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Transformări le  pr in  care  a  trecut  , ,Arma 
Transmisiuni”, de-a lungul zecilor de ani de la înființare 
până a ajunge la ceea ce reprezintă astăzi, arma 
comunicații și informatică, sunt mai mult decât 
spectaculoase. Evoluția tehnologică, din ce în ce mai 
complexă, diversificarea tipologiilor conflictelor și 
mutarea acestora cu precădere în mediul urban, 
utilizarea științei și tehnologiilor avansate în scopuri 
distructive și letale din ce în ce mai diversificate, impun 
adaptări doctrinare, structurale și tehnologice oportune 
precum și reacții rapide și sigure ale instituțiilor care au 
misiunea de a asigura securitatea și apărarea națională. 
În acestă lumină se impune o transformare radicală a 
sistemului de educație, formare și instruire în arma 
comunicații și informatică adaptată noilor cerințe, 
pentru asigurarea sprijinului de comunicații și 
informatică (CIS) în exercitarea actului de comandă și 
control la toate nivelurile și în toate mediile ostile de 
desfășurare a conflictelor, care să formeze militari 
adaptați noilor condiții de ducere a luptei, capabili să-și 
îndeplinească misiunile într-un mediu de securitate 
caracterizat de un grad mare de impredictibilitate și în 
care evoluția tehnologică reprezintă în egală măsură 
oportunitate, dar și o amenințare. 

În anul 2019 se va pune în aplicare ,,Concepția de 
transformare a Comandamentului Comunicațiilor și 
informaticii”, document programatic, în urma căruia se 
va asigura o coerență și consistență în pregătire 
personalului de comunicații și informatică. 

Structurile de învățământ din subordinea CCI vor 
contribui la formarea resursei umane specifice armei 
comunicații și informatică din Armata României, prin 
parcurgerea studiilor de nivel liceal și postliceal, precum 
și prin dezvoltarea ulterioară a acesteia prin programe 
de formare iniț ia lă  ș i  continuă în  domeniul 
comunicațiilor, tehnologiei informației și apărării 
cibernetice.

Începând cu anul  2019,  Comandamentul 
Comunicațiilor și Informaticii va avea în subordine trei 
unități de învățământ de formare inițială și continuă:

● C o l e g i u l  N a ț i o n a l  M i l i t a r  ” T u d o r 
Vladimirescu” (CNMTV) – înființat prin transformarea 
Batalionului instrucție comunicații și informatică 
”Frații Buzești”, conform Ordinului ministrului apărării 
naționale nr. M.S.53 din 21.04.2016;

● Școala de aplicație pentru comunicații, 
tehnologia informației și apărare cibernetică 
(SACTIAC) – înființată prin transformarea Centrului 

General-maior VALENTIN BECHERU, 
Comandantul Comandamentului comunicațiilor și 
informaticii (locțiitor al șefului Statului Major al 

Apărării pentru Tehnologia informației)

de instruire pentru comunicații și informatică 
”Decebal”, conform Ordinului ministrului apărării 
naționale nr. M.165 din 20.09.2018;

● Școala militară de maiștri militari și subofițeri 
pentru comunicații, tehnologia informației și apărare 
cibernetică (SMMMSCTIAC) - înființată prin Ordinul 
ministrului apărării  naționale nr.  M.227 din 
19.12.2018.

Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” 
este un furnizor de servicii educaționale care asigură 
dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie și 
formarea celor specifice profilului militar și specializării 
matematică-informatică, din perspectiva accederii 
absolvenților în instituțiile de învățământ militar 
superior sau postliceal. Deși este un liceu de specializare 
matematică-informatică, se dorește intensificarea 
pregătirii în domeniul IT și a cunoașterii limbii engleze a 

Rolul învățământului în Concepția de transformare a 
Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii

elevilor, prin creșterea numărului de ore de pregătire în 
cele două domenii din curriculumul la dispoziția școlii. 
Pe linia intensificării pregătirii în domeniul IT, având ca 
bază și ordinul șefului Satatului Major al Apărării de 
digitizare a procesului de învățământ în cadrul colegiilor 
naționale militare și de constuire a unei biblioteci 
virtuale, se înscrie și achiziția de laptopuri de către 
Comandamentul comunicațiilor și informaticii, pentru 
fiecare elev din CNMTV, cu care aceștia se vor conecta la 
biblioteca virtuală constituită.

Deși ne aflăm doar în al treilea an de existență a 
colegiului de la reînființarea sa din anul 2016, 
rezultatele obținute la învățământ, la concursuri și 
olimpiade atât naționale cât și internaționale au fost 
dintre cele mai bune. În anul școlar 2017-2018, în urma 
parcurgerii tuturor etapelor și a susținerii probelor, 
elevul Barbu Cornel-Victor din CNMTV a fost declarat 
admis la United States Naval Academy, promoția 2018-
2022 și, în același an școlar, gradul de promovabilitate 
la bacalaureat a fost 100%.

Școala militară pentru maiștri militari și 
subofițeri pentru comunicații, tehnologia 
i n f o r m a ț i e i  ș i  a p ă r a r e  c i b e r n e t i c ă 
(SMMMSCTIAC) va fi unicul pol educațional de 
instruire pentru formarea și perfecționarea în mod 
unitar a maiștrilor militari și a subofițerilor din arma 
comunicații și informatică, din toate structurile 
Ministerului Apărării Naționale și componentele 
Sistemului Național de Securitate. SMMMSCTIAC va 
asigura formarea inițială prin pregătirea postliceală a 
maiștrilor militari și a subofițerilor din arma 
comunicații și informatică ca luptători, lideri ai 
structurilor de la baza ierarhiei militare și specialiști în 
exploatarea, repararea, întreținerea tehnicii și 
echipamentelor din dotare, potrivit nevoilor armatei și a 
altor beneficiari, atât la pace, cât și la criză și război, 
precum și participă la formarea profesională și continuă 
a personalului din arma comunicații și informatică. 

Pentru pregătirea inițială a maiștrilor militari din 
arma comunicații și informatică, Școala militară de 
maiștri militari și subofițeri pentru comunicații, 

tehnologia informației și apărare cibernetică va asigura 
pregătire postliceală pentru calificarea profesională de 
maistru telecomunicații, iar pentru subofițeri calificarea 
profesională de tehnician electronist telecomunicații.

Școala de aplicație pentru comunicații, 
tehnologia informației și apărare cibernetică 
participă la formarea profesională inițială a ofițerilor, 
maiștrilor militari și subofițerilor, precum și la formarea 
soldaților și gradaților profesioniști și a rezerviștilor 
voluntari din arma comunicații și informatică și 
realizează dezvoltarea profesională continuă a acestor 
categorii de militari și a specialiștilor din Ministerul 
Apărării Naționale și din Sistemul Național de 
Securitate.

Cele două structuri postliceale, de formare inițială și 
continuă, vor funcționa pe o platformă logistică comună 
și vor contribui la crearea unei platforme integrate și 
individualizate pentru comunicații, tehnologia 
informației și apărare cibernetică, în cadrul campusului 
integrat militar de instruire, care va fi comun cu cel al 
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (AFT).

Totodată, Școala de aplicație pentru comunicații, 
tehnologia informației și apărare cibernetică va 
colabora cu AFT, Academia Tehnică Militară și 
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” pentru 
dezvoltarea competențelor practic-aplicative ale 
ofițerilor din arma comunicații și informatică. 

În scopul creșterii calității și a asigurării caracterului 
practic-aplicativ al procesului de învățământ din cadrul 
celor două școli, unor unități din subordinea CCI și altor 
structuri din Armata României li se vor atribui misiuni 
de sprijin al procesului de învățământ.

Concluzionând, subsistemul de învățământ militar 
în arma comunicații și informatică, trebuie să aibe ca 
p a r t i c u l a r i t a t e ,  p e  l â n g ă  e x i g e n ț e l e  s o c i a l e 
contemporane privind educația tinerelor generații, 
obiectivitate în evaluare, militari bine instruiți și 
pregătiți, specialiști capabili să se integreze cu 
randament și spirit creator în structurile sistemului 
național de securitate.

Rolul învățământului în Concepția de transformare a 
Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii
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1918-2018. În acest an unic pentru România, anul 2018, îi omagiem pe cei care, 

acum 100 ani, au reușit să realizeze un vis aparent imposibil: unirea tuturor 

românilor. Este un motiv de sărbătoare. Miracolul Marii Uniri nu s-a făcut în 

condiții ușoare, însă au reușit pentru că au acționat împreună.

  Noi, tinerii panduri,  omagiem anul acesta mari figuri naționale: gânditori, 

oameni politici, militari sau simpli cetățeni care au reușit să pună totul în slujba unui 

țel: un stat unitar, democratic și o casă mare pentru o mare familie: România Mare. 

Moștenirea pe care ne-au lăsat-o nu este doar un cadou, ci și o datorie. Aceea de a 

hrăni și crește, zi de zi, prin faptele modeste ale fiecăruia, avuția comună. A omagia 

cum se cuvine înaintașii înseamnă înainte de orice a omagia spiritul lor.

A fi uniți  înseamnă  a defini și a păstra un sanctuar sufletesc comun: România, a 

simți românește, a fi român.

A fi român înseamnă  a interioriza în lăcașul adânc al simțirii tale  

plaiul mioritic, piciorul de plai, gura de rai,  brăzdate de izvoarele ce plâng 

în  vale. A fi român înseamnă a ști să asculți dorul pădurii de argint ce se 

leagănă în vânt, a vibra la tânguiosul sunet al buciumului. A fi român 

înseamnă a te pierde pe mișcătoarele șesuri, în verdele imperiu, vegheat 

de luna cea sfântă și clară, sub cerul înalt cu stele ce scapără-n cale. A fi 

român înseamnă a te îmbăta de mireasma teiului, a salcâmului. Şi pentru 

că plaiul acesta, cumpăna apelor sale, curțile dorului său, minunatele sale 

fecioare ce pun pe frunțile  porților laur, pentru că toate acestea trebuiau 

sa poarte un nume, s-au numit ROMÂNIA.                        

Bianca ANTOFIE, clasa a XII-a B

4

La ceas aniversar: 
Centenarul  Marii Uniri

VIAŢA ȘCOLII

În mod sigur, centenarul este un recurs la 
memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor 
și o cuvenită reverență față de jertfele lor de pe 
câmpurile de luptă. Centenarul s-a constituit 
într-un moment de reflecție profundă a 
societății românești care a împletit fericit o 
sumarizare a progreselor realizate de România 
în cei 100 de ani scurși de la Marea Unire cu 
nevoia de a privi spre viitor și a proiecta, de ce 
nu, următorii 100 de ani. 

Credința, familia, patria și pacea 
sunt cele patru cuvinte și valori care au trasat 
programatic cadrul manifestărilor prilejuite de 
Centenarul Marii Uniri, desfășurate de elevii 
C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l  M i l i t a r  , , T u d o r 
Vladimirescu”.

C o l e g i u l  N a ţ i o n a l  M i l i t a r  , , Tu d o r 
Vladimirescu” a participat la manifestările care au 
marcat împlinirea unui veac de la încheierea Primului 
Război Mondial și de când orașul Iași a fost, vreme de 
doi ani, capitală de război, precum şi un veac de la 
desăvârșirea statului național unitar român.

 Manifestările, sub genericul ,,Colegii 
Centenare la ceas aniversar”, au fost organizate de 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași şi au 
oferit participanților oportunitatea de a exprima, prin 
comunicări științifice, analize pertinente asupra 
devenirii propriilor lor școli, instituții emblematice 
de învățământ și cultură, de a reflecta asupra 
importanței educației continue în acord cu tendințele 
europene, iar acestea vor constitui volumul intitulat 
,,Colegii Centenare la ceas aniversar – Viaţa şcolii în 
vreme de război şi lupta pentru unitatea naţională. 
Istorie – Memorie – Renaştere” care va reprezenta, în 
premieră națională,  o sinteză de Istorie a 
Învățământului Preuniversitar Românesc.

 Profesorul Zamfirică Petrescu, directorul 
adjunct al Colegiului Naţional Militar ,,Tudor 
Vladimirescu” Craiova, a prezentat lucrarea ,, Liceul 
Militar D. A. Sturdza Craiova – un nou drum într-o 
Românie Mare”, iar eleva Bianca Gabriela Antofie a 
susţinut eseul „Amilcar C. Săndulescu – Fiul Eroului 
Necunoscut”.

Proiectul a prilejuit reuniunea la Iași a 
membrilor Alianței Colegiilor Centenare din 
România, asociație care ființează sub înaltul patronaj 

Centenarul Marii Uniri sărbătorit de elevii 
Colegiului Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”

al Casei Regale a României, ocazie cu care Colegiul 
Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova a 
primit din partea Primăriei Municipiului Iaşi diploma 
şi placheta jubiliare.

Alianța Colegiilor Centenare din 
România: Istorie… rădăcini… roboți… 

programare… viitor
Reprezentanții elevilor vladimirești au 

participat în perioada 23-25 noiembrie 2018,  la 
activitățile derulate în  cadrul proiectului 
„Rememorăm, Plantăm, Construim”, “IT&Science 
Roots”. Evenimentul a fost dedicat aniversării a 100 
de ani de existență a României Mari,  fiind  organizat 
de Alianța Colegiilor Centenare din România în 
colaborare cu alți parteneri și a avut loc la Colegiul 
Național „Unirea” din Focșani. 
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1918-2018. În acest an unic pentru România, anul 2018, îi omagiem pe cei care, 

acum 100 ani, au reușit să realizeze un vis aparent imposibil: unirea tuturor 

românilor. Este un motiv de sărbătoare. Miracolul Marii Uniri nu s-a făcut în 

condiții ușoare, însă au reușit pentru că au acționat împreună.

  Noi, tinerii panduri,  omagiem anul acesta mari figuri naționale: gânditori, 

oameni politici, militari sau simpli cetățeni care au reușit să pună totul în slujba unui 

țel: un stat unitar, democratic și o casă mare pentru o mare familie: România Mare. 

Moștenirea pe care ne-au lăsat-o nu este doar un cadou, ci și o datorie. Aceea de a 

hrăni și crește, zi de zi, prin faptele modeste ale fiecăruia, avuția comună. A omagia 

cum se cuvine înaintașii înseamnă înainte de orice a omagia spiritul lor.

A fi uniți  înseamnă  a defini și a păstra un sanctuar sufletesc comun: România, a 

simți românește, a fi român.

A fi român înseamnă  a interioriza în lăcașul adânc al simțirii tale  

plaiul mioritic, piciorul de plai, gura de rai,  brăzdate de izvoarele ce plâng 

în  vale. A fi român înseamnă a ști să asculți dorul pădurii de argint ce se 

leagănă în vânt, a vibra la tânguiosul sunet al buciumului. A fi român 

înseamnă a te pierde pe mișcătoarele șesuri, în verdele imperiu, vegheat 

de luna cea sfântă și clară, sub cerul înalt cu stele ce scapără-n cale. A fi 

român înseamnă a te îmbăta de mireasma teiului, a salcâmului. Şi pentru 

că plaiul acesta, cumpăna apelor sale, curțile dorului său, minunatele sale 

fecioare ce pun pe frunțile  porților laur, pentru că toate acestea trebuiau 

sa poarte un nume, s-au numit ROMÂNIA.                        
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În cadrul atelierelor de lucru au avut loc cursuri  
de programare a roboților utilizând diferite medii 
prietenoase și prezentări ale altor limbaje de 
programare – Python. Cei  pasionați de istorie au  
participat la secțiunea de comunicări în domeniu.

De asemenea, alături de ceilalți parteneri din 
proiect, am participat la  plantarea  unor  stejari  în  
parcul Colegiului Național ”Unirea” și am vizitat 
mausoleele Mărăști și Mărășești.  

„În cadrul acestei activități am avut ocazia de a 
vizita două din cele trei localități ce au reprezentat 
pentru ostașii noștri acum 101 ani „triunghiul morții": 
Mărăști ,  respectiv Mărășești .  Frumusețea 
arhitecturală îți taie respirația încă din primul 
moment. Vei vedea plăci memoriale cu numele 
soldaților căzuți acolo, nume care acum 101 ani erau 
oameni care aveau vise și aspirații asemenea nouă. 
Mausoleul de la Mărășești este simbolul sacrificiului 
tuturor soldaților români căzuți  și, în același timp, al 
roadelor sacrificiului acestora, o României a 
românilor. Sunt  onorat pentru că am avut prilejul de 
a participa la acest proiect, că am putut vizita în anul 
centenar locurile ce au făcut posibilă Unirea 
românilor din 1918 și că am avut deosebita plăcere 
de a interacționa cu elevi din întreaga țară, reuniți de 
această dată de "Alianța Colegiilor Centenare.” (Ioan 
Adrian Miuță, clasa a XI- a B) 

”Cu prilejul vizitei la Focșani am putut 
experimenta noi modalități de a programa un robot. 
Astfel, ne-am inițiat în utilizarea Microbit și am făcut 
cunoștință cu Ozo-bot, un roboțel simpatic  echipat 
cu senzori de culoare. Am primit sarcini de lucru 
privind programarea acestora. Pentru reușitele avute 
am fost premiați. Tehnologia nu se oprește din a 
evolua, iar odată cu ea și metodele de predare și 
învățare” (Mihai Andrei Pascu, clasa a XI-a C)

”Ac t i v i t ă ț i l e  d in  cadru l  p ro i ec tu lu i 
“IT&Science Roots” m-au marcat și m-au motivat și 
mai mult sa învăț informatică pentru că am avut 
ocazia de a aplica noțiunile studiate. În opinia mea, 
utilizarea unor mijloace diverse duc la motivarea 
elevilor astfel încât să-și perfecționeze competențele 
tehnice și digitale.” (Cosmin Gabriel Sitaru, clasa a 
XI-a E)

”Au fost câteva zile interesante din care mi-au 
rămas amintiri de neuitat. Am fost impresionat de 
vizita la  Mausoleele de la Mărăști și Mărășești. 
Acolo, sentimentul mândriei că sunt român a fost mai 
intens ca niciodată.”(Marian Pascu - clasa a XI-a A)

”Cele 3 zile petrecute la Focșani au fost 
extraordinare. Am învățat lucruri noi participând la 
diverse ateliere unde mi-am dezvoltat abilitățile 
tehnice. Din punctul meu de vedere, Ozobotul a fost 
cel mai interesant. Vizita de la Mausoleul de la 
Mărăști și Mărășești mi-a trezit un  puternic 
sentiment de mândrie națională.”(Radu Ududoi, 
clasa a XI-a C)

Mihai Andrei PASCU, clasa a XI-a C
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Un alt eveniment dedicat aniversării a 100 de 
ani de existență a României Mari a avut loc la 
București, unde s-au reunit căutătorii de comori ale 
spiritualității românești. Treisprezece colegii din 
București ,  Alba Iulia,  Breaza,  Câmpulung 
Moldovenesc, Oradea, Cluj-Napoca, Neamț, 
Constanța, Slatina și Craiova au redeschis porțile 
prieteniei chiar în capitală, pentru a împărtăși, în 
cadrul simpozionului „Comori ale spiritualității 
românești”, experiențe trăite, valori și tradiții, comori 
descoperite pe parcursul primului an al proiectului.

Activitățile simpozionului, găzduite de 
Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, au 
avut ca scop cultivarea interesului elevilor faţă de 
valorile spiritualității românești, îmbogăţirea 
orizontului cultural al acestora prin activităţi 
educative extracurriculare, educarea în spiritul 
protejării frumuseților naturii, dar și promovarea 
colaborării între elevii şi cadrele didactice din diferite 
unităţi de învăţământ.

Optsprezece elevi ai Colegiului Naţional 
Militar „Tudor Vladimirescu" din Craiova, Mara 
Belean, Dragoș Mihăiță Iriza, Ionuț Marciuc, 
Mihaela Drăgoi, Alina Duinea, Mihai Dumbravă, 
Octavian Pătru, Alexandru Mehedințu, Elena Nițoi, 
Claudiu Panal, Corina Stănciuc, Cristian Bucșa-
Miron, Maria Palaghia, Adela Pihotovschi, Bianca 
Antofie, Adrian Nedelcu, Robert Stănciugelu, Ioan 
Adrian Miuță, au devenit adevărați „căutători de 
comori”. Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși 
și Mănăstirea Prislop au fost cele două comori ale 
spiritualității românești pe care elevele Elena Nițoi și 
Bianca  Antofie  le -au  prezen ta t  în  cadru l 
simpozionului. Elevul Dragoș Mihăiță Iriza a fost 
premiat pentru activitatea de fotograf și cameraman 
desfășurată la atelierul mass-media din cadrul 
proiectului.

Cercul Militar din București a găzduit 
întâlnirea elevilor cu maestrul Dan Puric, dar și Balul 
căutătorilor de comori, iar Palatul Patriarhiei a 
găzduit întâlnirea elevilor cu Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel care i-a felicitat pentru implicarea în 
proiecte culturale, istorice și de ecologizare, pentru 
dragostea pe care o arată faţă de valorile eterne ale 
spiritualităţii creştine româneşti.

De asemenea, elevii au vizitat, cu acest prilej, 
câteva obiective turistice din capitală: Muzeul 
Național Cotroceni, Palatul Parlamentului, Muzeul 
Militar Național „Ferdinand I”.
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În pragul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, 
cincisprezece elevi ai Colegiului Naţional Militar 
„Tudor Vladimirescu” au participat la prima 
activitate a parteneriatului educaţional între colegiile 
naționale militare ,,Unitate în diversitate prin folclor, 
obiceiuri, tradiţii”, desfăşurată la Alba Iulia. Scopul 
parteneriatului iniţiat şi desfăşurat de către cele cinci 
colegii naţionale militare din ţară a fost acela de a 
trezi curiozitatea, de a dezvolta interesul elevilor faţă 
de valorile culturii naţionale şi de a experimenta 
bucuria de a fi împreună, în contextul ideii de unitate 
în diversitate. Proiectul îşi propune să readucă în 
actualitate multitudinea de elemente din zestrea 
universului folcloric, tipic zonei de provenienţă: 
momente cruciale din viaţa omului şi evenimente de 
peste an, cu tot ce implică tradiţia, portul popular, 
câmpurile lexicale specifice realităţilor lingvistice.

Pandurii au desfășurat activităţi ce au pus în 
lumină zestrea de tradiții și de obiceiuri ce constituie 
până astăzi semn al permanenței noastre pe aceste 
meleaguri.

Astfel, activitatea a debutat cu festivitatea de 
deschidere a parteneriatului, urmată de participarea la 
o emoţionantă lansare de carte – „Jurnal de război”, 
sub coordonarea lui Dan Drăgoi – la Complexul 
Museikon. În continuare, îmbrăcaţi în costume 
naţionale specifice zonelor de provenienţă, 
reprezentanţii celor cinci colegii au vizitat cetatea 
Alba Iulia şi au încântat trecătorii printr-o inedită 
paradă a portului popular românesc. Activitatea a 
culminat cu o şezătoare în care au fost prezentate 

costume populare, obiceiuri, tradiţii, diverse 
materiale specifice temei, toate însoţite de muzică şi 
joc. Ultima zi a fost dedicată vizitei la Muzeul Astra 
din Sibiu, unde elevii în costume populare au dat 
culoare şi au însufleţit clădirile cu stiluri arhitecturale 
originale foarte bine păstrate, amintind vizitatorilor 
de viaţa simplă a ţăranilor români de peste tot din ţară, 
de ocupaţiile şi de tradiţiile lor.

Alina DUINEA, clasa a XI-a A
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,,Un secol pentru România” - lecția de 
istorie

Apropierea centenarului Marii Uniri a fost un 
prilej pentru ca elevii vladimirești să își manifeste 
interesul față de istoria națională și în special față de 
evenimentele care au marcat evoluția ultimului secol. 
Filmul documentar ,,Un secol pentru România” i-a 
ajutat pe aceștia să înțeleagă și mai bine care au fost 
pentru români cele 10 priorități naționale ale 
ultimului veac. Totodată, filmul documentar 
prezentat de istoricul Adrian Cioroianu a stârnit 
dezbateri aprinse între elevii claselor a X-a și a XI-a. 
Aceștia s-au întrecut în a face aprecieri asupra celor 
zece priorități naționale ale României pe parcursul 
secolului al XX-lea și la începutul secolului al XXI-
lea și au avansat propuneri la întrebarea ,,Care va fi 
următoarea prioritate națională?” lansată de istoricul 
Adrian Cioroianu în cadrul prezentării.

Filmul documentar pe care l-am urmărit astăzi, 
,,Un secol pentru România”, prezentat de istoricul 
Adrian Cioroianu, ne-a ajutat să înțelegem istoria 
secolului XX. Împreună am parcurs 100 de ani de 
istorie a României, drum marcat de evenimente care 
au fost definite drept priorităţi naţionale. Dintre 
acestea trebuie amintite participarea României la 
războiul de întregire a națională, făurirea României 
Mari, centralizarea statală, războiul împotriva 
bolșevismului, regimul comunist, precum şi revenirea 
la democrație. A fost o prețioasă lecție de istorie! 
(Eduard Ene, clasa a X- a D).
 

100 de momente esenţiale din istoria 
românilor 

 Alături de colegi de-ai lor din Colegiul 
Naţional ,,Elena Cuza”, Colegiul ,,Ştefan Odobleja” 
şi Liceul de Arte ,,Marin Sorescu”, elevii vladimireşti 
au participat la activitatea ,,100 de momente esenţiale 
din istoria românilor”, organizată în parteneriat cu 
Radio România Oltenia Craiova. Participanţii au 
vizionat filmul realizat de Radio România Regional, 
pentru a marca 100 de ani de la făurirea statului 
naţional unitar român. În cadrul dezbaterii, elevii au 
apreciat iniţiativa radioului public de a organiza o 
expoziţie itinerantă prin care să prezinte oltenilor cele 
mai reprezentative momente care au marcat istoria 
acestui spaţiu, din antichitate şi până în prezent.
 

VIAŢA ȘCOLII
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România 100 - Destin şi Istorie

Pandurii au fost invitaţi de onoare ai elevilor 
Şcolii Gimnaziale Gheorghe Ţiţeica din Craiova. 
Mihaela Drăgoi din clasa a XI-a A şi Raul Pop din 
clasa a X-a E, au participat la activitatea organizată de 
profesorul pentru învăţământul primar Lucia 
Delevedova şi elevii pe care îi coordonează, cu 
prilejul marcării Centenarului. Astfel, sub genericul 
,,România 100 - Destin şi Istorie”, pandurii au 
prezentat celor mici importanţa evenimentului politic 
major al anului 1918: desăvârșirea statului național 
român, realizată prin unirea provinciilor românești cu 
România.
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„1 Decembrie - Sărbătoarea tuturor 
românilor”

 Sub egida centenarului Marii Uniri, la 
Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova s-a 
desfăşurat activitatea „1 Decembrie - Sărbătoarea 
tuturor românilor”. Activitatea a debutat cu  
prezentarea materialului „Unirea românilor, de la 
proiect politic la realizarea României Mari”, care a 
evidenţiat principalele momente din contextul istoric 
al momentului de la 1 Decembrie 1918. Următoarele 
două momente le-au interpretat pandurii vladimireşti. 
Astfel, eleva Mihaela Drăgoi a recitat poezia „Ostaşul 
şi drapelul” de George Coşbuc, simultan cu derularea 
prezentării PowerPoint „Unirea, idealul de veacuri al 
românilor”.

Următorul moment, sceneta „România şi 
timpul”, a fost susţinut de elevii Elena Niţoi, Mirel 
Nană, Patricia Spătaru, Mihaela Drăgoi, Mihaela 
Stănescu şi Delia Păuna de la Colegiul Naţional 
Militar „Tudor Vladimirescu”, care au impresionat 
publicul prin dramatismul redat şi prin interpretarea 
plină de patos. Programul artistic a continuat cu 

„1 Decembrie - Ziua Națională a 
României” - concurs de istorie

Pandurii au participat la a X-a ediție a 
concursului de istorie „1 Decembrie - Ziua Națională 
a României”, desfăşurat în cadrul manifestărilor 
dedicate Zilei Naționale a României care au avut loc 
în Municipiul Buzău. Un moment important l-a 
constituit premierea elevilor participanți. Astfel, 
elevul Ioan-Adrian Miuță, din clasa a XI-a B de la 
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, s-a 
numărat printre elevii premiați de general de brigadă 
Claudiu-Mihail Sava.

Concursul s-a desfășurat în perioada 26-28 
octombrie la Colegiul Național Militar „Dimitrie 
Cantemir” din Breaza și a fost organizat de Divizia 2 
Infanterie „Getica”, Fundația „Mareșal Alexandru 
Averescu”, în colaborare cu Fundația „General Ștefan 
Gușă”, Inspectoratul Școlar Județean Buzău și 
Consiliul Județean Buzău.
 
„Anul Centenar - Uniţi suntem mai buni”

Elevii Colegiului Naţional Militar ,,Tudor 
Vladimirescu" au desfăşurat o serie de activităţi în 
cadrul proiectului educaţional ,,Anul Centenar - Uniţi 
suntem mai buni”, în parteneriat cu elevii de la Liceul 
Tehnologic Transporturi Căi Ferate. 

În cadrul activităţii desfăşurate într-un loc plin 
de istorie, pandurii au evidenţiat importanţa 
evenimentului istoric de la 1918 şi au prezentat un 
scurt program de cântece patriotice. Momentele au 
fost cu atât mai emoţionante pentru panduri cu cât în 
actuala clădire a Liceului Tehnologic Transporturi 
Căi Ferate, în 1881, se înfiinţa Şcoala Fiilor de 
Militari, transformată în 1902 în Gimnaziul Fiilor de 
Militari şi devenită, la 1 aprilie 1914, Liceul Militar 
D. A. Sturza.
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interpretarea unor cântece populare la care 
protagonişti au fost elevii Colegiului „Ştefan 
Odobleja”. Activitatea s-a încheiat cu un flash mobe, 
în curtea liceului, unde a fost recreată harta României 
Mari, iar elevii, unii alături de ceilalţi, îmbujoraţi de 
frig şi de emoţie, au scandat la unison ,,La mulţi ani, 
România!”, eliberând în văzduh baloane tricolore.

„Centenarul Marii Uniri” – expoziţie de 
pictură

 Elevii Colegiului Naţional Militar ,,Tudor 
Vladimirescu" împreună cu colegi din alte 
optsprezece instituţii de învăţământ liceal şi 
gimnazial din Craiova şi Podari au realizat Expoziţia 
,,Centenarul Marii Uniri”. Expoziţia a fost deschisă în 
holul central al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Mihaela DRĂGOI, clasa a XI-a A
Elena NIŢOI, clasa a XI-a D
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1 Decembrie 2018: 
100 de ani de Românie unitã, 

100 de ani de Românie modernã!

În această zi de 1 Decembrie 2018, noi, elevii 
Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu”, 
am avut ocazia să retrăim și să trăim momente 
istorice: prezentarea onorului în cadrul ceremoniilor 
organizate în Piaţa “Alexandru Ioan Cuza” din 
Craiova și la Arcul de Triumf din București, defilarea 
în ținute militare specifice celor două războaie 
mondiale, spectacolul artistic realizat de corul 
Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu” 
alături de studenți craioveni reuniți de la cinci școli de 
dans din Craiova, de artiștii de la Ansamblul Folcloric 
Maria Tănase și de cei de la Muzica Militară din 
cadrul Garnizoanei Craiova, dar și grandiosul 
spectacol eveniment „100 pentru România – Teatru 
documentar”, organizat de Teatrul Național din 
Craiova, la care invitaţi speciali au fost şi 28 de 
panduri ai colegiului nostru. 

Amploarea evenimentelor a fost copleșitoare. 
O mare desfășurare de forțe, o pagină de istorie din 
care făceam și noi parte. O misiune importantă ne 
fusese încredințată. Ne-am simțit extrem de onorați să 
fim în centrul evenimentelor în cea mai importantă zi 
din istoria României. Iată-ne defilând mândri și 
încrezători în fața celor mai importanți oameni ai 
țării, în fața a mii de oameni care ne priveau cu 
admirație, așa cum altădată îi privem și noi pe cei ce 
defilau, dorindu-ne să fim în locul lor, în fața 
României întregi, iată-ne reconstituind istoric faptele 
petrecute în urmă cu un veac, recreând cele mai 

importante momente din istoria națională care au 
condus la Marea Unire. Am fost transpuși cu 100 de 
ani înapoi în istoria noastră, am simțit asprimea 
drumului parcurs de eroii neamului nostru pentru a 
atinge idealul Unirii, am trăit cu emoție și mândrie 
prezentul.

O zi unică… tot ce vedeam în jurul meu 
purta nuanțele tricolorului. 

(Stănucă Monica, clasa a X-a C)

1 decembrie 2018. Ora 6 dimineața. Așteptam 
nerăbdător să plec la defilare. Mi-am aranjat 
exemplar uniforma, căci ea este oglinda noastră. 
Inima îmi bătea foarte tare. Emoțiile mă invadaseră. 
Doar gândul că îmi servesc patria mă îmbărbăta. 
(Dincuțoiu Gabriel, clasa a X-a C)

Frigul îmi intrase în oase, dar iubirea pentru 
țara mea îmi încălzea sufletul. (Ciumală Valentin, 
clasa a X-a C)

Privirile a sute de oameni ațintite asupra 
noastră îmi dădeau un sentiment de nesiguranță, dar 
și de mândrie. (Simion Daniel, clasa a X-a C)

Eram atât de emoționată...prima mea 
defilare...trăiam momente unice într-o zi unică. Un 
adânc sentiment de patriotism îmi invadase sufletul, 
încât tot ce vedeam în jurul meu purta nuanțele 
tricolorului. (Stănucă Monica, clasa a X-a C)
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Cornel Barbu

Harta evenimentelor dedicate Centenarului 
Marii Uniri a fost completată cu un spectacol 
grandios organizat de Teatrul Național din Craiova, la 
care invitaţi speciali au fost şi 28 de panduri ai 
colegiului nostru. Spectacolul eveniment „100 pentru 
România – Teatru documentar” a fost parte din 
proiectul „100 pentru România”, finanțat de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, și sprijinit 
de partenerii: TVR Craiova, Consiliul Județean Dolj, 
Primăria și Consiliul Local Craiova, Muzeul Olteniei, 
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” 
Craiova, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Craiova. Acest spectacol de teatru istoric, 
documentar și artistic, a impresionat prin recrearea 
unora dintre cele mai importante momente din istoria 
națională care au condus către momentul Unirii 
Transilvaniei cu România. Costume recreate după 
vechi fotografii, puști special comandate în Filipine, 
machiaje minuțios realizate, care durează și o oră și 
jumătate pentru un actor, defilări cu torțe ale 
Jandarmeriei, aproape 100 de artiști în scenă și câteva 
luni de documentare pentru reconstituirea istorică a 
faptelor petrecute în urmă cu un veac – astfel au 
rezumat evenimentul reprezentanții instituției. 
Protagoniști au fost și 28 de elevi ai Colegiului 
Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, 
iar pentru că în spectacolul „100 pentru România – 
Teatru Documentar” s-a dorit nu numai respectarea 
adevărului istoric, ci și o doză cât mai mare de 
autenticitate, o investiție considerabilă s-a făcut în 
elementele de recuzită. După reprezentația unică din 
1 decembrie, toate costumele „soldaților” și cele 20 
de puști filipineze comandate special pentru 
eveniment urmează să ajungă în muzeul Colegiului 
Militar din Craiova.

100 pentru România
T e a t r u  D o c u m e n t a r

Cornel Barbu
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VIAŢA ȘCOLII

Am depus mult efort, orele de pregătire intensă 
m-au epuizat uneori, dar nu m-am dat bătut, mai ales 
că aveam un rol important, acela de comandant. 
Dacă eu mă dădeam bătut, le-aș fi transmis colegilor 
mei un sentiment de slăbiciune, iar acest lucru nu ne 
reprezintă. Am plecat la luptă cu același curaj pe care 
l-au avut strămoșii noștri în urmă cu 100 de ani 
pentru a realiza Marea Unire. (Leoveanu Nelu, clasa 
a X-a C)

Am avut ocazia unică de a recrea, alături de 
mari actori ai Teatrului Național ”Marin Sorescu” 
din Craiova, cele mai importante momente din istoria 
națională care au condus la Marea Unire. Nu a fost 
doar un joc de rol. M-am simțit ca un erou și sunt 
mândru de ce am realizat împreună cu colegii mei. A 
fost o onoare să joc în această piesă. Chiar dacă am 
jucat rolul unui neamț, acest lucru nu m-a făcut să-mi 
iubesc mai puțin țara. (Țurcanu Rareș, clasa a X-a C)

În timpul piesei m-am simțit ca în război. Am 
trăit cu adevărat frică și emoții. Purtam un adevărat 
război cu nemții. Îmi era teamă că voi greși, dar totul 
a venit de la sine. (Călușaru Victor, clasa a X-a C)

S-a tras cu arma în centrul Craiovei...și s-a tras 
bine...de către noi, bravii soldați panduri. (Iliescu 
Andrei, clasa a X-a C)

Noi, elevii Colegiului Național Militar ”Tudor 
Vladimirescu”, ne-am simțit extrem de onorați să 
facem parte din acest proiect, să creăm una dintre cele 
mai importante file de istorie a acestui neam. 

Ne-am simțit onorați să jucăm alături de nume 
mari ale teatrului românesc care au dat viață, în acea 
seară memorabilă, personalităților istorice ce au avut 
un rol decisiv în înfăptuirea idealului Unirii: Marian 
Politic - Regele Ferdinand, Alina Mangra - Regina 
Maria, Gavril Pătru - Ion I. C. Brătianu, Constantin 
Cicort - Generalul Berthelot, Eugen Titu - Dr. Iancu 
Flondor, Nicolae Vicol - P.P.Carp, Cosmin Rădescu - 
Nicolae Titulescu, Claudiu Mihail - Iuliu Maniu, Alex 
Calangiu - Iuliu Hossu, Dan Cornescu - Alexandru 
Marghiloman, Ştefan Mirea - Constantin Stere, 
Gabriel Marciu - Vasile Goldiş, Ştefan Cepoi - Dr. Ion 
Nistor, Dan Ivănesei - Ştefan Cicio Pop. 

Mulțumim întregii echipe de creație a spectaco-
lului: Alexandru Boureanu - regie, Diana Tănase -  
coregie, Raluca Păun - coregie, Luiza Enescu - costume, 
Mihai Dobre - muzica, Claudiu Vulpan - scenariu de 
luptă, Florin Constantinescu - concept video şi imagini, 
Beatrice Comănescu Surdu - adaptare TV, pentru că a 
crezut în noi, pentru că ne-a oferit această șansă unică.

Ne-a onorat, de asemenea, prezența în mijlocul 
nostru a actriței Alina Mangra, în rolul Reginei 
Maria, căreia îi mulțumin pentru interviul pe care ni  
l-a acordat, pe care vă invităm să-l citiți la rubrica 
Opinii, atitudini.

 Lucia HONDOROCU, Mădălina STANCU, 
clasa a X-a C
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PANDURII ÎN „SCOALA ALTFEL”,,

În săptămâna 22-26 octombrie 2018, la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” s-au desfășurat 

activități în cadrul Programului național „Școala altfel”. Echipa de coordonare a activităților a fost 

implicată în organizarea, derularea și monitorizarea unor activități variate și interesante: concursuri 

școlare, ateliere de lucru, vizionări de filme, dezbateri, spectacole, vizite tematice, întreceri sportive, ieșiri 

în aer liber, activități de voluntariat, de ecologizare a mediului. Programul şi-a propus implicarea, 

deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare interesante, care să le 

valorizeze talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. 

Activităţile desfăşurate au reuşit să aducă plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, 

coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi ale dascălilor implicaţi.

„Şcoala altfel” cu activităţi 
distractiv-educative pentru panduri
Combinația perfectă între seriozitate și spiritul 

ludic s-a realizat în cadrul activității intitulate 
,,Vânătoarea de proverbe”. Pandurii și-au exersat 
abilitățile de comunicare în limbile română, franceză 
și engleză. Dând dovadă de spirit de observație și 
orientare în spațiu, aceștia s-au întrecut în a căuta 
bilețele cu fragmente din proverbe binecunoscute din 
limbile română, engleză și franceză, care au fost 
ascunse în cele mai nebănuite locuri de către colegii 
lor şi pe care apoi le-au reunit pentru a obține forma 
finală. Vânătoarea proverbelor a reprezentat nu doar o 
activitate de îmbogățire a cunoștințelor, ci și un prilej 
de a stimula spiritul competitiv al elevilor, precum și 
spiritul de echipă. O parte dintre proverbe au fost 
folosite pentru a realiza posterele ce au fost afișate în 
clasele câștigătorilor.

Poduri inedite!
Una dintre cele mai atractive activităţi 

desfăşurate de elevii claselor a IX-a în cadrul 
programului „Școala Altfel” a vizat realizarea de 
poduri din spaghete.

Ideea inedită a urmărit atât formarea 
competențelor de lucru în echipă, de comunicare 
eficientă în cadrul unui grup, cât și dezvoltarea 
abilităților practice, manuale. Cerințele impuse au 
fost de ordin tehnic: dimensiunile podului să aibă 
lungimea de cel puțin 50 cm, lățimea cel puțin 10 cm, 
să fie capabil să susțină o anumită greutate. Timpul de 
lucru a fost de 3 ore. Criteriile de evaluare au vizat 
aspectul și respectarea cerințelor tehnice, capacitatea 
de încărcare, precum şi prezentarea produsului final.

În urma competiției între clase, clasa a IX-a B a 
fost desemnată câştigătoare. Premiul al doilea a fost 
câștigat de clasa a IX-a C, iar pe locul al treilea s-a 
situat clasa a IX-a E.

Încântaţi şi entuziasmaţi, bobocii au câștigat un 
plus de încredere în capacitatea de a-și asuma roluri 
într-o echipă, de a utiliza și a aplica în mod creativ 
soluții pentru rezolvarea unor probleme tehnice.

17

VIAŢA ȘCOLII

Cupa 25 Octombrie pentru boboci
Seria activităţilor desfăşurate în cadrul 

săptămânii ,,Școala Altfel” a vizat şi spiritul de 
competiţie. Astfel, elevii claselor a IX-a au participat 
la Cupa 25 Octombrie la fotbal, tenis de masă şi şah. 

La fotbal pe echipe, pe locul al III-lea s-a 
calificat echipa formată din elevii clasei a IX-a B, pe 
locul al II-lea echipa clasei a IX-a D, iar pe locul I, 
echipa clasei a IX-a A. Cel mai bun jucător de fotbal a 
fost declarat Armando - Gabriel Beşliu, din clasa a 
IX-a A.

La tenis de masă - băieţi, pe locul al III-lea s-a 
situat David Enculescu, IX A, pe locul al II-lea Mario 
- Daniel Ciofalcă, IX B, iar pe locul I, Cosmin-
George Casangiu, IX B. La tenis de masă - fete, pe 
locul al III-lea s-a clasat Iasmina-Mădălina 
Pătrulescu, IX E, pe locul al II-lea, Daria-Maria 
Stanciu, IX B, iar pe locul I,  Ambra-Nicole Fuiorea, 
IX A.

Cupa 25 Octombrie a continuat cu competiţia 
de şah. La şah - băieţi, pe locul al III-lea pe podium a 
urcat Alexandru-Nicolae Milea, IX E, pe locul al II-
lea Gheorghe Constantin Laurenţiu, IX C, iar pe locul 
I Iosif - Corneliu Mitroi, IX B. La şah - fete, locul al 
III-lea a fost ocupat de Andreea-Alexia Biţînă, IX E, 
locul al II-lea de Maria Marinaş, IX C, iar locul I de 
Ambra-Nicole Fuiorea, IX A.

Competițiile sportive au fost dublate de un duel 
al galeriilor, care, neobosite, și-au susținut colegii, 
dând dovadă de entuziasm, de fairplay, dar și de 
creativitate în compunerea sloganurilor.

,,Şcoala altfel” artistică
În cadrul activităţilor organizate în cadrul 

săptămânii ,,Școala Altfel”, sub îndrumarea 
profesorului de educaţie vizuală Monica Tănasie, 
pandurii au lucrat pentru expoziţia pregătită sub 
genericul ,,Centenarul Marii Uniri”, vernisată cu 
prilejuil sărbătoririi Zilei Naţionale a României.
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VIAŢA ȘCOLII
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PANDURII PE URMELE ISTORIEI CRAIOVEI

Elevii Colegiului Naţional Militar ,,Tudor 
Vladimirescu” din Craiova au participat, în cadrul 
săptămânii ,,Școala Altfel”, la o activitate menită să le 
îmbogățească orizonturile culturale și spirituale 
despre minunata urbe în care învață și se formează ca 
oameni. Proiectul intitulat ,,Craiova de ieri și Craiova 
de azi” a debutat cu o vizită în ,,Orașul celor o mie de 
palate”, care a urmărit mai multe direcții de 
documentare și informare: descoperirea unor clădiri 
istorice, case memoriale, biserici, monumente, străzi 
ce poartă nume sonore și păstrează amintiri minunate.

Astfel, elevii au vizitat una dintre bibliotecile  
de o frumusețe și o istorie aparte, Biblioteca 
Județeană ,,Alexandru și Aristia Aman”, care s-a 
născut din patriotismul și din dorința sinceră a 
cuplului Aman, Alexandru și Aristia, de a transmite 
orașului Craiova cele mai importante comori – cele 
ale spiritului. Au continuat călătoria pe principala 
uliţă comercială a Craiovei, numită inițial uliţa 
„cojocarilor”, devenită apoi uliţa „braşovenilor” şi a 
„lipscanilor”. Aceasta a fost prima uliţă a oraşului 
pavată cu bolovani de râu. La intersecția dintre 
Lipscani și Theodor Aman, au descoperit o clădire 
impunătoare, ,,Casa Vâlceanu”, întâlnită în diverse 
lucrări sub denumirea de „Casa cu oglinzi“. De 
asemenea, elevii au descoperit celebrul ,,Bazar” al 
Craiovei, ale cărui lucrări de modernizare au fost 

încheiate de curând, și care acum este decorat cu un 
acoperiş multicolor, astfel încât lumina soarelui se 
filtrează prin tablouri decorate cu vitralii.

Elevii i-au dat apoi onorul gloriosului pandur 
Tudor Vladimirescu al cărui monument, situat în fața 
Facultății de Agronomie, deschide drumul spre 
minunatul parc Mihai Bravul, numit cândva 
,,Cântarul de piatră”, unde la 27 iunie 1859 
domnitorul unirii Alexandru Ioan Cuza a fost primit 
cu entuziam de locuitorii Craiovei. Au continuat 
drumul pe străzile Craiovei descoperind povești 
minunate ce se ascund în spatele unor monumente, 
nume de străzi, precum Eugeniu Carada, C.D. 
Fortunescu, Alexandru Macedonski, case memoriale 
și clădiri de patrimoniu, precum Palatul Ramuri, unde 
și-a avut sediul Revista Ramuri-Drum Drept, unde 
chiar marele istoric Nicolae Iorga a activat, Casa 
Carianopol, unde între 1939 și 1945 a fost sediul 
administrativ al Mitropoliei Severinului și 
Râmnicului și care actualmente este sediul 
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Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj şi casa 
memorială Traian Demetrescu, unde au putut viziona 
și o expoziție de pictură. Au învățat despre faptele de 
arme ale primului unificator, domnitorul Mihai 
Viteazul, a cărui statuie ecvestră patronează Piața 
Prefecturii, despre opera de modernizare a 
domnitorului Barbu Știrbey și au descoperit locul 
unde s-a încins pentru prima dată Hora Unirii. 
Pandurii vladimirești s-au oprit o clipă şi pentru a-i 
asculta povețele celui care a fost principalul sfătuitor 
al lui Tudor Vladimirescu, dar și unul dintre 
organizatorii școlii românești, Petrache Poenaru. 

 Ascunsă printre străduţe,  minunata 
Bibliotecă Franceză Omnia s-a lăsat şi ea descoperită 
de panduri. Un alt obiectiv a fost biserica Madona 
Dudu, care datează din 1758, când apare prima 
atestare documentară. Acolo au fost întâmpinați cu 
căldură de preotul bisericii care le-a oferit cu 
amabilitate o lecție despre istoria bisericii. Conform 
acesteia, biserica a fost construită de către un 
negustor în urma apariției repetate a icoanei Maicii 
Domnului într-un dud. Pandurii şi-au continuat 
călătoria spirituală prin Craiova cu vizitarea altor 
două clădiri impresionante, atât prin stilul 
arhitectural, cât și prin istoria lor: Catedrala 
Mitropolitană Sf. Dumitru – cea mai veche biserică 
din Cetatea Băniei și bineînțeles Casa Băniei – cea 
mai veche construcție civilă din Craiova, reconstruită 
de Constantin Brâncoveanu în 1699. Un alt obiectiv a 
fost reprezentat de una dintre cele mai mari și pline de 
semnificații biserici, și anume biserica Mântuleasa, 
unde preotul le-a prezentat informații interesante 
legate de construcția bisericii și de evoluția ei în timp. 
Bonusul a fost vizitarea muzeului bisericii, unde s-au 
strâns, ani la rând, obiective semnificative, precum 
icoane, fotografii și alte obiecte ce țin de cultul 
ortodox. La plecare, le-a fost oferit un dar simbolic, o 
iconiță, obiect de suflet. Plecând de la statuia Fraților 
Buzești, monument situat în colțul sud-estic al 
Parcului Sf. Dumitru ce îi înfățișează pe frații 
Buzescu, Preda, Stroe și Radu, căpitani în oastea lui 
Mihai Viteazul, pandurii au coborât pe Calea Unirii, 
„inima de piatră a urbei de odinioară”, care între anii 
1868 – 1892 era populată de personaje celebre ale 
negoțului și care a fermecat de-a lungul veacului 
oameni de litere sau pictori. Admirând numeroasele 
clădiri declarate monumente istorice, au realizat nu 
doar o călătorie în spațiu, ci și în timp. Poveștile de 
viață spuse cândva, departe în timp, în trăsurile 

elegante aduse de la Viena sau Paris, dar și vorbele 
rostite la colț de stradă au transformat Calea Unirii 
într-o zonă cu farmec aparte. 

Călătoria a continuat în Grădina botanică, o 
oază de liniște, de culoare. Nu puteau lipsi de pe lista 
obiectivelor nici două dintre cele mai recente și 
moderne construcții cu care Craiova se mândrește: 
Sala Polivalentă și, mai ales, Stadionul “Ion 
Oblemenco”, cel mai nou și modern stadion din țară, 
inaugurat în 2017.

Călătoria s-a dovedit o îmbinare perfectă între 
cultură, istorie și spiritualitate, de vechi și nou. 
Lucruri inedite au fost dezvăluite, lucruri noi sau 
ştiute, dar privite cu alți ochi și cu inima deschisă spre 
a cunoaște, spre a învăța lecția istoriei, lecția vieții. 

VIAŢA ȘCOLII
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Panduri boboci descoperind Craiova

Elevii claselor a IX-a au profitat de soarele 

blând de toamnă şi au pornit la pas pentru a descoperi 

împreună frumuseţea Craiovei. Dimineața a început 

cu o vizită la Muzeul Olteniei – secția de Istorie și 

Arheologie, ce i-a invitat într-o călătorie imaginară în 

timp. Pandurii nu puteau ocoli Secția de Științele 

Naturii. La Planetariu au intrat în misterioasa lume a 

Universului stelar, făcând o călătorie virtuală printre 

stele, constelaţii, planete şi asteroizi. În cadrul 

expoziţiei „Oltenia Terra Fossilis”, au putut admira 

unele dintre cele mai importante fosile descoperite pe 

teritoriul Olteniei.

De asemenea, Muzeul de Artă „Jean Mihail” a 

fost locul perfect pentru o vizită matinală. Elevii au 

fost ghidați prin galeriile dedicate marilor pictori 

români, Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu, Ștefan 

Luchian sau Theodor Pallady, dar și prin expoziția 

temporară „Ani de zile. Florin Mitroi”. În Sala 

Oglinzilor, vizitatorii s-au odihnit în acorduri de pian, 

iar la Cabinetul Brâncuși, au admirat câteva dintre 

cele mai valoroase opere ale marelui sculptor oltean.

În continuare, au descoperit frumuseţea 

Parcului Nicolae Romanescu, cea mai mare zonă 

verde urbană din România și al treilea parc natural din 

Europa de Est. Elevii vladimireşti au intrat în 

atmosfera vremurilor cu regi și cavaleri în Castelul 

Fermecat, care imită un castel medieval, rodul 

imaginației arhitectului francez Edouard Redont. 

Povestea a continuat pe Podul Suspendat care leagă 

două dintre dealurile din parc, peisajul fiind specific 

stilul romantic al Parcului Romanescu.
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Pe urm
ele 

tradiţiilor
 olten

eşti

Bobocii panduri au inclus în seria vizitelor şi 
Secția de etnografie a Muzeului Olteniei – Casa 
Băniei, monument de arhitectură medievală, 
considerată cea mai veche construcţie civilă din 
Craiova.

Aici, micii panduri au luat parte la un atelier 
interactiv de sculptură, sub îndrumarea profesorului 
Ionuț Smarandache, care le-a dezvăluit secretul 
cioplirii lemnului. Plini de bunăvoință și dibăcie, au 
reușit să creeze mici ,,opere de artă”', de care au fost 
foarte încântați și pe care le-au putut păstra ca 
amintire. Fapul că au lucrat în echipe de câte doi le-a 
dat posibilitatea să-și verifice spiritul de colegialitate 
pe care l-au dezvoltat deja într-o singură lună de când 
se cunosc.

Elevii au avut, de asemenea, ocazia să 
exploreze lumea satului din zona Olteniei, vizitând 
expozițiile ,,Ritmurile vieții” și „Facerea pânii”, cu 
exponate care datează din perioada interbelică, au 
admirat arta tradițională, dar și arta temporară 
cuprinzând valori documentar-etnografice despre 
marea cântăreață Maria Tănase. Această incursiune în 
lumea fascinantă a valorilor populare românești a fost 
condusă de muzeograful Irinel Cănureci, care le-a 
făcut invitația de a mai participa și cu alte ocazii la 
alte activități organizate de Casa Băniei.
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VIAŢA ȘCOLII
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Atelierul de documentare 
,,10 MARI CRAIOVENI”
Elevii claselor a XI-a A și B de la Colegiul 

Național Militar „Tudor Vladimirescu” au desfășurat 
activități de documentare în cadrul atelierului 
intitulat „10 MARI CRAIOVENI”, pentru a 
descoperi cele mai reprezentative personalități ale 
orașului. Pentru început, elevii au poposit la 
Biblioteca Județeană ,,Alexandru şi Aristia Aman”, 
unde au achiziționat informații prețioase care să îi 
ajute în conturarea imaginii celor mai reprezentative 
personalități ale urbei.

Entuziasmați în legătură cu realizarea unei 
documentări mai ample, elevii au hotărât să realizeze 
un sondaj de opinie pentru a afla ce știu craiovenii de 
astăzi depre cei de ieri. Elevii au creat un set de întrebări 
prin care să identifice, cu ajutorul cetățenilor craioveni, 
cele 10 personalități semnificative craiovene, oameni 
de seamă care s-au născut în capitala Olteniei sau în 
împrejurimi, care au avut o activitate deosebită în 
această zonă a țării, într-o anumită perioadă a vieții lor 
sau care s-au stabilit în acest oraș. Locuitorii orașului au 
fost încântați să răspundă la întrebările micilor 
cercetători, oferindu-le acestora informații prețiose 
despre fiecare personalitate al cărei nume era rostit. 
Astfel, elevii și-au putut definitiva documentarea 
începută la bibliotecă. Craiovenii participanți la sondaj 
au susținut că Nicolae Titulescu, Petrache Poenaru, 
Eugeniu Carada, Gogu Constantinesu, Henri Coandă, 
Constantin Angelescu, Nicolae Romanescu, Ioan 
Maiorescu reprezintă adevărate repere spirituale, 
modele de viață demne de urmat pentru orașul nostru, 
numele lor fiind cunoscut atât în țară cât și în 
străinătate.

Dă BLOCK agresivității!
În cadrul programului „Școala Altfel”, elevii 

panduri au participat la activităţile promovate de 
Proiectul educațional Dă BLOCK agresivității! Şi 
„glumele” dor. Stop cyberbullying!, o inițiativă 
națională lansată sub egida programului european 
Ora de net. Având în vedere impactul emoțional, 
social și cognitiv pe care fenomenul de cyberbullying 
îl poate avea asupra dezvoltării psihologice a copiilor, 
elevii panduri au învățat cum să dea BLOCK 
agresivității, ce este bine și ce nu este bine să posteze 
pe rețelele de socializare, cum să se protejeze dacă 
sunt victime, cum să își ajute un prieten care se află în 
această situație.

 Studiile realizate de către Organizația Salvați 
Copiii arată că fenomenul de cyberbullying este unul 
prevalent în rândul copiilor și tinerilor, 69% dintre 
copiii români declarând că au fost martorii unei astfel 
de situații. Cyberbullyingul este un comportament 
agresiv intenționat care este menit să provoace 
discomfort sau durere, implică un dezechilibru de 
putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă 
repetitiv, regulat prin intermediul dispozitivelor 
tehnologice.

Elevii vladimirești au aflat primii 
prognoza meteo!
Pandurii au vizitat Stația meteorologică din 

Craiova, unde au avut ocazia să compare modalitatea 
de culegere a datelor înainte de epoca digitală și 
modul de funcționare a unei noi stații meteorologice, 
dotată cu senzori, care culege datele, apoi le transmite 
automat sub forma unor coduri. Ei au aflat, de 
asemenea, cum se poate citi un astfel de cod, fiecare 
grupă de cifre furnizând date despre un anumit 
parametru. Conduși pe platforma meteorologică, 
elevii au putut descoperi rolul unor instrumente ca: 
termometrul, barometrul, higrometrul, anemometrul, 
girueta, heliograful, pluviometrul, chiciurometrul, 
actinograful ș.a. A urmat vizita la centrul de 
prognoză, unde gazdele au oferit explicații despre 
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modalitatea de realizare a unei prognoze, pe baza 
datelor culese, care sunt prelucrate cu ajutorul unor 
modele matematice. De asemenea, elevii au fost 
inițiați în citirea și interpretarea unor hărți sinoptice, a 

unor imagini satelitare și au fost martori la analiza 
datelor în vederea transmiterii unei avertizări de 
ceață. Au fost încântați să descopere aplicabilitatea 
cunoștințelor însușite la diferite discipline de studiu: 
matematică, fizică, chimie, geografie, informatică. 
„Mi s-a părut interesant să vedem cum se citesc 
datele de la instrumentele specifice meteorologiei și 
cum, pe baza lor, dar și a tehnologiei de care 
beneficiem în zilele noastre, se poate realiza o 
prognoză pe șapte zile. Cert este că a fi meteorolog 
este o meserie grea, dar foarte frumoasă și 
interesantă” a declarat elevul sergent Andrei Pascu, 
clasa a XI-a C.

Avioane de hârtie
Concursul Avioane de hârtie s-a desfăşurat în 

ultima zi din săptămâna ,,Școala altfel”, fiind aşteptat 
cu multă nerăbdare de către panduri. Pe parcursul 
întregii săptămâni, elevii au construit cele mai bune 
avioane de hârtie care să îndeplinească conditiile 
impuse de concurs: distanță şi durată de zbor, 
acrobaţii aeriene şi, nu în ultimul rând, aspect. 
Pandurii au lucrat din greu, iar în ziua concursului şi-
au dovedit îndemânarea şi ambiţia. Echipa 
câștigătoare a fost MAROON FIVE şi a fost formată 
din elevii caporal Victor Constantinescu, Răzvan 
Butariu şi Liviu Mirel Coman şi elevii sergent Ionuţ 
Mirel Nană şi Elena Daniela Niţoi. Aceştia au convins 
prin aspectul avioanelor, distanţa pe care au zburat şi 
acrobaţiile inedite.

De asemenea, au reușit să urce pe podium pentru 

premiul al II-lea - echipa THE HAWKS, pentru premiul al 

III-lea - echipa AIRFORCE TEAM, iar menţiuni, au 

obţinut, în ordine, echipele AVIATORII, FIREFLIES şi 

NINEII.

VIAŢA ȘCOLII
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ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ DE ELEVII VLADIMIREȘTI
Cu ocazia Zilei Armatei României, elevi şi 

cadre militare din Colegiul Naţional Militar ,,Tudor 
Vladimirescu” din Craiova au participat la ceremonia 
militar-religioasă de depuneri de coroane de flori, în 
cimitirul Sineasca. Ceremonia, organizată Brigada 
Multinaţională Sud-Est împreună cu comenduirea 
garnizoanei Craiova, a cinstit memoria ostașilor 
români care au eliberat ultima palmă de pământ 
românesc.

Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național 
Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au 
sărbătorit cu mult entuziasm Ziua Armatei României. 
Doamna profesor Nori Cadea le-a vorbit elevilor 
despre importanța acestei zile, despre evenimentele 
istorice care au condus la declararea zilei de 25 
Octombrie ca zi în care românii își sărbătoresc 
armata, dar și despre modul cum trebuie celebrată 
această zi, prin diferite activități și manifestări. 
Mihaela Drăgoi, Samuel Neagu și Marian Pascu, 
elevi ai clasei a XI-a A, au evocat faptele de arme ale 
înaintașilor noștri, ale celor care, prin jertfa lor, au 
făcut posibilă realizarea unor idealuri mărețe, precum 
Marea Unire. De asemenea, elevii au vizionat un film 
documentar, unde a fost prezentată succint evoluția 
armatei,  dar și  rolul acesteia în păstrarea 
independenței și suveranității naționale.

Elevii claselor a XII-a de la Colegiul Naţional 
Militar ,,Tudor Vladimirescu" au sărbătorit Ziua 
Armatei României la Râșnov, unde au participat, 
alături de militari ai Centrului 42 Comunicaţii şi 
Informatică Râşnov şi un pluton de studenţi de la 
Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă" Braşov, 
la Retragerea cu torţe.
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În cadrul seriei de acţiuni ,,Săptămâna 

cadeţilor”, derulate în contextul sărbătoririi Zilei 

Armatei României la Colegiul Naţional Militar 

„Tudor Vladimirescu” din Craiova, s-a desfăşurat cea 

de-a doua ediţie a proiectului pilot ,,Cadet pentru o 

zi”. În cadrul acestui eveniment, cei selecţionaţi pe  

bază de voluntariat din instituţii civile de învăţământ 

sunt invitaţii elevilor militari pentru a se familiariza 

cu activităţile desfăşurate într-o instituţie militară de 

învăţământ.

Aşadar, Colegiul Naţional Militar „Tudor 

Vladimirescu” a fost gazdă pentru cincizeci de elevi 

din clasa a VIII-a de la Colegiul Naţional  „Ion 

Minulescu” şi Şcoala Gimnazială ,,Eugen Ionescu” 

din Slatina, elevi selecţionaţi pe bază de voluntariat.

În dimineaţa zilei de 22 octombrie, activităţile 

au debutat cu prezentarea instituţiei de învăţământ 

militar liceal, a rezultatelor obţinute de panduri şi cu 

echiparea în ţinută militară a oaspeţilor. Pe parcursul 

zilei, elevii voluntari au avut posibilitatea să se 

familiarizeze cu activităţile desfăşurate într-o 

instituție militară de învățământ. Au participat la 

activităţile zilnice specifice şi au fost iniţiaţi în 

„tainele milităriei” în cadrul a patru ateliere de lucru 

(instrucţie de front, instrucţia tragerii, instrucţie de 

specialitate – comunicaţii şi tabără militară).

CADET PENTRU O ZI LA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR

 „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN CRAIOVA

 În finalul activităţii, ,,cadeţii” au împărtăşit 

bucuria unei experienţe deosebite, transmiţând 

mulţumirile lor şi, parte dintre ei, promisiunea că vor 

face tot posibilul pentru a deveni elevi ai Colegiului 

Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu”.

VIAŢA ȘCOLII
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Elevii claselor a XII – a au beneficiat de o excursie de consiliere şi orientare socio - profesională în 

instituţii de învăţământ universitar şi postliceal din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Ei au primit 

informaţii cu privire la oferta educaţională pentru anul de învăţământ 2019 – 2020 şi au avut ocazia să 

interacţioneze cu studenţii  Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi ai Academiei Forţelor 

Aeriene ,,Henri Coandă" din Braşov. Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii a fost gazdă primitoare, 

prin intermediul Centrului de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică ,,Decebal" din Sibiu şi al Centrului 42 

Comunicaţii şi Informatică de Sprijin Râşnov. Elevii au fost extrem de încântaţi de aceste vizite, de discuţiile 

purtate cu colegii lor mai mari şi cu cadrele militare pe care le-au întâlnit. În timpul liber, elevii vladimireşti au 

vizitat Baza olimpică pentru sporturi de iarnă Râşnov, Cetatea Râşnovului, Dino Park şi Castelul Bran.

Colectivul de redacţie
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Balul Bobocilor 2
0

18

VIAŢA ȘCOLII

Cea de-a treia ediție a „Balului Bobocilor”, organizată de Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu” la Cercul Militar din Craiova, s-a desfășurat sub semnul interculturalismului, în acest an 
tema balului fiind „Călătorie în jurul lumii”.

Cele șapte perechi de boboci care au concurat pentru titlul de MISS şi MISTER BOBOC 2018 sau MISS şi 
MISTER POPULARITATE 2018 ne-au purtat, cu puterea imaginaţiei, pe meleagurile Rusiei, Mexicului, 
Japoniei, Indiei, în Hawai, Grecia şi, bineînţeles, în România. Stăpânindu-şi emoţiile, încercând să pară cât mai 
originali şi carismatici şi în acelaşi timp să-şi pună în valoare calităţile, proaspeţii panduri au dat dovadă de stil, 
atitudine şi uneori mult…umor! La balul din acest an, s-au întrecut pe ei înşişi, găsind combinaţia perfectă pentru  
un eveniment de succes: bun-gust, rafinament şi, nu în ultimul rând, momente artistice de calitate. 

Atmosfera frumoasă din seara balului a produs bucuria unei seri de neuitat, nu doar pentru liceeni, ci și 
pentru toți cei care au onorat cu prezența acest eveniment mult, mult așteptat. Cadre didactice și militare, părinți, 
prieteni, toți cei veniți în acea seară la bal au putut remarca atmosfera caldă și sentimentul de prietenie care se 
degaja din sală. Toți elevii colegiului au fost alături de participanți și au trait la maxim emoțiile fiecăruia dintre ei. 
Ionel Marciuc, elev în clasa a X-a D, și Andreea Bițînă, de la clasa a IX-a E, au prezentat cu mult talent petrecerea 
de primire a bobocilor în colectivul liceenilor vladimirești. 

Spectacolul a debutat cu prezentarea celor șapte perechi, care au încercat să convingă juriul că merită 
titlul de Miss ori Mister. Prima pereche, formată din Hintea Cosmin Mihail şi Suru Bianca Alesia,  ne-a introdus  
în atmosfera Rusiei. Cea de-a doua pereche alcătuită din Pătru Andrei George şi Oprea Elena Cristina ne-a 
prezentat imaginea caldă a Mexicului. Am pătruns în tainele culturii asiatice prin reprezentanții Japoniei, Șițoiu 
Denis Gabriel și Dina Elena Grațiela. Exotismul Indiei a fost adus în scenă de Glișcă Edy Theodor Gabriel și de 
Morcoașe Daria Ștefania. O rază de soare din îndepărtatul Hawai ne-au adus Șoimu Leonard Andrei și Filip 
Bianca Ștefania. După o lungă călătorie, am ajuns și pe meleaguri europene. Astfel, Sîrbu Adrian și Vasile 
Georgiana au ales să recreeze vraja Greciei, iar ținuturile natale au fost reprezentate de Cârlan Cosmin și de 
Mocanu Miruna Camelia.

Următoarea probă la care au fost supuși bobocii noştri a fost cea de cultură generală, fiecare dintre 
participanţi răspunzând la câte o întrebare referitoare la țara pe care a reprezentat-o. Balul a continuat cu proba 
de talente, poate cea mai așteptată parte a concursului.
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Elevii claselor a XII – a au beneficiat de o excursie de consiliere şi orientare socio - profesională în 

instituţii de învăţământ universitar şi postliceal din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Ei au primit 

informaţii cu privire la oferta educaţională pentru anul de învăţământ 2019 – 2020 şi au avut ocazia să 

interacţioneze cu studenţii  Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi ai Academiei Forţelor 

Aeriene ,,Henri Coandă" din Braşov. Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii a fost gazdă primitoare, 

prin intermediul Centrului de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică ,,Decebal" din Sibiu şi al Centrului 42 

Comunicaţii şi Informatică de Sprijin Râşnov. Elevii au fost extrem de încântaţi de aceste vizite, de discuţiile 

purtate cu colegii lor mai mari şi cu cadrele militare pe care le-au întâlnit. În timpul liber, elevii vladimireşti au 

vizitat Baza olimpică pentru sporturi de iarnă Râşnov, Cetatea Râşnovului, Dino Park şi Castelul Bran.

Colectivul de redacţie
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Balul Bobocilor 2
0
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Bianca Ștefania. După o lungă călătorie, am ajuns și pe meleaguri europene. Astfel, Sîrbu Adrian și Vasile 
Georgiana au ales să recreeze vraja Greciei, iar ținuturile natale au fost reprezentate de Cârlan Cosmin și de 
Mocanu Miruna Camelia.

Următoarea probă la care au fost supuși bobocii noştri a fost cea de cultură generală, fiecare dintre 
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Bianca Alesia Suru a prezentat o scenetă 
celebră, plină de umor, inspirată din realitate: „Nota 4 
la istorie!”, alături fiindu-i colegii ei, Cosmin 
Casangiu și Albert Rădoi. Talentata concurentă a 
stârnit ropote de aplauze, dând viață unei mame 
îngrijorate de neșansa fiului ei de a avea un profesor 
de istorie exigent. Nemuritorul vals vienez, ritmurile 
latino-americane de cha-cha, dar și braziliene de 
samba au fost aduse în scenă de Pătru Andrei George 
și Oprea Elena Cristina. A plutit seducător în pași de 
vals Dina Elena Grațiela, alături de Bucșa-Miron 
Cristian. Mocanu Miruna Camelia și Pătru Andrei 
George au dansat tango ca în inima Argentinei, cu 
pasiune, transmițând emoții puternice. Șoimu 
Leonard Andrei ne-a delectat cu o suită de dansuri 
populare românești, alături de Voinea Ileana. 
Pasionat de karate, Șițoiu Denis Gabriel ne-a prezenta 
câteva mișcări și tehnici ritualizate, iar Morcoașe 
Dalia Ștefania, o luptătoare pasionată, ne-a 
demonstrat abilitățile ei, alături de Stănculescu 
Mihnea. Cu sensibilitate și creativitate, Glișcă Edy 
Theodor Gabriel ne-a recitat o creație proprie, Cîrlan 
Cosmin ne-a încântat cu câteva acorduri la orgă,  Filip 
Bianca Ștefania a interpretat melodia „Someone like 
you”, iar Cosmin Mihail Hintea ne-a uimit cântând 
melodia „Cât de departe”. Personajul diavolesc dintr-
o veche legendă germană, Mefisto, a fost interpretat 
de Vasile Georgiana, în stilul celebrului monolog al 
lui Toma Caragiu. În același registu,  Sîrbu Adrian ne-
a recitat cunoscuta poezie „Jos cortina!” de George 
Topîrcenu. 

Cel mai inedit moment al concursului a fost 
proba surpriză – recunoaşterea unor şlagăre 
fredonate de un coleg de-al lor.

Bineînțeles că am urmărit cu sufletul la gură și 
alte momente care au completat admosfera de 
sărbătoare și care ne-au încântat seara.

Folclorul românesc a fost reprezentat pe scena 
Cercului Militar din Craiova de un grup de dansatori 
care au impresionat prin forță, autenticitate și 
sensibilitate coregrafică și care au prezentat o  
var ie ta te  de  dansur i  populare  româneș t i . 
Spectaculozitatea călușului, aceste dans popular 
misterios şi magic, fundamentat pe un ritual 
străvechi, a atras atenţia spectatorilor prin energia, 
vigoarea și dinamismul transmise de căluşarul nostru 
de la Șopîrlița, județul Olt, Mitrică Lucian, 
acompaniat de colega sa, Pîrvoi Dana. Lascu Maria, 
Nicolae Ramona, Drăgoi Mihaela, Andrei Iacobescu, 
Pascu Marian ne-au încântat cu interpretări ale 
doinelor de dragoste, dor și jale, dar și de cătănie, 
bogății spirituale ale poporului român. Constantin  
Andrei a dat viață unuia dintre cele mai calde şi 
expresive instrumente, vioara,  prezentând un colaj 
de bijuterii muzicale. Spătaru Patricia şi Feştilă 
Flavius ne-au  prezentat un moment de dans modern - 

freestyle. Într-o admosferă plină de sensibilitate, 
Paraschivescu Ştefan a interpretat piese din 
repertoriul internaţional, iar Drăgoi Mihaela, Grecu 
Bianca și Gheorghe Andrei ne-au amintit de puterea 
dragostei prin intermediul melodiei „Ploaia”. 
Pasionată de pian, Dumitru Estera a încântat în acea 
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seară audiența cu câteva acorduri, iar Mitroi Iosif 
Corneliu a interpretat un colaj de melodii, amintindu-
ne că unul dintre cele mai vibrante şi sensibile 
instrumente muzicale este chitara. Ionel Marciuc a 
prezentat un uimitor moment de beatbox, iar trupa de 
teatru a colegiului a stârnit ropote de aplauze cu un 
moment de pantomimă, prin care artiștii panduri au 
ales să redea, prin teatru mut, crâmpeie din viața 
adolescenţilor.   

Spectacolul a fost total, concurenții au fost 
extraordinari, făcând foarte dificilă misiunea juriului. 
Laureații competiției de anul acesta au fost: 
Mister Popularitate:   Glișcă Edy Theodor Gabriel
Miss Popularitate: Suru Bianca Alesia
Premiul al III-lea: Morcoașe Daria și Cârlan Cosmin
Premiul al II-lea: Mocanu Miruna și Hintea Cosmin 
Premiul I şi Mister Boboc 2018: Pătru Andrei George
Premiul I şi Miss Boboc 2018: Dina Elena Grațiela

Muzica, buna dispoziţie, cântecul şi jocul 
popular, eleganţa şi rafinamentul dansului, 
demonstrarea calităţilor sportive, toate şi fiecare în 
parte au contribuit la reuşita ediţiei din acest an a 
Balului Bobocilor Colegiului Naţional Militar 
,,Tudor Vladimirescu” din Craiova. A fost cu 
adevărat un eveniment de anvergură, cu o participare 
numeroasă, cu galerii și susținători pentru concurenți, 
cu un spectacol artistic aplaudat de toți cei prezenți. 
Felicitări tuturor! 

În ziua balului tot stresul și emoțiile pe care le-
am întâmpinat până atunci s-au amplificat. Nu știu 
dacă din cauza faptului că eram nerăbdătoare ca 
profesorii și colegii să vadă rezultatul muncii la care 
am depus toată energia mea sau din cauza 
multitudinii sarcinilor pe care le aveam de făcut. Însă 
am reușit să mă mobilizez și să trec cu bine peste toate 
probele. Nu voi uita niciodată emoția care m-a 
cuprins când m-am văzut în postura de Miss Boboc 
2018! (Dina Elena Grațiela, clasa a IX-a B)

Acest bal, pentru noi, a însemnat mai mult 
decât distracție. A însemnat o cale de a conștientiza 
valoarea pe care o are fiecare dintre noi și modul în 
care o sarcină grea și necunoscută poate să devină 

ceva simplu, dacă lucrăm împreună, unindu-ne 
forțele. Am ales să fim o echipă, să fim împreună și să 
realizăm un spectacol memorabil. E mai ușor să 
privești, dar e mai incitant să faci parte din spectacol. 
(Marciuc Ionel, clasa a X-a D)

Lucrul în echipă a reprezentat, poate, cea mai 
importantă lecție pe care am învățat-o în urma 
organizării unui astfel de eveniment important. 
Oricât ai fi de bun și de bine pregătit, nu poți să obții 
același rezultat dacă nu ești susținut și ajutat de cei 
din jur. (Miss Popularitate 2018, Suru Bianca, clasa 
a IX-a C)

                                                                         
Georgiana VASILE, Maria LASCU, 

clasa a IX-a E
                                                             

Dariana GRAURE, Anca Florentina TUȚĂ, 
clasa a IX-a D
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ROBOCADET
FIRST ® Tech Challenge

Vă mai amintiţi de noi? L-aţi văzut pe Robiţă în 
carne şi oase concurând şi reprezentând cu onoare 
numele colegiului. A servit patria cu mândrie. Dar v-aţi 
întrebat cine sunt părinţii lui? Ei bine, noi suntem 
marea familie Robocadet, formată din Pascu Andrei 
(team-leaderul), programatorii: Sitaru Cosmin, 
Ungureanu Ştefan, Amzuloiu Sergiu, dar şi cei care îl 
asamblează şi îl construiesc pe Andros, fratele lui 
Robiţă şi robotul de anul acesta: Stoian Dragoş, 
Ududoi Radu, Pătru Octavian, Pascu Marian şi 
Vlădulescu Mihai. În plus, din marea familie fac 
parte, de asemenea, designerii în domeniul 3D: 
Mîrşan Alexandru, Pantiş Ştefan şi Ene Eduard, 
alături de responsabilii cu promovarea  imaginii 
echipei și realizarea notebooku-lui: Drăgoi Mihaela, 
Boiu Maria şi Marciuc Ionel.

Anul şcolar 2017-2018 a fost cel al debutului 
echipei noastre. Chiar dacă începutul a fost anevoios 
şi ezitant, perseverenţa şi dedicarea au constituit în 
final elementele care l-au adus la viaţă pe Robiţă. 
Alături de el am reuşit să ne ducem misiunea la capăt, 
concurând cu succes şi aducând Robocadet pe lista 
echipelor de robotică din ţara noastră. Acest drum ne-
a oferit ocazia de a participa la ERoboCamp, unde am 
reuşit să obţinem locul al II-lea.

Astfel, Robiţă şi-a îndeplinit misiunea, iar 
acum, în anul școlar 2018-2019, urmând acelaşi drum 
greu, dar plin de entuziasm, lucrăm ca fratele său, 
ANDROS, să ne aducă succesul şi în noul sezon al 
provocării FIRST ® Tech Challenge.

După cum ştiţi, FIRST® Tech Challenge este 
un program care își propune să ne ofere o experiență 
unică și stimulantă. În fiecare an, echipele participă la 
un nou joc unde proiectează, construiesc, testează și 
programează roboți autonomi, conduși de operatori 
care trebuie să îndeplinească o serie de sarcini, iar 
anul acesta vor fi în competiție peste 145 echipe, deci 
Andros trebuie să fie pregătit.

Şi dacă tot vine vorba, probabil vă întrebaţi de 
unde provine numele ANDROS. Ei bine, putem 
mărturisi că a fost inspirat din iniţialele numelor 
noastre. Povestea este chiar amuzantă, deoarece într-
o seară, stând la masă şi încercând să găsim un nume 

potrivit urmaşului lui Robiţă, ideea a venit ca o oază 
de linişte în gălăgia gândurilor noastre. Voiam să fie 
un nume simbolic, deci ne-am orientat spre iniţiale, 
însă nu ştiam cum le-am fi putut aşeza încât să capete 
„forma" potrivită idealului nostru.

Sperăm ca acest sezon să ne aducă succes şi 
suntem siguri că ne vom întoarce întotdeauna 
învingători, câştigând noi prieteni (atât noi, echipa 
Robocadet, cât şi ANDROS) prin intermediul 
competiţiei în care ne-am angajat şi în care regăsim 
materializarea visului nostru de a persevera prin 
colaborare şi muncă în echipă. Ne dorim, deci, să îl 
conducem pe ANDROS spre împlinirea ţelului său, 
lăsându-ne ghidaţi şi reprezentând, în acelaşi timp, un 
bun exemplu al motto-ului FIRST ® Tech 
Challenge: Gracious Professionalism!

Chiar dinainte ca ANDROS să poată merge, ne-
a transmis un mesaj pentru voi: "Nu uitaţi să daţi 
follow pe Instagram@team-robocadet şi să apreciaţi 
pagina de Facebook a familiei noastre, Robocadet!" 
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Suntem fericiți să vă anunțăm că... ANDROS 
merge!

Sâmbătă, 2 februarie 2019, ANDROS a făcut 
primii săi paşi în lumea roboţilor, participând la 
DEMO-ul de la Şcoala Americană din Bucureşti, 
unde a făcut primul antrenament oficial, înainte de a 
debuta în marele ring al FIRST® Tech Challenge.

Competiția este la cel de al treilea sezon, echipa 
Robocadet participând pentru a doua oară. În fiecare 
an, echipele participă la un nou joc unde proiectează, 
construiesc, testează și programează roboți autonomi 
și conduși de operatori care trebuie să îndeplinească o 
serie de sarcini.

Cu siguranţă vă întrebaţi cum a fost, ce s-a 
întâmplat, ce am trăit noi şi ce a simţit ANDROS. Ei 
bine, ca la oricare nou început, atât noi, cât şi micuţul 
nostru ANDROS eram emoţionaţi peste măsură şi ne 
gândeam la inspecţia pe care trebuia să o efectuăm şi 
la meciurile care urmau să aibă loc după aceea. 

Deşi, de obicei, lui ANDROS îi place publicul 
şi să fie în centrul atenţiei, tare s-a mai bucurat când a 
scăpat de atenţia inspectorilor care l-au analizat în 
detaliu. Robotul nostru a primit OK-ul pentru a intra 
în faza meciurilor, dar şi sfaturi pentru a-l putea 
îmbunătăţi pe viitor din partea comisiei.

ANDROS era acum pregătit să arate de ce este 
în stare. Punctul său forte? Ei bine, roţile... căci erau 
singurele de care eram siguri că vor funcţiona. Braţul 
său, responsabil cu ridicarea obiectelor, era destul de 
obosit şi se mişca doar când robotul nostru se 
concentra, lucru foarte greu din moment ce el era 
furat mai mereu de imaginile celorlalţi roboţi, pe care 
era nerăbdător să îi întâlnească.

În primul meci al existenţei sale, ANDROS era 
entuziasmat şi emoţionat în acelaşi timp. La un 
moment dat, văzându-ne pe noi în tribune că îl 
încurajăm, a vrut să ne salute milităreşte din teren, 
însă, după cum am spus, braţul lui nu era cel mai bine 
pus la punct element al construcţiei noastre. Astfel, 
din încercarea de a ne saluta, ANDROS a lovit de 
câteva ori pereţii terenului, lucru ce l-a costat câteva 
puncte. Dar vă puteţi da seama că pentru el noi eram 
mult mai importanţi decât câteva puncte dintr-un 
meci amical, nu-i aşa?

Primul meci a fost pierdut, astfel, la limită, însă 
robotul nostru a demonstrat că este un bun camarad pe 
care ne vom putea baza pe parcursul acestei 
competiţii. Ne-a demonstrat că poate fi şi serios, 
mobilizându-se şi câştigând următoarele două 
meciuri prin buna colaborare cu aliaţii săi . 

Până să înceapă ultimul nostru meci, noi, 
întreaga echipă, eram, puţin spus, obosiţi. Ce să mai 
spunem despre sărăcuţul ANDROS care luptase cu 
vitejie în teren până atunci? În aceste circumstanţe, 
ultimul meci a fost pierdut, din nou, la o mică 
diferenţă de punctaj. Totuşi, ANDROS a ieşit cu 
zâmbetul pe buze (pe care probabil i le vom ataşa în 
viitorul apropiat) din teren, ştiind că a dat tot ce a avut 
mai bun. 

Ne-a dezvăluit că este nerabdător să concureze 
în meciurile oficiale ale competiţiei FIRST® Tech 
Challenge, unde va avea ocazia să arate de ce este 
capabil şi, mai mult, unde va avea ocazia să îl facă 
mândru pe fratele său mai mare, Robiţă.                                                                                          

Ionel MARCIUC, clasa a X-a D
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ROBOCADET
FIRST ® Tech Challenge

Vă mai amintiţi de noi? L-aţi văzut pe Robiţă în 
carne şi oase concurând şi reprezentând cu onoare 
numele colegiului. A servit patria cu mândrie. Dar v-aţi 
întrebat cine sunt părinţii lui? Ei bine, noi suntem 
marea familie Robocadet, formată din Pascu Andrei 
(team-leaderul), programatorii: Sitaru Cosmin, 
Ungureanu Ştefan, Amzuloiu Sergiu, dar şi cei care îl 
asamblează şi îl construiesc pe Andros, fratele lui 
Robiţă şi robotul de anul acesta: Stoian Dragoş, 
Ududoi Radu, Pătru Octavian, Pascu Marian şi 
Vlădulescu Mihai. În plus, din marea familie fac 
parte, de asemenea, designerii în domeniul 3D: 
Mîrşan Alexandru, Pantiş Ştefan şi Ene Eduard, 
alături de responsabilii cu promovarea  imaginii 
echipei și realizarea notebooku-lui: Drăgoi Mihaela, 
Boiu Maria şi Marciuc Ionel.

Anul şcolar 2017-2018 a fost cel al debutului 
echipei noastre. Chiar dacă începutul a fost anevoios 
şi ezitant, perseverenţa şi dedicarea au constituit în 
final elementele care l-au adus la viaţă pe Robiţă. 
Alături de el am reuşit să ne ducem misiunea la capăt, 
concurând cu succes şi aducând Robocadet pe lista 
echipelor de robotică din ţara noastră. Acest drum ne-
a oferit ocazia de a participa la ERoboCamp, unde am 
reuşit să obţinem locul al II-lea.

Astfel, Robiţă şi-a îndeplinit misiunea, iar 
acum, în anul școlar 2018-2019, urmând acelaşi drum 
greu, dar plin de entuziasm, lucrăm ca fratele său, 
ANDROS, să ne aducă succesul şi în noul sezon al 
provocării FIRST ® Tech Challenge.

După cum ştiţi, FIRST® Tech Challenge este 
un program care își propune să ne ofere o experiență 
unică și stimulantă. În fiecare an, echipele participă la 
un nou joc unde proiectează, construiesc, testează și 
programează roboți autonomi, conduși de operatori 
care trebuie să îndeplinească o serie de sarcini, iar 
anul acesta vor fi în competiție peste 145 echipe, deci 
Andros trebuie să fie pregătit.

Şi dacă tot vine vorba, probabil vă întrebaţi de 
unde provine numele ANDROS. Ei bine, putem 
mărturisi că a fost inspirat din iniţialele numelor 
noastre. Povestea este chiar amuzantă, deoarece într-
o seară, stând la masă şi încercând să găsim un nume 

potrivit urmaşului lui Robiţă, ideea a venit ca o oază 
de linişte în gălăgia gândurilor noastre. Voiam să fie 
un nume simbolic, deci ne-am orientat spre iniţiale, 
însă nu ştiam cum le-am fi putut aşeza încât să capete 
„forma" potrivită idealului nostru.

Sperăm ca acest sezon să ne aducă succes şi 
suntem siguri că ne vom întoarce întotdeauna 
învingători, câştigând noi prieteni (atât noi, echipa 
Robocadet, cât şi ANDROS) prin intermediul 
competiţiei în care ne-am angajat şi în care regăsim 
materializarea visului nostru de a persevera prin 
colaborare şi muncă în echipă. Ne dorim, deci, să îl 
conducem pe ANDROS spre împlinirea ţelului său, 
lăsându-ne ghidaţi şi reprezentând, în acelaşi timp, un 
bun exemplu al motto-ului FIRST ® Tech 
Challenge: Gracious Professionalism!

Chiar dinainte ca ANDROS să poată merge, ne-
a transmis un mesaj pentru voi: "Nu uitaţi să daţi 
follow pe Instagram@team-robocadet şi să apreciaţi 
pagina de Facebook a familiei noastre, Robocadet!" 
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Suntem fericiți să vă anunțăm că... ANDROS 
merge!

Sâmbătă, 2 februarie 2019, ANDROS a făcut 
primii săi paşi în lumea roboţilor, participând la 
DEMO-ul de la Şcoala Americană din Bucureşti, 
unde a făcut primul antrenament oficial, înainte de a 
debuta în marele ring al FIRST® Tech Challenge.

Competiția este la cel de al treilea sezon, echipa 
Robocadet participând pentru a doua oară. În fiecare 
an, echipele participă la un nou joc unde proiectează, 
construiesc, testează și programează roboți autonomi 
și conduși de operatori care trebuie să îndeplinească o 
serie de sarcini.

Cu siguranţă vă întrebaţi cum a fost, ce s-a 
întâmplat, ce am trăit noi şi ce a simţit ANDROS. Ei 
bine, ca la oricare nou început, atât noi, cât şi micuţul 
nostru ANDROS eram emoţionaţi peste măsură şi ne 
gândeam la inspecţia pe care trebuia să o efectuăm şi 
la meciurile care urmau să aibă loc după aceea. 

Deşi, de obicei, lui ANDROS îi place publicul 
şi să fie în centrul atenţiei, tare s-a mai bucurat când a 
scăpat de atenţia inspectorilor care l-au analizat în 
detaliu. Robotul nostru a primit OK-ul pentru a intra 
în faza meciurilor, dar şi sfaturi pentru a-l putea 
îmbunătăţi pe viitor din partea comisiei.

ANDROS era acum pregătit să arate de ce este 
în stare. Punctul său forte? Ei bine, roţile... căci erau 
singurele de care eram siguri că vor funcţiona. Braţul 
său, responsabil cu ridicarea obiectelor, era destul de 
obosit şi se mişca doar când robotul nostru se 
concentra, lucru foarte greu din moment ce el era 
furat mai mereu de imaginile celorlalţi roboţi, pe care 
era nerăbdător să îi întâlnească.

În primul meci al existenţei sale, ANDROS era 
entuziasmat şi emoţionat în acelaşi timp. La un 
moment dat, văzându-ne pe noi în tribune că îl 
încurajăm, a vrut să ne salute milităreşte din teren, 
însă, după cum am spus, braţul lui nu era cel mai bine 
pus la punct element al construcţiei noastre. Astfel, 
din încercarea de a ne saluta, ANDROS a lovit de 
câteva ori pereţii terenului, lucru ce l-a costat câteva 
puncte. Dar vă puteţi da seama că pentru el noi eram 
mult mai importanţi decât câteva puncte dintr-un 
meci amical, nu-i aşa?

Primul meci a fost pierdut, astfel, la limită, însă 
robotul nostru a demonstrat că este un bun camarad pe 
care ne vom putea baza pe parcursul acestei 
competiţii. Ne-a demonstrat că poate fi şi serios, 
mobilizându-se şi câştigând următoarele două 
meciuri prin buna colaborare cu aliaţii săi . 

Până să înceapă ultimul nostru meci, noi, 
întreaga echipă, eram, puţin spus, obosiţi. Ce să mai 
spunem despre sărăcuţul ANDROS care luptase cu 
vitejie în teren până atunci? În aceste circumstanţe, 
ultimul meci a fost pierdut, din nou, la o mică 
diferenţă de punctaj. Totuşi, ANDROS a ieşit cu 
zâmbetul pe buze (pe care probabil i le vom ataşa în 
viitorul apropiat) din teren, ştiind că a dat tot ce a avut 
mai bun. 

Ne-a dezvăluit că este nerabdător să concureze 
în meciurile oficiale ale competiţiei FIRST® Tech 
Challenge, unde va avea ocazia să arate de ce este 
capabil şi, mai mult, unde va avea ocazia să îl facă 
mândru pe fratele său mai mare, Robiţă.                                                                                          

Ionel MARCIUC, clasa a X-a D
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CRÅCIUNUL
bucuria care vine 
din ceruri

răciunul este începutul perioadei cu cele mai frumoase obiceiuri populare din tot ciclul anului 

Ccalendaristic. Sub mantia acestei sărbători, toate gândurile ar trebui să se închine la adevărata 

sursă de Iubire, Hristos. Trecând printr-o perioadă de curățenie sufletească, pandurii s-au pregătit 

să facă loc, în suflet, adevăratului Dar. Astfel, aceste zile de sărbătoare au devenit prilej de bucurie pentru primirea 

Darului ceresc. Spectacolele, expoziţiile, colindatul şi activităţile de voluntariat au stat toate sub semnul magiei 

Crăciunului.

Crăciun fericit!
De sfintele Sărbători, pandurii au deschis uşa pentru 

oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. 
Corurile reunite ale Colegiului Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” au susţinut tradiţionalul concert de colinde, 
aducând vestea naşterii Domnului.  Numeroşii invitaţi au 
fost încântaţi să asculte  Pluguşorul pandurilor, Mâine 
anul se-nnoieşte!, Colindul bizantin, În noaptea Sfântă de 
Crăciun, Bună dimineaţa la Moş Ajun!, Ia sculaţi, voi, 
boieri mari!, Domn, Domn să-nălţăm!. De asemenea, 
elevii au adus în faţa spectatorilor o tradiţie specială a 
sărbătorilor de Crăciun, care urmăreşte povestea biblică 
despre naşterea lui Iisus, Sceneta Vicleimul, simplă şi 
cuceritoare în naivitatea ei. 

 Printre oaspeţii de seamă s-a numărat capt. 
Charlos Washington, Commanding Officer NSF 
Deveselu, care a sosit la Craiova împreună cu alți lideri de 
rang înalt de la Deveselu pentru a se întâlni și pentru a 
discuta cu elevii colegiului nostru. Capt. Washington a fost 
întâmpinat de un absolvent al școlii, Cornel Barbu, în 
prezent student la Academia Navală din Annapolis, 
Maryland (SUA). Cornel Barbu este unul dintre cei 
doisprezece elevi străini admişi la celebra Academie şi 
primul român care în ultimii 10 ani a fost selectat pentru a 
urma cursurile Academiei Militare Navale a SUA din 
Annapolis. Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu foştii lui 
colegi pentru a le împărtăşi acestora aspecte din viaţa de 
student.

De  asemenea ,  Comandamentu l  Br igăz i i 
Multinaționale Sud-Est a primit vizita unui grup de 
colindători format din elevi ai colegiului, care au încântat 
asistenţa cu un program de colinde tradiționale.
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VIAŢA ȘCOLII

Pandurii - din nou pe podium!
La Concursul Naţional ,,Credinţă şi tradiţie la 

români”, faza interjudețeană ,,Hristos se naşte, slăviţi-L”, 
elevii Colegiului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu”, 
pregătiţi de profesorii Marinel Dorobanţu şi Florin 
Ionescu, s-au clasat pe locul I atât la secţiunea de datini, cât 
şi la cea de colinde. 

De asemenea, pandurii au participat la cea de-a 
XXIV-a ediţie a Festivalului concurs județean ,,Datini și 
obiceiuri de iarnă”. Elevii vladimireşti au ocupat locul I 
atât la secţiunea de datini, cât şi la cea de colinde a 
festivalului concurs desfăşurat la Liceul de Arte ,,Marin 
Sorescu” din Craiova.

Din suflet, pentru suflet!
Pentru că iubirea din şi pentru oameni ne face mai 

frumoşi, ne motivează şi ne oferă posibilitatea de a clădi 
lucruri măreţe, încrederea şi dăruirea tinerilor din cadrul 
colegiului nostru au fost elemente care au permis realizarea 
unor activităţi de voluntariat devenite „de tradiţie”, 
antrenând în fiecare an, în prag de sărbători, cadre didactice 
şi elevi, toţi uniţi sub semnul responsabilităţii, al grijii şi, mai 
presus de toate, al încrederii că prin lucruri mărunte lumea 
poate deveni mai luminoasă şi mai primitoare. 

Inspirați de campania desfășurată de colegii lor mai 
mari, în perioada 19 - 23.11.2018, „Săptămâna fructelor și 
legumelor donate” din cadrul Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitară, elevii claselor a IX-a s-au mobilizat 
și, împreună cu profesorii diriginți, au hotărât să inițieze și 
să ducă la bun sfârșit prima lor activitate de voluntariat. 
Micii panduri s-au pus pe treabă - au pictat globuri pentru 
bradul de Crăciun şi au confecționat diferite ornamente 
specifice sărbătorilor de iarnă. Provocarea lansată de 
panduri, de a confecționa împreună ornamente specifice 
sărbătorii de Crăciun, s-a dovedit a fi o bună cale de 
relaționare, de depășire a barierelor de comunicare, dar și 
de obținere a unor frumoase obiecte care vor împodobi 
sala de festivități în care elevii de la Școala Gimnazială 
Specială „Sfântul Vasile” au organizat serbarea de 
Crăciun. La finalul activității pandurii au oferit noilor 
prieteni mici cadouri precum și fructele donate din rația de 
hrană pe o zi. La despărțire au fost multe îmbrățișări și  
promisiunea elevilor vladimireşti de a reveni printre elevii 
Școlii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile”.

De asemenea, elevi ai Colegiului Naţional Militar 
,,Tudor Vladimirescu” au participat la un concert caritabil 
dedicat copiilor bolnavi de cancer din judeţul Dolj şi 
susţinut în biserica ,,Maica Domnului” Oota din Craiova. 
Alături de panduri au mai participat la impresionantul 
concert de colinde elevii clasei a III-a D de la Colegiul 
Naţional ,,Fraţii Buzeşti” şi membrii Centrului misionar-
educativ al Parohiei „Maica Domnului” Oota.

Sub sloganul „Fii și tu Moş Crăciun! Zâmbetul unui 
copil contează!”, Regimentul 61 Rachete Antiaeriene 
PELENDAVA şi Batalionul 205 Apărare Antiaeriană 
„General Gheorghe Pârvulescu” au primit vizita 
colindătorilor din Colegiul Naţional Militar „Tudor 

Vladimirescu”, alături de un grup de colindători din cele 
două unităţi, care i-au încântat cu un program de colinde 
tradiționale. Alături de liceenii craioveni a fost primit cu 
multa caldură și un grup de copii de la Școala Gimnazială 
Specială ,,Sf. Mina” din Craiova. Copiii de toate vârstele 
au primit mici cadouri de la Moș Craciun și s-au bucurat de 
momente inedite alături de militarii noștri.

Mihaela DRĂGOI, clasa a XI-a A
Maria BOIU, clasa a XI-a A
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CRÅCIUNUL
bucuria care vine 
din ceruri

răciunul este începutul perioadei cu cele mai frumoase obiceiuri populare din tot ciclul anului 

Ccalendaristic. Sub mantia acestei sărbători, toate gândurile ar trebui să se închine la adevărata 

sursă de Iubire, Hristos. Trecând printr-o perioadă de curățenie sufletească, pandurii s-au pregătit 

să facă loc, în suflet, adevăratului Dar. Astfel, aceste zile de sărbătoare au devenit prilej de bucurie pentru primirea 

Darului ceresc. Spectacolele, expoziţiile, colindatul şi activităţile de voluntariat au stat toate sub semnul magiei 

Crăciunului.

Crăciun fericit!
De sfintele Sărbători, pandurii au deschis uşa pentru 

oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. 
Corurile reunite ale Colegiului Naţional Militar „Tudor 
Vladimirescu” au susţinut tradiţionalul concert de colinde, 
aducând vestea naşterii Domnului.  Numeroşii invitaţi au 
fost încântaţi să asculte  Pluguşorul pandurilor, Mâine 
anul se-nnoieşte!, Colindul bizantin, În noaptea Sfântă de 
Crăciun, Bună dimineaţa la Moş Ajun!, Ia sculaţi, voi, 
boieri mari!, Domn, Domn să-nălţăm!. De asemenea, 
elevii au adus în faţa spectatorilor o tradiţie specială a 
sărbătorilor de Crăciun, care urmăreşte povestea biblică 
despre naşterea lui Iisus, Sceneta Vicleimul, simplă şi 
cuceritoare în naivitatea ei. 

 Printre oaspeţii de seamă s-a numărat capt. 
Charlos Washington, Commanding Officer NSF 
Deveselu, care a sosit la Craiova împreună cu alți lideri de 
rang înalt de la Deveselu pentru a se întâlni și pentru a 
discuta cu elevii colegiului nostru. Capt. Washington a fost 
întâmpinat de un absolvent al școlii, Cornel Barbu, în 
prezent student la Academia Navală din Annapolis, 
Maryland (SUA). Cornel Barbu este unul dintre cei 
doisprezece elevi străini admişi la celebra Academie şi 
primul român care în ultimii 10 ani a fost selectat pentru a 
urma cursurile Academiei Militare Navale a SUA din 
Annapolis. Cu această ocazie, el s-a întâlnit cu foştii lui 
colegi pentru a le împărtăşi acestora aspecte din viaţa de 
student.

De  asemenea ,  Comandamentu l  Br igăz i i 
Multinaționale Sud-Est a primit vizita unui grup de 
colindători format din elevi ai colegiului, care au încântat 
asistenţa cu un program de colinde tradiționale.
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Pandurii - din nou pe podium!
La Concursul Naţional ,,Credinţă şi tradiţie la 

români”, faza interjudețeană ,,Hristos se naşte, slăviţi-L”, 
elevii Colegiului Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu”, 
pregătiţi de profesorii Marinel Dorobanţu şi Florin 
Ionescu, s-au clasat pe locul I atât la secţiunea de datini, cât 
şi la cea de colinde. 

De asemenea, pandurii au participat la cea de-a 
XXIV-a ediţie a Festivalului concurs județean ,,Datini și 
obiceiuri de iarnă”. Elevii vladimireşti au ocupat locul I 
atât la secţiunea de datini, cât şi la cea de colinde a 
festivalului concurs desfăşurat la Liceul de Arte ,,Marin 
Sorescu” din Craiova.

Din suflet, pentru suflet!
Pentru că iubirea din şi pentru oameni ne face mai 

frumoşi, ne motivează şi ne oferă posibilitatea de a clădi 
lucruri măreţe, încrederea şi dăruirea tinerilor din cadrul 
colegiului nostru au fost elemente care au permis realizarea 
unor activităţi de voluntariat devenite „de tradiţie”, 
antrenând în fiecare an, în prag de sărbători, cadre didactice 
şi elevi, toţi uniţi sub semnul responsabilităţii, al grijii şi, mai 
presus de toate, al încrederii că prin lucruri mărunte lumea 
poate deveni mai luminoasă şi mai primitoare. 

Inspirați de campania desfășurată de colegii lor mai 
mari, în perioada 19 - 23.11.2018, „Săptămâna fructelor și 
legumelor donate” din cadrul Strategiei Naționale de 
Acțiune Comunitară, elevii claselor a IX-a s-au mobilizat 
și, împreună cu profesorii diriginți, au hotărât să inițieze și 
să ducă la bun sfârșit prima lor activitate de voluntariat. 
Micii panduri s-au pus pe treabă - au pictat globuri pentru 
bradul de Crăciun şi au confecționat diferite ornamente 
specifice sărbătorilor de iarnă. Provocarea lansată de 
panduri, de a confecționa împreună ornamente specifice 
sărbătorii de Crăciun, s-a dovedit a fi o bună cale de 
relaționare, de depășire a barierelor de comunicare, dar și 
de obținere a unor frumoase obiecte care vor împodobi 
sala de festivități în care elevii de la Școala Gimnazială 
Specială „Sfântul Vasile” au organizat serbarea de 
Crăciun. La finalul activității pandurii au oferit noilor 
prieteni mici cadouri precum și fructele donate din rația de 
hrană pe o zi. La despărțire au fost multe îmbrățișări și  
promisiunea elevilor vladimireşti de a reveni printre elevii 
Școlii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile”.

De asemenea, elevi ai Colegiului Naţional Militar 
,,Tudor Vladimirescu” au participat la un concert caritabil 
dedicat copiilor bolnavi de cancer din judeţul Dolj şi 
susţinut în biserica ,,Maica Domnului” Oota din Craiova. 
Alături de panduri au mai participat la impresionantul 
concert de colinde elevii clasei a III-a D de la Colegiul 
Naţional ,,Fraţii Buzeşti” şi membrii Centrului misionar-
educativ al Parohiei „Maica Domnului” Oota.

Sub sloganul „Fii și tu Moş Crăciun! Zâmbetul unui 
copil contează!”, Regimentul 61 Rachete Antiaeriene 
PELENDAVA şi Batalionul 205 Apărare Antiaeriană 
„General Gheorghe Pârvulescu” au primit vizita 
colindătorilor din Colegiul Naţional Militar „Tudor 

Vladimirescu”, alături de un grup de colindători din cele 
două unităţi, care i-au încântat cu un program de colinde 
tradiționale. Alături de liceenii craioveni a fost primit cu 
multa caldură și un grup de copii de la Școala Gimnazială 
Specială ,,Sf. Mina” din Craiova. Copiii de toate vârstele 
au primit mici cadouri de la Moș Craciun și s-au bucurat de 
momente inedite alături de militarii noștri.

Mihaela DRĂGOI, clasa a XI-a A
Maria BOIU, clasa a XI-a A
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Imago
Clubul de lectură al Colegiului Național Militar 

”Tudor Vladimirescu” vă adresează o nouă provocare: 
Imago de Ludmila Ulițkaia. Maturizare, iubire, destine, 
caractere. Și artă. Literatura ca libertate morală a ființei 
într-un regim totalitar.

Cartea Imago scrisă de Ludmila Ulițkaia, apărută la 
editura Humanitas în 2017, este o construcție epică 
impresionantă, ce acoperă peste o jumătate de secol din 
istoria Rusiei, de la moartea lui Stalin până la câțiva ani după 
dizolvarea URSS. Este o carte realistă, o carte-metaforă, 
copleșitoare prin complexitate și frumusețe.

 Acțiunea este situată într-un timp bolnav, unde viața 
pare un labirint sufocant fără ieșire, iar bucuria, talentul, 
libertatea, chiar și dragostea nu au timp să evolueze.

Romanul propune teme variate: copilăria, dar și 
maturizarea, prietenia, dragostea, supraviețuirea într-un 
mediu nefamiliar, încărcat de ură și frică, dar și fragilitatea 
ființei umane. Lumea intelectualilor ruși este salvată de 
frumos, materializat prin literatură, muzică și pasiuni de tot 
felul, acutizate de regimul dur sovietic. Poate că  „
frumusețea va salva lumea, sau adevărul, sau naiba știe ce 
altă minune, dar orice ai face, frica e mai tare decât toate, 
frica ne distruge pe toți - distruge în fașă frumusețea, tot ce e 
minunat pe lume, înțelept, veșnic...”

Fiind o o construcție epică amplă, cartea este greu de 
rezumat, pentru că din firul narativ principal se desprind mai 
multe povești de viață.  În centrul romanului se află un 
grupul de prieteni, numit Trianon, format din trei tineri 
diferiți: Ilia, vesel, neastâmpărat și pasionat de artă 
fotografică, Sania, inteligent, rezervat și pasionat de muzică, 
și Miha, emotiv, altruist și îndrăgostit de poezie.

Sub îndrumarea profesorului de literatură, Viktor 
Iulievici, copiii vor descoperi gustul literaturii și își vor da 
seama că cititul e singurul lucru care ajută omul să trăiască 
miracole și care-l ajută să se metamorfozeze, din stadiul de 
larvă în fluture.

Astfel, destinele celor trei personaje principale sunt 
urmărite de pe băncile școlii și până aproape la finalul vieții. 
Alături de cei trei prieteni, Ilia, Sania și Miha, personaje noi 
intră în scenă, odată cu fiecare capitol parcurs. Cele mai 
importante bucăți de viață compun piese autentice din 
istoria Rusiei, autoarea reușind să construiască o frescă a 
societății rusești poststaliniste, din mozaicuri de vieți, 
adunate într-un tablou complex.

Titlul cărții este un simbol. De fapt, Imago este ultima 
etapă din dezvoltarea unei insecte. Crisalida se crapă, iar 
larva se transformă în fluture.

           (Troacă Mihaela, clasa a IX-a C)

Recunosc că am fost speriată de cele 500 de pagini ale 
romanului „Imago” de Ludmila Ulițkaia, când doamna 
profesor de limba și literatura română ne-a propus acestă 
lectură. Dar mult a fost până am început să intru în spațiul 
miraculos al ficțiunii acestei autoare ruse. 

Deodată, întâmplările din viață mea, care mie mi se 
păreau impresionante și serioase, au rămas în urmă, pentru 

că eroii din Imago mi-au 
arătat norocul pe care l-am 
avut eu de a trăi alte vremuri 
decât cele amare și chinuite, 
traversate de ei în perioada 
R u s i e i  s t a l i n i s t e  ș i 
poststaliniste. Mi-am dat 
seama că pot să evoluez și nu 
să rămân înghețată la stadiul 
de larvă, ca unii dintre ei, în 
lipsa luminii și căldurii pe 
care o emană cunoașterea și 
libertatea.

M-am imaginat în 
acele vremuri tulburi și am 
fost alături de adolescentul 
Ilia în Moscova anului 1953, în mulțimea tumultoasă, când 
acesta încerca să realizeze fotografii spectaculoase. Suit pe 
acoperișul unei case pentru a surprinde un instantaneu de la 
înălțime, alături de Ilia, am văzut mulțimea amorfă a 
oamenilor, o nevertebrată uriașă, care se târăște pe străzile 
orașului, periculoasă prin lipsa ei de conștiință. 1500 de 
oameni au fost călcați în picioare și uciși la funeraliile lui 
Stalin. Prin tehnica detaliului semnificativ, folosită din plin 
de scriitoare, am putut să înțeleg timpurile dificile trăite de 
unii oameni și m-am putut bucura de libertatea și liniștea 
prezentului meu. 

Am pornit alături de eroii cărții într-o călătorie 
fascinantă prin literatura rusă, de la Tolstoi și Dostoievski 
până la autorii care au circulat prima oară în samizdat- cum e 
cazul lui Nabokov sau Soljențîn.  Cărțile interzise erau date 
din mână-n mână sub formă de foi imprimate la mașina de 
scris, „nu te puteai împotrivi adevărului lor zdrobitor, nu te 
puteai opune adevărului despre tine însuți, despre țara ta, 
despre crimă și păcat”. 

 Aș putea spune că am aflat o mulțime de lucruri 
interesante despre istorie, muzică, literatură, chiar și despre 
știință, dar mai ales despre felul în care reacționează 
oamenii în mediul toxic al unui regim totalitar. 

M-a impresionat profesorul de literatură, Viktor 
Iulievici, care a găsit salvarea în literatură. El recita poeme 
când intra în sala de clasă sau își plimba elevii pe străzile pe 
care în urmă cu sute de ani umblaseră scriitorii ruși.  Mi l-am 
imaginat cum le spunea elevilor săi că „Literatura e 
singurul lucru care ajută omul să trăiască și-l face să se 
împace cu timpul său”. Alături de adolescenții ruși, mi-am 
dat seama de puterea oamenilor de a se transforma prin cărți 
și de puterea  cărților de a forma oameni și de a modela 
conștiințe: „Oricare ar fi epoca, trebuia să fugi din ea, să te 
desprinzi, să n-o lași să te înghită”. 

Dar cel mai mult m-a fascinat metafora Imago, 
metaforă a devenirii umane, a metamorfozei spirituale, 
prezentată de Viktor din perspectivă biologică. Așa cum 
insecta evoluează spre Imago, ultima etapă din dezvoltarea 
ei, când larva se transformă în fluture, astfel și tinerii trec 
dinspre copilărie către adolescență și maturitate.
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Problema este că unii dintre indivizi  rămân în 
„pustiul adolescenței” și nu reușesc să iasă de acolo 
vreodată. Deși, din punct de vedere fiziologic, sunt ființe 
mature, la nivel de maturizare morală rămân la stadiul de 
larve: „Dar câte crisalide mor fără să ajungă la ultima fază, 
fără să spargă coconul, nelăsând să iasă fluturele din el! 
Cât de multe fiinţe rămân însă larve până la moarte, fără să 
înţeleagă că n-o să ajungă niciodată la maturitate”. 

Întrebarea cheie este: de ce metamorfoza se întâmplă 
doar la o parte dintre ei și în ce constă acest proces al trezirii 
conștiinței morale? Din păcate, metamorfoza se petrece 
doar la cei care au parte de un eveniment, o inițiere sau de 
lectura unor cărți. Ideea este exprimată în carte destul de 
dur: „Trăim într-o societate de larve, de oameni imaturi, de 
adolescenţi cu mască de adulţi”.

Poate fără să vreau, am făcut o comparație între 
generația mea și Trianonul rusesc. Și mi-am dat seama că 
eroii sunt atributul timpurilor dificile. Ei au fost eroi pentru 
că au supraviețuit unor vremuri tenebroase, în care literatura 
era singura zonă de libertate și biletul de trecere spre stadiul 
de Imago. Astăzi, în liniște și pace, mulți copii stau pe 
facebook și lâncezesc în stadiul de larvă. 

Transformându-ne în adulți, câți dintre noi vom 
atinge stadiul de Imago, vom evolua, ne vom metamorfoza 
în oameni cu destine împlinite? Dar îmi permit din nou să 
visez și să fiu optimistă, să sper că vom zbura, spre un destin 
luminos, fără lașitate sau frică, alături de alți fluturi, care mai 
de care mai frumos colorați. 

(Sulugiu Loredana, clasa a IX-a D)

Romanul Imago a avut un puternic impact emoțional 
asupra mea. Am pătruns în atmosfera Rusiei post-staliniste, 
a unui regim totalitar întunecat, ce spulbera vise, aspirații, 
idealuri. În ciuda acestui regim, personajele romanului, 
adevărați visători, ambițioși și talentați,  reușesc să găsească 
lumina și libertatea morală în literatură, devenită pasiune, 
învingând astfel constrângerea, manipularea totalitaris-
mului sovietic. Ele nu renunță nicio clipă la pasiunea lor, nu 
încetează nicio clipă să lupte pentru libertatea spiritului. 
Dincolo de tabloul unui regim totalitar, este un roman despre 
prietenie, despre maturizare, despre speranță, despre 
pasiune, despre artă și literatură, singurele capabile să 
lumineze minți și suflete în bezna unui asemenea regim, 
singurele capabile să ofere libertate, bucurie.

 (Dina Grațiela, clasa a IX-a B)

Imago m-a învățat că frumosul poate să apară 
oriunde, chiar și într-o lume mizerabilă, bolnavă, 
întunecată. În Imago, frumosul înseamnă, artă, în special 
literatură. Romanul este, înainte de toate, un omagiu adus 
cărții. Cartea  salvează oamenii, făcându-i să trăiască şi să 
spere, aducându-le lumină, candoare, frumusețe, sublime, 
într-o lume dominată de teroare, de constrângeri, de beznă. 
Literatura se dovedește un refugiu în acele vremuri brutale. 
Literatura oferă oamenilor hrana spirituală, libertatea 
spiritului, dar și emoția. Cărțile sunt cele care nasc prietenii 
și unesc oameni foarte diferiți, ce au totuși un numitor 
comun: sunt foarte pasionați de lectură. Însă tot cărțile sunt 
cele care atrag denunțuri, destramă legături. Și tot cărțile 
sunt  nucleul unor întâmplări miraculoase, căci cărțile atât 
de prețioase sunt salvate printr-un lanț de conjuncturi 
neașteptate. Personajele romanului au un numitor comun: 

lectura. Sunt ”împătimiți ai lecturii, nestăpâniți, maniaci - 
hobby, nevroză, drog. Pentru mulți lecturile care le 
îndrumau viața s-au transformat într-un substitut al ei.” Și 
toată această pasiune pentru literatură este trezită în sufletul 
unor copii de profesorul lor, Viktor Iulievici. Sub 
îndrumarea lui, copiii pornesc într-o fascinantă călătorie 
prin literatură, descoperindu-i misterele, dar mai ales 
descoperindu-i puterea tămăduitoare, puterea de a 
transforma minți și suflete, de a aduce frumosul într-o viață 
mizeră și lumina într-o epocă aflată în beznă, de a aduce 
libertate și speranță într-o lume a constrângerilor.

 (Neguț Diana, clasa a IX-a B)

 
Mi-au plăcut mult cele trei personaje ale cărții, Ilia, 

Sania și Miha - măscăriciul, muzicantul și ochelaristul-
evreu -personaje vii, autentice. Ilia este descurcăreț și vesel, 
pasionat de fotografie,  lăsând în urma sa o importantă 
arhivă fotografică - numită mai târziu „arhiva disidenței” -, 
Sania este sensibil și delicat, pasionat de muzică, Miha este 
emotiv, îndrăgostit de poezie și înzestrat cu o inimă mare. 
Personalități diferite, provenind din medii diferite, cei trei 
prieteni sunt uniți de trăsături și idei comune, printre care 
aversiunea față de puterea sovietică, față de nedreptățile 
care-i înconjoară, dar și pasiunea pentru literatură. Uneori îi 
despart viața și tainele neîmpărtășite, însă legătura lor 
rămâne la fel de puternică, în ciuda a tot ce le este dat să 
înfrunte. Prietenia lor stânsă se datorează respectului pe care 
și-l poartă, a încrederii reciproce: ”Ilia îi trezea un sentiment 
puternic și complicat, se mândrea cu el.” Fiecare dintre cei 
trei tineri parcurge propriul drum, trăiește experiențe 
simbolice care îl desăvârșește uman și spiritual. Tinerii 
visează la împlinire, însă forțele istoriei își pun uneori 
amprenta asupra parcursului lor. Rămâne, însă, ideea de 
prietenie, dincolo de toate influențele externe: ”Prietenia 
este un lucru specific omului, explicația și scopul ei nu 
trebuie căutate în legile naturii sau într-un Bine aflat 
dincolo de noi, în afara existenței empirice.”

                     (Stan Cătălina, clasa a IX-a B)

Imago mi-a atras atenția mai ales prin viziunea unică 
asupra copilăriei, asupra evoluției spre maturitate, 
maturizarea morală a ființei fiind comparată cu stadiile 
metamorfozei unei insecte. Tabloul copilăriei în perioada 
poststalinistă este trist. Viața amară a unui copil crescut în 
vremurile sovietice era îndulcită de mici ”comori”: o 
pereche de patine, un aparat de fotografiat FED, un laborator 
foto improvizat în cămara unde se țin ligheanele, o carte 
citită la becul chior din bucătăria comună, când toată lumea 
a adormit, un concert de pian al lui Mozart care emoționează 
și tulbură. Cât de multe comori avea Miha acum: o casă cu 
un pat pliant numai al lui, pe mătușa Ghenia cu ciorba ei, pe 
Sania și pe Ilia, pe Anna Aleksandrovna, patinele, cărțile... 

Însă cea mai de preț comoară este un profesor care 
insuflă dragostea pentru literatură și îți deschide mintea și 
sufletul către zări nebănuite sau oamenii deosebiți care 
îndrumă pașii unui adolescent spre alte dimensiuni ale 
existenței, și fac asta cu o carte potrivită, cu o muzică bine 
aleasă și, uneori, cu o vorbă blândă. În viața fiecăruia dintre 
noi apare ceva, un eveniment sau o persoană ”care răstoarnă 
totul, îți întoarce sufletul pe dos și te trezește”. Trebuie doar să 
vezi, să fii capabil să înțelegi, să accepți ”trezirea.”

                              (Stanciu Daria, clasa a IX-a B)
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Clubul de lectură al Colegiului Național Militar 

”Tudor Vladimirescu” vă adresează o nouă provocare: 
Imago de Ludmila Ulițkaia. Maturizare, iubire, destine, 
caractere. Și artă. Literatura ca libertate morală a ființei 
într-un regim totalitar.

Cartea Imago scrisă de Ludmila Ulițkaia, apărută la 
editura Humanitas în 2017, este o construcție epică 
impresionantă, ce acoperă peste o jumătate de secol din 
istoria Rusiei, de la moartea lui Stalin până la câțiva ani după 
dizolvarea URSS. Este o carte realistă, o carte-metaforă, 
copleșitoare prin complexitate și frumusețe.

 Acțiunea este situată într-un timp bolnav, unde viața 
pare un labirint sufocant fără ieșire, iar bucuria, talentul, 
libertatea, chiar și dragostea nu au timp să evolueze.

Romanul propune teme variate: copilăria, dar și 
maturizarea, prietenia, dragostea, supraviețuirea într-un 
mediu nefamiliar, încărcat de ură și frică, dar și fragilitatea 
ființei umane. Lumea intelectualilor ruși este salvată de 
frumos, materializat prin literatură, muzică și pasiuni de tot 
felul, acutizate de regimul dur sovietic. Poate că  „
frumusețea va salva lumea, sau adevărul, sau naiba știe ce 
altă minune, dar orice ai face, frica e mai tare decât toate, 
frica ne distruge pe toți - distruge în fașă frumusețea, tot ce e 
minunat pe lume, înțelept, veșnic...”

Fiind o o construcție epică amplă, cartea este greu de 
rezumat, pentru că din firul narativ principal se desprind mai 
multe povești de viață.  În centrul romanului se află un 
grupul de prieteni, numit Trianon, format din trei tineri 
diferiți: Ilia, vesel, neastâmpărat și pasionat de artă 
fotografică, Sania, inteligent, rezervat și pasionat de muzică, 
și Miha, emotiv, altruist și îndrăgostit de poezie.

Sub îndrumarea profesorului de literatură, Viktor 
Iulievici, copiii vor descoperi gustul literaturii și își vor da 
seama că cititul e singurul lucru care ajută omul să trăiască 
miracole și care-l ajută să se metamorfozeze, din stadiul de 
larvă în fluture.

Astfel, destinele celor trei personaje principale sunt 
urmărite de pe băncile școlii și până aproape la finalul vieții. 
Alături de cei trei prieteni, Ilia, Sania și Miha, personaje noi 
intră în scenă, odată cu fiecare capitol parcurs. Cele mai 
importante bucăți de viață compun piese autentice din 
istoria Rusiei, autoarea reușind să construiască o frescă a 
societății rusești poststaliniste, din mozaicuri de vieți, 
adunate într-un tablou complex.

Titlul cărții este un simbol. De fapt, Imago este ultima 
etapă din dezvoltarea unei insecte. Crisalida se crapă, iar 
larva se transformă în fluture.

           (Troacă Mihaela, clasa a IX-a C)

Recunosc că am fost speriată de cele 500 de pagini ale 
romanului „Imago” de Ludmila Ulițkaia, când doamna 
profesor de limba și literatura română ne-a propus acestă 
lectură. Dar mult a fost până am început să intru în spațiul 
miraculos al ficțiunii acestei autoare ruse. 

Deodată, întâmplările din viață mea, care mie mi se 
păreau impresionante și serioase, au rămas în urmă, pentru 

că eroii din Imago mi-au 
arătat norocul pe care l-am 
avut eu de a trăi alte vremuri 
decât cele amare și chinuite, 
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R u s i e i  s t a l i n i s t e  ș i 
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prezentului meu. 

Am pornit alături de eroii cărții într-o călătorie 
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până la autorii care au circulat prima oară în samizdat- cum e 
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 Aș putea spune că am aflat o mulțime de lucruri 
interesante despre istorie, muzică, literatură, chiar și despre 
știință, dar mai ales despre felul în care reacționează 
oamenii în mediul toxic al unui regim totalitar. 
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dinspre copilărie către adolescență și maturitate.
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Problema este că unii dintre indivizi  rămân în 
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luminos, fără lașitate sau frică, alături de alți fluturi, care mai 
de care mai frumos colorați. 

(Sulugiu Loredana, clasa a IX-a D)

Romanul Imago a avut un puternic impact emoțional 
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încetează nicio clipă să lupte pentru libertatea spiritului. 
Dincolo de tabloul unui regim totalitar, este un roman despre 
prietenie, despre maturizare, despre speranță, despre 
pasiune, despre artă și literatură, singurele capabile să 
lumineze minți și suflete în bezna unui asemenea regim, 
singurele capabile să ofere libertate, bucurie.

 (Dina Grațiela, clasa a IX-a B)

Imago m-a învățat că frumosul poate să apară 
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și unesc oameni foarte diferiți, ce au totuși un numitor 
comun: sunt foarte pasionați de lectură. Însă tot cărțile sunt 
cele care atrag denunțuri, destramă legături. Și tot cărțile 
sunt  nucleul unor întâmplări miraculoase, căci cărțile atât 
de prețioase sunt salvate printr-un lanț de conjuncturi 
neașteptate. Personajele romanului au un numitor comun: 

lectura. Sunt ”împătimiți ai lecturii, nestăpâniți, maniaci - 
hobby, nevroză, drog. Pentru mulți lecturile care le 
îndrumau viața s-au transformat într-un substitut al ei.” Și 
toată această pasiune pentru literatură este trezită în sufletul 
unor copii de profesorul lor, Viktor Iulievici. Sub 
îndrumarea lui, copiii pornesc într-o fascinantă călătorie 
prin literatură, descoperindu-i misterele, dar mai ales 
descoperindu-i puterea tămăduitoare, puterea de a 
transforma minți și suflete, de a aduce frumosul într-o viață 
mizeră și lumina într-o epocă aflată în beznă, de a aduce 
libertate și speranță într-o lume a constrângerilor.

 (Neguț Diana, clasa a IX-a B)

 
Mi-au plăcut mult cele trei personaje ale cărții, Ilia, 

Sania și Miha - măscăriciul, muzicantul și ochelaristul-
evreu -personaje vii, autentice. Ilia este descurcăreț și vesel, 
pasionat de fotografie,  lăsând în urma sa o importantă 
arhivă fotografică - numită mai târziu „arhiva disidenței” -, 
Sania este sensibil și delicat, pasionat de muzică, Miha este 
emotiv, îndrăgostit de poezie și înzestrat cu o inimă mare. 
Personalități diferite, provenind din medii diferite, cei trei 
prieteni sunt uniți de trăsături și idei comune, printre care 
aversiunea față de puterea sovietică, față de nedreptățile 
care-i înconjoară, dar și pasiunea pentru literatură. Uneori îi 
despart viața și tainele neîmpărtășite, însă legătura lor 
rămâne la fel de puternică, în ciuda a tot ce le este dat să 
înfrunte. Prietenia lor stânsă se datorează respectului pe care 
și-l poartă, a încrederii reciproce: ”Ilia îi trezea un sentiment 
puternic și complicat, se mândrea cu el.” Fiecare dintre cei 
trei tineri parcurge propriul drum, trăiește experiențe 
simbolice care îl desăvârșește uman și spiritual. Tinerii 
visează la împlinire, însă forțele istoriei își pun uneori 
amprenta asupra parcursului lor. Rămâne, însă, ideea de 
prietenie, dincolo de toate influențele externe: ”Prietenia 
este un lucru specific omului, explicația și scopul ei nu 
trebuie căutate în legile naturii sau într-un Bine aflat 
dincolo de noi, în afara existenței empirice.”

                     (Stan Cătălina, clasa a IX-a B)

Imago mi-a atras atenția mai ales prin viziunea unică 
asupra copilăriei, asupra evoluției spre maturitate, 
maturizarea morală a ființei fiind comparată cu stadiile 
metamorfozei unei insecte. Tabloul copilăriei în perioada 
poststalinistă este trist. Viața amară a unui copil crescut în 
vremurile sovietice era îndulcită de mici ”comori”: o 
pereche de patine, un aparat de fotografiat FED, un laborator 
foto improvizat în cămara unde se țin ligheanele, o carte 
citită la becul chior din bucătăria comună, când toată lumea 
a adormit, un concert de pian al lui Mozart care emoționează 
și tulbură. Cât de multe comori avea Miha acum: o casă cu 
un pat pliant numai al lui, pe mătușa Ghenia cu ciorba ei, pe 
Sania și pe Ilia, pe Anna Aleksandrovna, patinele, cărțile... 

Însă cea mai de preț comoară este un profesor care 
insuflă dragostea pentru literatură și îți deschide mintea și 
sufletul către zări nebănuite sau oamenii deosebiți care 
îndrumă pașii unui adolescent spre alte dimensiuni ale 
existenței, și fac asta cu o carte potrivită, cu o muzică bine 
aleasă și, uneori, cu o vorbă blândă. În viața fiecăruia dintre 
noi apare ceva, un eveniment sau o persoană ”care răstoarnă 
totul, îți întoarce sufletul pe dos și te trezește”. Trebuie doar să 
vezi, să fii capabil să înțelegi, să accepți ”trezirea.”

                              (Stanciu Daria, clasa a IX-a B)
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Ceas
În loc de sânge, prin vene îmi curg secunde.
Inspir ore, expir ani.
Privesc decenii, ascult secole.
Îngrop milenii sub un sentiment amar.
Trăiesc momentele-ntr-un timp bizar.

 Răstorn anotimpuri, pietrific sezoane.
 Renasc clipe de dor și de teamă.
Impun trecutul  și părasesc viitorul,
Iar zilele date vor naște de-a pururi
Un singur ceas printre singurii fluturi.

                                            Cocea Ionuț, 

clasa a X-a D

De ce…?
Aș întreba „de ce?”, purtându-mi lin privirea
Spre văile deșarte și neînțelesul cer.
Aș vrea să pot să aflu, să-i înteleg menirea,
Dar nu primesc răspunsuri, ci pot numai să sper.

Ce-nseamnă fericire și ce înseamnă viață?
Ce este sentimentul pe care-l simt zburdând?
De ce îmi  vine adesea o lacrimă pe față,
Care la rându-i zâmbet și trece ca un gând?

Sunt întrebări ce-adesea vin și pleacă
Cu-o tainică simțire de dragoste sau chin.
Și nu-înțeleg iubirea, de ce nu vrea sa treacă
Ca o felină lină sau ca un vis sublim.

Eduard Ene, 

clasa a X-a D

Enigma
M-am jucat cu gândul nemuririi
Și-am greșit smulgând doar o petală...
Era făcut în numele iubirii,
A noatră sfântă, de odinioară.

Cu chipul blând și iertător apari,
Cu un sărut întunecat dispari,
Cu vocea câtorva mii de arhonți
Dezlegi enigma zecilor de hoți.

În urma negurii, filtrată în decenii,
Îmi spui că trebuie s-aștept milenii
Hai, vino, iar ca un luceafăr blând
Să-ți simt lumina iarăși pe pământ!

                                   Lascu Maria, 
clasa a IX-a E

Frunză  verde și-o lalea
Frunză verde și-o lalea
Toată lumea zice așa:
Că nu-i bună dragostea,
Când la inimă se pune
O arde ca și-un tăciune
Și nimeni n-o poate stinge.
Stai departe că te frige!

Nu se stinge-așa ușor
Nici cu apă de izvor,
Nici cu apă din fântână,
De-ai turna o săptămână.
De-ai turna râul la vale,
Ea tot arde și mai tare!

                              Mitrică Lucian, 
clasa a X-a D)

Eroul necunoscut
Plecat-ai la drum lung
Prin frig și prin ninsoare,
Cu sufletul amurg
De gânduri roditoare.

Luptat-ai cu un țel
Acolo, jos în vale,
Cu moartea de oțel
Tu ai legat prinsoare

Și luna sângeroasă 
Arată  ca o floare,
De parcă-ar însemna 
O ultimă scrisoare.

Te uiți mirat la cer
Cu ochiul tău de gheață.
Lucesc stelele-n el
E-o altă dimineață.

Sfârșitul este tragic...
Nu pot să nu gândesc
Că-atunci tu ai luptat
Pentru ce eu iubesc…

Buioca Mădălina, 
clasa a IX-a E

Cuvinte potrivite
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Îmi ești...

Raza soarelui în noapte,
Glasul vântului în șoapte,
Picături de vis uitate,
Gust de sărutări furate.

Lacrimi pline de candoare,
Ispite fără hotare,
Puritate de fecioare,
Bucuria cea mai mare.

Carte plină de povești,
Toate sferele cerești,
Porțile împărătești
...asta mi-ești!

Stancu Mădălina,
 clasa a X-a C

Poetul

S-a agățat de stele poetul,
Să se mute din destine.
Arde veacul pentru el,
Iar el arde pentru tine.

Tot ce-a fost în zarea pură
S-a învăluit în ceață,
Nimeni nu-i dictează versul,
Spusa lui devine viață.

Și-n dorul stinselor lumini
El e mereu victorios
La temelii, la rădăcini,
La măduva din timp, la os.

Ies versurile tremurând,
Sădite harnic ca-n grădină,
Și înflorește tei pe loc,
Din întuneric și lumină.

El lasă spațiile albe,
Nu în hârtii, ci în destin.
Se-mbată des cu chipuri dalbe,
Himere ce dispar și vin.

Stancu Mădălina, 
clasa a X-a C

Tata

Tata, hai, strânge-mă-n brațe,
Să dăm timpul înapoi!
Uite el cum stă și tace...
Vreau să fim iar amândoi!

Tata, pupă-mă pe frunte,
Spune-mi iar că mă iubești,
Spune câteva cuvinte, 
"Ai grijă!" să mai grăiești! 

Uite, tata, sunt departe,
Am crescut și am plecat...
Vremi trecute acu-s moarte,
Eu pe tine te-am lăsat...

Ce-aș mai da să fiu fetița
Ce în poală o țineai!
Când îmi murdaream fustița
Tata, ce mă mai certai...

Hondorocu Lucia, 
clasa a X-a C
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Eminul meu iubit...Eminul meu iubit...
Fascinați de fantezia poetică și de remarcabila activitate publicistică a marelui Eminescu, elevii 

Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” l-au omagiat pe inegalabilul poet național la mijloc de 
ianuarie, ca în fiecare an. Programul manifestării a cuprins recitări de poezii, eseuri, vizionare de film 
documentar, activitatea devenind prilej de rememorare a celui care a dus arta poeziei la înălțimi neîntrecute, 
dăruind cuvintelor armonii surprinzătoare, simțămintelor adâncime unică, iar viziunilor orizont nemărginit.  
Materialelee prezentate l-au înfățișat  pe Eminescu așa cum a fost, este și va rămâne în conștiința colectivă a 
poporului nostru, și anume simbolul suprem al culturii române. Prezentându-l cu precădere în contexul 
cultural al timpurilor în care a trăit, activitățile au adus în atenția tinerilor aspecte relevante cu privire la 
interesul nesfârșit pe care Eminescu l-a manifestat pentru studiu, preocupările sale ce au vizat înnoirea limbii 
române, domeniile sale de activitate (literatură, jurnalism, traduceri, învățământ, teatru) legăturile cu Slavici, 
Creangă, Luchian, Veronica, Enescu, Novalis, Maiorescu, Goethe, Caragiale, Pușkin, Shakespeare etc.

Și, pentru că anul acesta celebrăm, în cele mai diferite moduri cu putință, Centenarul Marii Uniri, 
pandurii au primit provocarea ca, prin intermediul unor scrisori, să înfățișeze gândurile, dar, mai ales, trăirile 
inspirate atât de profunzimea, cât și de intensitatea creației eminesciene. Scrisorile acestora sunt poate cele mai 
puternice mărturii ale actualității sale, conducându-ne gândul înspre certitudinea că Eminescu însuși s-ar fi 
oprit măcar pentru o clipă din propriul tumult pentru a fi părtaș la aceste neașteptate confesiuni ce stau sub 
semnul inocenței, veritabilului și înțelepciunii.

          15 ianuarie 2019
          Craiova

melancoliile care ți-au fost promise, operă de artă. La 
ce lovituri ai fost supus, atunci când ai încercat să 
pătrunzi și dincolo de fantezia patimilor.

Memento mori! Mă ghidez după dorul unei 
vieți legată de tine. Mă leg de tine la oricare pas, tot 
ca să nu spun adio... Of, și cât urmează să regret. Să 
regret ca nu mă iubesc întocmai, că nu m-am 
acceptat. Căci pur destin, acesta este într-adevăr cel 
mai apăsător lucru din lumea de dincolo. M-am lovit 
de plecări, de oamenii care zi de zi au luat câte puțin 
din respirația mea. M-am oprit din a respira, dar 
dumitale ți-ai oprit înțelegerea celorlalți odată cu 
abandonul. Biată inimă din lemn...

Dar, dragoste dragă, îți jur cu mâna pe lume, cu 
ochiul în suflet și cu dragostea în creier c-o să ne 
revedem. Și iartă-mi curajul de a-mi dezveli tainele 
într-un mod atât de dezvelit, de sincer. Crede-mă, 
adevărată eternitate, nu regret un ceas că mi-am vărsat 
râurile de lacrimi în lava durerii ce te-a ars pe 
dumneata, acel sânge toxic al tristeții și răului pe care 
nici eu, nici dumneata nu l-am înțeles. Poate că am fost 
prea toxici pentru acest monoton, trist și cenușiu 
cotidian. Dumneata, eternitate pământie, rămâi 
jurnalul meu de călătorie într-o viață pătată de moarte. 

 Cu durere și absență,
 fantomatica

 Miha

Dulce eternitate,
Trăiască nația! Sus cu dânsa! Prea devreme, 

prea clișeistic?
O, dragoste dragă, dacă ai vedea dumneata 

puterea răului astăzi, te-ai răsuci în pământ. Pământ 
fin al nostru, mă dor toate... Dulce revedere a 
realului, nu te cunosc, dar îmi lipsești. Ești o 
eternitate de gânduri și parcă acum că îți scriu, mă 
pierd într-o mare a regăsirii.

Nu știu cine ești, nu ți-am văzut chipul nepătat 
niciodată, nu ți-am auzit glasul cald atunci când îți 
povesteai durerea. Nu te-a văzut nimeni suspinând, 
căci sufletul tău pur s-a lăsat înecat. Și nici tu nu mă 
cunoști, nu știi cine sunt într-adevăr. Nici măcar cine 
încerc să fiu. Apari noaptea asemenea unei năluci în 
gândul meu și parcă mă indrăgostesc de irealul tău. 
M-am îndrăgostit de felul cum imposibilitatea 
atingerii tale a devenit un laitmotiv pentru insomniile 
mele, de felul cum tu înțelegi fiecare cicatrice care 
zăbovește.

Briză de vânt, te-ar durea să știi ca trăiesc într-
un suflet care se zbate să poarte povara vrajbei și a 
individualității în fiecare zi. Trăiesc într-o lume unde 
nu unitatea și iertarea, ci durerea și uitarea dictează. 
Trăim oare între stele? Sau sunt doar realități 
obscure? Of, înțelegere a lumii viselor, ia spune-mi, 
este răul bine în vise? Tu îți pierzi nopțile târzii 
gândindu-te la sentimentele care există în viața de 
apoi? Eu o fac. Mă gândesc deseori la tine, la 
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 Cândva... undeva
Dragă Mihai, 
Acum mult timp, îmi spuneai că „menirea 

omului este aceea de a se căuta pe sine însuși”. 
Pierdută deja în lanţul de întrebări, fără început și 
fără sfârșit, am ajuns astăzi la concluzia vieţii mele: 
timpul reprezintă cel mai de preţ lucru pentru noi, 
însă totodată o ofrandă pe care le-o oferim celor 
dragi. Deși valorează atât de mult, preferăm să îl 
dăruim celorlalţi.

Ce este însă timpul? Este bine delimitat, iar 
unitatea sa de măsură este aceeași, totuși el nu este 
constant pentru noi. El variază în funcţie de propriile 
ace ale sufletului. Cum un ceas stricat arată de două 
ori într-o zi ora exactă, așa și un suflet rănit poate să 
îţi dezvăluiască două adevăruri crunte ale timpului: 
că acesta se comprimă inexplicabil în prezenţa 
persoanelor iubite, dar și că în lipsa acestora timpul 
pare că stă pe loc, într-un mod apăsător. 

Drag prieten, când a trecut atât de repede 
copilăria? Copilăria mea? Copilăria noastră? Cât 
de rapid a fost totul? Necruţător timpul asta... Atâtea 
amintiri frumoase în prezenţa ta, dar atât de 
trecătoare. Lângă tine, aveam impresia că nisipul din 
clepsidra timpului își schimbă nefiresc de alert 
cursul. 

Se spune că adevărata fericire reprezintă doar 
un moment, ca o fulgerare, însă această secundă 
ireală, poate ascunde chiar și o viaţă întreagă, 
comprimată de subconștientul nostru, alături de 
oamenii potriviţi.

Acum, când tu ești la studii în Viena parcă 
timpul a îngheţat... totodată și inima mea, ca și cum 
viaţa și-a pierdut efemeritatea. 

Am impresia că timpul a obosit și a decis să ia o 
vacanţă în lipsa ta. Și acum nu mai vrea să mai 
treacă, oricât m-aș ruga de el, oricât i-aș număra 
rotaţiile sale parcă tot mai greoaie. 

Acum parcă a rămas fără baterii sau i s-au lipit 
acele de cadran. Să-i fi pus chiar eu smoală în rotiţe? 
Nu. Sunt doar bolnavă de speranţe false și de lipsa ta. 

Poate că unii s-ar bucura să se oprească timpul 
în loc și viaţa să fie efemeră, însă eu vreau să reușesc 
să repar acest ceas. Acum vreau să îmi sacrific iar 
timpul. Oare când te vei întoarce timpul se va 
comprima într-o secundă? Oare viaţa poate fi o 
secundă de fericire, în schimbul câtorva ceasuri, 
săptămâni, ani de tristeţe? 

 Pentru eternitate, 
 Rebecca

 Ianuarie, 2019

Dragă Eminule,
„De-acuma nu te-oi mai vedea/Rămâi, rămâi 

cu bine!” Astea sunt versurile tale, versuri așternute 
cu dor şi patos pe o hârtie ce mai târziu iţi devenea 
cea mai bună prietenă, chiar şi-n ultimele clipe ale 
existenţei tale de muritor. Mai ţii minte aceste 
versuri? Ţi le dedic cu patos şi cu dor, dar este un 
altfel de patos şi un altfel de dor, deoarece eu nu te-am 
întâlnit niciodată, deşi aş fi vrut.

Ne-ai părăsit devreme, ne-ai lăsat singuri în 
lumea asta, în care poezia a devenit doar o înşiruire 
de cuvinte şi sentimentele s-au transformat în ceva de 
care ar trebui să ne temem. Şi, deşi ne-ai oferit 
tezaurul tău literar pentru secole ce vor urma, ne-ai 
părăsit, de tânăr chiar... La doar 39 de ani, 
Dumnezeu a vrut să te elibereze de durerea pe care ţi-
o provocai singur prin condiţia ta de geniu şi a ales să 
te facă un înger care, cu siguranţă, veghează asupra 
fiecărui scriitor căruia ii este teamă să se afirme. Dar 
să nu crezi că ne-ai dezamăgit, pentru ca nu ai facut-
o. Poeziile tale ne-au inspirat şi ne-ajutat să ne 
descoperim sufletele şi să ne dăm seama că există 
sentimente nedescoperite încă de inimile noastre. 
Cum de nu ţi-a fost alături nimeni? Erai o persoană 
cu suflet imens şi pur ce merita să fie iubită... Poate ai 
crezut că lumea este definită de întrebări fără 
răspuns. Sau poate nu. Indiferent, ne-ai părăsit...

Aş da orice să te cunosc şi să ne plimbăm pe 
lângă plopii fără soţ şi să mă laşi să te redescopăr... 
dar până atunci... rămâi, rămâi cu bine...

 Pentru nemurire,
                         Maria

CULTURĂ ȘI ȘTIINŢĂ
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Eminul meu iubit...
Fascinați de fantezia poetică și de remarcabila activitate publicistică a marelui Eminescu, elevii 

Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” l-au omagiat pe inegalabilul poet național la mijloc de 
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documentar, activitatea devenind prilej de rememorare a celui care a dus arta poeziei la înălțimi neîntrecute, 
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cultural al timpurilor în care a trăit, activitățile au adus în atenția tinerilor aspecte relevante cu privire la 
interesul nesfârșit pe care Eminescu l-a manifestat pentru studiu, preocupările sale ce au vizat înnoirea limbii 
române, domeniile sale de activitate (literatură, jurnalism, traduceri, învățământ, teatru) legăturile cu Slavici, 
Creangă, Luchian, Veronica, Enescu, Novalis, Maiorescu, Goethe, Caragiale, Pușkin, Shakespeare etc.

Și, pentru că anul acesta celebrăm, în cele mai diferite moduri cu putință, Centenarul Marii Uniri, 
pandurii au primit provocarea ca, prin intermediul unor scrisori, să înfățișeze gândurile, dar, mai ales, trăirile 
inspirate atât de profunzimea, cât și de intensitatea creației eminesciene. Scrisorile acestora sunt poate cele mai 
puternice mărturii ale actualității sale, conducându-ne gândul înspre certitudinea că Eminescu însuși s-ar fi 
oprit măcar pentru o clipă din propriul tumult pentru a fi părtaș la aceste neașteptate confesiuni ce stau sub 
semnul inocenței, veritabilului și înțelepciunii.

          15 ianuarie 2019
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melancoliile care ți-au fost promise, operă de artă. La 
ce lovituri ai fost supus, atunci când ai încercat să 
pătrunzi și dincolo de fantezia patimilor.

Memento mori! Mă ghidez după dorul unei 
vieți legată de tine. Mă leg de tine la oricare pas, tot 
ca să nu spun adio... Of, și cât urmează să regret. Să 
regret ca nu mă iubesc întocmai, că nu m-am 
acceptat. Căci pur destin, acesta este într-adevăr cel 
mai apăsător lucru din lumea de dincolo. M-am lovit 
de plecări, de oamenii care zi de zi au luat câte puțin 
din respirația mea. M-am oprit din a respira, dar 
dumitale ți-ai oprit înțelegerea celorlalți odată cu 
abandonul. Biată inimă din lemn...

Dar, dragoste dragă, îți jur cu mâna pe lume, cu 
ochiul în suflet și cu dragostea în creier c-o să ne 
revedem. Și iartă-mi curajul de a-mi dezveli tainele 
într-un mod atât de dezvelit, de sincer. Crede-mă, 
adevărată eternitate, nu regret un ceas că mi-am vărsat 
râurile de lacrimi în lava durerii ce te-a ars pe 
dumneata, acel sânge toxic al tristeții și răului pe care 
nici eu, nici dumneata nu l-am înțeles. Poate că am fost 
prea toxici pentru acest monoton, trist și cenușiu 
cotidian. Dumneata, eternitate pământie, rămâi 
jurnalul meu de călătorie într-o viață pătată de moarte. 

 Cu durere și absență,
 fantomatica

 Miha

Dulce eternitate,
Trăiască nația! Sus cu dânsa! Prea devreme, 

prea clișeistic?
O, dragoste dragă, dacă ai vedea dumneata 

puterea răului astăzi, te-ai răsuci în pământ. Pământ 
fin al nostru, mă dor toate... Dulce revedere a 
realului, nu te cunosc, dar îmi lipsești. Ești o 
eternitate de gânduri și parcă acum că îți scriu, mă 
pierd într-o mare a regăsirii.

Nu știu cine ești, nu ți-am văzut chipul nepătat 
niciodată, nu ți-am auzit glasul cald atunci când îți 
povesteai durerea. Nu te-a văzut nimeni suspinând, 
căci sufletul tău pur s-a lăsat înecat. Și nici tu nu mă 
cunoști, nu știi cine sunt într-adevăr. Nici măcar cine 
încerc să fiu. Apari noaptea asemenea unei năluci în 
gândul meu și parcă mă indrăgostesc de irealul tău. 
M-am îndrăgostit de felul cum imposibilitatea 
atingerii tale a devenit un laitmotiv pentru insomniile 
mele, de felul cum tu înțelegi fiecare cicatrice care 
zăbovește.

Briză de vânt, te-ar durea să știi ca trăiesc într-
un suflet care se zbate să poarte povara vrajbei și a 
individualității în fiecare zi. Trăiesc într-o lume unde 
nu unitatea și iertarea, ci durerea și uitarea dictează. 
Trăim oare între stele? Sau sunt doar realități 
obscure? Of, înțelegere a lumii viselor, ia spune-mi, 
este răul bine în vise? Tu îți pierzi nopțile târzii 
gândindu-te la sentimentele care există în viața de 
apoi? Eu o fac. Mă gândesc deseori la tine, la 
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 Cândva... undeva
Dragă Mihai, 
Acum mult timp, îmi spuneai că „menirea 

omului este aceea de a se căuta pe sine însuși”. 
Pierdută deja în lanţul de întrebări, fără început și 
fără sfârșit, am ajuns astăzi la concluzia vieţii mele: 
timpul reprezintă cel mai de preţ lucru pentru noi, 
însă totodată o ofrandă pe care le-o oferim celor 
dragi. Deși valorează atât de mult, preferăm să îl 
dăruim celorlalţi.

Ce este însă timpul? Este bine delimitat, iar 
unitatea sa de măsură este aceeași, totuși el nu este 
constant pentru noi. El variază în funcţie de propriile 
ace ale sufletului. Cum un ceas stricat arată de două 
ori într-o zi ora exactă, așa și un suflet rănit poate să 
îţi dezvăluiască două adevăruri crunte ale timpului: 
că acesta se comprimă inexplicabil în prezenţa 
persoanelor iubite, dar și că în lipsa acestora timpul 
pare că stă pe loc, într-un mod apăsător. 

Drag prieten, când a trecut atât de repede 
copilăria? Copilăria mea? Copilăria noastră? Cât 
de rapid a fost totul? Necruţător timpul asta... Atâtea 
amintiri frumoase în prezenţa ta, dar atât de 
trecătoare. Lângă tine, aveam impresia că nisipul din 
clepsidra timpului își schimbă nefiresc de alert 
cursul. 

Se spune că adevărata fericire reprezintă doar 
un moment, ca o fulgerare, însă această secundă 
ireală, poate ascunde chiar și o viaţă întreagă, 
comprimată de subconștientul nostru, alături de 
oamenii potriviţi.

Acum, când tu ești la studii în Viena parcă 
timpul a îngheţat... totodată și inima mea, ca și cum 
viaţa și-a pierdut efemeritatea. 

Am impresia că timpul a obosit și a decis să ia o 
vacanţă în lipsa ta. Și acum nu mai vrea să mai 
treacă, oricât m-aș ruga de el, oricât i-aș număra 
rotaţiile sale parcă tot mai greoaie. 

Acum parcă a rămas fără baterii sau i s-au lipit 
acele de cadran. Să-i fi pus chiar eu smoală în rotiţe? 
Nu. Sunt doar bolnavă de speranţe false și de lipsa ta. 

Poate că unii s-ar bucura să se oprească timpul 
în loc și viaţa să fie efemeră, însă eu vreau să reușesc 
să repar acest ceas. Acum vreau să îmi sacrific iar 
timpul. Oare când te vei întoarce timpul se va 
comprima într-o secundă? Oare viaţa poate fi o 
secundă de fericire, în schimbul câtorva ceasuri, 
săptămâni, ani de tristeţe? 

 Pentru eternitate, 
 Rebecca

 Ianuarie, 2019

Dragă Eminule,
„De-acuma nu te-oi mai vedea/Rămâi, rămâi 

cu bine!” Astea sunt versurile tale, versuri așternute 
cu dor şi patos pe o hârtie ce mai târziu iţi devenea 
cea mai bună prietenă, chiar şi-n ultimele clipe ale 
existenţei tale de muritor. Mai ţii minte aceste 
versuri? Ţi le dedic cu patos şi cu dor, dar este un 
altfel de patos şi un altfel de dor, deoarece eu nu te-am 
întâlnit niciodată, deşi aş fi vrut.

Ne-ai părăsit devreme, ne-ai lăsat singuri în 
lumea asta, în care poezia a devenit doar o înşiruire 
de cuvinte şi sentimentele s-au transformat în ceva de 
care ar trebui să ne temem. Şi, deşi ne-ai oferit 
tezaurul tău literar pentru secole ce vor urma, ne-ai 
părăsit, de tânăr chiar... La doar 39 de ani, 
Dumnezeu a vrut să te elibereze de durerea pe care ţi-
o provocai singur prin condiţia ta de geniu şi a ales să 
te facă un înger care, cu siguranţă, veghează asupra 
fiecărui scriitor căruia ii este teamă să se afirme. Dar 
să nu crezi că ne-ai dezamăgit, pentru ca nu ai facut-
o. Poeziile tale ne-au inspirat şi ne-ajutat să ne 
descoperim sufletele şi să ne dăm seama că există 
sentimente nedescoperite încă de inimile noastre. 
Cum de nu ţi-a fost alături nimeni? Erai o persoană 
cu suflet imens şi pur ce merita să fie iubită... Poate ai 
crezut că lumea este definită de întrebări fără 
răspuns. Sau poate nu. Indiferent, ne-ai părăsit...

Aş da orice să te cunosc şi să ne plimbăm pe 
lângă plopii fără soţ şi să mă laşi să te redescopăr... 
dar până atunci... rămâi, rămâi cu bine...

 Pentru nemurire,
                         Maria

CULTURĂ ȘI ȘTIINŢĂ



Povești scrise în lutul oltenesc
Oltenia mea - Viață, echilibru,
prosperitate, tradiție

Sunt cel din urmă strop de vin/ Din rustica 
ulcică de pământ/ Pe care l-au sorbit pe rând/ Cinci 
generații de olteni spunea Ion Minulescu în celebra 
poezie Nu sunt ce par a fi. 

Ulcica de pământ de Vadastra, de Oboga sau 
Horezu a fost folosită, probabil, de un alt poet, 
Alexandru Macedonski, pentru a sorbi apa de izvor 
de la fântâna de lângă casa sa. La mijlocul secolului 
al XIX-lea, în apropierea fântânii Jianu, pe locul 
actualei Grădini Botanice din Craiova, se afla casa 
familiei lui Alexandru Macedonski, unde viitorul 
poet a copilărit. Se spune că acesta a fost inspirat de 
peisajul idilic al parcului din zonă, pe care l-a surprins 
ulterior în mai multe poezii.

 Fântâna Jianu este un monument de for public 
situat în Grădina Botanică din Craiova. Plăcuța cu 
istoricul fântânii menționează că a fost construită în 
jurul anului 1800 de paharnicul Hagi Stan Jianu, 
întemeietorul școlii românești în satul Preajba, 
epitropul familiei Obedeanu. Lângă fântână era și 
casa familiei Macedonski și se presupune că peisajul 
idilic din zonă l-a inspirat deseori pe poet pentru a-și 
scrie  frumoasele poezii. Tradiția mai menționează că 
aici a poposit vestitul haiduc Iancu Jianu, pentru care 
au fost compuse versurile devenite emblematice: M-a 
făcut mama oltean.

Eu, Marciuc Ionel, oltean ca și poetul simbolist, 
simt mândria de a aparține acestui neam. Sunt urmaș 
al unor oameni simpli pentru care tradiția a însemnat 
ceva aproape sacru, cu reguli de bunacuviință 
creștină, cu obiceiuri și rânduieli bine conturate și 
respectate cu sfințenie.

Poveștile scrise în lutul oltenesc sunt încă vii și 
mă cheamă să le descopăr. Fântânile reprezintă 
simboluri istorice și spirituale în viața unei localități. 
Au fost construite la intersecția principalelor 
drumuri, oriunde comunitatea avea nevoie de apă. 
Orașul Craiova avea multe fântâni, pentru că exista 
un obicei în această zonă ca oamenii cu stare să ridice 
o fântână în timpul vieții lor. Câteva dintre fântânile 
Craiovei reprezintă adevărate bijuterii de patrimoniu, 
fiind renumite în toată țara pentru că au marcat 
momente importante din istoria națională, sunt mici 
bijuterii arhitecturale,  au fost cântate în opere literare 
sau au fost modele pentru pictori. 

Fântânile Jianu, Purcarului și Popova sunt 
monumente istorice de interes local, pentru 
comunitatea locală, o valoare de utilitate publică, 
fiind încă folosite, cât și una de patrimoniu -istorică și 
arhitecturală, artistică dar și științifică. Ele sunt 
amplasate în zone importante ale orașului, putând fi 
chiar și obiective turistice.

Nu întâmplător multe din ritualurile oltenești de 
trecere-nașterea, căsătoria, moartea sunt legate de 
fântâni. Cel mai popular obicei al oltenilor care 
locuiesc la țară este „adăpatul miresei”. Acest obicei se 
practică la o fântână care se află spre răsărit. O altă 
tradiție oltenească este ca fetele de măritat să prindă 
buchetul miresei. Florile din buchet sunt aruncate în 
apa cristalină a fântânii, ca viitoarea pretendentă să-şi 
vadă iubitul cu care va face nuntă. Acest obicei poate fi 
întâlnit şi astăzi la nunţile din Vâlcea, Gorj, Dolj şi Olt.

În conștiința populară, apa este unul dintre 
elementele primordiale din care s-a clădit lumea. Şi la 
olteni, apa este un simbol al inconstanței și 
perisabilității formelor, și al trecerii timpului. O 
călătorie în lumea fântânilor Craiovei este  o 
incursiune fascinantă într-una dintre cele mai 
interesante culturi arhaice ale lumii.

(Marciuc Ionel, clasa a X-a D, fragmente din 
discursul persuasiv de promovare a Olteniei ca 
destinaţie turistică, vatră de tradiţii şi cultură, premiul 
al II lea la Competiția tinereții, proba de oratorie)

enesc
iață, echilibru,
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Spectacolul-eveniment "100 pentru România - Teatru Documentar", dedicat 
Centenarului Marii Uniri de la 1918, prezentat de Teatrul Naţional "Marin Sorescu" 

din Craiova pe 1 Decembrie 2018, ne-a oferit nouă, elevilor Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu”, 
șansa unică de a crea una dintre cele mai importante file de istorie a acestui neam, de a juca alături de nume mari 
ale teatrului românesc, de a cunoaște oameni și artiști extraordinari.

Am pătruns în culisele teatrului cu actrița Alina Mangra, care a jucat rolul Reginei Maria. Domnia Sa ne-a 
împărtășit câteva experiențe din viața de artist.

Alina Mangra, născută la 1 august 1980, este absolventă a Departamentului de Arte de la Universitatea din 
Craiova. În perioada 2003-2014 a fost actriță la Teatrul ”Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, iar din 2015 este 
actriță la Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova, lector universitar la Departamentul de Arte din Craiova, 
specializarea Arta Actorului, doctor în teatru cu studii absolvite la UNATC București, profesor invitat în 
programe Erasmus + în Franța și Scoția, trainer AUF Beko. A răspuns tuturor provocărilor acestui domeniu:  
actorie, scenariu de filme de scurt și mediu metraj,  regie, scenografie de spectacole, creații universitare, 
festivaluri de teatru naționale și internaționale carte de autor, articole și studii teatrale la conferințe 
internaționale. 

Alina Mangra are în palmares zeci de roluri pe scena teatrelor din Craiova și din țară, dar și în pelicule 
cinematografice. Iată câteva dintre ele: Tamara în Hotul de mărgăritare de Valeriu Anania, Irina în Trei surori de 
A.P. Cehov (regia Adrian Roman, Teatrul ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea), Mortul în Telefonul, Omleta și 
Televizorul, adaptare Alexandru Dabija după Culegerea de texte populare ”A fost de unde n-a fost” de Viorica 
Nișcov (R: Alexandru Dabija, Teatrul ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea), Povestitorul în Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte de Petre Ispirescu (R: Alexandru Boureanu, Teatrul Naţional ”Marin Sorescu”din Craiova), 
Povestitorul în Povestea Prostiei de Bogdan Ulmu, (R: Alexandru 
Boureanu, Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova), Gayle în 
Aproape de John Cariani (R. Cristi Juncu, Teatrul Anton Pann), Katia în 
O lună la țară de I. Turgheniev (R. Cristi Juncu, Teatrul Național 
”Marin Sorescu” din Craiova), Ana în pelicula cinematografică 
Toporași în Balta Craioviței (R: Remus Vlăsceanu, Casa de producție 
IO Studiofilm), Fata din Spectacolul musical Welcome to Haway, 
Filarmonica de Stat ”Ion Dumitrescu”, Râmnicu Valcea, Vânzătoarea 
din pelicula Tanti Steluța (R: Remus Vlăsceanu, Casa de producție IO 
Studiofilm), Doamna X în Jackpot de Alexandr Mardan (R. Emil Gaju, 
Teatrul ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea), Colette în Gaițele de Al. 
Kirițescu (R. Alexandru Boureanu, Teatrul Național ”Marin Sorescu” 
din Craiova), Annie în Elefantul din cameră (R: Dragoș Mușoiu, 
Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova), Vișina în Monstrul 
Nisipurilor (R: Irina Crăiță Mândra, Teatrul Național ”Marin Sorescu” 
din Craiova), Doamna Popescu și Țiganca în Două Loturi (R: Nicolae 
Poghirc, Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova), Regina Maria 
în 100 pentru România-teatru documentar (R. Alexandru Boureanu, 
Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova).

În�culisele�Teatrului�Naţional�
”Marin�Sorescu”�din�Craiova:�

de�vorbă�cu�actriţa�Alina�Mangra
”A fi pe scenă este un privilegiu... 

Este un lucru pe care trebuie să-l faci 
cu toată dragostea, concentrarea și responsabilitatea. 

Să joci ca pentru Dumnezeu!”
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Povești scrise în lutul oltenesc
Oltenia mea - Viață, echilibru,
prosperitate, tradiție

Sunt cel din urmă strop de vin/ Din rustica 
ulcică de pământ/ Pe care l-au sorbit pe rând/ Cinci 
generații de olteni spunea Ion Minulescu în celebra 
poezie Nu sunt ce par a fi. 

Ulcica de pământ de Vadastra, de Oboga sau 
Horezu a fost folosită, probabil, de un alt poet, 
Alexandru Macedonski, pentru a sorbi apa de izvor 
de la fântâna de lângă casa sa. La mijlocul secolului 
al XIX-lea, în apropierea fântânii Jianu, pe locul 
actualei Grădini Botanice din Craiova, se afla casa 
familiei lui Alexandru Macedonski, unde viitorul 
poet a copilărit. Se spune că acesta a fost inspirat de 
peisajul idilic al parcului din zonă, pe care l-a surprins 
ulterior în mai multe poezii.

 Fântâna Jianu este un monument de for public 
situat în Grădina Botanică din Craiova. Plăcuța cu 
istoricul fântânii menționează că a fost construită în 
jurul anului 1800 de paharnicul Hagi Stan Jianu, 
întemeietorul școlii românești în satul Preajba, 
epitropul familiei Obedeanu. Lângă fântână era și 
casa familiei Macedonski și se presupune că peisajul 
idilic din zonă l-a inspirat deseori pe poet pentru a-și 
scrie  frumoasele poezii. Tradiția mai menționează că 
aici a poposit vestitul haiduc Iancu Jianu, pentru care 
au fost compuse versurile devenite emblematice: M-a 
făcut mama oltean.

Eu, Marciuc Ionel, oltean ca și poetul simbolist, 
simt mândria de a aparține acestui neam. Sunt urmaș 
al unor oameni simpli pentru care tradiția a însemnat 
ceva aproape sacru, cu reguli de bunacuviință 
creștină, cu obiceiuri și rânduieli bine conturate și 
respectate cu sfințenie.

Poveștile scrise în lutul oltenesc sunt încă vii și 
mă cheamă să le descopăr. Fântânile reprezintă 
simboluri istorice și spirituale în viața unei localități. 
Au fost construite la intersecția principalelor 
drumuri, oriunde comunitatea avea nevoie de apă. 
Orașul Craiova avea multe fântâni, pentru că exista 
un obicei în această zonă ca oamenii cu stare să ridice 
o fântână în timpul vieții lor. Câteva dintre fântânile 
Craiovei reprezintă adevărate bijuterii de patrimoniu, 
fiind renumite în toată țara pentru că au marcat 
momente importante din istoria națională, sunt mici 
bijuterii arhitecturale,  au fost cântate în opere literare 
sau au fost modele pentru pictori. 

Fântânile Jianu, Purcarului și Popova sunt 
monumente istorice de interes local, pentru 
comunitatea locală, o valoare de utilitate publică, 
fiind încă folosite, cât și una de patrimoniu -istorică și 
arhitecturală, artistică dar și științifică. Ele sunt 
amplasate în zone importante ale orașului, putând fi 
chiar și obiective turistice.

Nu întâmplător multe din ritualurile oltenești de 
trecere-nașterea, căsătoria, moartea sunt legate de 
fântâni. Cel mai popular obicei al oltenilor care 
locuiesc la țară este „adăpatul miresei”. Acest obicei se 
practică la o fântână care se află spre răsărit. O altă 
tradiție oltenească este ca fetele de măritat să prindă 
buchetul miresei. Florile din buchet sunt aruncate în 
apa cristalină a fântânii, ca viitoarea pretendentă să-şi 
vadă iubitul cu care va face nuntă. Acest obicei poate fi 
întâlnit şi astăzi la nunţile din Vâlcea, Gorj, Dolj şi Olt.

În conștiința populară, apa este unul dintre 
elementele primordiale din care s-a clădit lumea. Şi la 
olteni, apa este un simbol al inconstanței și 
perisabilității formelor, și al trecerii timpului. O 
călătorie în lumea fântânilor Craiovei este  o 
incursiune fascinantă într-una dintre cele mai 
interesante culturi arhaice ale lumii.

(Marciuc Ionel, clasa a X-a D, fragmente din 
discursul persuasiv de promovare a Olteniei ca 
destinaţie turistică, vatră de tradiţii şi cultură, premiul 
al II lea la Competiția tinereții, proba de oratorie)
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Spectacolul-eveniment "100 pentru România - Teatru Documentar", dedicat 
Centenarului Marii Uniri de la 1918, prezentat de Teatrul Naţional "Marin Sorescu" 

din Craiova pe 1 Decembrie 2018, ne-a oferit nouă, elevilor Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu”, 
șansa unică de a crea una dintre cele mai importante file de istorie a acestui neam, de a juca alături de nume mari 
ale teatrului românesc, de a cunoaște oameni și artiști extraordinari.

Am pătruns în culisele teatrului cu actrița Alina Mangra, care a jucat rolul Reginei Maria. Domnia Sa ne-a 
împărtășit câteva experiențe din viața de artist.

Alina Mangra, născută la 1 august 1980, este absolventă a Departamentului de Arte de la Universitatea din 
Craiova. În perioada 2003-2014 a fost actriță la Teatrul ”Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, iar din 2015 este 
actriță la Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova, lector universitar la Departamentul de Arte din Craiova, 
specializarea Arta Actorului, doctor în teatru cu studii absolvite la UNATC București, profesor invitat în 
programe Erasmus + în Franța și Scoția, trainer AUF Beko. A răspuns tuturor provocărilor acestui domeniu:  
actorie, scenariu de filme de scurt și mediu metraj,  regie, scenografie de spectacole, creații universitare, 
festivaluri de teatru naționale și internaționale carte de autor, articole și studii teatrale la conferințe 
internaționale. 

Alina Mangra are în palmares zeci de roluri pe scena teatrelor din Craiova și din țară, dar și în pelicule 
cinematografice. Iată câteva dintre ele: Tamara în Hotul de mărgăritare de Valeriu Anania, Irina în Trei surori de 
A.P. Cehov (regia Adrian Roman, Teatrul ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea), Mortul în Telefonul, Omleta și 
Televizorul, adaptare Alexandru Dabija după Culegerea de texte populare ”A fost de unde n-a fost” de Viorica 
Nișcov (R: Alexandru Dabija, Teatrul ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea), Povestitorul în Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte de Petre Ispirescu (R: Alexandru Boureanu, Teatrul Naţional ”Marin Sorescu”din Craiova), 
Povestitorul în Povestea Prostiei de Bogdan Ulmu, (R: Alexandru 
Boureanu, Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova), Gayle în 
Aproape de John Cariani (R. Cristi Juncu, Teatrul Anton Pann), Katia în 
O lună la țară de I. Turgheniev (R. Cristi Juncu, Teatrul Național 
”Marin Sorescu” din Craiova), Ana în pelicula cinematografică 
Toporași în Balta Craioviței (R: Remus Vlăsceanu, Casa de producție 
IO Studiofilm), Fata din Spectacolul musical Welcome to Haway, 
Filarmonica de Stat ”Ion Dumitrescu”, Râmnicu Valcea, Vânzătoarea 
din pelicula Tanti Steluța (R: Remus Vlăsceanu, Casa de producție IO 
Studiofilm), Doamna X în Jackpot de Alexandr Mardan (R. Emil Gaju, 
Teatrul ”Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea), Colette în Gaițele de Al. 
Kirițescu (R. Alexandru Boureanu, Teatrul Național ”Marin Sorescu” 
din Craiova), Annie în Elefantul din cameră (R: Dragoș Mușoiu, 
Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova), Vișina în Monstrul 
Nisipurilor (R: Irina Crăiță Mândra, Teatrul Național ”Marin Sorescu” 
din Craiova), Doamna Popescu și Țiganca în Două Loturi (R: Nicolae 
Poghirc, Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova), Regina Maria 
în 100 pentru România-teatru documentar (R. Alexandru Boureanu, 
Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova).

În�culisele�Teatrului�Naţional�
”Marin�Sorescu”�din�Craiova:�

de�vorbă�cu�actriţa�Alina�Mangra
”A fi pe scenă este un privilegiu... 

Este un lucru pe care trebuie să-l faci 
cu toată dragostea, concentrarea și responsabilitatea. 

Să joci ca pentru Dumnezeu!”
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Noi am avut ocazia să o vedem jucând în două 
roluri de excepție: Colette în Gaițele de Al. Kirițescu 
(regia Alexandru Boureanu) și Regina Maria în 100 
pentru România-teatru documentar (regia Alexandru 
Boureanu).

Cum ați descrie, în câteva cuvinte, viața de artist?
Cea mai frumoasă experiență alături de cea de a fi 

mamă. Consider că a fi pe scenă este un privilegiu și 
atunci actorul trebuie să se comporte ca atare. Este un 
lucru pe care trebuie să-l faci cu toată dragostea, 
concentrarea și responsabilitatea. Să joci ca pentru 
Dumnezeu! Așa cum toate acțiunile pe care ni le 
propunem e bine să le facem ca pentru Dumnezeu!

Ați avut un model care v-a inspirat?
Tot ceea ce se există în dramaturgie după anii 2000 

în America este o sursă de inspirație. De asemenea, 
actorii de film american, școala de acolo reprezintă un 
model. Partenerii mei de scenă sunt modele. Un 
partener foarte bun ajută să creăm împreună relația 
scenică sau situația limită și atunci actul artistic este 
desăvârșit. Apoi personajul în sine constituie un 
model, iar  rolul trebuie atent studiat, cu maximum de 
profesionalism.

Care sunt riscurile pe care le presupune această 
meserie?

Mă gândesc mereu la beneficii, nu la riscuri. Până 
și accidentul scenic poate fi transformat într-un atu. 
Important este să fii creativ, să te pasioneze ceea ce 
faci. Riscul este când te minți pe tine însuți. Atunci se 
poate spune că nu mai ești cool și că ar trebui să te lași 
de actorie. 

Cum reușește un actor, un om, să joace atât de 
multe personaje? În ce măsură își pun amprenta 
personajele asupra vieții dumneavoastră?

În mare măsură, trăiesc cu ele! Câteodată mai uit și 
încep să mă gândesc și la mine, dar distracția oricărei 
zile este să te joci de-a altcineva. Este un job care nu 
se termină niciodată și asta e frumusețea- că nu mă 
plictisesc. Îmi imaginez tot soiul de situații bune de 

interpretat, mă preocupă teatrul și în timp ce gătesc. 
Mai ales că gătitul poate fi un spectacol în sine ca și 
joaca unui copil, ca și dragostea, ca și cititul, ca și 
toate celelalte, de altfel. Orice acțiune umană are un 
debut, un punct culminant și un sfârșit.

O întâmplare inedită?
Îmi place să fac glume în timpul repetițiilor. Odată 

mi-am cumpărat un soi de brichetă care scotea o 
flacără de un metru. Era ceva ce se vindea la lucruri 
haioase și m-am dus pe furiș în spatele decorului. La 
un moment dat, atunci când se lucrează luminile pe 
scenă, poate fi și un heblu (moment de întuneric  total) 
și atunci am acționat. Țipete, panică, regizorul a sărit 
„ca ars” că a luat foc decorul. Îmi place să fac glume 
cum fac copiii năzdrăvani. În timpul spectacolelor nu  
am avut întâmplări inedite. De obicei acest lucru se 
întâmplă când pierzi undeva controlul, iar în ceea ce 
privește disciplina scenică sunt premiantă. Îmi verific 
recuzita, costumul, replicile, traseele scenice de zece 
ori înaintea spectacolului.  Dar mai este timp. Dacă se 
întâmplă ceva inedit, vă voi anunța.

Ce înseamnă Teatrul Național din Craiova 
pentru dumneavoastră?

Teatrul Național din Craiova reprezintă o altă 
etapă în viața mea de actriță. Mă leagă amintiri 
frumoase de când eram copil, fiindcă îi priveam pe 
actorii de aici ca pe niște zei. Iar acum am șansa de a 
lucra cu unii dintre ei. Am șansa de a juca cu studenți 
de-ai mei ceea ce mă bucură și mă formează în 
continuare ca profesionist. Am foarte multe de învățat 
de la ei. Este totodată un teatru unde întâlnesc regizori 
noi, consacrați, cu mult talent. Pentru mine regizorul 
reprezintă elementul cel mai important, de bază, al 
spectacolului în care joc. Mi se pare un nonsens 
spectacolul creat de orice altă persoană din lumea 
artei decât un regizor. 

Vă aștept la Teatrul Național „Marin Sorescu” din 
Craiova și va doresc tot ce e mai bun!

 Lucia HONDOROCU, 
Mădălina STANCU

clasa a X-a C
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    La început 
de drum

Primele zile din viața de elev la colegiul militar nu sunt ușoare, dar sunt unele din 
cele mai frumoase, cu cele mai intense trăiri. Ne aducem acum aminte de stângăciile 
începutului, de temerile care ne copleșeau, de lacrimile vărsate, de zâmbetele calde și 
încurajările colegilor mai mari, de primele lecții de viață învățate aici. Vă invităm să 
descoperiți toate aceste trăiri ale noastre, ale bobocilor, în filele noastre de jurnal.

După o vacanță plină de emoții  și 
nerăbdare, a sosit și ziua în care trebuia să-mi 
iau rămas-bun de la părinți și de la toți cei dragi. 
N-a fost unul dintre cele mai fericite momente, 
însă entuziasmul momentului m-a făcut 
oarecum să ignor lucrurile mai puțin frumoase. 
Îmi alesesem deja un țel pe care speram și încă 
sper să îl ating, iar acesta va fi una dintre cele 
mai mari reușite ale existenței mele. Fascinată 
de gânduri amețitoare și curioasă de ceea ce va 
urma, am visat cu mult curaj spre viitor. 

Nu după multă vreme, am pășit în curtea 
liceului, timidă ca orice copil ce pășește pe un 
drum nou și necunoscut, și mi-am întâlnit 
colegii și profesorii. Eram nerăbdătoare să 
îmbrac uniforma  militară și să ajung să mă 
comport precum colegii mei mai mari.

Primele zile petrecute aici m-au făcut să 
realizez cât de diferită este viața de militar față 

de ceea ce trăisem eu înainte. Într-o școală 
militară nu există monotonie sau plictiseală. 
Totul este bine organizat, programul este strict, 
iar ziua este delimitată în activități școlare sau 
militare. Nu ascund că am avut și greutăți, dar 
peste care voi trece mereu cu fruntea sus, cu 
optimismul în brațe. Nicio clipă nu am fost 
furată de gândul de a renunța la visul meu de a 
gusta din nesfârșitul drum al cunoașterii. 

Deja am parte de amintiri frumoase, pe 
care am reușit să le adun, una câte una, după 
doar o lună de când sunt aici. Dorința de a afla ce 
îmi rezervă viitorul, după cei patru ani pe care îi 
voi pertrece în Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”, este unul dintre motivele care 
mă poartă pe drumul către împlinirea visului 
meu: cariera militară.

Dinu Magda, 
clasa a IX-a E
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Noi am avut ocazia să o vedem jucând în două 
roluri de excepție: Colette în Gaițele de Al. Kirițescu 
(regia Alexandru Boureanu) și Regina Maria în 100 
pentru România-teatru documentar (regia Alexandru 
Boureanu).

Cum ați descrie, în câteva cuvinte, viața de artist?
Cea mai frumoasă experiență alături de cea de a fi 

mamă. Consider că a fi pe scenă este un privilegiu și 
atunci actorul trebuie să se comporte ca atare. Este un 
lucru pe care trebuie să-l faci cu toată dragostea, 
concentrarea și responsabilitatea. Să joci ca pentru 
Dumnezeu! Așa cum toate acțiunile pe care ni le 
propunem e bine să le facem ca pentru Dumnezeu!

Ați avut un model care v-a inspirat?
Tot ceea ce se există în dramaturgie după anii 2000 

în America este o sursă de inspirație. De asemenea, 
actorii de film american, școala de acolo reprezintă un 
model. Partenerii mei de scenă sunt modele. Un 
partener foarte bun ajută să creăm împreună relația 
scenică sau situația limită și atunci actul artistic este 
desăvârșit. Apoi personajul în sine constituie un 
model, iar  rolul trebuie atent studiat, cu maximum de 
profesionalism.

Care sunt riscurile pe care le presupune această 
meserie?

Mă gândesc mereu la beneficii, nu la riscuri. Până 
și accidentul scenic poate fi transformat într-un atu. 
Important este să fii creativ, să te pasioneze ceea ce 
faci. Riscul este când te minți pe tine însuți. Atunci se 
poate spune că nu mai ești cool și că ar trebui să te lași 
de actorie. 

Cum reușește un actor, un om, să joace atât de 
multe personaje? În ce măsură își pun amprenta 
personajele asupra vieții dumneavoastră?

În mare măsură, trăiesc cu ele! Câteodată mai uit și 
încep să mă gândesc și la mine, dar distracția oricărei 
zile este să te joci de-a altcineva. Este un job care nu 
se termină niciodată și asta e frumusețea- că nu mă 
plictisesc. Îmi imaginez tot soiul de situații bune de 

interpretat, mă preocupă teatrul și în timp ce gătesc. 
Mai ales că gătitul poate fi un spectacol în sine ca și 
joaca unui copil, ca și dragostea, ca și cititul, ca și 
toate celelalte, de altfel. Orice acțiune umană are un 
debut, un punct culminant și un sfârșit.

O întâmplare inedită?
Îmi place să fac glume în timpul repetițiilor. Odată 

mi-am cumpărat un soi de brichetă care scotea o 
flacără de un metru. Era ceva ce se vindea la lucruri 
haioase și m-am dus pe furiș în spatele decorului. La 
un moment dat, atunci când se lucrează luminile pe 
scenă, poate fi și un heblu (moment de întuneric  total) 
și atunci am acționat. Țipete, panică, regizorul a sărit 
„ca ars” că a luat foc decorul. Îmi place să fac glume 
cum fac copiii năzdrăvani. În timpul spectacolelor nu  
am avut întâmplări inedite. De obicei acest lucru se 
întâmplă când pierzi undeva controlul, iar în ceea ce 
privește disciplina scenică sunt premiantă. Îmi verific 
recuzita, costumul, replicile, traseele scenice de zece 
ori înaintea spectacolului.  Dar mai este timp. Dacă se 
întâmplă ceva inedit, vă voi anunța.

Ce înseamnă Teatrul Național din Craiova 
pentru dumneavoastră?

Teatrul Național din Craiova reprezintă o altă 
etapă în viața mea de actriță. Mă leagă amintiri 
frumoase de când eram copil, fiindcă îi priveam pe 
actorii de aici ca pe niște zei. Iar acum am șansa de a 
lucra cu unii dintre ei. Am șansa de a juca cu studenți 
de-ai mei ceea ce mă bucură și mă formează în 
continuare ca profesionist. Am foarte multe de învățat 
de la ei. Este totodată un teatru unde întâlnesc regizori 
noi, consacrați, cu mult talent. Pentru mine regizorul 
reprezintă elementul cel mai important, de bază, al 
spectacolului în care joc. Mi se pare un nonsens 
spectacolul creat de orice altă persoană din lumea 
artei decât un regizor. 

Vă aștept la Teatrul Național „Marin Sorescu” din 
Craiova și va doresc tot ce e mai bun!

 Lucia HONDOROCU, 
Mădălina STANCU

clasa a X-a C

OPINII ȘI ATITUDINI
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    La început 
de drum

Primele zile din viața de elev la colegiul militar nu sunt ușoare, dar sunt unele din 
cele mai frumoase, cu cele mai intense trăiri. Ne aducem acum aminte de stângăciile 
începutului, de temerile care ne copleșeau, de lacrimile vărsate, de zâmbetele calde și 
încurajările colegilor mai mari, de primele lecții de viață învățate aici. Vă invităm să 
descoperiți toate aceste trăiri ale noastre, ale bobocilor, în filele noastre de jurnal.

După o vacanță plină de emoții  și 
nerăbdare, a sosit și ziua în care trebuia să-mi 
iau rămas-bun de la părinți și de la toți cei dragi. 
N-a fost unul dintre cele mai fericite momente, 
însă entuziasmul momentului m-a făcut 
oarecum să ignor lucrurile mai puțin frumoase. 
Îmi alesesem deja un țel pe care speram și încă 
sper să îl ating, iar acesta va fi una dintre cele 
mai mari reușite ale existenței mele. Fascinată 
de gânduri amețitoare și curioasă de ceea ce va 
urma, am visat cu mult curaj spre viitor. 

Nu după multă vreme, am pășit în curtea 
liceului, timidă ca orice copil ce pășește pe un 
drum nou și necunoscut, și mi-am întâlnit 
colegii și profesorii. Eram nerăbdătoare să 
îmbrac uniforma  militară și să ajung să mă 
comport precum colegii mei mai mari.

Primele zile petrecute aici m-au făcut să 
realizez cât de diferită este viața de militar față 

de ceea ce trăisem eu înainte. Într-o școală 
militară nu există monotonie sau plictiseală. 
Totul este bine organizat, programul este strict, 
iar ziua este delimitată în activități școlare sau 
militare. Nu ascund că am avut și greutăți, dar 
peste care voi trece mereu cu fruntea sus, cu 
optimismul în brațe. Nicio clipă nu am fost 
furată de gândul de a renunța la visul meu de a 
gusta din nesfârșitul drum al cunoașterii. 

Deja am parte de amintiri frumoase, pe 
care am reușit să le adun, una câte una, după 
doar o lună de când sunt aici. Dorința de a afla ce 
îmi rezervă viitorul, după cei patru ani pe care îi 
voi pertrece în Colegiul Național Militar „Tudor 
Vladimirescu”, este unul dintre motivele care 
mă poartă pe drumul către împlinirea visului 
meu: cariera militară.

Dinu Magda, 
clasa a IX-a E



A avea un vis înseamnă a crede, a spera și a-
ți mobiliza toate forțele pentru îndeplinirea lui. 
Cum fiecare dintre noi are o dorință arzătoare, și 
eu am un vis, acela de a deveni cadru militar. Îmi 
doream asta de când eram mică. Îmi aduc 
aminte cât efort mi-a trebuit să-mi conving 
părinții și bunicii să mă lase să dau admiterea la 
Colegiul Național Militar. Până la urmă, ei au 
înțeles că nu e doar un moft de copil și m-au 
susținut. Acum, când am devenit elevă a acestui 
liceu,  mi-am dat seama că nu este așa de ușor. 
Matematica, fizica sunt materiile de bază pentru 
îndeplinirea visului meu. Mi-am dat seama că 
pentru a-l duce la îndeplinire am nevoie nu 
numai de dorință și încredere în forțele proprii, 
ci și de perseverență și multă pregătire. Îmi 
doresc foarte mult acest lucru și nu mă voi lăsa 
doborât de niciun obstacol. Sunt convinsă că voi 
ajunge unde vreau, pentru că, de obicei, reușesc 
ceea ce îmi propun!

Pătrulescu Iasmina,
clasa a IX-a E

Dacă îți dorești să știi cu adevărat cum este 
la un colegiu militar, vei afla povestea mea, a 
unui „boboc” al unui astfel de liceu, prin prisma 
trăirilor mele.

Îmi vine și acum să râd când mă gândesc. 
Mulțimea din curtea școlii m-a impresionat: 
colegi, elevi gradați, profesori, cadre militare, 
toți îmbrăcați în uniformă. Eu stăteam liniștită, 
cât mai departe, deoarece îmi era puțin teamă ca 
nu cumva să spun vreo prostie.... mă gândeam... 
poate o să mă pedepsească să fac flotări sau să 
alerg kilometri întregi. Așa gândeam eu la 
început!... Colegii s-au dovedit a fi foarte 
prietenoși, iar profesorii și cadrele militare, de 
asemenea. Suntem foarte uniți, deoarece știm 
că ne avem unul pe celălalt ca într-o mare 
familie! După ce a trecut o lună de când am venit 
aici, realizez că este greu și  conștientizez că aici 
îmi voi petrece cei mai frumoși ani ai 
adolescenței. Mă gândesc că mă așteaptă un 
drum lung, că am  foarte multe de învățat, dar 
mai ales la faptul că, acolo departe, acasă, 
părinții mei sunt mândri, iar asta contează cel 
mai mult.

Minuna Elena Popescu, 
clasa a IX- a E

Prima zi la Colegiul Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” a fost agitată și grea. Chiar 
și acum, după o lună de când sunt aici, când mă 
gândesc la acea zi simt aceleași senzații și emoții. 
Partea grea nu a fost trezirea dimineața, nici 
instrucția obositoare sau mersul în cadență în 
bocancii grei de piele, ci despărțirea de părinți, 
bunici și de fratele meu.  Am luat cu mine aici, la 
școală, dorul de casa noastră de la țară, dorul de 
locurile pe care le-am lăsat în urmă.

Șițoiu Denis Gabriel, 
clasa a IX-a E

Admiterea la Colegiul Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” a reprezentat un pas 
esențial al adolescenței mele. Fiind încurajată de 
părinți, sprijinită de cadrele didactice din școala 
generală, această provocare a devenit un scop 
pentru mine, reprezentând idealul pe care am 
vrut să-l ating. Am decis să urmez cariera 
militară și  sunt încrezătoare că voi reuși.

Bițînă Andreea Alexia, 
clasa a IX-a E

De cum am pășit pe poarta liceului, 
emoțiile au pus stăpânire pe mine. Era ușor să 
vezi asta după vocea mea tremurândă și după 
privirea ce scânteia puternic. Eram foarte 
fericită și inima îmi bătea să iasă din piept! Când 
mi-am vazut colegii, mi-am dat seama că trăiau 
și ei aceeași emoție ca mine și ne-am înțeles din 
priviri. Mi-am dat seama că vor fi patru ani 
minunați, pe care îi vom umple cu amintiri și 
momente frumoase. Despărțirea de părinți, 
bunici sau frați nu a fost ușoară, iar lacrimile nu 
au încetat să curgă decât după ce familiile au 
plecat acasă. Următoarele zile au fost cele mai 
dificile, acomodarea cu viața de militar a fost 
grea, dar alături de noi au fost colegii noștri mai 
mari, din clasa a XII-a, care ne-au sprijinit și ne-
au ajutat.

Vasile Georgiana, 
clasa a IX-a E

În pragul admiterii la un liceul militar, 
gândurile îmi erau împărțite. Teama de ceva 
”altfel”, total diferit față de liceele civile, îmi 
împânzea fiecare colțișor al minții. Nu credeam 
că pot să reușesc. Auzisem tot felul de zvonuri 
despre regimul strict de aici, dar mi-am spus că 
trebuie să trăiesc eu cu adevărat ordinul 
”Drepți!” Zilele de selecție au trecut, iar de 
fiecare dată, în dreptul numelui meu scria 
”Admis”. Ambiția se amplifica, dorința de a fi 
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elevă acolo creștea din ce în ce mai mult. Poarta 
către o nouă etapă a vieții mele s-a deschis pe 7 
septembrie. Am pășit cu încredere, dornică de o 
nouă experiență, cu dorința arzătoare de a reuși, 
de a mă integra și, mai ales, de a îmbrăca 
uniforma. În momentul despărțirii de părinți 
lacrimile îmi jucau în colțul ochilor, dar nu le-am 
permis să alunece pe chipul meu. Începeam un 
nou capitol al vieții mele, unul frumos, visat, deci 
trebuia să fiu fericită, puternică. Seara a venit cu 
pași repezi. Am îmbrăcat uniforma mult, mult 
admirată la colegii mai mari și am ieșit pe platoul 
care avea să cunoască toate bătăturile provocate 
de grozavii bocanci...Au avut însă, dincolo de 
durerea și usturimile provocate, un rol 
important, contribuind la șlefuirea mișcărilor 
noastre cadențate și executate, surprinzător, cu 
fiecare minut mai bine. Primele zile au fost 
extrem de grele, dar frumoase. Ne-am implicat 
cu toată ființa noastră, dorindu-ne cu ardoare să 
n e  i m p r s i o n ă m  p ă r i n ț i i .  D u p ă  z i l e l e 
”usturătoare”, a sosit ziua cea mare, cu adevărat 
ziua unui nou începutîn care am pășit 
încrezătoare, dar și foarte emoționată, în 
cadență, alături de colegii mei, sub privirile 
înlăcrimate de mândrie și fericire ale părinților. 
Momentele în care am rostit legământul și am 
cântat Imnul Național au fost unice. Am fost 
invadată de sentimente pe care nu le mai trăisem 
niciodată. Am înțeles acum, mai mult ca 
niciodată, că fericirea este conturată și de 
realizări. Sincer, nu este ușor, dar voi lupta. 
Satisfacția este mult mai mare la capătul unui 
drum sinuos.

Stan Cătălina, 
clasa a IX-a B

Prima dată când am intrat pe poarta 
colegiului m-am simțit împlinit, dar în același 
timp foarte speriat și nesigur. Nu cunoșteam pe 
nimeni, totul era atât de diferit! Colegii de 
cameră și atmosfera de aici m-au făcut să mă 
acomodez rapid, să nu-mi mai fie așa de dor de 
casă. Am fost înconjurat de oameni calzi, mi-am 
făcut o mulțime de prieteni. Acum mă bucur că 
fac parte din această familie.

Bărbieru Denis, 
clasa a IX-a B

Vineri, 7 septembrie 2018. Primii pași în 
colegiul militar. Eram așa de timid, că mi-era 
frică, într-un fel, și să-mi cunosc colegii... De 
aceea am hotărât să mai amân puțin acest 
moment și să-mi petrec restul timpului cu 

familia. Îmbrăcarea uniformei a fost prima 
experiență intensă pe care am trăit-o ca elev al 
colegiului. Chiar dacă pantalonii erau largi și 
lungi (nici nu bănuiam atunci că pantofii vor fi 
problema majoră ), m-am simțit împlinit și 
fericit. Următoarele zile au fost unele de 
”închegare” a echipei și de învățare a alfabetului 
militar. S-au legat prietenii, s-au deschis suflete 
și au apărut...bătăturile de la afurisiții de 
pantofi! Am uitat de toate astea în momentul 
defilării. Privirile mândre ale părinților, cadrelor 
didactice și militare mi-au trezit un fior...emoție 
și frica de a mă face de râs. Cântarea Imnului a 
fost  un moment înălțător,  iar  rostirea 
legământului și defilarea nu le voi uita niciodată. 

Niță George Tiberiu, 
clasa a IX-a B

Tristețe, lacrimi, despărțire... așa se pot 
caracteriza primele clipe petrecute aici. A urmat 
întâlnirea cu colegii de cameră, care m-a făcut să 
uit că tocmai mă despărțisem de familie. 
Treptat, mă adopta o altă familie. I-am cunoscut 
pe colegii mai mari care au fost extrem de 
drăguți, calzi și înțelegători. Ei ne-au inițiat cu 
răbdare și dăruire în viața militară. În timpul 
ceremoniei de deschidere a anului școlar, m-am 
simțit minunat. Părinții erau încremeniți de 
uimire.  Arătam impecabi l ,  ne  mișcam 
impecabil. Defilarea, imnul, legământul au fost 
momente unice. Eram mândru! Îmi iubesc liceul 
și voi servi Armata României toată viața mea!

Casangiu Cosmin, 
clasa a IX-a B

Pe 7 septembrie 2018 avea să înceapă o 
nouă experiență pentru cela 120 de suflete de 
boboci ai colegiului. A fost greu începutul, a fost 
grea despărțirea de părinți, au fost multe emoții, 
multe lacrimi în primele zile. Însă în toată 
această perioadă sufletele ne-au fost încălzite de 
grija și sprijinul ”fraților” noștri mai mari care au 
avut o răbdare nesfârșită cu noi, de atenția 
tuturor oamenilor minunați pe care i-am întâlnit 
aici și care și-au dedicat tot timpul pentru a ne 
învăța, cu calm și dragoste, să ne perfecționăm. 
”Trebuie să dovedim că suntem cei mai buni!”, 
asta ne spune mereu domnul elev sergent major. 
Treptat, totul a început să peindă formă, am 
devenit chiar uniți, facem totul împreună.

Dina Grațiela, 
clasa a IX-a B
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A avea un vis înseamnă a crede, a spera și a-
ți mobiliza toate forțele pentru îndeplinirea lui. 
Cum fiecare dintre noi are o dorință arzătoare, și 
eu am un vis, acela de a deveni cadru militar. Îmi 
doream asta de când eram mică. Îmi aduc 
aminte cât efort mi-a trebuit să-mi conving 
părinții și bunicii să mă lase să dau admiterea la 
Colegiul Național Militar. Până la urmă, ei au 
înțeles că nu e doar un moft de copil și m-au 
susținut. Acum, când am devenit elevă a acestui 
liceu,  mi-am dat seama că nu este așa de ușor. 
Matematica, fizica sunt materiile de bază pentru 
îndeplinirea visului meu. Mi-am dat seama că 
pentru a-l duce la îndeplinire am nevoie nu 
numai de dorință și încredere în forțele proprii, 
ci și de perseverență și multă pregătire. Îmi 
doresc foarte mult acest lucru și nu mă voi lăsa 
doborât de niciun obstacol. Sunt convinsă că voi 
ajunge unde vreau, pentru că, de obicei, reușesc 
ceea ce îmi propun!

Pătrulescu Iasmina,
clasa a IX-a E

Dacă îți dorești să știi cu adevărat cum este 
la un colegiu militar, vei afla povestea mea, a 
unui „boboc” al unui astfel de liceu, prin prisma 
trăirilor mele.

Îmi vine și acum să râd când mă gândesc. 
Mulțimea din curtea școlii m-a impresionat: 
colegi, elevi gradați, profesori, cadre militare, 
toți îmbrăcați în uniformă. Eu stăteam liniștită, 
cât mai departe, deoarece îmi era puțin teamă ca 
nu cumva să spun vreo prostie.... mă gândeam... 
poate o să mă pedepsească să fac flotări sau să 
alerg kilometri întregi. Așa gândeam eu la 
început!... Colegii s-au dovedit a fi foarte 
prietenoși, iar profesorii și cadrele militare, de 
asemenea. Suntem foarte uniți, deoarece știm 
că ne avem unul pe celălalt ca într-o mare 
familie! După ce a trecut o lună de când am venit 
aici, realizez că este greu și  conștientizez că aici 
îmi voi petrece cei mai frumoși ani ai 
adolescenței. Mă gândesc că mă așteaptă un 
drum lung, că am  foarte multe de învățat, dar 
mai ales la faptul că, acolo departe, acasă, 
părinții mei sunt mândri, iar asta contează cel 
mai mult.

Minuna Elena Popescu, 
clasa a IX- a E

Prima zi la Colegiul Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” a fost agitată și grea. Chiar 
și acum, după o lună de când sunt aici, când mă 
gândesc la acea zi simt aceleași senzații și emoții. 
Partea grea nu a fost trezirea dimineața, nici 
instrucția obositoare sau mersul în cadență în 
bocancii grei de piele, ci despărțirea de părinți, 
bunici și de fratele meu.  Am luat cu mine aici, la 
școală, dorul de casa noastră de la țară, dorul de 
locurile pe care le-am lăsat în urmă.

Șițoiu Denis Gabriel, 
clasa a IX-a E

Admiterea la Colegiul Național Militar 
„Tudor Vladimirescu” a reprezentat un pas 
esențial al adolescenței mele. Fiind încurajată de 
părinți, sprijinită de cadrele didactice din școala 
generală, această provocare a devenit un scop 
pentru mine, reprezentând idealul pe care am 
vrut să-l ating. Am decis să urmez cariera 
militară și  sunt încrezătoare că voi reuși.

Bițînă Andreea Alexia, 
clasa a IX-a E

De cum am pășit pe poarta liceului, 
emoțiile au pus stăpânire pe mine. Era ușor să 
vezi asta după vocea mea tremurândă și după 
privirea ce scânteia puternic. Eram foarte 
fericită și inima îmi bătea să iasă din piept! Când 
mi-am vazut colegii, mi-am dat seama că trăiau 
și ei aceeași emoție ca mine și ne-am înțeles din 
priviri. Mi-am dat seama că vor fi patru ani 
minunați, pe care îi vom umple cu amintiri și 
momente frumoase. Despărțirea de părinți, 
bunici sau frați nu a fost ușoară, iar lacrimile nu 
au încetat să curgă decât după ce familiile au 
plecat acasă. Următoarele zile au fost cele mai 
dificile, acomodarea cu viața de militar a fost 
grea, dar alături de noi au fost colegii noștri mai 
mari, din clasa a XII-a, care ne-au sprijinit și ne-
au ajutat.

Vasile Georgiana, 
clasa a IX-a E

În pragul admiterii la un liceul militar, 
gândurile îmi erau împărțite. Teama de ceva 
”altfel”, total diferit față de liceele civile, îmi 
împânzea fiecare colțișor al minții. Nu credeam 
că pot să reușesc. Auzisem tot felul de zvonuri 
despre regimul strict de aici, dar mi-am spus că 
trebuie să trăiesc eu cu adevărat ordinul 
”Drepți!” Zilele de selecție au trecut, iar de 
fiecare dată, în dreptul numelui meu scria 
”Admis”. Ambiția se amplifica, dorința de a fi 
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elevă acolo creștea din ce în ce mai mult. Poarta 
către o nouă etapă a vieții mele s-a deschis pe 7 
septembrie. Am pășit cu încredere, dornică de o 
nouă experiență, cu dorința arzătoare de a reuși, 
de a mă integra și, mai ales, de a îmbrăca 
uniforma. În momentul despărțirii de părinți 
lacrimile îmi jucau în colțul ochilor, dar nu le-am 
permis să alunece pe chipul meu. Începeam un 
nou capitol al vieții mele, unul frumos, visat, deci 
trebuia să fiu fericită, puternică. Seara a venit cu 
pași repezi. Am îmbrăcat uniforma mult, mult 
admirată la colegii mai mari și am ieșit pe platoul 
care avea să cunoască toate bătăturile provocate 
de grozavii bocanci...Au avut însă, dincolo de 
durerea și usturimile provocate, un rol 
important, contribuind la șlefuirea mișcărilor 
noastre cadențate și executate, surprinzător, cu 
fiecare minut mai bine. Primele zile au fost 
extrem de grele, dar frumoase. Ne-am implicat 
cu toată ființa noastră, dorindu-ne cu ardoare să 
n e  i m p r s i o n ă m  p ă r i n ț i i .  D u p ă  z i l e l e 
”usturătoare”, a sosit ziua cea mare, cu adevărat 
ziua unui nou începutîn care am pășit 
încrezătoare, dar și foarte emoționată, în 
cadență, alături de colegii mei, sub privirile 
înlăcrimate de mândrie și fericire ale părinților. 
Momentele în care am rostit legământul și am 
cântat Imnul Național au fost unice. Am fost 
invadată de sentimente pe care nu le mai trăisem 
niciodată. Am înțeles acum, mai mult ca 
niciodată, că fericirea este conturată și de 
realizări. Sincer, nu este ușor, dar voi lupta. 
Satisfacția este mult mai mare la capătul unui 
drum sinuos.

Stan Cătălina, 
clasa a IX-a B

Prima dată când am intrat pe poarta 
colegiului m-am simțit împlinit, dar în același 
timp foarte speriat și nesigur. Nu cunoșteam pe 
nimeni, totul era atât de diferit! Colegii de 
cameră și atmosfera de aici m-au făcut să mă 
acomodez rapid, să nu-mi mai fie așa de dor de 
casă. Am fost înconjurat de oameni calzi, mi-am 
făcut o mulțime de prieteni. Acum mă bucur că 
fac parte din această familie.

Bărbieru Denis, 
clasa a IX-a B

Vineri, 7 septembrie 2018. Primii pași în 
colegiul militar. Eram așa de timid, că mi-era 
frică, într-un fel, și să-mi cunosc colegii... De 
aceea am hotărât să mai amân puțin acest 
moment și să-mi petrec restul timpului cu 

familia. Îmbrăcarea uniformei a fost prima 
experiență intensă pe care am trăit-o ca elev al 
colegiului. Chiar dacă pantalonii erau largi și 
lungi (nici nu bănuiam atunci că pantofii vor fi 
problema majoră ), m-am simțit împlinit și 
fericit. Următoarele zile au fost unele de 
”închegare” a echipei și de învățare a alfabetului 
militar. S-au legat prietenii, s-au deschis suflete 
și au apărut...bătăturile de la afurisiții de 
pantofi! Am uitat de toate astea în momentul 
defilării. Privirile mândre ale părinților, cadrelor 
didactice și militare mi-au trezit un fior...emoție 
și frica de a mă face de râs. Cântarea Imnului a 
fost  un moment înălțător,  iar  rostirea 
legământului și defilarea nu le voi uita niciodată. 

Niță George Tiberiu, 
clasa a IX-a B

Tristețe, lacrimi, despărțire... așa se pot 
caracteriza primele clipe petrecute aici. A urmat 
întâlnirea cu colegii de cameră, care m-a făcut să 
uit că tocmai mă despărțisem de familie. 
Treptat, mă adopta o altă familie. I-am cunoscut 
pe colegii mai mari care au fost extrem de 
drăguți, calzi și înțelegători. Ei ne-au inițiat cu 
răbdare și dăruire în viața militară. În timpul 
ceremoniei de deschidere a anului școlar, m-am 
simțit minunat. Părinții erau încremeniți de 
uimire.  Arătam impecabi l ,  ne  mișcam 
impecabil. Defilarea, imnul, legământul au fost 
momente unice. Eram mândru! Îmi iubesc liceul 
și voi servi Armata României toată viața mea!

Casangiu Cosmin, 
clasa a IX-a B

Pe 7 septembrie 2018 avea să înceapă o 
nouă experiență pentru cela 120 de suflete de 
boboci ai colegiului. A fost greu începutul, a fost 
grea despărțirea de părinți, au fost multe emoții, 
multe lacrimi în primele zile. Însă în toată 
această perioadă sufletele ne-au fost încălzite de 
grija și sprijinul ”fraților” noștri mai mari care au 
avut o răbdare nesfârșită cu noi, de atenția 
tuturor oamenilor minunați pe care i-am întâlnit 
aici și care și-au dedicat tot timpul pentru a ne 
învăța, cu calm și dragoste, să ne perfecționăm. 
”Trebuie să dovedim că suntem cei mai buni!”, 
asta ne spune mereu domnul elev sergent major. 
Treptat, totul a început să peindă formă, am 
devenit chiar uniți, facem totul împreună.

Dina Grațiela, 
clasa a IX-a B
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În primele zile aici am simțit pe pielea mea 
ce înseamnă rigoarea unui colegiu militar. Am 
fost descurajată la început, am crezut că nu voi 
rezista. Însă primele zile aici m-au făcut să simt 
ceva special. Antrenamentele și festivitățile la 
care am participat mi-au trezit un sentiment 
măreț de respect, de dorință de a-mi depăși 
limitele.  Atunci am fost convinsă că nimic nu mă 
va împiedica să-mi continui drumul ales. La asta 
s-a adăugat sentimentul de ”acasă” pe care l-am 
trăit aici datorită primirii călduroase din partea 
colegilor mai mari, a cadrelor didactice și 
militare, datorită serilor minunate în care 
împărtășim experiențe trăite, primim sfaturi, 
simțind că aparținem unei familii, că suntem cu 
adevărat o echipă. Ceea ce la început părea 
imposibil, acum a devenit firesc.

Nicolae Lavinia Ramona, 
clasa a IX-a B

Cel mai mult m-au impresionat colegii 
noștri mai mari care ne-au primit minunat, ne-
au încurajat și ne-au promis, văzându-ne uneori 
descurajați, că împreună vom reuși să mergem 
mai departe. Apoi m-a impresionat uniforma. 
Mă simțeam atât de mândru! Eram așa de 
frumoși, de mândri, de schimbați la festivitate, 
încât părinții nici nu ne-au recunoscut...și 
trecuseră doar trei zile! Iar cel mai înălțător 
sentiment l-am trăit când am rostit legământul. 
Nu voi uita niciodată acel moment.

Pîrjol Elisei, 
clasa a IX-a B

Când părinții mei m-au sfătuit să merg la 
un liceu militar, am spus ”da” fără să mă gândesc 
prea mult la asta. M-am pregătit intens și am 
reusit. Îmi doream ca părinții să fie mândri de 
mine. Rezultatele m-au făcut să răsuflu ușurat. 
Credeam că examenele au fost tot greul pe care 
trebuia să-l îndur, dar m-am înșelat. Greul avea 
să înceapă pe 7 septembrie. Despărțirea de 
familie a fost grea.  

Primele zile au fost extenuante: trezitul 
foarte devreme, antrenamentele intense... 
credeam că nu voi rezista. Nu mă încurajam 
decât cu gândul că trebuie să-mi fac părinții 
mândri. Primele trei zile au fost, parcă, trei luni. 

Am uitat de toate astea la festivitatea de 
deschidere a anului școlar. Când am coborât pe 
platou, îmbrăcat în uniforma impecabilă, 
părinții nici nu m-au recunoscut. Sentimentul 
de mândrie și emoția din privirile lor mi-au dat 
forța să merg mai departe. Au mai urmat câteva 
zile de chinuitoare incertitudini, de teama de 
eșec, de epuizare. Într-o seară, m-am privit atent 
în oglindă: eram extenuat, aveam cearcăne 
adânci în jurul ochilor...Mi-am admirat 
uniforma, mi-am amintit privirile părinților... 
Ceva s-a produs atunci în mine. În momentul 
acela s-a spulberat îndoiala, în momentul acela 
am înțeles că țelul meu nu e să fac pe cineva 
mândru, ci să mă fac pe mândru de mine, de 
realizările mele.. Din acel moment totul s-a 
schimbat, parcă totul s-au luminat, totul a 
înflorit în jurul meu. Vreau să devin un bun 
ofițer.

Petrișor Silviu, 
clasa a IX-a B

La începutul clasei a VIII-a m-am hotărât 
să devin unul dintre pandurii colegiului de la 
Craiova. Știam că pentru a-mi împlini visul 
trebuie să parcurg mai multe etape, să trec mai 
multe probe. Fiecare etapă venea cu un bagaj de 
emoții pe care abia le stăpâneam. Dar cele mai 
mari emoții n-au fost generate de admitere, ci de 
prima zi în care am pășit în curtea liceului, de 
ziua în care am îmbrăcat uniforma militară. Mi-
am făcut atâția prieteni aici! Cu ajutorul lor, cu 
ajutorul doamnei diriginte care ne încurajează 
mereu, am reușit să trec peste durerea provocată 
de distanța față de familie. Dar sunt mândru că 
sunt pandur, că sunt un exemplu pentru frații 
mei mai mici. Am experimentat multe lucruri 
noi aici care m-au învățat să văd altfel viața, să 
privesc altfel lucrurile și oamenii din jurul meu, 
colegii și, mai ales, familia. Sectoarele, aranjatul 
patului și al lucrurilor din dulap sunt doar câteva 
dintre activitățile cu totul noi pentru mine, care 
m-au făcut să conștientizez eforturile pe care le 
fac părinții pentru noi, să-i apreciez mai mult. 
Însă cea mai importantă lecție pe care am 
învățat-o aici  a fost să prețuiesc timpul.

Mitroi Iosif, 
clasa a IX-a B
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Am pornit către Mănăstirea Prislop, loc de 
regăsire și de reculegere, într-o dimineață 
capricioasă de decembrie. Nu a fost un simplu drum, 
ci o coborâre în istorie. Ne-am luat rămas bun de la 
Cetatea Alba Carolina, pașii ne-au fost purtați spre 
Cetatea Devei și spre Castelul Huniazilor, pentru a 
intra apoi în Țara Hațegului. Viața omenească a 
pulsat neîncetat în aceste locuri, începând cu omul 
paleolitic, ale cărui urme s-au descoperit în peșterile 
de la Ohaba Ponor și Cioclovina, la răsărit de 
depresiunea Hațegului. 

Ne-am oprit la poalele dealului Prislop, într-un 
cadru natural de o rară frumusețe, într-o poiană, la 
o altitudine de 640 de metri, situată la 13 km nord-
vest de Hațeg și la vreo 20 km de Sarmizegetusa 
romana. Aici am descoperit o altă comoară a 
spiritualității românești: Mănăstirea Prislop, una 
dintre cele mai vechi și renumite așezări monahale 
din Transilvania. Culmile domoale ale Munților 
Poiana Ruscă sunt straja locului de rugăciune al 
miilor de turiști sau pelerine.

Am pășit timizi pe sub porțile de lemn de la 
intrare, realizate în stil maramureșan. La poarta 
mănăstirii este construit un arhondaric, loc de 
odihnă pentru călătorii veniți de departe la Sfânta 
Mănăstire. În incinta mănăstirii am observat 
imediat o clădire cu etaj, construită în stil 
brâncovenesc, unde se gasesc câteva chilii și un 
frumos foișor. Pe stâncăria unui delușor plin de flori 
de lângă biserică, spre miazăzi, privirile ne-au fost 
furate de clopotnița cu un deosebit aspect decorativ, 
ca o sinteză între arhitectura bisericilor din lemn 
maramureșene și cea a bisericilor zidite pe stânci, de 
la muntele Athos, iar la baza dealului, de o vază 
decorativă de ceramică. Toate acestea au fost 
contruite de Părintele Arsenie Boca. Deasupra 
dealului clopotniței, Părintele Arsenie a conceput și 
a zidit un original saivan, admirat foarte mult și 
considerat „saivan dacic”. La poalele dealului a 
amenajat un lac, în care, în zilele senine, se reflectă 
biserica și clopotnița. Pavajul cu lespezi rustice și o 
cărarea decorativă, contruite tot de Părintele 
Arsenie Boca, ne conduc spre Biserică. Căutăm cu 
privirea cimitirul pe care îl descoperim în partea de 
apus a mănăstirii. Brazi argintii, maiestuoși îl 

UTILE

O comoară a spiritualității românești: 
Mănăstirea Prislop

În acest număr al revistei vă propunem o altfel de călătorie: una spirituală. Noi, 
căutătorii de comori ale spiritualității românești, am descoperit în călătoriile noastre prin 
țară un valoros monument de artă medievală care atrage mulțimi de credincioși și turiști 
din țară și de peste hotare, un loc sfânt pe care îl părăsești cu sufletul încărcat de o duioșie și 
o dragoste aparte: Mănăstirea Prislop.

străjuiesc. Tui, arțari, pini decorativi și magnolii, 
jnepeni pitici care cad valuri, valuri, completează 
parcul, o oază de liniște, de răcoare, un loc al 
meditației, al întâlnirii cu sinele. Mormintele sunt 
simple, dar foarte bine îngrijite. Un loc aparte îl 
ocupă mormintele Ieromonahului Arsenie și al 
Protosinghelului Nicodim. Zăbovim căteva minute 
aici, pătrunși de încărcătura spirituală a locului. Ne 
rugăm pentru cei plecați la Domnul, pentru noi și 
pentru cei dragi nouă. Pornim apoi, într-o liniște 
deplină, către „Chilia” sau “Casa Sfântului”, o 
peșteră săpată în piatră cu mari nevoințe chiar de 
către Sf. Ioan de la Prislop. Peștera se află cam la 
500 m de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului 
Slivuț. Se știu puține despre viața acestui Sfânt, dar 
peștera aceea, incredibil de austeră, spune foarte 
multe despre ceea ce a însemnat la vechii creștini 
ortodocși credința, devoțiunea și aspirația către 
Dumnezeu. Despre acest sihastru sfânt vorbește atât 

47



În primele zile aici am simțit pe pielea mea 
ce înseamnă rigoarea unui colegiu militar. Am 
fost descurajată la început, am crezut că nu voi 
rezista. Însă primele zile aici m-au făcut să simt 
ceva special. Antrenamentele și festivitățile la 
care am participat mi-au trezit un sentiment 
măreț de respect, de dorință de a-mi depăși 
limitele.  Atunci am fost convinsă că nimic nu mă 
va împiedica să-mi continui drumul ales. La asta 
s-a adăugat sentimentul de ”acasă” pe care l-am 
trăit aici datorită primirii călduroase din partea 
colegilor mai mari, a cadrelor didactice și 
militare, datorită serilor minunate în care 
împărtășim experiențe trăite, primim sfaturi, 
simțind că aparținem unei familii, că suntem cu 
adevărat o echipă. Ceea ce la început părea 
imposibil, acum a devenit firesc.

Nicolae Lavinia Ramona, 
clasa a IX-a B

Cel mai mult m-au impresionat colegii 
noștri mai mari care ne-au primit minunat, ne-
au încurajat și ne-au promis, văzându-ne uneori 
descurajați, că împreună vom reuși să mergem 
mai departe. Apoi m-a impresionat uniforma. 
Mă simțeam atât de mândru! Eram așa de 
frumoși, de mândri, de schimbați la festivitate, 
încât părinții nici nu ne-au recunoscut...și 
trecuseră doar trei zile! Iar cel mai înălțător 
sentiment l-am trăit când am rostit legământul. 
Nu voi uita niciodată acel moment.

Pîrjol Elisei, 
clasa a IX-a B

Când părinții mei m-au sfătuit să merg la 
un liceu militar, am spus ”da” fără să mă gândesc 
prea mult la asta. M-am pregătit intens și am 
reusit. Îmi doream ca părinții să fie mândri de 
mine. Rezultatele m-au făcut să răsuflu ușurat. 
Credeam că examenele au fost tot greul pe care 
trebuia să-l îndur, dar m-am înșelat. Greul avea 
să înceapă pe 7 septembrie. Despărțirea de 
familie a fost grea.  

Primele zile au fost extenuante: trezitul 
foarte devreme, antrenamentele intense... 
credeam că nu voi rezista. Nu mă încurajam 
decât cu gândul că trebuie să-mi fac părinții 
mândri. Primele trei zile au fost, parcă, trei luni. 

Am uitat de toate astea la festivitatea de 
deschidere a anului școlar. Când am coborât pe 
platou, îmbrăcat în uniforma impecabilă, 
părinții nici nu m-au recunoscut. Sentimentul 
de mândrie și emoția din privirile lor mi-au dat 
forța să merg mai departe. Au mai urmat câteva 
zile de chinuitoare incertitudini, de teama de 
eșec, de epuizare. Într-o seară, m-am privit atent 
în oglindă: eram extenuat, aveam cearcăne 
adânci în jurul ochilor...Mi-am admirat 
uniforma, mi-am amintit privirile părinților... 
Ceva s-a produs atunci în mine. În momentul 
acela s-a spulberat îndoiala, în momentul acela 
am înțeles că țelul meu nu e să fac pe cineva 
mândru, ci să mă fac pe mândru de mine, de 
realizările mele.. Din acel moment totul s-a 
schimbat, parcă totul s-au luminat, totul a 
înflorit în jurul meu. Vreau să devin un bun 
ofițer.

Petrișor Silviu, 
clasa a IX-a B

La începutul clasei a VIII-a m-am hotărât 
să devin unul dintre pandurii colegiului de la 
Craiova. Știam că pentru a-mi împlini visul 
trebuie să parcurg mai multe etape, să trec mai 
multe probe. Fiecare etapă venea cu un bagaj de 
emoții pe care abia le stăpâneam. Dar cele mai 
mari emoții n-au fost generate de admitere, ci de 
prima zi în care am pășit în curtea liceului, de 
ziua în care am îmbrăcat uniforma militară. Mi-
am făcut atâția prieteni aici! Cu ajutorul lor, cu 
ajutorul doamnei diriginte care ne încurajează 
mereu, am reușit să trec peste durerea provocată 
de distanța față de familie. Dar sunt mândru că 
sunt pandur, că sunt un exemplu pentru frații 
mei mai mici. Am experimentat multe lucruri 
noi aici care m-au învățat să văd altfel viața, să 
privesc altfel lucrurile și oamenii din jurul meu, 
colegii și, mai ales, familia. Sectoarele, aranjatul 
patului și al lucrurilor din dulap sunt doar câteva 
dintre activitățile cu totul noi pentru mine, care 
m-au făcut să conștientizez eforturile pe care le 
fac părinții pentru noi, să-i apreciez mai mult. 
Însă cea mai importantă lecție pe care am 
învățat-o aici  a fost să prețuiesc timpul.

Mitroi Iosif, 
clasa a IX-a B
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Am pornit către Mănăstirea Prislop, loc de 
regăsire și de reculegere, într-o dimineață 
capricioasă de decembrie. Nu a fost un simplu drum, 
ci o coborâre în istorie. Ne-am luat rămas bun de la 
Cetatea Alba Carolina, pașii ne-au fost purtați spre 
Cetatea Devei și spre Castelul Huniazilor, pentru a 
intra apoi în Țara Hațegului. Viața omenească a 
pulsat neîncetat în aceste locuri, începând cu omul 
paleolitic, ale cărui urme s-au descoperit în peșterile 
de la Ohaba Ponor și Cioclovina, la răsărit de 
depresiunea Hațegului. 

Ne-am oprit la poalele dealului Prislop, într-un 
cadru natural de o rară frumusețe, într-o poiană, la 
o altitudine de 640 de metri, situată la 13 km nord-
vest de Hațeg și la vreo 20 km de Sarmizegetusa 
romana. Aici am descoperit o altă comoară a 
spiritualității românești: Mănăstirea Prislop, una 
dintre cele mai vechi și renumite așezări monahale 
din Transilvania. Culmile domoale ale Munților 
Poiana Ruscă sunt straja locului de rugăciune al 
miilor de turiști sau pelerine.

Am pășit timizi pe sub porțile de lemn de la 
intrare, realizate în stil maramureșan. La poarta 
mănăstirii este construit un arhondaric, loc de 
odihnă pentru călătorii veniți de departe la Sfânta 
Mănăstire. În incinta mănăstirii am observat 
imediat o clădire cu etaj, construită în stil 
brâncovenesc, unde se gasesc câteva chilii și un 
frumos foișor. Pe stâncăria unui delușor plin de flori 
de lângă biserică, spre miazăzi, privirile ne-au fost 
furate de clopotnița cu un deosebit aspect decorativ, 
ca o sinteză între arhitectura bisericilor din lemn 
maramureșene și cea a bisericilor zidite pe stânci, de 
la muntele Athos, iar la baza dealului, de o vază 
decorativă de ceramică. Toate acestea au fost 
contruite de Părintele Arsenie Boca. Deasupra 
dealului clopotniței, Părintele Arsenie a conceput și 
a zidit un original saivan, admirat foarte mult și 
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UTILE

O comoară a spiritualității românești: 
Mănăstirea Prislop
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o dragoste aparte: Mănăstirea Prislop.

străjuiesc. Tui, arțari, pini decorativi și magnolii, 
jnepeni pitici care cad valuri, valuri, completează 
parcul, o oază de liniște, de răcoare, un loc al 
meditației, al întâlnirii cu sinele. Mormintele sunt 
simple, dar foarte bine îngrijite. Un loc aparte îl 
ocupă mormintele Ieromonahului Arsenie și al 
Protosinghelului Nicodim. Zăbovim căteva minute 
aici, pătrunși de încărcătura spirituală a locului. Ne 
rugăm pentru cei plecați la Domnul, pentru noi și 
pentru cei dragi nouă. Pornim apoi, într-o liniște 
deplină, către „Chilia” sau “Casa Sfântului”, o 
peșteră săpată în piatră cu mari nevoințe chiar de 
către Sf. Ioan de la Prislop. Peștera se află cam la 
500 m de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului 
Slivuț. Se știu puține despre viața acestui Sfânt, dar 
peștera aceea, incredibil de austeră, spune foarte 
multe despre ceea ce a însemnat la vechii creștini 
ortodocși credința, devoțiunea și aspirația către 
Dumnezeu. Despre acest sihastru sfânt vorbește atât 

47



tradiția locală, cât și călugărul Efrem, care a 
compus un poem în 710 versuri, intitulat „Plângerea 
Sfintei Mănăstiri a Silvașului din Eparhia Hațăgului 
din Prislop”. Spune tradiția populară că, pe când își 
făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe 
versantul celălalt al prăpastiei l-au împușcat, fără 
să știe cine era. Se presupune că acest cuvios a trăit 
în veacul al XV-lea sau în prima jumătate a celui de 
al XVI-lea. Sfântul Ioan de la Prislop a fost canonizat 
oficial prin hotărârea sinodală din 20 iunie 1992, iar 
pomenirea lui se face în ziua de 13 septembrie, fiind 
înscris în sinaxar și în calendarele bisericești.

În acest spațiu încărcat de istorie al poporului 
român, Sfântul Nicodim, reorganizatorul și 
îndrumătorul monarhismului românesc din a doua 
jumătate a veacului al XIV- lea, a ctitorit 
M ă n ă s t i r e a  P r i s l o p ,  c u  h r a m u l  S f .  I o a n 
Evanghelistul, după ce zidise mănăstirile Vădița, 
Topolnița și Tismana. Spre sfârșitul vieții, Sf. 
Nicodim, aflat la Mănăstirea Prislop, a copiat 
cunoscutul Tetraevanghel slavon (1404-1405), unul 
dintre marile valori ale patrimoniului cultural-
artistic al țării noastre. În 1406, Sfântul Nicodim 
este chemat la Domnul.

Deși vreme de 150 de ani nu mai sunt documente, 
e sigur că mănăstirea și-a continuat lucrarea ei 
misionară de întărire a vieții duhovnicești a 
credincioșilor și de apărare a ortodoxiei. O mărturie 
e faptul ca domnița Zamfira, fiica domnitorului 
muntean Moise Vodă Basarab din București, 
refugiată în Ardeal după moartea tatălui ei, a auzit 
de Mănăstirea Prislop și de izvorul cu putere 
vindecătoare de lângă Mănăstire. A venit să vadă 
mănăstirea și, fiind impresionată de frumusețea ei, 
a băut și apă din izvorul din apropiere. S-a vindecat 
de boala de care suferea, astfel domnița Zamfira a 
restaurat biserica mănăstirii între anii 1564-1580, 
devenind a doua ctitoră a Mănăstirii Prislop. 
Sihăstria Prislop devine de atunci mănăstire și este 
cunoscută un timp sub numele de "Silvașul", după 
numele satului din apropiere. În 1580, Domnița se 
săvârșește din viață. Mormântul ei se află în 
pronaosul bisericii. Piatra funerară care-i 
consemnează trecerea prin această lume nu este 
scrisă, după obiceiul vremurilor, în slavonă, ci în 
latină.

De la Prislop s-au ridicat doi vrednici ierarhi ai 
Transilvaniei: mitropolitul Ioan din Alba Iulia – fost 
egumen care, timp de 20 de ani (1585 -1605), a fost 
Mitropolit al Transilvaniei și care, în memorabilul 
an 1600, l-a intâmpinat pe Mihai Viteazul cu ocazia 
intrării sale triumfale în Alba Iulia- și episcopul 
Teofil de la Vad.

Din 1772 mănăstirea a aparținut bisericii greco-
catolice, până când actul istoric al revenirii 
preoților și credincioșilor uniți la biserica ortodoxă 
strămoșească din octombrie 1948 a avut urmări 
binefăcătoare și asupra mănăstirii Prislop, care a 
reintrat în făgașul ei ortodox.

În anul 1762, în timpul tulburărilor religioase de 
la mijlocul secolului al XVIII-lea legate de apariția 
greco-catolicismului, ca măsură de represalii 
împotriva rezistenței și refuzului călugărilor 
ortodocși de aici de a trece la greco-catolicism, 
biserica a fost incendiată, pictura a fost distrusă, 
rămânând numai opt scene din „Acatistul Maicii 
Domnului” în registrul superior al pronaosului, iar 
în exterior, deasupra ușii, icoana hramului – 
Sfântul Ioan Evanghelistul – și fragmente din 
Judecata de Apoi. Din 1762 mănăstirea a aparținut 
Bisericii Greco-Catolice, până în octombrie 1948, 
când Mănăstirea Prislop reintră în făgașul ei 
ortodox de obârșie. 

La 25 noiembrie 1948, Mitropolitul de atunci al 
Ardealului, Nicolae Bălan, a adus personal la 
Prislop, pentru restaurarea mănăstirii aflate într-o 
stare jalnică, pe Ieromonahul Arsenie Boca, până 
atunci starețul reînviatei mănăstiri brâncovenești 
de la Sâmbăta de Sus. Părintele Arsenie Boca este al 
treilea ctitor al mănăstirii. Timp de mai mulți ani cât 
a fost stareț și apoi duhovnic al mănăstirii, în afară 
de rolul covărșitor pe care l-a avut prin înzestrarea 
harică a duhovniciei, a reorganizat-o, a reconstruit-
o și a pictat-o, dându-i strălucirea de astăzi. S-a 
săvârșit din viață la 28 noiembrie 1989 și este 
înmormântat în cimitirul Mănăstirii Prislop. 

În 1991 s-a înființat aici un seminar teologic 
monahal, Sfânta Ecaterina, cu școlarizare de cinci 
ani.

M ă n ă s t i r e a  P r i s l o p ,  s u b  î n d r u m a r e a 
duhovnicească și artistică a părintelui Arsenie Boca, 
a izbutit să-și ridice prestigiul sub raport 
duhovnicesc, artistic, gospodăresc, încât azi ea este 
nu numai un așezământ monahal cu o viață 
duhovnicească aleasă, dar și un valoros monument 
de artă medievală care atrage mulțimi de 
credincioși și turiști din țară și de peste hotare.

Părăsim acest loc sfânt cu sufletele încărcate de o 
duioșie și o dragoste aparte. Vibrația sfântă 
imprimată în acest loc s-a făcut simțită înlăuntrul 
nostru. Am părăsit râul Silvuț care murmură 
neobosit povestea Sfântului Ioan de la Prislop, a 
Părintelui Arsenie Boca, a acestei comori a 
spiritualității românești.
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