j din matricea Ak, atunci valoarea sa dă
numărul de drumuri de lungime k de la vârful vi la
vârful vj, respectiv numărul de interacţiuni dintre
personajele respective.
Sociologic, puterea de dominare a unui
individ dintr-o colectivitate se consideră a fi dată de
numărul total de dominări de grad 1 şi 2 asupra
celorlalţi membri ai colectivităţii. Noi am luat în
calcul numărul interacţiunilor dintre personaje.
Numărul total al dominărilor de grad 1 şi 2
ale unui personaj este dat de suma elementelor
matricei P=D+D2 de pe linia alocată personajului
ales.
În exemplul care urmează, am folosit
matricele booleene pentru a studia interacţiunea dintre
personajele din romanul Enigma Otiliei de George
Călinescu. Pentru acest text forma sagitală a grafului
asociat este:

Asocierea făcută între personaje şi numere
naturale este:
1.
Felix
2.
Otilia
3.
Pascalopol
4.
Moş Costache
5.
Aglae
6.
Simion
7.
Olimpia
8.
Aurica
9.
Titi
10.
Stănică
11.
Georgeta
Iar forma matriceală a interacţiunii dintre
personaje va fi:
0
1

1

1
1

0
0

1
1

1

0

1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

şi matricea de dominare este:
6

7
3

7
7

2
P = D + D = 6
6

7
5

6

1

5 4 6 5 4 5 5 5 5 1

7 5 8 7 6 6 8 7 7 1
3 3 3 3 1 2 2 3 3 0

8 5 9 8 6 7 7 8 8 1
8 5 9 8 6 7 8 7 8 1

6 4 7 7 6 6 8 8 7 0
6 4 7 7 6 7 8 7 7 1

7 5 9 8 6 7 8 8 8 1
7 4 6 8 6 6 7 7 7 1 
7 5 8 7 6 7 8 8 9 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Puterile de dominare ale fiecărui membru sunt:
P(Felix)=51
P(Otilia)=67
P(Moș Costache)=74
P(Aglae)=74
P(Simion)=65
P(Olimpia)=65
P(Aurica)=72
P(Titi)=65
P(Stănică)=72
P(Georgeta)=10

În construcţia romanului, o pondere
importantă revine personajelor Moş Costache şi
Aglae, urmaţi de Aurica şi Stănică. Personajele cel
mai puţin implicate sunt Pascalopol şi Georgeta.
Aceste rezultate obţinute pe cale matematică verifică
ceea ce observă criticul S. Damian (G. Călinescu
romancier. Eseu despre măștile jocului, 1971) după o
analiză de tip literar specifică: Lumea lui George
Călinescu este una crepusculară, deci era firesc să
aibă cea mai mare pondere personajele care instituie
şi certifică un astfel de univers: Moş Costache, ins
redus la zgârcenia care îl macerează, îl anihilează (în
fond, spune el când este întrebat despre locatarii casei
în care locuieşte: „Aici nu stă nimeni” ), casa în care
Aglae este stăpâna absolută este o altă ipostază a
Casei cu molii (Cartea Nunţii).
Chiar dacă metoda pare greoaie, pot fi
utilizate programe care efectuează astfel de calcule.
Exerciţiul propune doar o sistematizare binevenită în
analizarea romanului, care permite o abordare ceva
mai riguroasă, în măsura în care matematica oferă
astfel de argumente. El poate fi doar un punct de
pornire în studiul romanului. Rămâne de analizat în
ce măsură şi alte aspecte pot fi analizate în acest mod.
Note bibliografice
1. George Călinescu, „Enigma Otiliei ” , Editura
pentru literatură, Bucureşti 2006
2. Micea Ganga , „Matematică - Manual pentru clasa
a XI-a, trunchi comun + curriculum diferenţiat ”,
Editura „Mathpress”, Bucureşti 2006
3. Marius Burtea, Georgeta Burtea , „Matematică Manual pentru clasa a XI-a- ”, Editura „Carminis”,
Piteşti 2001

Adriana Dura, clasa a XII-a D
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Programul „Tezaure Umane Vii – păstrători şi transmiţători ai culturii
tradiţionale” reprezintă una dintre iniţiativele UNESCO privind salvgardarea, păstrarea şi
transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Scopul principal al programului este acela de a
încuraja statele membre să adopte acele măsuri prin care păstrătorii şi transmiţătorii anumitor
elemente de patrimoniu cultural imaterial să beneficieze de o recunoaştere şi de o vizibilitate
adecvată în rândul comunităţilor din care fac parte, al specialiştilor şi al publicului larg.
( Convenția UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial)

Nunta din Săliște, realizată ca un impresionant spectacol, cunoaște manifestări folclorice
complexe, cuprinzând creații artistice de mare
diversitate, de la strigăturile și cântecele de petrecere până la cântecul nostalgic al despărțirii
miresei de părinți.
Ceremonialul cuprinde mai multe etape
precum: „pupăza” și „datul mâinii”, cununia la
primărie, chemarea la nuntă, stolnicul și masa de
sâmbătă, venirea mirelui la casa miresei, jocul
steagului, iertăciunea, plecarea la cununie, cununia, întoarcerea cu alai de la cununie, masa mare,
darurile, hora miresei și învălitul.
Întrucât
principala
ocupație
a
săliștenilor, în trecut, a constituit-o oieritul, obiceiurile de nuntă se desfășurau în funcție de calendarul pastoral, feciorii de însurat coborând de
la munte doar la începutul lunii septembrie.
Toate nunțile din acest anotimp se organizau, de
regulă, într-o singură duminică, prima din noiembrie, când la Săliște numărul căsătoriilor varia între cincizeci și o sută.
Pețitului, primul dintr-un lung șir de acte
rituale, îi urma învoirile – moment solemn prin
care părinții și tinerii, în prezența preotului, cădeau de acord asupra zestrei. Pentru a nu se ivi
eventuale „contestații” , vreme de trei duminici
la rând în biserică se anunța căsătoria tinerilor.
Următoarea secvență a desfășurării ceremonialului nupțial se consumă cu o săptămână
înainte de nuntă – moment echivalent cu logodna
– când mirele trimite viitoarei soții „pupăza”: un
colac de o mărime neobișnuită în ale cărui colțuri se înfingeau bețe împodobite cu mere și
nuci. Femei și fete, rude cu mirele, duceau, împreună cu „pupăza”, pieptarul spintecat,
pahiolul, salba de sfanți și inelul. Îmbrăcată cu
hainele dăruite, tânăra mireasă taie „pupăza” în
bucăți, apoi, însoțită de mire și de rudele sale,
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pleacă la joc unde împarte pupăza tinerilor necăsătoriţi.
După acest ceremonial mergeau cu toții
la casa miresei, unde erau așteptați cu masă îmbelşugată și băutură. Socrii mari și socrii mici
„dădeau mâna”, urând tinerilor „noroc, trai bun
și multă bogăție”. Comesenii felicitau tinerii și
cinsteau mireasa cu bani.
Chemarea la nuntă se făcea vinerea la
mire și sâmbăta la mireasă de către doi juni, rude
sau prieteni ai acestora. Chemătorii aveau o ploscă cu vin cu care închinau în cinstea celor invitați.
Sâmbătă seara, înainte de nuntă, rudele
apropiate ale miresei mergeau la mire cu stolnicul, colacul de grâu, pe care, de această dată,
mireasa îl trimite viitorului soț. Împreună cu
acesta se trimite și zestrea miresei încărcată întrun car cu patru boi însoțit de terferițe – rude ale
miresei, care pe tot parcursul drumului înveseleau nuntașii cu diferite strigături. La casa mirelui erau întâmpinați de soacra mare, care prin
strigături adecvate lăuda zestrea miresei.
Duminică dimineața, mireasa, însoțită de
prietene, se pregătea pentru nuntă. O femeie din
sat o gătea cu rochia de mireasă și ghetele cumpărate de mire, apoi o așeza în fața oglinzii și-i
punea sovonul (voalul). Alaiul mirelui, în frunte
cu stegarul și cu nunul mare, se îndrepta spre
casa miresei chiuind și strigând. Când se apropia
alaiul, cei adunați la casa miresei închideau porțile și „se pregăteau de apărare”. Ajunși la poartă
nuntașii începeau să bată să li se deschidă poarta.
Poarta rămânând în continuare încuiată, un fecior mai tânăr sărea poarta și o descuia. Sunt întâmpinați de tatăl miresei care îi poftește în casă.
Ușa este păzită de un grup de fete, ce nu consimte eliberarea miresei decât în schimbul unei sume
de bani.

După plata sumei solicitate mireasa își ia
rămas bun de la părinți. Momentul era, fără îndoială, emoționant și, așa cum buna cuviință tradițională cerea, mireasa plângea. După iertăciune,
la un semn al vornicului, nuntașii se urcau în
căruțe și plecau la cununie.
După cununie alaiul se întorcea spre casa mirelui. La casa acestuia tinerii erau întâmpinați de soacra mare cu boabe de grâu și stropiți
cu apă dintr-un ciubăr „în semn de rodire”. După
ce-și sărută nora, soacra o conduce la ciubăr, de
unde mireasa toarnă de trei ori apă în mâinile
socrului și ale nașului. Varsă apa din ciubăr, apoi
îl așază în fața nașului, care aruncă galbeni în el.
După acest ceremonial întregul alai era
invitat la masă. Înainte de miezul nopții se pregăteau darurile cu care mireasa își cinstea noile
rude: o cămașa mirelui, alta socrului, alta nunu-

lui, o ie soacrei, alta nașei, prosoape și trăistuțe
celorlalți membri ai familiei. După darurile miresei, vornicul mirelui „scoate cinstea”, începând
cu nașul, asigurându-se astfel „cheagul” material
al noii familii. După „cinste”, vornicul dădea
dezlegare pentru joc și începea hora mare – a
miresei – la care luau parte toți nuntașii. După un
răstimp mirii și nașii ieșeau din horă și intrau în
casă. Scoteau miresei cununa și sovonul, o
„învăleau” și-i „puneau conciul”. Este secvența
care marchează intrarea tinerilor în noua stare.
A doua zi, dimineața, nuntașii ieșeau în
târg, unde mireasa făcea mămăligă cu lapte și
brânză de oaie. În timp ce feciorii jucau sârba în
jurul focului, mireasa făcea cocoloașe cu brânză,
pe care le împărțea nuntașilor, consumându-se,
astfel, ultimul episod din lungul și complexul
ceremonial al nunții săliştene.
Rareş Gligor, clasa a XI-a G

Prinsul verilor este un ritual care se
păstrează încă din cele mai vechi timpuri. Este
un obicei specific comunei Tilișca, dar se mai
întâlnește și în alte localități ale Mărginimii
Sibiului. Acest ritual este practicat de copii cu
vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani şi constă în
întâlnirea tinerilor și înrudirea lor printr-un
legământ pe viață.
Acest obicei nu are o dată fixă, de

aceea are loc în fiecare an în prima sâmbătă din
luna martie, în apropierea Sfântului Toader.
Fiecare generație de tineri este formată atât din
fete, cât și din băieți. În fiecare an există câte o
fată și câte un băiat care să ,,prindă’’ restul
copiilor, adică să îi strângă la ei acasă pentru a
deveni veri.
Atât fetele, cât și băieții - îmbrăcați în
costum popular - se strâng la fata sau băiatul
gazdă, aducând cu ei o cană de arpacaș (colivă).
La casa băiatului, băieții rostesc doi câte doi
următoarele cuvinte:
-Te prinzi văr cu mine?
-Mă prind, mă prind!, iar apoi în cor:
-Ne prindem veri?
-Ne prindem, ne prindem!
După ce gustă din arpacaș, băieţii spun
în cor:
-Noi acuma vom pleca,/ Mâine ne vom revedea, /
Vom mânca toți laolaltă,/Fripturică minunată, /
Vom mânca şi uscățele,/Prăjituri, mere şi pere. /
Și-om pleca prin sat cântând,/ Pe mireasă
petrecând.
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După aceste cuvinte, băieții pornesc spre
casa fetei într-un alai asemănător celui de nuntă.
Băiatul gazdă este considerat mirele, acesta își
alege un naş sau doi, în funcție de câți prieteni
are. Pe drum aceștia rostesc diferite strigături
(specifice nunţilor din Tilișca) precum:
-Ușurel îs ușurel, /C-am mâncat carne de miel /
Și costiță de mieluță/ Şi lapte de la oiţe. / Nu vă
uitați că-s micuț,/ Ș-am dormit la oi desculț,/ Cu
capul pe muşuroi/ Şi cu ochii tot la oi./ Vin
ciobanii de pe munţi,/ Cu căciulile pe frunţi,/ Vin
ciobanii, vin în jos,/ Cu cojoacele pe dos./ Unde
se cotește râul/ Joacă tilişcanii brâul, / Unde se
cotește Lunca,/ Joacă tilişcanii sârba.
Fata gazdă este considerată mireasa şi, la
fel ca la băiat, este însoţită de fetele de aceeași
vârstă. Ele cântă:
-Cu cine te prinzi văruță?/ Cu tine şi cu Dumnezeu,/ Şi cu colăcelul meu,/ Cu grâu şi cu dumi-

cat/ Pentru rod cât mai bogat…
Urmează jurământul prin care fetele promit că vor fi pentru totdeauna văruțe: Fi-vom
văruțe?/ Fim-vom fi./ Până când?/ Până în
ceasul ce-om muri.
După aceste cuvinte, fetele servesc şi ele
din arpacaș. Băieții, ajunşi la fata-gazdă (“
mireasa”), le servesc pe fete cu bomboane şi le
împart flori. Apoi ies la joc şi petrec până seara.
Stolnicul – la Tilişca
Stolnicul este un alt obicei specific
comunei Tilișca, dar din păcate, din anul 1993
nu se mai practică în comuna noastră. În trecut,
la fiecare nuntă fată primea zestre de la părinţii
săi - stolnicul. Acesta era așezat într-un car tras
de boi şi era însoţit de băieții care erau rude cu
mireasa spre casa mirelui.

Bianca-Maria Bratu, clasa a XI-a G
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Literatura studiată în liceu este produsul unui canon literar, adică un set de opere recunoscut ca fiind important de o anumită comunitate. Canonul se schimbă de-a lungul timpului,
pentru că gusturile, tendinţele, valorile, orizontul cultural în general se schimbă. Au evoluat
însă şi s-au diferenţiat aproape exploziv şi sentimentele, aceasta datorită cunoaşterii umane
care a progresat imens, cât şi evoluţiei sociale care, de asemenea, a înregistrat modificări fundamentale.
Societatea contemporană este profund diferenţiată, adeseori sfâşiată de contradicţii,
inegală din punctul de vedere al dezvoltării sociale şi deci inegală şi din punctul de vedere al
culturii şi receptivităţii la cultură. Literatura, reflectând raporturile individului cu societatea,
nu poate fi privită ca un sistem unitar, fenomenul literar trebuie înţeles profund diferenţiat.
Astăzi nu mai suntem doar cetăţenii României, ci şi ai Europei, drept pentru care avem
nevoie de un nou canon literar, un canon european care să reflecte evoluţia comunităţii, a gândirii şi valorilor umanităţii.
Vă prezentăm mai jos rezultatele unui studiu realizat în rândul elevilor de la Colegiul
Naţional „ Octavian Goga ” (clasa a XI-a A, clasa a XII-a B) pe baza unui chestionar al Centrului Interdisciplinar Tudor Vianu - din cadrul Universității din București - şi al Universităţii din
Roma privitor la:

PARTEA I

Mihai Eminescu
I. L.Caragiale şi George Bacovia
M.Cărtărescu
T. Arghezi, Lucian Blaga, Camil Petrescu, M.Eliade
Nichita Stănescu
I.Slavici, M.Preda
L.Rebreanu
I.Barbu, M.Sadoveanu, G.Călinescu
I.Creangă
M.Ivănescu, M.Mălaicu-Hondrari, A.Marinescu

Luceafărul
Ion
Enigma Otiliei, O scrisoare pierdută
Patul lui Procust
Moromeţii, Baltagul
Moara cu noroc, Maitreyi
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
Levantul
Amintiri din copilărie
Memento mori, Plumb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Romeo şi Julieta
Război şi pace
Hamlet,Mândrie şi prejudecată, Iliada
Pe aripile vântului, Mizerabilii
Anna Karenina
Crimă şi pedeapsă, Idiotul
Dama cu camelii
Don Quijote de la Mancha, Roşu şi negru, Numele trandafirului, Maestrul şi Margareta
Fraţii Karamazov
Faust, Ciuma

Maitreyi
Enigma Otiliei
Ion, Baltagul
Patul lui Procust, La Medeleni
Moromeţii, Pânza de păianjen

1
2
3
4
5

Mândrie şi prejudecată
Romeo şi Julieta
Crimă şi pedeapsă, Mizerabilii
Război şi pace, Raţiune şi simţire
Maestrul şi Margareta, Hamlet, Portretul lui Dorian Gray

1
2
3
4
5

Mândrie şi prejudecată, Alchimistul
Codul lui Da Vinci, Jane Eyre, La răscruce de vânturi
Maestrul şi Margareta, Marile speranţe, Biblia
Romeo şi Julieta
Un veac de singurătate

1
2
3
4
5
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTEA A II-A
Care sunt personajele -din opere ale literaturii europene - care v-au făcut cea mai puternică
impresie?
Arturo Bandini
Anna Karenina
Pip (Phillip Pirrip)
Robinson Crusoe
Ofelia
Romeo
Anna Frank
Elizabeth Bennet
Domnul Darcy
Maestrul
Margareta
Azazello
Tess d'Urberville
Hamlet
Jean-Baptiste Grenouille
Care sunt cele mai importante sentimente pe care le-ai identificat în literatura europeană?
Iubire
Tristeţe
Dezamăgire
Extaz
Singurătate
Teamă
Revoltă
Loialitate
Prietenie
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Care sunt cele mai importante emoţii/
reacţii pe care le-ai trăit în urma lecturii unei cărţi din
literatura europeană?
Tristeţe
Compasiune
Fericire
Bucurie
Dezgust

În opinia ta, care sunt cele mai importante
valori pe care le-ai recunoscut în literatura europeană?
Voinţă
Independenţă
Individualitate
Onestitate
Dreptate
Respect
Credinţă
Loialitate
Demnitate
Altruism
Iubire de familie/ semeni
Patriotism
Cultură
Istorie
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În opinia ta, care sunt mesajele negative transmise de literatura europeană?
Nedreptatea
Răzbunarea
Iubirea imposibilă
Egoismul
Neîncrederea
Rasismul/ discriminarea
Violenţa
Intoleranţa
Dezumanizarea
Ignoranţa
Nu sunt.

Literatura reprezintă specificitatea umană în cel mai înalt grad, impulsionează
sensibilitatea şi educă prin forţa exemplului particular. Ea formează atitudini şi comportamente. Dincolo de rolul formativ, literatura oferă soluţii şi sugestii pentru problemele
unor comunităţi şi societăţi care au cunoscut experienţe similare.

Diana Merlan, Roxana Boica, Ariadna Fulea - clasa a XI- a A
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Halucinaţiile, în general, arată natura creatoare a episoadelor perceptive. O halucinaţie este
un episod perceptiv care este acceptat ca real, deşi
nu corespunde realităţii. Prin această definiţie, un
vis este o halucinaţie pentru că, în mod normal, cineva care visează crede în visul său în timpul somnului. Halucinaţiile se produc, de asemenea, în starea de veghe, chiar şi în cazul oamenilor normali.
Ai putea să auzi că te strigă cineva, deşi nimeni nu
o face. Aceasta este o halucinaţie auditivă obişnuită.
Sau ai putea întrezări o pereche de pantaloni lăsată
pe scaun, confundând-o pentru un moment cu persoana care stă pe scaun. Aceasta este o halucinaţie
vizuală. Oamenii adesea „văd ceva cu coada ochiului” până când se întorc, privesc mai bine şi realizează că acolo este cu totul altceva.
Halucinaţiile tind să fie evenimente unice,
individuale, private. Este greu să le reproduci sau
să le analizezi. Persoanelor înalt hipnotizabile li se
poate induce să aibă halucinaţii vii ca şi cum visează, dar este un fenomen rar printre cei care pot fi
hipnotizaţi. Halucinaţiile de lungă durată sau persistente în starea de veghe sunt cu adevărat anormale şi, de obicei, arată un dezechilibru sever la
nivelul creierului, precum schizofrenia.

Iluzia este diferită de halucinaţie. Iluziile sunt erori persistente produse de un stimul din mediu. Poţi să fixezi cu atenţie o iluzie şi ea să nu dispară. Oameni diferiţi o pot
vedea fiind în stare de veghe şi de acţiune.
Bagajul cultural şi concepţia despre lume nu
afectează majoritatea iluziilor vizuale. Chiar
şi animalele văd iluzii mai mult decât oamenii,
aşa încât acestea pot fi provocate prin introducerea de condiţii inteligente de testare.
Imaginea de mai sus arată iluzia
”spiralei false” a lui Fraser realizată în 1908.
Figura arată ca o spirală, dar de fapt conţine
cercuri concentrice. Dacă urmăreşti linia unui
cerc, poţi constata că nu este de fapt o spirală.
Ce o face să arate ca o spirală? Fiecare cerc
este format din segmente repetate ce conduc
privirea spre interior (în sensul acelor de ceasornic) sau spre exterior (invers sensului acelor de ceasornic), aşa încât ochii tind să sară

din inel în inel mai mult decât ar fi făcut-o
dacă ar fi urmărit o spirală. Oricum, chiar şi
după ce ştii că nu este o spirală, iluzia persistă.
Iluziile şi halucinaţiile produc o activitate a creierului vizibilă în imaginile ce scanează creierul. Activitatea este ceea ce se formează în urma percepţiei şi experienţei unei
persoane, nu ceea ce este ca atare în lumea
exterioară. De exemplu, halucinaţiile ce presupun voci sunt acompaniate de activitate în
aria vorbirii sau auditivă a creierului. Iluzia
unui triunghi (ceea ce pare să fie un triunghi
deşi urmând conturul nu este aşa) produce
aceeaşi activitate în creier ca şi vederea unui
triunghi adevărat urmând conturul. Ne putem aştepta ca iluzia lui Fraser să producă
aceeaşi activitate a creierului ca şi percepţia
unei spirale autentice , mai degrabă decât ca
şi percepţia unor inele concentrice.

Rareş Gligor, clasa a XI-a G
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„Cred că avem cu toții niște fotografii în
minte pe care am fi vrut să le facem, e imposibil
să nu fie așa. Mi-a venit ideea pur și simplu
gândindu-mă la orele lui de veghe, la ce-ar fi
făcut lunetistul în ascunzătoare pândindu-și prada și mi - a venit ideea asta că s-ar gândi, și-ar
aminti și că la un moment dat i-ar plăcea să aibă
o fotografie la el pe care n-o avea. După aceea a
fost simplu să trec la un album cu poze fictive.
Spre bucuria mea mai mulți cititori mi - au spus
că și ei au în cap întotdeauna un album cu poze
fictive. Astfel de imagini au forță prin absență.
Cred că amintirile puternice sunt cele care există
doar în mintea noastră, cu tot riscul de a deveni
false, pentru că avem tendința în timp de a le
îmbunătăți”. ( Marin Mălaicu – Hondrari)

Am citit recent „Lunetistul” de Marin
Mălaicu – Hondrari şi mi s-a părut că este
una dintre cele mai bune cărţi de proză din
literatura contemporană română. Are frumuseţea prozei lui Bolaño. Personajul principal
din „ Lunetistul” avea un „Album cu poze pe
care nu le-a făcut niciodată”, album care conţinea atât imagini din trecut, cât şi lucruri
care şi-ar fi dorit să i se întâmple. Pur şi simplu, cum îşi amintea câte ceva scria spre
exemplu „ Aris pe sanie” pe un bileţel şi îl lipea în album.
Înăuntrul fiecăruia, cred eu, există un
astfel de album în care trecutul şi nu viitorul,
ci ceea ce sperăm într-un anumit moment să
fie viitor şi nu a fost se îmbină. Ce poate fi
mai frumos decât un album care să conţină
imaginea casei noastre iarna, respiraţiile
noastre dimineaţa, pielea mea roşie după un
duş fierbinte, pastilele din geanta mamei, fratele meu zicând „pasiterie” în loc de patiserie,

tata, amuzat de vărsatul de vânt făcut la o
vârstă înaintată, mama având grijă de tata,
mama având grijă de noi[…]?
Cred că aşa lucrează mintea umană.
Cred că eternitatea cu lumile ei sunt o serie de
fotografii mentale pe care le purtăm cu noi
oriunde. Şi mai cred că există un mecanism de
curăţare, pentru că, după o vreme, începi să
uiţi şi să le înlocuieşti. Să înlocuieşti imaginea
cu tine rupându-ţi piciorul pe când schiai cu
imaginea cu tata făcând fotografii polaroid cu
tine când învăţai să schiezi, camera ta goală şi
tristă cu imaginea camerei voastre cu un singur dulap în care v-aţi înghesuit lucrurile,
lacrimile tale cu lăbuţele unui pui de pisică
încolăcindu-se în jurul încheieturii mâinii
stângi.
Deci da, în noi purtăm fotografii trecute, viitoare, fotografii frumoase, fotografii
care nu s-au întâmplat niciodată.

Cătălina Stanislav, clasa a XII-a B
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Cerul este în flăcări, arde ca în fiecare seară, se maltratează de durerea sufletească pe
care o poartă privind lumea. Soarele, sau ce a mai rămas din el, străluceşte atât de tare încât
aura lui străbate mii de kilometri.
Marea este albastră, cu mici dâre sângeroase care pică din cer. Soarele se oglindeşte în
mare, se vede o imagine bruiată, de neînțeles. Valurile şterg urmele lăsate în ziua precedentă,
lin şi suav. Briza specifică zonei îşi face loc printre celelalte elemente naturale.
Da! Sunt pe malul Mării Negre, în mijlocul verii, stau pe mal şi privesc cum natura se
joacă cu sufletul meu pierdut. Mă săturasem de cutiile de chibrituri care împânzeau oraşul. Mă
săturasem de asfaltul fierbinte şi rigid, doream să simt nisipul cum îmi gâdilă tălpile, doream
să văd răsăritul şi asfințitul cum se reflectă în mare. Briza maritimă care nu se simţea în oraş o
găseam aici. Eram fericită pentru că în sfârşit puteam trăi aici ce nu găseam în oraş.

În momentul acela, când soarele era aproape de a fi înghiţit cu totul de mare, eu m-am
întins pe nisipul fierbinte, am închis ochii şi...
I-am deschis, soarele încă se mai chinuia să se elibereze din strânsoarea mări. Cerul era
încă roșu, iar marea oglindea soarele. Luna se vedea din partea opusă perfect.
Un băiat, adolescent, se plimba pe lângă mare lăsând urme apăsate, pe care marea le
ştergea apoi cu puterea ei. Băiatul părea să fie cu un an -doi mai mare decât mine. Era brunet
cu părul lung şi puţin ondulat la vârfuri, iar corpul avea o formă frumoasă - bine făcut, drept,
cu umeri laţi. Purta un tricou negru cu o inscripţie mică, pantaloni lungi negri, iar în mâna
stângă îşi ținea şlapii.
Brusc a schimbat direcţia. Se îndrepta spre mine acum. Aşa am putut să îi văd ochii
negri şi pătrunzători şi buzele lui bine conturate. Fără să realizez, am rămas holbându-mă realmente la el.
Odată ajuns în dreptul meu s-a aşezat lângă mine şi mi-a spus:
-Yuri. Încântat.
-Anonimus, am răspuns eu repede încercând să par cât se poate de distantă şi neinteresată.
Auzind asta a început să râdă şi am continuat aşa câteva minute, apoi privind cerul a
început să vorbească, mai mult pentru el:
-Cerul e aşa de sângeros, pe vremuri asta înseamna moarte de om, acuma ce ar putea însemna?
Nu am vrut să îi răspund, pentru că nu ştiam ce i-aş putea spune, aşa că am propus ceva diferit:
-Haide să ne plimbăm, am păzit destul soarele, am spus puţin ironică.
M-a privit atent. Părea pierdut, parcă i-aş fi cerut însăşi viaţa, aşa că fără să mai stau
mult pe gânduri am continuat:
-...sau putem sta aici, probabil că tu te-ai plimbat şi vrei să îţi tragi sufletul...
-Să îmi trag sufletul, a confirmat el stăruitor.
Din momentul acela nu a mai scos un cuvânt, privea pierdut spre apus, iar eu priveam
pierdută spre el. Într-un final el s-a întors spre mine, a pus mâna în părul meu negru, m-a privit în ochi şi a spus:
-Cum am ajuns eu, un ciudat să stau lângă tine, îţi va părea rău că m-ai cunoscut,
curând.
Nu înțelegeam de ce îmi va putea părea rău, în momentul acela eram fericită cu el, cu el
lângă mine...
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- Îmi va părea rău când vei pleca, îmi va părea rău dacă nu ne vom mai vedea, i-am
răspuns șoptind fiecare silabă.
După ce am terminat ce aveam de zis, mi-a atins cu degetul buzele, şi-a închis ochii şi sa apropiat de mine, poveste finalizându-se într-un sărut. Eu m-am apropiat de el, iar el şi-a pus
braţul în jurul meu şi am rămas aşa ore în şir, până ce pe cer au apărut rând pe rând stelele,
până ce luna a devenit regină peste tărâmul întunecat. Îmi doream ca acest moment să nu se
termine dar el şi-a luat mâna, s-a ridicat în picioare şi m-a ajutat şi pe mine să o fac, apoi a
spus:
- Să îmi trag sufletul… nu te speria, vreau să îţi ofer ceva.
Pentru un moment nu ştiam la ce să mă aştept. L-am privit cu încredere, mă întrebam
de ce m-a atenţionat să nu îmi fie teamă, dar doream să aflu ce dorea.
M-a privit în ochii și şi-a dat jos tricoul. Atunci am observat ca în dreptul inimi avea un
tatuaj, o pentagramă care era incolor. Şi-a îndreptat ochii spre tatuaj şi cu ajutorul unei mici
atingeri tatuajul s-a înroşit, apoi pielea s-a desfăcut formând o gaură. M-am crispat. Îi puteam
vedea inima…
S-a uitat în ochii mei şi a zâmbit, mi-a prins mâna în strânsoarea mâinii lui, atingânduși inima cu ea. Priveam uluită iar el şi-a smuls inima din piept, mi-a pus-o în mâini zicându-mi:
- Inima mea, ți-o dăruiesc. Este numai a ta şi poţi face ce vrei cu ea, a făcut o pauză şi
apoi a şoptit: Mi-am tras sufetul.
Când i-am văzut inima pompând sânge deşi se afla în mâinile mele m-am speriat. Am clipit, dar când am deschis ochii el nu mai era lângă mine iar eu eram întinsă pe nisip şi priveam
cum soarele se zbătea să iasă din strânsoarea mării. În mâna stângă aveam un medalion în formă
de inimă pe care scria „Yuri”.
Premiul I la Concursul Marea și Marea…..

DENISA LAICAUF, CLASA XI-a B
PROFESOR COORDONATOR: ANDRA TISCHER
COLEGIUL NATIONAL „OCTAVIAN GOGA” , SIBIU
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Obişnuia să-mi povestească fără încetare despre fostele lui iubiri de-o vară, despre nopţile albe petrecute pe malul mării, înconjurat de străini şi îmbătat cu voie bună şi shot-uri de tequila; despre flăcările ce îmbrăţişau cu brutalitate pânza albastră a cerului, pentru ca mai târziu să se stingă încet sub linia orizontului, lăsând în urma sa nimic mai mult decât cenuşă presărată cu praf de stele şi inimi căutătoare de căldură…obişnuia să-mi spună atât de multe despre escapadele estivale, încât am ajuns să fiu geloasă pe propriile sale amintiri. Îl uram. Îi
uram iubirea pentru mare.

În mintea mea, el a rămas la fel: înalt,
enervant şi plin de viaţă. Restul sunt nimicuri. Ne-am întâlnit nicăieri şi ne petreceam
timpul peste tot. Eu eram un puzzle, el era o
carte deschisă. Ne trezeam deseori întrebându
-ne dacă batem un drum fără destinaţie şi cu
privirile pierdute ne admiram indiferenţi, ca
doi străini ajunşi din întâmplare în acelaşi pat
al apartamentului 22. Îmi căutam alinarea în
fiecare licărire a ochilor, dar singurul răspuns primit erau încreţiturile frunţii şi oftările pline de regret. Prezenţa sa mă-njunghia
mai puternic decât absenţa. Încet, încet, prăpastia dintre noi s-a adâncit, imaginea lui s-a
stins treptat, lăsând în urmă parfumul imprimat pe feţele de pernă. Acum, tot ce-a rămas
din noi sunt amintirile scrijelite în nisipul
cald al ţărmului, pictate pe sarea de mare şi
purtate de valuri spre tărâmuri inexistente.
Niciodată nu am crezut că voi ajunge să-i
moştenesc obsesia, până în momentul în care
am văzut-o prin ochii lui. Marea. Adevărata
sa iubire. Marea…
Timp de 4 ani am străbătut colţurile
lumii, într-o căutare inutilă pentru pace sufletească şi tot 4 ani am aruncat pe geamul acceleratului în momentul în care am decis să-mi
petrec restul zilelor tolănită pe pervazul unei
căbănuţe cu vedere spre ape neliniştite. Mai
neliniştite decât mine, mă îndoiesc, dar destul
încât să compenseze cu starea generală de
serenitate ce-ţi inundă simţurile din momentul în care păşeşti în cameră. La început priveşti temător pereţii mai albi decât voalul
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unei proaspete mirese, întrebându-te dacă nu
cumva ai mânjit un loc sacru prin simpla ta
prezenţă, dar încetul cu încetul, realizezi că
liniştea e cea mai sinceră mângâiere pentru
sufletele mai amare decât cafeaua fără zahăr…
Dimineţile le petrec în aceeaşi manieră
obsesivă: ceai, ţigări şi contemplări pe malul
mării. Exact ca el. Cu tălpile adâncite în nisip
gravez zâmbetele împărtăşite în momentele
noastre de nebunie temporară, în care nu
eram altceva decât doi copii îndrăgostiţi de
propria reflecţie într-o oglindă spartă. Eram
diferiţi. Eram atât de diferiţi şi totuşi atât de
asemănători prin simplul fapt că amândoi
uram ceea ce iubea celălalt. Eram sătui de
preocupările, pe care, cu timpul, am ajuns să
le moştenim; eram sătui unul de celălalt şi
totuşi voiam mai mult…şi încă vreau.
Câteodată mă cuprinde vinovăţia în
momentul în care îndrăznesc să spurc aerul
pur marin cu fumul ţigărilor, dar odată ce-mi
umplu plămânii cu otravă pură uit de toate
remuşcările… cel puţin până în dimineaţa
următoare. În unele feluri, mă asemăn mult
cu marea: nestatornică, rece, nepăsătoare;
uneori distructivă, alteori afectuoasă, înconjurată de oameni şi totuşi, mereu singură. Iubirea pentru mare nu e altceva decât iubire
de o vară: apare neanunţată, îşi construieşte
lăcaş în colţurile inimii şi pleacă fără remuşcări, lăsând în urmă ruinele carbonizate a
ceea ce era cândva căminul pasiunii.

Înăduşelile şi cârdurile umane ce bântuie plaja de la primele ore ale dimineţii încep
sa se diminueze odata cu lăsarea serii. După
un ultim spectacol de lumini, soarele se închină şi părăseşte scena în favoarea demonului
alb ce domină spaţiul cosmic prin prezenţa sa
impunătoare. Reflecţiile razelor în valurile
nestatornice ale apei par să fi fost create de
mintea ascuţită a unui tânăr poet şi pictate cu
măiestria lui DaVinci. Monştrii spumegând
de furie îşi demonstrează puterea ciocninduse cu stâncile bătrâne de pe mal, în timp ce
mici vieţuitoare caută adăpost sub mantaua
de nisip. E un peisaj ireal, desprins parcă din
vederile oferite cu un leu de vânzătorii ambulanţi. La fiecare miez de noapte, poţi auzi valurile plângând. La fiecare miez de noapte,
stau şi ascult valurile plângând…
Cutreier plaja desculţă, acoperită doar
de un şal ce flutură furios sub bătaia vântului
şi-mi desfată nările cu parfum de aer sărat.
Picioarele mi se afundă adânc în nisipul

umed, în timp ce-mi croiesc drum spre stâncile singuratice. E atât de linişte…
Vreau să iubesc marea, dar nu mă lasă.
Nu mă lasă pentru că egoismul nu-i permite
să-şi împărtăşească suferinţa. Nu mă lasă
pentru că nu-i pot desluşi strigătele de durere
din ecoul tăcerii. Nu mă lasă pentru ca îi face
plăcere să mă vadă târându-mi trupul prin
bucăţi de sticlă spartă doar pentru a petrece
câteva ore în tihnă pe rocile fierbinţi. Nu mă
lasă pentru că se teme că îi voi răpi mângâierea vântului şi căldura lunii. Nu mă lasă pentru că e ca mine… dar eu vreau să o iubesc
pentru ca el a iubit-o.
Aici e locul unde m-aş putea pierde şi aş
rămâne negăsită… Iubire, pasiune, speranţă,
dor, dezamăgire, furie, lacrimă, oboseală, tremur, judecată, moarte…şal alb uitat pe
stânci.
Iubesc marea, pentru că l-am iubit pe
el. Iubesc marea, pentru că suntem una şi aceeaşi. Iubesc marea, dar am uitat cum să înot.
Premiul I la Concursul Marea și Marea…..
Claudia Diana Coţovanu, clasa a XI-a B
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Felurile de mâncare denumite după oamenii politici ai sfârşitului de secol al
XIX-lea şi începutului de secol al XX-lea din România, ca şi după membrii Casei Regale, îşi au cu siguranţă locul într-o istorie a „înaltei bucătării” de la Bucureşti şi Iaşi. Prinţul Barbu Bibescu, Take Ionescu, Alexandru Marghiloman, Regina Elisabeta a României
şi-au găsit gloria în gastronomie, ca şi în istorie.
Şi pentru că trebuie să începem de undeva, luăm ca reper data de 29 decembrie
1893, ziua în care Regina Elisabeta a României împlinea 50 de ani. Carol I - care era de
altfel destul de cazon în relaţia lui cu fineţurile gastronomice,- ar fi cerut bucătarilor să
pregătească ceva special.
Tort „Carmen Sylva” cu ciocolată, a cărui reţetă originală se păstrează şi
astăzi.

Blat: 140 g unt, 140 g zahăr, 140 g ciocolată, 6 ouă, 90 g făină.
Crema: 100 g ciocolată, 100 g zahăr, 4
linguri de esenţă de cafea, 100 g unt, două
gălbenuşuri şi un dl unt moale (se pune
într-o bucată de pânză curată şi se frământă în mână până se înmoaie, ca plastilina).
Cum se prepară?
Indicaţiile apar în cartea de bucate a
„inspectoarei generale a învăţământului
gospodăresc”, Maria General Dobrescu:
“Se freacă untul cu zahărul, se adaugă ciocolata încălzită în cuptor, apoi se freacă o
jumătate de oră, se adaugă gălbenuşurile şi
albuşurile, spumă, cu faina. Se toarnă în
forma tapetată şi se coace la foc potrivit.
Se unge cu crema următoare: ciocolata cu
zahărul şi esenţa de cafea se fierb până
capătă aspectul unui sirop gros care se varsă fierbinte, picătură cu picătură, peste
gălbenuşuri, se amestecă bine şi se lasă să
se răcească; apoi se amestecă cu unt proaspăt spumos, care a fost frecat cu o lingură
de zahăr pudră, amestecate bine toate la un
loc, apoi se glasează şi se umple tortul. E
bine ca blaturile de la tort să fie stropite cu
rom”.
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Joffre & Tort joffre
Puţină lume ştie că delicatesa Joffre
are rădăcini româneşti, iar cofetarii parizieni au preluat-o!
Acest dulce este extrem de rafinat,
cu foarte multă ciocolată de calitate şi
pişcoturi fine, o delicatesă îmbrăcată întro peliculă crocantă de ciocolată, un desert
ideal pentru masa de Sărbători.
Ingrediente pentru pişcot:
4 ouă
4 linguri de zahăr
2 linguri de făina
2 linguri cacao
Ingrediente pentru cremă:
1 kg ciocolată neagră
2 l frişcă lichidă
3 linguri de cacao
Glazura de ciocolată:
300grame ciocolată neagră
200 grame de unt /margarină topite
Decor :
Praline cu rom
Praline cu brandy

Ioana Popoviciu, clasa a XI-a A

Concurs de Creaţie Plastică
,,Primăvara în ochii copiilor”
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CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ

EXPOZIŢIE FOTOGRAFICĂ
Premiul I
Cătălin Tăvală , clasa a XI – a F
Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, Sibiu

Premiul I
Nicole Şerban, clasa a X – a I
Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, Sibiu
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Coordonator: prof. Carmen Mărculescu

Ana-Maria Cofaru-Baciu , clasa a XI-a F
Lucrarea a participat la concursul de creaţie plastică
,,Pe urmele marilor scriitori” din cadrul Simpozionului Interjudeţean
,,Constantin Noica - Emblemă românească în cultura universală”
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