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După 20 de ani
se reînfiinţează, prin Ordinul ministrului 
apărării naționale nr. MS. 52 / 02. 04. 2017, liceul 
militar din Constanţa. Colegiul Național Militar 

„Alexandru Ioan Cuza” preia, în subordinea 
Statului Major al Forţelor Navale, tradițiile 
şi numele fostului LMM, Liceul Militar de 
Marină „Alexandru Ioan Cuza”. Tradiţii pe 
care le onorăm, printr-o cultură organizaţională 
proprie, ce ne diferenţiază de celelalte colegii 
militare naţionale, veghindu-ne noul destin… 
Ca într-un veritabil Jurnal de bord, mai multe 
date jalonează istoria învățământului militar 
naţional. Începuturile învăţământului preuni-
versitar de marină sunt legate de oraşul Galaţi: 
astfel, un prim reper important pentru Mari-
na militară este 1 februarie 1882 când, în ca-
zarma Flotilei de la Țiglina, a avut loc inaugu-
rarea Școlii Copiilor de Marină. Mai târziu, pe 
10 noiembrie 1950, s-a înfiinţat, tot la Galaţi, 
Școala Medie Militară de Marină, transfor-
mată, din 1 ianuarie 1957, în Liceul Militar de 
Marină, redenumit, un an mai târziu, Liceul 
Militar „Mihai Viteazul”, apoi desfiinţat pe 15 
august 1960, chiar de Ziua Marinei Române... 

C onstanţa este pusă pe harta învăţământu-
lui preuniversitar militar după mai bine 

de un deceniu. Liceul Industrial de Marină din 
Constanţa, care funcţiona din 1972 şi era sub-
ordonat Ministerului Transporturilor şi Tele-
comunicaţiilor, a trecut, printr-un Decret al 
Consiliului de Stat din 29 august 1973, în sub-
ordinea Ministerului Apărării Naţionale, trans-
formându-se în faimosul LMM, Liceul Militar 
de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, cu profil 
industrial şi cu durata studiilor de cinci ani, re-
dusă, din anul şcolar 1977-1978, la patru ani. 

Pe 15 septembrie 1977 a fost inaugurat noul local 
al Liceului Militar de Marină din str. Dezrobirii 
nr. 84, nu departe de actuala amplasare a Cole-
giului nostru. În perioada 1973-1990, instituţia 
a funcţionat cu două specialităţi: Navigaţie şi 
Electromecanică navală, absolvenţii obţinând şi 
adeverinţa de calificare ca „timonier” sau „mo-
torist”. Prin Hotărârea de Guvern nr. 499 din 9 
mai 1990, începând cu anul şcolar 1990-1991, Li-
ceul Militar de Marină s-a transformat din liceu 
industrial în liceu teoretic, cu denumirea Liceul 
Militar „Alexandru Ioan Cuza” şi „cu profil de 
matematică-fizică, având şi clase de marină”. 
În baza Ordinului ministrului Apărării Naţio-
nale M. 19 din 16 martie 1998, pe 31 august 
1998 Liceul Militar „Alexandru Ioan Cuza” a 
fost desfiinţat. Drapelul de Luptă al fostei 
U.M. 02036 Constanţa, bustul domnitorului 
unificator al flotilelor Principatelor şi câteva 
exponate din sala de tradiţii a liceului au in-
trat în patrimoniul Muzeului Marinei Române.

După 20 de ani liceul renaşte, cu profil de 
matematică-informatică, într-o formulă 

adaptată vremurilor noastre, prezentă în toate 
cele cinci colegii naţionale militare. De ceilalţi 
liceeni militari ne deosebeşte uniforma, specifică 
Marinei, ne inspiră orizonturile deschise ale 
mării. Prima defilare a elevilor noştri, din data 
de 10 septembrie 2018, pecetluieşte un nou 
început, un nou legământ. Pentru actuala UM 
02191, premierele se ţin lanţ. Prima permisie, 
primele note, primele emoţii, prima vacanţă, 
primele sărbători împreună, primele rezultate 
la olimpiade şi concursuri. Un spirit inaugural 
ne călăuzeşte paşii, suntem primii, chiar ne 
dorim să fim primii, în toate, facem istorie, la 
răscrucea cosmică a Centenarului Marii Uniri... 
Prezentul Jurnal de bord este o încercare 
de consemnare a marii noastre aventuri…
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Cdor (r) Stoica Pușcașu, absolvent al primei promoții a liceului militar de marină: 

Și eu vă salut! Sunt comandor în retragere 
Pușcașu Stoica, absolvent al liceului militar de 
marină, prima promoție, de la Galați (1954). 
Oficial „Școala Medie Militară de Marină”, 
pentru că pe atunci liceele se numeau școli 
medii. În 1954 am absolvit cursurile liceale și 
am intrat la „Școala Militară Superioară de 
Marină”, unde am fost student timp de 4 ani.

Pot să spun că la liceul militar am ajuns din 
întâmplare! Am fost selecționat după ce fuse-
sem admis la Liceul „Mircea” din Constanța, 

în vara anului 1950, la 5 ani după terminarea 
războiului. La concursul de admitere am fost 
1500 de persoane pe 120 de locuri, iar din cau-
za perioadei grele în care ne aflam, sărăcia fi-
ind mare și mai având încă 4 frați, eu nu aveam 
încălțăminte și mergeam la școală cu pantofii 
decupați ai mamei, iar colegii mei făceau glume 
pe seama mea. Așadar, după ce s-a înființat acest 
liceu și au venit pentru recrutare, când m-au în-
trebat dacă vreau să merg la liceul militar, cu 
durata de 4 ani, asigurându-mi-se haine, cazare, 
mâncare în condițiile de armată, am acceptat... 

Am trecut cu succes de vizita medicală și am 
mers la Galați în luna noiembrie, atunci am 

început cursurile (aproape de iarnă!). Condițiile 
au fost de cazarmă, la nivelul acelei perioade. 
Știu, vi se pare mult de atunci, eu am impresia că 
a fost ieri! Am avut profesori foarte buni în acel 
oraș, deosebiți, și pot să spun că am plecat de la 
„Mircea” din cauza limbii franceze. Această lim-
bă îmi era necunoscută din cauză că nu aveam 
pe nimeni în familie care s-o știe. Părinții mei au 
fost oameni modești: tatăl – macaragiu în portul 
Constanța, iar mama – casnică, cu 4 copii, eu fi-

„Nu irosiți timpul – 
cel mai prețios capital... 

ISTORIE VIE: Cum era liceul militar de „pe 
vremuri”? Cum se comportau liceeni militari acum 
mai bine de o jumătate de veac? Cum li se păreau 
cadrele militare? Dar profesorii? Absolvent al primei 
promoții a liceului militar de marină (1950-1954), 
dl. cdor (r) Stoica Pușcașu a avut amabilitatea de 
a răspunde, în exclusivitate, întrebărilor adresate 
de eleva fruntaș Diana Alexandra Oancă, redactor-
șef al revistei noastre, în numele elevilor Colegiului 
Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din 
Constanța. Actualul Colegiu duce mai departe, sub 
oblăduirea Forțelor Navale Române, după o pauză 
de 20 de ani, tradiția fostului Liceu de Marină 
Militară cu același nume. Înainte de toate, demersul 
jurnalistic de față se vrea un omagiu adus înaintașilor 
noștri, de pe zarea mișcătoare a prezentului...

Este necesar, pe lângă învățatul zilnic, să citiți 
cât mai mult, să vă lărgiți orizonturile...”

Am onoarea să vă salut, domnule comandor! 
Pentru început, vă rog să vă prezentați!

Ce v-a determinat să mergeți la liceul militar 
de marină?
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ind cel mai mare. Nu și-au permis să mă dea să 
învăț franceză, așa că dacă la matematică luam 
în teste notele de 8-9, la franceză aveam deja 3 
de 4, caz de corigență! Era o exigență maximă 
pe vremurile acelea! Îmi amintesc de un domn 
profesor foarte sever care nu-ți permitea să 
lipsești, iar dacă te prindea că fumezi, îți stingea 
țigara aprinsă de buze. (Eu nu am fumat nicio-
dată și nu am avut pasiunea asta și mă consid-
er un avantajat.) Galațiul a fost o școală a vieții 
pentru mine și toți ceilalți colegi. Am început cu 
două clase, fiecare având câte 36 de elevi. Dor-
mitorul era comun: eram 72 de copii în dormi-
tor. Faceți o comparație între atunci și acum! 
E mult mai bine acum și așa și trebuie să fie! 

Am fost însuflețiți de dragostea de armată și 
de marină! Ne aflam exact pe malul Dună-

rii, iar în recreație fugeam cam 100 de metri 
doar să admirăm navele militare de pe fluviu. 
Cine e din Galați știe că Țiglina era un cartier 
aflat pe mal. Exista un turn de televiziune, iar 
de acolo făceam foarte puțin până la Dunăre!

A fost cea mai grea! Mulți dintre candidați au 
venit din școli cu internat și erau oarecum 
obișnuiți cu sistemul colectiv, dar pentru mine 
a avut un impact dureros, cu toate că prove-
neam dintr-o familie săracă, căreia îi duceam 
dorul! Acest lucru s-a observat și la învățătură, 
pentru că mă luau gândurile spre familie și 
spre orașul natal, dar m-am obișnuit, cu toate 
că erau condiții grele. De pildă, când eram în 
anul 4 ne-au scos cu lopețile și am făcut pârtie să 
vină sania cu caii să ne aducă pâinea din oraș…

Am avut momente de derută abia în anul 2 
la Institut, pentru că a existat un val de re-
nunțări în acea perioadă, în schimb a fost un 
gând de scurtă durată. În liceu am avut o acti-
vitate culturală asiduă, grație unei profesoare 
de limba română foarte bune... 
care ne punea să citim foarte mult.

Da! Ne-a insuflat atâta dragoste pentru Eminescu 
încât știam toate versurile poeziilor lucrate la clasă. 
Această dragoste s-a concretizat și în examenul 
de bacalaureat, unde tot despre Eminescu am 
avut de scris, luând nota 10! Totuși, mi-a plăcut 
matematica mai mult, dar mulțumită domniei 
sale am avut un orizont cultural mult mai larg. 
Datorită cunoștințelor despre literatură am reușit 
să fac față oricărei conversații despre lectură. 
Ceea ce mă doare este că anumiți filozofi din 
țară susțin că trebuie să terminăm o dată cu acest 
cadavru a lui Eminescu, deși pentru generația 
mea a constituit cea mai mare plăcere poetică!
În școală am primit o educație foarte bună, 
devenind patrioți și reușind să trecem 
peste toate momentele grele! Consider că 
n-am avut rebuturi în această promoție!

Perioada liceului a fost cea mai grea din viața 
d-voastră, fiind la o vârstă fragedă, sau cea 

mai ușoară, aflându-vă la început de carieră?

Ați avut momente în care v-ați dorit să re-
nunțați la haina militară?

Dumneai a fost un model pentru 
dumneavoastră?

#NSMircea
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Simpozioanele de literatură pe care le organi-
zam împreună cu Liceul Pedagogic de fete din 
Galați! Acestea se desfășurau ori la ele la li-
ceu, ori la teatrul „V. A. Urechea” sau chiar la 
Liceul „Vasile Alecsandri”. Tot aici veneam la 
olimpiada de fizică! Alți colegi veneau la olim-
piada de matematică, precum Ursu Mircea, 
șef de promoție, sau Petre George, care a fost 
contraamiral și comandant al fostului liceu 
militar din Constanța, înainte de desființare.

Între noi s-a închegat o adevărată prietenie care a 
rezistat și până acum, adică peste 60 de ani. Mai 
suntem foarte puțini în viață. Noi doar prima 
aniversare am făcut-o la 10 ani, după aceea ne-
am revăzut din 5 în 5 ani. Ne-am întâlnit prima 
dată la București, deoarece eram din toate 
colțurile țării, după aceea la Galați și de cele mai 
multe ori în Constanța. Aici s-au stabilit cei mai 
mulți, urmând Institutul de Marină, lucrând 
în flotă sau trecând în rezervă. Revederea era 
deosebită! N-am adus poze să vă arăt, dar 
momentele acestea mi-au rămas întipărite 
în minte și aș putea să vă povestesc multe... 

Când ne despărțeam la o întâlnire deja ne 
gândeam la următoarea. Cu toate că în acea 

perioadă nu aveam legături telefonice, noi ne scri-
am. Păstrez și acum unele scrisori cu colegii mei, 
spre exemplu Zestroiu Remus din Iași: el era cel 
mai talentat la limba română și scria recenzii de 
romane. A ajuns să lucreze la Academia Română, 
secția limbă română, și a lucrat la dicțion-
arul limbii române. Este și acum activ, la Iași.

Au fost multe, dar mie cele mai grele mi s-au 
părut pregătirile pentru parada de „23 august”. 
Prima defilare am avut-o la București, eram 3 rân-
duri cu câte 16 și trebuia să ținem alinierea per-
fectă; pentru asta ne „frecau”, cum spuneam noi, 
cu pasul de defilare nemțesc, „pasul de gâscă”, 
toată vara! Eram tot timpul transpirați, obosiți, 
ultima lună făceam pregătirea la București pe 
Ghencea, în praf. Seara cădeam lați în pat, pu-
teau să tragă și cu tunul, nu mai simțeam nimic. 

Pregătirea aceea pentru niște copii a fost 
groaznică. Să ții o linie perfectă de 16 

persoane e foarte greu, nu se permiteau unghiuri 
de înclinare. Atunci când ajungeam în dreptul 
comandantului suprem trebuia să se vadă un 
singur rând. Toate trupele așa defilau. Acum este 
mult mai ușor și mult mai frumos, mi se pare ceva 
normal. Atunci când vedeam acest tip de defilare 
mă apuca râsul „Ce, asta-i defilare?” Acum știu că 
nu trebuie atâta muncă pentru câteva momente 
trecătoare, pentru însemnătatea momentului.

Primul comandant al liceului militar a fost căpi-
tanul Ungureanu Gheorghe, în primul an. A fost 
un om foarte exigent, cu școala germană făcută 
în timpul războiului, ne era frică de el. Era un 
om sever, dar drept! Următorul a fost căpitanul 
Miron Vasile, care era chiar din Galați, din re-
numita familie a Mironilor. El era mai blând și 
urmărea îndeaproape fiecare elev ce rezultate 
obține. Pe mulți elevi îi chema la dumnealui în 
birou, de multe ori rămânea până seara la opt în 
Țiglina, și cu fiecare discuta ce probleme are, de 
ce nu obține rezultate bune, de ce se poticnește 
la câte un obiect. Mai amenința că ne cheamă 
părinții, dar niciodată nu i-a chemat, că fiecare 
și-a văzut de treabă! Au fost și alte momente, în 
care făceam practică pe vapor la Mamaia pe tim-
pul verii. Era o casă-vapor, așa îi spunea, sub for-
ma unui vapor alb ca „Transilvania”, care a fost 
pasager. Am avut două nave pasagere pe Marea 
Neagră, „Transilvania” și „Basarabia”. „Basara-
bia”... au luat-o rușii în urma războiului și ne-a 

 Ce momente din liceu vi 
 s-au părut frumoase?

Ați avut prieteni adevărați în liceu? 
Ați mai ținut legătura cu ei?

Cum erau cadrele militare în liceu?

Care vi s-au părut cele mai grele momente din 
liceu?
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rămas „Transilvania”! La Mamaia exista o clădire 
a Marinei, unde erau schifuri, bărci, vele, iole, iar 
noi vara făceam practică acolo. Un coleg, căruia îi 
plăcea să se scufunde, a scos din apă o bombă de 
aviație. Cred că ajunsese, în timpul războiului, nu 
știu cum, pe fundul lacului, chiar lângă pontonul 
unde noi ne suiam în bărci! El a scos bomba și a 
pus-o pe pontonul de lemn. Căpitanul Popescu 
Niculae, care era locțiitor pentru învățământ, 
când l-a văzut cu bomba în brațe, a crezut că în-
nebunește și i-a spus „Stai așa, acolo!”, dar co-
pilul era nerăbdător să vină să-i arate ce găsise. 

Dacă o scăpa putea să se întâmple o nenorocire, 
noi râdeam, nu ne dădeam seama; abia când 

a luat-o căpitanul Popescu și ne-a spus de ce era 
capabilă și de ce pericol am scăpat, ne-am panicat. 
A fost un moment hazliu, dar și de groază...

[...] Am trimis și chiar am selecționat, person-
al, câțiva copii care au ajuns ofițeri destoinici ai 
Marinei Militare. Am un nepot în Statul Major 
al Marinei și alți 14 copii pe care i-am îndrumat 
spre acest liceu. Am fost la Focșani, în Dobrogea, 
pe la școli – și am luat ce era mai bun. Mi-am 
dat seama că în mediul rural învățământul era 
mai slab și cam 1-2 copii puteau fi aduși la liceu, 
nu mai mulți, datorită condițiilor. [...] Copiii, 
când văd un marinar sau orice alt ofițer, se în-
drăgostesc de ținută și se orientează către acest 
domeniu. Erau și tineri care își doreau să facă 
armata la marină, chiar dacă dura mai mulți ani.

Primul meu comandant de pluton din liceul mil-
itar. Locotenentul Cristodorescu Constantin era 
un om deosebit, s-a purtat minunat cu noi, iar 
când l-au mutat din liceu, toți am plâns după 
el. Era un om subțirel, înalt, cu ochi albaștri, și 
doar ne spunea „Nu ești cuminte! Ia să fii cu-
minte!”, nu spunea mai mult. A știut să ne țină 
aproape și totdeauna ne revedeam cu el, chiar 
și când a ieșit la pensie. Ne-a rămas tuturor un 
model de comportare, ținută, adresare către 
cei care trebuiau să-l asculte, dar și exigență 
în limitele legilor și regulamentelor militare.

Eu sunt mândru și mulțumit că s-a reînființat 
acest liceu [...]. Marina [...] recrutează și absol-
venți de licee civile, însă liceul militar va con-
stitui baza de educație pentru marina militară, 
nucleul de adevărați patrioți iubitori ai Mă-
rii Negre. Eu am terminat și Academia de la 
Sankt Petersburg, pe specialitatea oceanogra-
fie și meteorologie; am lucrat apoi în direcția 
hidrografică. Am fost, în 1976, ambarcat 6 luni 
pe Bricul „Mircea” și am asigurat marșul de la 
Constanța până în Canare, Venezuela, Mexic, 
Cuba, Bermuda, New Port, New York, Lisabona. 

A fost o mare încercare pentru noi. Am mai 
fost o lună de zile în Africa, tot cu bricul, dar 

acele 6 luni au fost un marș lung. Am participat 
la un concurs împreună cu echipaje din Bermuda 
și din New Port, am traversat Atlanticul numai 
cu vele, n-am folosit deloc motorul, prilej de 
mândrie atât pentru ofițerii din echipajul navei 
cât și pentru cei care au venit de la alte unități. 
Pe timpul marșului am predat meteorologia și 
oceanografia. Cea mai mare mândrie a fost când 
la parada navală, deschisă de veliere și continuată 
de nave de luptă, până la portavioane, în prezența 
președintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald 
Ford, și a tuturor invitaților din tribuna oficială, 
am dat onorul, cu toți studenții pe vergi, lucru 
neobișnuit pentru multe echipaje din categoria 
bricului „Mircea”. Echipajul bricului „Mircea” 
a fost felicitat de președintele Statelor Unite 
personal, care i-a adus mulțumiri pentru 
participarea la această grandioasă paradă navală. 

V-ați îndruma persoanele dragi să urmeze 
această carieră?

Ce modele ați avut? 

Cum vă simțiți ca absolvent al primei 
generații a acestui liceu acum, 
la reînființarea acestuia?
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Să nu irosească timpul – cel mai prețios capital 
pentru cei care se intruiesc în școală. Să citească! 
Noi n-aveam o bibliotecă decentă când s-a 
înființat liceul nostru, erau alte vremuri. Nu 
prea se găseau cărți în general. E necesar, pe 
lângă învățatul zilnic, să citești cât mai mult, ca 
să poți să te dezvolți intelectual, să-ți lărgești 
orizonturile. [...] Cărțile [...] îți înnobileză 
sufletul. Privești cu alți ochi fenomenele din 
jurul tău, de la viața de familia la viața socială. 

Să nu pierdem timpul și să citim! Sunt atâtea de 
aflat, atâtea de povestit, atâtea de spus! Le do-
resc elevilor din Colegiul Militar „Alexandru 
Ioan Cuza” cele mai bune clipe de liniște, de în-
vățătură adevărată [...]. Aveți un viitor frumos, 
poate strălucit, așa cum strălucește soarele [...] la 
malul mării. Iubiți Marea Neagră, e deosebită!...

Un interviu de 
Elev frt. 

Diana Alexandra Oancă (X B)
Coordonatori: 

prof. dr. Mihaela Matache, 
prof. dr. Mădălin Roșioru

Ce sfaturi le-ați da elevilor 
de la liceul militar de acum?
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LMM 
„Alexandru Ioan Cuza”: 

o monografie 

Monografia Liceului Militar de Marină 
„Alexandru Ioan Cuza”, apărută în anul 
1995 la Tipografia Goliat din Constanța, 
îi are ca autori pe profesorul de istorie 
Marian Graur și pe regretatul contraamiral 
George Petre, despre care aflăm că a fost 
comandantul instituției în perioada 1990-1995.

Volumul cu forță sintetizatoare surprinde 
atât date documentare – vizând istoricul 

acestei instituții – , cât și performanțele elevilor 
care au absolvit Liceul Militar de Marină.
Paginile monografiei prezintă comandanții 
și instructorii militari care s-au succedat, 
profesorii care au îndrumat elevii în 
procesul instructiv-educativ, componența 
claselor și gradul de promovabilitate.
Precizia, concizia, claritatea și caracterul persua-
siv al lucrării sunt susținute de un număr foar-
te mare de documente oficiale, evidențiindu-se 
caracterul eminamente științific al monografiei.
Autorii precizează faptul că la 1 februarie 1881 se 
înființează, la Țiglina, Școala copiilor de Marină 
cu elevi având vârsta între 12 și 15 ani. Pe 13 iunie 
1920 a luat naștere Institutul de Marină, care 
avea ca primă treaptă Școala copiilor de Marină.

Pe data de 10 noiembrie 1950 s-a înființat, 
la Galați, Școala Medie Militară de 

Marină. Din păcate, în anul 1960 liceul a 
fost desființat, o parte dintre elevi fiind 
transferați la Liceul Militar din Câmpulung 
Moldovenesc, ceilalți ajungând în instituții civile.
În anul 1973, Liceul Industrial de Marină din 
Constanța a fost trecut în subordinea Ministrului 
Apărării Naționale, având denumirea de Liceul 
Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” 
(pentru ca în anul 1998 liceul să fie desființat).
Monografia surprinde cu extremă rigoare și 
minuțiozitate toate momentele istorice care 
au jalonat evoluția tumultoasă a generațiilor 
de elevi care au reprezentat cu onoare această 
instituție și corpul profesoral și militar de elită.

Este de datoria noastră să scriem istorie, să 
preluăm tradiția, să oferim exemple și nume 

sonore. Noi, elevii Colegiului Național Militar 
„Alexandru Ioan Cuza”, putem readuce Școala 
Militară de Marină cel puțin la nivelul colegilor 
noștri din trecut, al căror exemplu ne însufleţeşte. 
Cu siguranță nu va fi ușor, pentru că așteptările 
sunt mari, vor fi multe obstacole, dar avem lângă 
noi profesori și instructori valoroși care ne vor ajuta 
să parcurgem fiecare etapă a devenirii noastre...

Elev frt. 
Raluca Vancea (X B)

Coordonator:
 prof. dr. Mihaela Matache

se
m

n 
de
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ar

te
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Mesajul ministrului Apărării Naţionale cu prilejul 
deschiderii anului de învățământ preuniversitar și 

postliceal 2018 - 2019

Doamnelor şi 
domnilor profesori și instructori,  

Stimaţi elevi,

Începutul noului an școlar în colegiile naționale 
militare și în școlile de formare a maiștrilor mil-

itari și subofițerilor Armatei României îmi oferă 
plăcutul prilej să vă adresez, în numele meu și al 
echipei pe care o conduc în fruntea Ministerului 
Apărării Naţionale, cele mai calde urări de suc-
ces și un an cât mai prolific din punct de vedere al 
rezultatelor obținute în procesul de învățământ.  
Cu siguranță nu vă așteaptă un an ușor, pen-
tru că așteptările sunt mari de la dumneavoas-
tră. Veți avea de trecut examene dificile, veți fi 
puși în fața unor obstacole greu de trecut, va 
fi nevoie de multă muncă și implicare, dar nu 
veți fi singuri în această încercare. Aveți ală-
turi profesori și instructori redutabili, care vă 
vor ajuta să parcurgeți fiecare etapă a devenirii   
dumneavoastră, precum și comandanți cu mare 
experiență. Veți avea la dispoziție baze didactice 
și de pregătire dintre cele mai moderne. Și, nu în 
ultimul rând, veți avea sprijinul necondiționat al 
echipei pe care o conduc la vârful ministerului.  

Asigurarea resursei umane de cea mai 
bună calitate pentru Armata României - 

profesioniști pregătiți și instruiți la standarde 
moderne - a fost și va rămâne una dintre 
prioritățile de bază ale mandatului pe care mi 
l-am asumat la conducerea Ministerului Apărării 
Naționale. Cunoașteți eforturile majore pe care 
le depunem pentru reîmprospătarea efectivelor 
armatei. Cu sprijinul Guvernului României, am 
reușit să deblocăm, pentru acest an, 6.500 de 
posturi, pentru încadrarea cărora am declanșat o 
campanie de recrutare fără precedent. În paralel, 
am acționat și pe palierul educațional și formativ, 
pentru că nu ne dorim simpla refacere cantitativă 
a resursei de personal, ci punem calitatea pe 
primul plan. O construcție durabilă începe 
de la temelie, iar readucerea învățământului 
militar în coordonatele modernității înseamnă 

fundații solide și trainice pentru edificarea 
Armatei României de mâine, cea căreia 
generațiile care vor veni îi vor încredința 
misiunile esențiale de securitate națională.  
Concomitent cu amplele proiecte de extindere și 
modernizare a infrastructurii declanșate în multe 
dintre instituțiile noastre de învățământ, pe care 
le vedeți și de care veți beneficia, am mărit și 
cifrele de școlarizare la toate nivelurile. Numai 
la Institutul Medico-Militar, de exemplu, am 
prevăzut un număr dublu de locuri la admitere.  
În ceea ce privește învățământul liceal militar, 
anul școlar 2018-2019 ne găsește într-o 
echipă mult mai puternică: după refacerea, 
în 2016, a Colegiului Național Militar ,,Tudor 
Vladimirescu” de la Craiova, astăzi, la Constanța, 
după 20 de ani de la desființare, Colegiul 
Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” 
reîntregește clubul de elită al învățământului 
liceal militar. Le urăm mult succes și așteptăm cu 
mult interes rezultatele primei generații de elevi.  
Sunt cu adevărat mândru să constat că 
sistemul militar de învățământ româ-
nesc este unul cu adevărat performant, 
un sistem de elită menit a produce elite.

Dacă privim doar rezultatele obținute de co-
legiile naționale militare, ai căror absolvenți 

promovează în totalitate și cu medii foarte mari 
examenele de bacalaureat din ultimii ani, înțele-
gem că la Alba Iulia, la Breaza, la Câmpulung 
Moldovenesc, la Craiova și, cu siguranță, și la 
Constanța – din acest an, se face carte cu adevărat.  
În aceleași coordonate se înscriu și rezultatele 

un nou început
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școlilor de formare a maiștrilor militari și sub-
ofițerilor care asigură, an de an, promoții de spe-
cialiști foarte bine pregătiți, care performează 
la cele mai înalte niveluri în executarea misi-
unilor din teatrele de operații, dar și în împlini-
rea importantelor misiuni încredințate în țară.
  

Dragi elevi,
  
Vă spuneam că nu vă așteaptă un an 
ușor. Dar vă asigur că, la finalul lui, vă 
veți bucura de roadele muncii voastre.  
Priviți rezultatele celor ce au trecut înaintea 
voastră prin băncile în care vă aflați: sunt, astăzi, 
studenți cu rezultate excelente în academiile 
categoriilor de forțe sau în Academia Tehnică 
Militară. Din acest an, câțiva se află la studii 
în cele mai prestigioase academii de formare a 
ofițerilor din Statele Unite ale Americii. După 
finalizarea studiilor, predecesorii dumneavoas-
tră au devenit profesioniști redutabili, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri angajați în misi-
uni complexe și importante. Sunt oameni în 
care țara își pune, pe drept, nădejdea. Sunt 
modelele voastre, de la care vă puteți inspira.

Priviți, de asemenea, la dascălii voștri: prin mâi-
nile lor au trecut generații și generații de ele-

vi pe care i-au purtat, cu răbdare și cu pricepere, 
spre rezultate pe care puțini le pot obține.  
Și, nu în ultimul rând, priviți la părinții voștri. 
Veți înțelege din privirile lor atât grija pe care v-o 
poartă, cât și mândria că v-au putut susține pent-
ru împlinirea visului de a vă pregăti pentru o car-
ieră în Armata României. Sunteți datori să le con-
firmați speranțele și încrederea și să le împliniți 
bucuria, prin rezultate cât mai bune la învățătură.  

Vă urez tuturor un an școlar de succes, cu 
rezultate deosebite, și vă asigur, încă o 

dată, că veți avea în conducerea ministerului 
sprijin permanent, astfel încât să beneficiați 
de cele mai bune condiții de viață și de în-
vățământ, pe măsura renumelui școlilor voastre, 
dar și a așteptărilor pe care le avem de la voi!
  
 

MIHAI FIFOR
MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

10  SEPTEMBRIE 2018  

10 SEPTEMBRIE 2018
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Ziua Educaţiei a fost celebrată și la Colegiul 
Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”, sub 
semnul autenticității, alături de elevi de la 
Liceul Teoretic,,Traian” și de la Liceul Teoretic 
,,George Călinescu” din Constanța. Mulțumiri 
speciale domnului prof. univ. dr. Valentin 
Ciorbea pentru expunerea dedicată istoriei 
învățământului militar de marină din România, 
deseori palpitantă ca un film de acțiune, 
constant motivantă, precum și tuturor celor care 
au decis să facă parte din povestea noastră...

#Ziua educației

#Școala altfel 2018

La capătul curcubeului
Îngrijoraţi de starea vremii, elevii din Cole-
giul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” 
Constanţa au descins, cu înfrigurare, la Centrul 
Meteorologic Regional Dobrogea. Verdict: va fi 
la fel de rece, dar măcar acum ştim (de) ce şi cum!

În Săptămâna Altfel, elevii noştri nu au neglijat 
activităţile sportive. Unii (din clasele mari) 
au jucat acasă (în sala de sport a Academiei 
Navale), alţii (de la IX E) în deplasare 
(la Tenis Club IDU). Toţi au câştigat!...

Minte sănătoasă în corp 
sănătos
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În căutarea diversității
Noi experienţe de învăţare în Peninsula tomitană. 
Diversitatea etnică şi confesională din Dobrogea, 
punte culturală între continente şi civilizaţii, 
a fost descoperită, la pas, de elevii claselor a 
IX-a din Colegiul Naţional Militar „Alexandru 
Ioan Cuza” din Constanţa, având drept repere 
lăcaşele de cult. Frigul pontic, evocat de-acum 
două milenii de figura tutelară a locului, 
Publius Ovidius Naso, nu i-a întors din drum!...

Armata – o Școală Altfel!

O întâlnire de neuitat între generaţii, la Centrul 
de Scafandri Constanţa, a marcat cel mai spec-
taculos şi mai relevant final al unei săptămâni 
intense, pline de emoţie, în care elevii Colegi-
ului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” au 
participat, în premieră, la programul educaţional 
naţional „Şcoala Altfel”. Le mulţumim 
tuturor şi ne pregătim, îmbogăţiţi sufleteşte, 
de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri...
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#România100

Sărbătorim împreună Centenarul Marii Uniri: 
elevii Colegiului Naţional „Alexandru Ioan 
Cuza” Constanţa au participat, cu mândrie, 
atât la parada militară de la Arcul de Triumf 
din Bucureşti, cât şi la cea din Constanţa.

La mulţi ani, ROMÂNIA! 
La mulţi ani, ROMÂNI!

#SărbătorimÎmpreună

Sărbătorile vin, iar pentru primii elevi ai Cole-
giului Naţional Militar „Alexandru Ioan 
Cuza” din Constanţa totul are un farmec inau-
gural: primul clopoţel, prima notă, prima 
defilare, prima învoire, prima zi naţională, 
prima zăpadă, primele succese, prima 
Săptămână Altfel, prima teză, primul Moş 
Nicolae, prima vacanţă, primul Crăciun... 

Suntem primii exploratori ai aventurii noastre! 
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Te văd, te aud

CNMAIC Constanța a participat la proiectul „TE 
VĂD, TE AUD”, al cărui scop este de a sensibiliza 
elevii din școlile selectate cu privire la nevoile 
speciale ale persoanelor cu deficiențe de auz și de 
văz, astfel încât să înţeleagă şi să conştientizeze 
dificultăţile cu care se confruntă în viaţa de zi cu 
zi aceste persoane şi să înveţe cum le pot ajuta.

Vă împărtășim câteva dintre impresiile 
elevilor de la această activitate, coordo-

nată de doamna profesoară Mirela Savin.
„Mă bucur foarte mult de ceea ce am văzut 
pentru că am înțeles că există oameni care 
au avut ghinion și nu se lamentează ca noi și 
se descurcă.” (Elena Valentina Șerban, IX A)
„Am înțeles că trebuie să lupt pentru 
ceea ce vreau.” (Elena Cioroianu, IX C)
„Pentru mine a fost o lecție de viață. Aceasta 
activitate m-a făcut să prețuiesc lucrurile mici, 
cele cu adevărat importante, și să apreciez 
oamenii din jur.” (Darie Ioan Mircea, IX C)
„Cred că este greu să găsesc starea corecta: 
a fi invalid nu înseamnă a nu avea viață! A 
fost altceva.” (Laura-Nicoleta Antochi, XI A)

Grupaj realizat de:
Elev cap. 

Petru Rîlea (XI  B) 
Coordonator:

prof. Aidan Nurla
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#CiteşteDobrogea

Un proiect dezvoltat în parteneriat cu ZIUA de 
Constanța. Elevii noștri, sub îndrumarea doamnei 
profesoare Mihaela Matache și a domnului 
profesor Mădălin-Teodor Roșioru, îşi exersează 
săptămânal, preț de două ore, calităţile de critic 
literar, pornind de la o serie de fragmente din 
creația scriitorului dobrogean Pericle Martinescu.

 #DăruieșteSuflet 

Elevii #CNMAIC, coordonați de doamnele 
profesoare Valeria Hînză, Mihaela Matache, 
Aidan Nurla și Iuliana Negreț, i-au vizitat 
pe copiii de la Centrul de zi din Agigea, în 
cadrul activității DĂRUIEȘTE SUFLET. La 
finalul întâlniriii, una dintre elevele noastre, 
Lia Pascaru de la X B, ne-a mărturisit:
„Din perspectiva unui copil plecat departe de 
casă, întâlnirea de la Agigea m-a făcut să simt din 
nou căldura familială. De parcă mama mea s-ar 
fi aflat deja acolo și m-ar fi așteptat să-i povestesc 
ce am făcut la școală. M-a uimit faptul că 30-40 de 
suflețele cu caractere diferite se înțeleg ca într-o 
familie adevărată. Acolo copiii învață cum să se 
comporte în viața de zi cu zi. Centrul e ca un loc 
în care se adună și își pansează reciproc rănile...”
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#JoinTheNavySeeTheWorld

Pe 5 aprilie 2019, în Academia Navală ,,Mircea 
cel Bătrân” s-a desfășurat activitatea ,,Student 
pentru o zi”. Activitatea a fost adresată elevilor 
de clasa a XI-a de la Colegiul Național Militar 
,,Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, și a 
constat în familiarizarea lor cu viața de student 
și prezentarea bazei materiale și didactice a 
Academiei Navale. Sub îndrumarea reprezen-
tanților Asociației Studenților, elevii au vizitat 
laboratorul de chimie, planetariul, simula-
torul tactic ,,Proteus”, laboratorul de robotică, 
biblioteca și boxele cu motoare în funcțiune. De 
asemenea, partea aplicativă a inclus exerciții 
specifice în simulatorul integrat de conducerea 
navei (punte și mașină) și un atelier de mânuire 
a armelor desfășurat pe platoul unității.
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MILITAR

Nu te văd, nu te aud, dar te simt! Suntem 
oameni, greșim, învățăm, ne schimbăm, cerem 
iertare, mergem mai departe, facem alegeri ... 
Schimbarea societății în care trăim depinde 
de fiecare dintre noi! Aceasta a fost alegerea 
noastră! Mulțumim celor care ne-au fost alături 
în a construi un text real, concret, contemporan.

Nu te văd, nu te aud, dar te simt!



Jurnal de bord

21

MILITAR
CIVIL vs   
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Civil versus militar: 
avantaje și dezavantaje

În calitate de elev ce a trecut atât prin statutul de 
elev civil cât și prin cel de elev militar, consider 
că ambele au avantaje și dezavantaje dar, dacă ar 
trebui să fac această alegere din nou, nu aș ezita.
În opinia mea, deși viața civilă îți aduce anumite 
beneficii pe termen scurt, milităria îți asigură un 
viitor mai bun, o carieră respectabilă, prietenii 
pe viață și foarte multe amintiri. Diferența dintre 
cele două medii este una uriașă, dar nu poți 
observa acest lucru decât după un timp în liceul 
militar. Mi-am vizitat prietenii acasă, am fost la 
liceul unde mi-am petrecut clasa a IX-a şi am 
asistat la unele dintre orele cu profesorii cu care 
făcusem cursuri în trecut. Pe lângă faptul că am 
primit priviri foarte ciudate din partea foștilor 
colegi, din cauza faptului că eram în uniformă 
militară, când le-am povestit despre programul 
zilnic și despre faptul că nu avem voie să ieșim 
afară în timpul săptămânii, au zis că sunt 
nebună că îmi place un loc ca acela. Dar nu m-aș 
vedea înapoi. Pentru că liceul militar îți aduce 
atât de multe pe care nu le poți explica unui 
civil, oricât de deschis ar fi acesta față de idee.

Pentru că liceul militar îți dă multe și îți ia 
și mai multe, poate. Îți dă o carieră, un loc 

de muncă bun şi stabilitate financiară, dar îți ia 
copilăria, te maturizează prematur şi îți schimbă 
definitiv comportamentul, nu îmi dau încă 
seama dacă acest lucru e de bine sau de rău. 
Presupun că fiecare lucru are părți bune şi părți 
proaste, dar liceul militar merge din extremă 
în extremă în acest sens. Dacă ne gândim la 
avantajul unui militar față de un civil în mediul 
muncii putem spune fără să avem nici măcar un 
dubiu că un elev care alege să urmeze o astfel 
de carieră va fi avantajat. E normal ca un elev 
militar să intre mai ușor la academie, oricare 
ar fi ea. El este pregătit pentru asta din punct 
de vedere intelectual, din punct de vedere 
sportiv şi moral. Promovabilitatea la examenul 
de bacalaureat în liceele militare este foarte 
aproape de 100 %. Sunt rare cazurile în care 
un elev care a urmat un liceu militar renunță 
la academie. Și știți de ce? Pentru că el este 
obișnuit cu regimul, este obișnuit să nu aibă 
timp liber, este obișnuit să fie privat de libertate 
şi să fie pedepsit pentru cele mai mici greșeli.
Când ajungi într-un liceu militar, îți dai seama 

că ai făcut o alegere care te constrânge în multe 
feluri. De acum încolo nu mai poți citi nimic ce nu 
te ajută strict la școală, nu mai poţi sta până seara 
târziu să termini un film mișto și nu mai poți face 
un maraton de seriale cum făceai cândva. Când 
o să ajungi aici, cei care îți erau prieteni o să se 
depărteze de tine, o să își continue viața şi o să 
te uite, poate nu imediat, dar așa o să fie, pentru 
că nu o să te mai duci cu ei în club, la cafea sau 
la bowling. Să vii la liceul militar înseamnă să 
te îndepărtezi de familia ta, chiar dacă nu vrei 
asta, dar revederea cu ei este cea mai dulce.

Să îți iei la revedere şi de la viața personală 
când ai ajuns aici, pentru că, vezi tu, elevii 

militari nu au voie să aibă relații în unitate. 
Pot trece pe lângă noi cei mai frumoși ani, 
perioada adolescenței, perioada în care ne 
îndrăgostim prima dată și în care avem cele 
mai puternice sentimente. Știi tu, aceasta este 
una dintre multele reguli ce par să nu prea aibă 
sens în liceele militare. Probabil că nu este vina 
nimănui, dar regulile acestea ne dor câteodată. 

Obișnuiește-te, elevule de „LM”, că nu mai 
ești ,,normal”, că ești aici și că undeva, în 

interiorul tău, mediul de afară nu mai are nicio 
importanță. Nu poți să compari un colectiv din 
civil cu unul din militar. Pentru că cei din civil 
nu stau 24/24 împreună, nu mănâncă aceeași 
mâncare și nu stau după apel să asculte morala 
împreună. În plus, ca elev de liceu militar ești 
protejat de toate influențele proaste. În liceul 
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militar nu se iau cei buni după cei răi, ca în civil, 
aici e fix invers, pentru că e în beneficiul tuturor.

Deci, colegii mei frumoși, hai să ne trăim 
viața în liceul militar cum trebuie, și să nu 

lăsăm mici inconveniente să ne schimbe părerea, 
pentru că voi sunteți speciali, sunteți minunați!

Elev frt. 
Ecaterina Bilboreanu (X B)

Inocența din spatele 
uniformei

„Lia, ai soarele, stelele, luna fiecare zi este 
a ta, poți să-ți îndeplinești visele. Ești liberă 
să îți întreci limitele și să lupți pentru feri-
cirea ta. Dacă crezi în tine, vei reuși!”
Acestea sunt cuvintele tatălui meu înainte 
ca eu să pornesc pe un drum necunoscut. A 
fost cea mai frumoasă perioadă din adoles-
cența mea, deoarece eram atât de motivată să 
reușesc! Multe emoții, chiar foarte multe emoții. 

Îmi aduc aminte cu drag ziua în care i-am luat 
pe ai mei de mână și am mers la CZSO (Centrul 

zonal de selecție și orientare). Îi țineam de mână 
și zâmbeam, visul meu era pe cale să devină reali-
tate! Când am intrat în birou, un cadru militar m-a 
luat de lângă părinți și m-a prezentat domnului 
care urma să mă informeze despre admitere. 
„Avem o candidată nouă!” Încă din prima zi 
cariera militară mi s-a potrivit ca o mănușă. 

Acum sunt aici, într-o instituție militară 
și port cu demnitate, onoare și respect 

această prestigioasă uniformă. Este frumos să 
privești lumea din această postură deoarece 
uiți de tine și te gândești că tu ești eroul din 
desenele animate care trebuie să-i protejeze 
pe ceilalți și să le inspire încredere. Fiecare 
zi petrecută departe de casă este o adevărată 
provocare. Trăind într-un colectiv, douăzeci 
și patru de ore din douăzeci și patru, învăț să 
mă respect și să-i respect pe cei din jurul meu. 
Este adevărat că mai sunt și mici neînțelegeri, 
este normal, deoarece suntem diferiți și avem 
perspective de gândire diferite. Sunt momente 
când obosim, când dorul de casă ne copleșește. 

Devenim sensibili, plângem şi râdem unul de 
altul ca să ne îmbărbătăm. Fiind niște soldăței 

în devenire trăim pe principiul „Ai căzut? Te 
ridici, te scuturi de praf și mergi mai departe“.

Pentru mine, colegiul reprezintă o familie. El 
ne consolează, ne ajută, ne învață să iubim, e 
lângă noi la fel ca o mamă, iar uniforma este 
inima instituției. Profesorii ne sunt prieteni, nu 
doar cadre didactice. Zi de zi ne sunt alături, ne 
îndrumă și ne împărtășesc cu drag din experiența 
și cunoștințele lor. Orice problemă am avea, în 
profesori și în conducerea colegiului găsim rezol-
varea. Simt că în ei găsesc sprijinul necesar care 
să mă ajute să merg mai departe pe acest drum. 

Mamă, tată vă mulțumesc pentru toată încre-
derea pe care mi-ați oferit-o cu dragoste! 

Sper să vă fac mândri și vă promit că, în sufletul 
meu, nu o să vă dau drumul la mână niciodată!

Elev frt. 
Lia Pascaru (X B)

Coordonator: 
prof. dr. Mihaela Matache
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Bagajul din suflet
Toata lumea crede că întunericul e urât, dar nu e 
adevărat. Tot ce trebuie să faci este să încerci să-l 
înțelegi și vei descoperi lumina. De ce am început 
așa? Păi ne aflăm într-o instituție militară: - 
avem același program, aceeași uniformă, aceiași 
îndrumători. Practic suntem la fel, nu? Păi, uite 
că nu! Vestonul de pe noi împachetează bagajul 
cu care a venit fiecare elev din acest liceu. Și nu, 
nu la haine mă refer, ci la personalitatea fiecăruia. 

Poate că la exterior suntem asemănători, însa 
felul nostru de a fi conturează fiecare persoană 

în parte. Astăzi, am observat în treacăt un elev 
pe hol ce purta la mână o brățară colorată. Nu vă 
imaginați că acea brățară face parte din uniformă 
sau că o veți găsi la fiecare elev, pentru că nu-i 
așa. Acel mic detaliu pe care l-am observat la 
el m-a făcut să-mi dau seama că orice persoană 
de aici își ascunde tainele într-un dulăpior bine 
închis, însă el există, trebuie doar să-i deslușim 
codul, iar pentru asta trebuie să privim dincolo 
de coperta fiecăruia și să observăm conținutul.

Elev frt. 
Maria Postolachi (X A)

Colegiul militar
O să trec peste partea formală, toate acele 
întrebări făcute pentru a vă convinge să începeți 
acest drum plin de popasuri și dificultăți, dar și 
de momente unice și persoane de neuitat. Nu 
sunt mai mare decât voi, ba chiar sunt mai mică 
decât mulți, și totuși am făcut față. Am făcut față 
presiunii, așteptărilor, dorinței de a demonstra, 
și m-am ales cu o mare mândrie față de mine 
însămi și de multă admirație de la persoanele din 
jur. Recunosc, poate părea o viață dificilă, dar nu 
se compară cu civilia. O să mă întrebați de ce am 
ales colegiul militar, de ce nu un liceu civil? De 
ce să aleg să plec atât de departe de casă și să 
nu rămân lângă familie? Răspunsul e destul de 
simplu și se poate rezuma în 2 cuvinte: cariera 
militară. Știți, senzația aceea când strigă 200 
de persoane în cor ,,să trăiți“? Nu știți, pentru 
că încă nu ați avut ocazia să faceți parte dintr-o 
instituție militară. E o senzație unică, te trec fiorii 
și ți se face pielea găină instant. Știți senzația 

aceea când lumea se uită cu interes văzând o 
uniformă? Nu știți. Colegialitatea pe care o veți 
întâlni acolo nu se compară nici pe departe cu 
,,prietenii“ cu care stați 6 ore pe zi, și atunci 
adormiți și plictisiți de școală. Dacă m-aș putea 
întoarce în timp, atunci când am dat la liceu, cu 
siguranță aș mai face-o o dată. Consider că a fost 
cea mai bună alegere din viața mea. Deja, după 
primele 2 săptămâni, eram ca o a 2-a familie. 
De fapt, dacă mă gândesc mai bine, era familia 
principală. Fără relații de sânge, doar obișnuința 
de a vedea în fiecare zi aceleași fețe, de a mânca 
împreună, de a dormi în aceeași cameră, acea 
monotonie care niciodată nu va fi plictisitoare, 
mereu descoperi lucruri noi, mereu ai ceva diferit 
de învățat, de la oricine, indiferent de vârstă și  de 
anii de liceu. Dacă ,,media mică“ e o problemă, 
nu vă faceți griji, o dată intrați veți beneficia de 
meditații gratuite la orice materie. Important 
e să fii admis, materia se învață pe parcurs. 

Cel mai important aspect al unui liceu 
militar este gratuitatea. Totul este oferit pe 

tavă, începând de la cazare, până la mâncare și 
cursuri, cât și uniforma și îngrijirea medicală. 
Cum spunea un coleg, ,,poți să ai câți bani 
vrei, n-ai ce face cu ei aici“. Nu o să mai existe 
așa-zisele bisericuțe, o să fiți cu toții la fel, o să 
dormiți cu toții în aceleași paturi, nu o să mai 
fie discriminări de nici un fel. O să plecați de 
acasă și o să vă maturizați. O să vă întoarceți 
acasă, după mult timp, și o să vă vedeți părinții 
plângând de bucurie. Când am fost admisă, l-am 
văzut pentru prima dată pe tata plângând, nu de 
supărare, nu de tristețe, doar de mândrie, fetița 
lui chiar realizase ceva în viața ei. Am plecat de 
acasă când aveam 13 ani, acum am 14, dar după 
5 luni, mă simt ca și cum ar fi trecut mulți ani, mă 
simt mai matură, mai disciplinată, mai ordonată, 
calități care o să vă trebuiască în viață - și unde 
să le formăm mai bine, dacă nu într-un liceu 
militar? Este o ocazie unică. Ce-i drept, pentru 
a intra la colegiu, ai nevoie de multă ambiție, 
perseverență și orgoliu, calități pe care cu toții le 
avem dacă ne dăm silința. Eu vă sfătuiesc măcar 
să încercați, nu aveți nimic de pierdut și dacă nu 
vă place, puteți să vă retrageți oricând din sistem.
Merită, credeți-mă, pe cuvântul meu de militar!

Elev 
Ramona Petrea (IX B)

Coordonator:
prof. Iuliana Negreț
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Viața prin ochii elevului 
militar 

În așteptarea a ceea ce urmează, a vieții ce 
se înfățișează în fața noastră, a drumului 
pavat cu emoții, stres și mii de provocări, 
stăm acum în pragul mariilor decizii pe 
care urmează să le luăm, în uniforma care 
ne forțează să avem o dublă identitate. 
Din perspectiva unui civil, noi suntem priviți 
ciudat  din cauza deciziei pe care am luat-o. 
Oamenii se uită lung la noi de fiecare dată 
când ne plimbăm prin oraș, întrebându-se 
cum reușim să ne adaptăm unei vieți atât de 
constrânse în care avem voie să ieșim în oraș 
o dată pe săptămână, în care suntem nevoiți 
să ne trezim, la 5:50 în fiecare dimineță.

Cred că nu de puține ori, eu sau colegii mei 
suntem opriți pe stradă și întrebați cum 

e într-un mediu militar. Ce facem noi atunci? 
Zâmbim și prezentăm toate părțile bune ale 
liceului militar, punând părțile mai puțin bune 
în umbră. Dar e ok, și știți, dragi colegi, de 
ce? Pentru că suntem priviți cu mult respect.
Suntem autentici deși suntem o unitate. Diferiți 
și totuși la fel.Unici prin felul nostru de a fi, în 
ciuda faptului că purtăm aceeași uniformă. 
Ca elev venit dintr-un liceu civil,îmi rezerv 
dreptul de a face o comparație între un liceu 
civil și unul militar,și sincer pot spune că 
dacă aș putea alege din nou să trec prin expe-
riența unui liceu militar, aș face-o fără regrete.

Pentru că într-un liceu militar suntem o familie.
Acest liceu ne ține loc de casă iar printre 
adunările zilnice și pasul cadențat care ne  
devine o a doua natură, avem timp să ne gândim 
la familia de acasă, la părinții noștri cărora le 
ducem dorul si realizăm că ne-am maturizat 
,poate prea devreme. Realizăm că am intrat pe 
porțile acestui liceu, copii speriați de viitorul din 
fața noasrtă. Dar acum stăm în fața unui propii 
variante mature și ne bucurăm de confidența 
unui om trecut printr-o multitudine de experințe. 
Am avut ocazia să discut cu un fost absolvent al 
unui liceu militar, iar el mi-a spus că trebuie să 
învățăm să ne trăim viețile corect,să râdem mai 
mult, să iubim, să trecem prin experiențe noi și să 
ne bucurăm de tot ce se poate numi ,,prima dată”: 
prima dragoste, prima reușită, prima înfrângere.
Pentru că toate sunt experiențe care ne formeză 
ca oameni. Experiențe de care o să ne amintim 
cu drag la bătrânețe, și de care o să ne fie dor. 
Deci în concluzie, dragi colegi militari, haideți 
să fim fericiți, haideți să fim  activi și să ne 
bucurăm de viața pe care o trăim aici pentru 
că o să ne fie doar de anii prin care trecem 
acum, anii copilăriei, ai adolescenței și în 
final cei mai frumoși ani ai vieților noastre.

Elev frt. 
Cristina Bilboreanu (IX B)

Coordonator: 
prof . dr. Valeria Hînză
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Biblioteca noastră poartă 
numele lui Ion Aramă

Biblioteca CNM Alexandru Ioan Cuza poartă 
numele Ion Aramă, denumire aleasă cu scopul de 
a cinsti interesul autorului pentru mare, pentru 
viața ostășească și pentru literatură. Absolvent al 
Liceului Militar de Marină, Ion Aramă a devenit 
în anul 1972 membru al Uniunii Scriitorilor.
În perioada 1968-1981 a fost redactor-șef la 
Secția Beletristică a Editurii Militare din cadrul 
Ministerului Forțelor Armate, colaborând cu 
Nichita Stănescu, Gheorghe Tomozei sau Marin 
Preda. Datorită eforturilor sale necontenite de a 
promova literatura militară, a fost decorat, în anul 
1973, cu medalia ,,Meritul militar clasa a 2-a”. 

Apogeul carierei sale scriitorești îl atinge în 
anul 1998, când a obținut titlul de doctor în 

filologie prin lucrarea cu titlul ,,Motivul călătoriei 
în literatura fantastică”, având conducător 
științific pe Zoe Dumitrescu Bușuleanga. Poet, 
prozator, român și ofițer de marină, I.Aramă 
a publicat în intervalul 1959 și 2002 treizeci de 
volume, în care a prezentat cu acuratețe atât 
viața marinarilor, cât și contextul socio-politic 
din Primul și Al Doilea Război Mondial. De 
numele său se leaga volumul de poezii ,,Marinar 
de frunte”, nuvela ,,Catarge la orizont”, dar și 
romane precum:  ,,Ne-așteaptă marea”, ,,Rapsodie 
Albastră”, ,,Ultima redută”, ,,Câmpia de foc”, 
,,Trecătoarea de foc”, ,,Poligonul cu trandafiri”, 
,,Mareșalul și soldatul” , ,,Soldații ultimei șanse”.  
Romanul ,,Trecătoare de foc” surprinde eroismul 
poporului român în prima conflagrație mondială. 
Nume sonore precum generalul Alexandru 
Averescu, regele Ferdinand și prim-ministrul, 
Ion Brătianu, conferă verosimilitate textului. 
Adevărul istoric este dublat de sensibilitatea 
creatore și de ficțiune,romanul surprinzând 
sacrificiul militar, determinarea și atmosfera din 
perioada 27 August 1916-13 August 1917. Cartea 
se vrea un elogiu adus întregului popor, autorul 
notând: ,,Personajele acestei cărți sunt soldați 

români din Primul Război Mondial.[…] Alături 
de ei , mii și mii de luptători fără uniformă s-au 
împotrivit cu hotărâre dușmanului, într-un 
veritabil război din umbră.” Este un roman de 
experiență, în care tehnica cinematografică și cea 
a decupajului constituie câteva elemente care 
conferă operei ingredientele necesare unui text 
original și sintetizator. Cu siguranță, elevii CNM 
,,Alexandru Ioan Cuza” își vor regăsi destinul în 
unul dintre personajele textelor sale și vor relua 
legătura scindată cu generațiile anterioare ale 
Liceului Militar de Marină nu prin intermediul 
cuvintelor, cu siguranță prin fapte și atitudini 
pozitive. În acest context, Ion Aramă este liantul 
dintre generațiile care au trecut poarta acestui 
liceu și cei care îi vor urma cu determinare pașii.

Elev frt.
Diana-Alexandra Oancă (X B)

Coordonator:
prof. dr. Mihaela Matache
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O povestire cu final 
neaşteptat

Adevărul

- Ce cauți aici? Să știi că m-ai speriat!
- Eram în vizită. Tu ce faci aici?

Ea stătea și citea pe o stâncă, în zgomotul 
valurilor, în umbra albatroșilor.

- Ce citești? 
- O carte pe care a scris-o soțul meu, a fost pro-
fesor universitar, era cu adevărat genial.
- Și unde e acum, de ce stai singură aici?
- Nu sunt singură, este şi el pe aici... 
S-a uitat în jurul ei, derutată.
- A fost… dar lăsați, nu ați vrea să vă servesc cu 
niște cafea? 
- Desigur! Mulțumesc!
Mă așez pe canapeaua de piele, în timp ce 
ea îmi turna cafeaua fierbinte în ceașcă. În 
sufragerie mirosea a cărți vechi şi a parfum.
- Mereu mi-a plăcut aglomerația Parisului, e un 
oraș captivant, îmi amintește de picturile lui 
Van Gogh.
- Mhm… știați că pictori își refulau emoțiile 
puternice și le redirecționau în arta lor?
- Interesant punct de vedere!
- Soțul dumneavoastră când ajunge acasă? Aș 
dori să discut ceva cu el.
- Probabil trebuie să-și termine cursurile, este 
extrem de ocupat. Dar l-ați putea aștepta până 
vine. 
- Între timp mi-ați putea povesti despre el, mi se 
pare un om de apreciat.
- L-am întâlnit când lucram amândoi la ban-
ca din Paris. El era cel mai bun contabil si eu 
funcționară, a fost dragoste la prima vedere, 
aveam aceleași păreri despre lume. Totul era 
perfect între noi până când…
- Ce s-a întâmplat atunci? 
- Ce curios mai ești, ai putea să devii un psiho-
log sau un detectiv! Ne-am dezvoltat situația 
financiară, lucrurile mergeau ca pe roate și am 
început să ne integrăm în societatea mondenă, 
el se înțelegea foarte bine cu niște oameni de 
afaceri și ne-am cumpărat o vilă la periferia 
Parisului. El a spus că era mai bine să nu mai 
lucrez, că avea să fie un soț exemplar – iar eu o 
soție răsfățată.
- Păi cum a reușit? Probabil că este un bun 

afacerist.
- Nu tocmai, de fapt, nu știu sigur... el a spus că 
s-a angajat la facultatea de economie ca pro-
fesor, și imediat a fost promovat, ajungând să 
aibă succes.
În colțul camerei am văzut niște scări ce cobo-
rau în întuneric.
- Nu e nimic acolo, nu te uita!
M-am gândit să-i respect dorința, pentru a o 
face să vorbească. Ușa s-a deschis iar el a apărut 
în încăpere. Un bărbat înalt, cu ochi pătrunzăto-
ri...
- Bună, iubito! 
- El nu mă poate vedea, doar tu poți.
- Iubitule, tu nu-l vezi?
- La ce te referi?
- Lasă, nu contează.
- Întreabă-l despre cazul de la bancă! îi spun eu.
- Nu pot!
- Tu sigur știi ce s-a întâmplat! E timpul sa măr-
turisești! Mă pricep să citesc oameni, deci voi 
afla adevărul.

Soțul ei dispare. Mă aflu în fața băncii. Ea mă 
privește cu chipul ei tânăr şi frumos, dar 

îndurerat.
- Lucrurile nu mergeau așa bine precum 
am sperat. Eu mă îmbolnăvisem și nu ne 
permiteam un medic care să mă ajute. El mi-a 
spus că s-a angajat la Universitate, însă mi-a 
mărturisit ulterior că spărsese conturile băncii și 
jefuise o mare sumă de bani. M-a ajutat enorm 
acest lucru, deși nu era moral. A reușit să își 
șteargă toate urmele, modificând anumite acte, 
pentru a nu se descoperi că sunt bani lipsă. 
Însă, cu timpul, lucrurile s-au schimbat, el 
ținea mai mult la bani decât la mine. A dat o 
anumită sumă pentru a se angaja ca pedagog la 
universitate, pentru a se face respectat şi pentru 
a nu părea vinovat... Dar a început să observe 
că trecutul îl bântuie și a încercat să fugă în 
America.
Ea începe să plângă. Îşi trădase iubirea, se 
simțea devastată, însă știa în sinea ei că așa este 
moral.
- Şi când o să plece?
- Mâine dimineața va fi la aeroport.
- Mulțumesc de informații! Acum te poți trezi.

Ea dormea adânc, iar niște fire conectate la 
un calculator performant îi citeau gândurile. 

Acum aveam dovezi. Mai aveam puțin până la 
plecarea făptașului. Sirenele mașinilor de poliție 
răsunau deja pe străzi.... 
Trupele au ajuns la aeroport, cu cincisprezece 
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minute înainte de decolarea avionului. El a fost 
prins însă părea foarte derutat şi nervos.
- Nu e cea ce pare! Nu e vina mea!
Nu mai înțelegeam nimic. Văzusem clar ce era 
în mintea ei, nu putea minți. În camera de in-
terogatoriu aveam speranța că voi afla adevărul.
- Okey! Acum poți începe și ai face bine să spui 
adevărul.
- Ea m-a hipnotizat. M-a făcut să cred că eu am 
făcut acele lucruri, infiltrându-mi niște infor-
mații false în subconștient. Deoarece cunoșteam 
mai bine locul decât ea, m-a făcut să-i acopăr 
toate urmele. Ea e cea vinovată.
Abia acum mi-am dat seama că acele scări 
întunecate duceau în inconștientul ei! Nu am 
căutat îndeajuns, nu pot să cred! Însă acum 
era prea târziu... Ştirile au prezentat acest caz 
și toata lumea îi știa detaliile. Făptașa nu era 
de găsit, iar soțul ei și-a luat viața înainte să fie 
arestat pentru complicitate. Simțeam cum totul 
era pierdut, însă promit că voi afla adevărul! 
Labirintul minții nu poate minți niciodată, însă 
te poate rătăci în căutarea  răspunsului corect...

Elev frt. 
Georgiana Huidiu (X A)

Coordonator: 
prof. dr. Mihaela Matache

Comme un vol 

La vie est comme un vol dans le ciel élevé, où nous 
avons une vue sur presque tous les aspects de la 
réalité ci-dessous. Mais pour réaliser ce désir, il 
faut avoir de fortes ailes pour vaincre le vent, la 
pluie et l’obscurité qui peuvent nous faire atterrir. 

Comme le dit Lucian Blaga, « l’homme 
fait de la culture un mode de vie ». Par 

conséquent, nos ailes sont l’information même 
que nous avons, ce qui nous offre une nouvelle 
façon de voir la réalité à partir d’autres plans. 
L’école est l’endroit où nous découv-
rons ce que signifie vivre, car, au-delà des 
leçons et des informations théoriques, nous 
apprenons des leçons de vie, qui nous plon-
gent dans le labyrinthe de notre destin. 
Les professeurs sont les moyens du savoir, 
nous guidant dans les ténèbres qui parfois 
nous entourent. Dans un monde pauvre en 
sentiments, mais riche en choses matéri-
elles, la sagesse est un trait rare et sans prix. 

Ce n’est qu’en apprenant que nous pourrons 
vaincre cette condition, et même si les aspira-

tions humaines que nous éprouvons se trouvent 
dans un lieu situé à une distance infinie, chaque 
pas supplémentaire constitue une avancée 
décisive dans les profondeurs de notre désir... 

*

C’est selon notre esprit et notre âme que nous 
percevons la réalité et c’est surtout selon 
notre intelligence que nous les ressentons. 
L’intelligence se développe, grâce à chaque ligne 
lue et à chaque documentaire vu ou écouté. 
On ne peut pas naître sage. Oui, on est 
né avec une plus grande capacité de 
comprendre, mais pas directement sage. 

* *

Chaque personne qui naît, vit et meurt, est 
très chanceuse : si à sa place étaient nés 

des poètes, des philosophes ou des mathémat-
iciens, ils auraient peut-être changé le monde. 
Notre existence est un prix, mais aussi un 

meridiane
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devoir : d’apprécier la vie, par tous nos 
talents et par toutes nos aptitudes uniques... 
Dans un jardin de vie, vêtu d’eau bleue et couronné 
par une aurore boréale, l’homme devient un être 
spécial qui, au-delà d’une forme physique, voit 
au-delà de ce qu’il peut percevoir par les sens. 

Il peut voyager légèrement pendant des 
milliers d’années, il peut prédire l’avenir 

dans le cosmos, voir une minuscule cellule 
qui constitue simplement une pièce de puzzle 
parfaite dans un chef-d’œuvre divin. L’intel-
ligence nous a rendus spéciaux dans le règne 
animal et nous nous sommes dirigés vers d’au-
tres besoins primordiaux: du besoin de nourri-
ture à la réalisation spirituelle et intellectuelle. 
L’homme a donc besoin de livres pour atteindre 
ses idéaux et ses besoins. L’éducation ne fait 
pas seulement la différence entre l’homme et 
l’animal, mais également entre les membres 
de la société, car nous vivons dans un monde 
d’informations rapides et utiles, et ceux qui ne 
suivent pas le rythme ne se surpassent jamais 
et ne découvrent pas de nouveaux horizons… 

Elev frt. 
Georgiana Huidiu (X A)

Coordonator:
prof .  Mihaela Deancu

L’éducation
Dans cet essai, nous nous référerons à l’en-
vironnement éducatif, qui est la composante 
psychosociale prédominante du milieu dans 
lequel se déroule un processus éducatif plus 
ou moins intentionnel, conscient, organisé 
et planifié. Nous pouvons identifier dans la 
structure et l’évolution de l’environnement 
éducatif des groupes psychosociaux tels que 
la famille, un groupe d’amis, des jeux, des 
voisins, des institutions telles que tous les 
niveaux de l’école et même la société en tant que 
système, dans l’ensemble de ses sous-systèmes. 

Un premier argument que nous discutons 
concerne les environnements éducatifs, 

les types et les formes d’éducation : éducation 
formelle, non formelle et informelle. L’une de ces 
formes d’éducation peut être considérée comme 
une ÉDUCATION PERMANENTE. En outre, 
le mot éducation découle du nom educatio qui 
signifie croissance, alimentation, culture. L’éd-

ucation a pour tâche de préparer l’homme en 
tant qu’élément actif de la vie sociale. L’éduca-
tion est, à mon sens, l’une des activités les plus 
importantes sur laquelle il convient de mettre 
l’accent à la maison, a-t-on dit, « avoir les sept 
ans de vie à la maison ». L’éducation transforme 
l’homme et lui donne une autre nature. Tout 
ce que nous faisons, c’est ce que nous pensons, 
le quoi et le comment de notre intérieur. Les 
personnes instruites sont guidées par la persua-
sion en faveur de l’équité et du devoir, et il leur 
sera plus difficile de faire quelque chose d’in-
approprié. Par exemple, nous ne pourrons pas 
violer nos principes et nous respecterons les 
gens dans la rue, à l’école, au travail, pour tous 
ceux avec lesquels nous entrons en contact, si 
nous avons vu cela chez nos parents et nous 
avons donc été guidés. En outre, l’éducation 
à domicile nous met en valeur dans la société, 
pour que les autres puissent le voir avec respect 
ou non. La personnalité de quelqu’un peut 
être influencée à la fois positivement et néga-
tivement par l’environnement dans lequel il 
vit, par son entourage et par d’autres facteurs 
externes. Par exemple, pour un enfant issu 
d’une famille riche, l’éducation sera l’élément le 
plus important qu’il développera pour pouvoir 
atteindre le rang de ses proches et ne pas avoir 
honte ou être déçu aux yeux des autres. Ainsi, 
l’éducation devient-elle un critère de différen-
ciation ou de rang des personnes. De plus, les 
fruits de l’éducation reçue, si l’on en choisit une, 
se verront dans nos actes. Les actes rendent un 
homme méchant ou pas. À travers eux, il s’élève 
plus haut ou il tombe. L’âme sans instruction 
ne peut pas porter ses fruits. Par exemple, l’in-
telligence ne peut jamais dépasser l’éducation. 
Quels que soient vos diplômes, un mauvais 
comportement défie les capacités intellectuelles. 

Un autre argument que je soulignerai 
concerne l’éducation scolaire qui est 

extrêmement importante dans la formation 
d’une jeune personne, car seul cet avenir peut 
être brillant. Même si les enfants doivent aller à 
l’école, ils ne comprennent pas obligatoirement 
que c’est seulement grâce à l’éducation reçue à 
l’école qu’ils se font une vie. Il est important que 
tous les enfants, quelle que soit leur nationalité 
ou leur famille, aillent à l’école, et ils doivent être 
regardés de la même manière et ne doivent s’af-
firmer que par leurs propres moyens. En outre, 
il est très bon de poursuivre ses études, parce 
qu’on sera plus susceptible d’avoir un bon travail. 
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Certains parents voient dans l’école un laboratoire 
où l’enfant, une fois introduit, est soumis à des 
opérations scientifiques. Après quelques années, 
il est supposé devenir plus intelligent, plus érudit, 
plus brillant. Les parents de cette catégorie font 
pleinement confiance à l’établissement d’ensei-
gnement, sans être particulièrement impliqués 
dans les activités qu’il exerce. « C’est pourquoi 
je vous envoie à l’école : pour apprendre ! » 

Une autre classe de parents considère l’école 
comme un établissement public dont 

la mission est de s’occuper de leurs enfants 
quelques heures par jour et de leur confier 
des tâches qui les occuperont toute la journée. 
En considérant que ce qu’il apprend à l’école 
est insignifiant par rapport à « l’école de la 
vie », ils ne prennent pas la peine de donner 
une grande importance à cette institution. 
« Faites-moi savoir ce qui se passe à l’école ! » 
Une autre catégorie est très impliquée dans l’ac-
tivité scolaire, parfois exagérée sans s’en rendre 
compte. Ils sont capables de faire presque tout 
pour que leur enfant reçoive la meilleure éduca-
tion. Parfois, par excès de zèle, ils obligent 
même les enseignants à utiliser des méthodes 
qu’ils jugent efficaces, à leur expliquer comment 
faire leur travail, etc. Pour cette raison, il arrive 
que des reproches se produisent, surtout si 
les performances de l’enfant sont médiocres. 
Les activités éducatives sont structurées selon 
des principes didactiques. Différentes méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage sont utilisées. 
Une importance spécifique est donnée à la disci-
pline, les idées et les comportements doivent être 
appréciés et évalués. Ceux qui réalisent toutes 
ces activités sont des enseignants spécialisés.

Elev cap. 
Laura-Nicoleta Antochi    (XI A)

L’homme et la mer

L’idée présentée dans cet essai implique une 
analyse du lien de l’homme avec la mer, ayant en 
vue que l’eau représente environ 70 % de la super-
ficie du globe et qu’elle est donc essentielle à la vie.

Depuis notre jeunesse, l’idée « d’aller à la mer » 
nous fascinait et nous passionnait. Tous 

les enfants attendent la saison estivale pour se 
baigner dans l’eau de mer : c’est la plus aimée de 
toutes les saisons. Outre le côté récréatif de la mer, 
elle joue un rôle à la fois dans l’industrie et dans 
la biosphère, représentant un cadre de vie pour 
beaucoup de créatures, réelles ou imaginaires ! 

Depuis le début, la connexion des gens avec 
la mer est visible, les gens l’utilisent pour 

se déplacer, pour le transport des marchandises 
diverses, mais aussi pour les croisières. Les gens 
sont tellement fascinés par la mer qu’ils l’explorent 
dans toute sa splendeur, désireux de découvrir 
ses secrets. Ses avantages pour le corps sont 
également connus de tous, avec ses effets sur les 
os, la peau, les poumons et les voies respiratoires. 

À mon avis, le lien de l’homme avec la 
mer est spirituel, le bruit des vagues 

nous relaxe. De plus, sans cela, nous ne pour-
rions pas exister, ce que nous avons essayé de 
démontrer ci-dessus. En somme, la mer est un 
monde mystérieux, prêt à être découvert…

Elev cap. 
Elena-Delia Urban  (XI A)

Coordonator: 
prof. dr. Mădălin Roșioru
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Cântec de iarnă
 

Proaspătă lumină
fă să vibreze culorile

peste vârfuri de arbori
O rază străpunge norii alburii,
Raza străfulgeră, îmbată
ca un fulger
surprinde
Inima-mi atârnă de rază.

Ea oxigenează, îi dăruieşte
Impuls viziunii.

Rază străfulgeră dar lumina e blândă,
atât de blândă, un flux de viaţă emană din rază,
devine artera sufletului meu
mă umple din nou, m-amplifică, mă împlineşte.
Mă simt plin,
plin de reflexii, ce-mi gâdilă
faţa ca o briză.
O, dulce străpungere de nori,
cântec de iarnă, fă să vibreze
tot ce, din oboseală, împietrisem.

Préliminaires automnales

Ciel lacté    
arbres penchés 

feuilles descendent,   
portent le sol en quête de mortalité.  
Oiseaux se cachent,   
se retrouvent    
pour mieux s’apprécier.  
Automne, temps de délicatesse,  
le monde tête basse,  
retrouve sa sagesse.  

La rivière rêve de la mer, 
la mer de l’Océan, 

le temps languit le passé,  
les prairies leurs fleurs fanées.   
Amour poignant, larmes de bonheur, 
chacun aime l’autre en sa demeure. 

Elev cap.
Elena-Delia Urban (XI A)

Chant d’hiver

Fraîche lumière
fais ondoyer les couleurs
sur les cimes des arbres
Un rayon perce les nuages clairs,
ce rayon fulmine, enivre
comme un éclair
il surprend
Mon coeur est suspendu à ce rayon.
Il oxygène, il donne
de l’élan à ma vision.
Le rayon fulmine mais la lumière est douce,
si douce, un flux de vie émane de ce rayon,
il devient l’artère de mon esprit
il me recharge, m’amplifie, m’accomplit.
Je me sens plein,
plein de ces reflets qui me chatouillent
le visage à la manière d’une brise.
Ô Douce percée des nues,
chant d’hiver, fais ondoyer
Ce que j’avais, par lassitude, pétrifié.
    

Elev cap.
Nicoleta Dănăilă (XI A)

Ateliere de traducere

Pentru cea de-a treia ediţie a concursului de tra-
ducere poetică « Irina Mavrodin », organi-

zat de Colegiul Naţional « Unirea » din Focşani, 
au fost propuse două texte din Matiah Eckhard, 
Lointains chants sacrés d’où je suis né, 2014. Vari-
anta colectivă a ultimei traduceri le-a inspirat 
deja organizatorilor înfiinţarea unei noi secţiuni 
a concursului, consacrate traducerii colective…
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Început de toamnă

Cer alburiu
copaci înclinaţi

frunze căzute
duc pământul spre moarte.
Păsări se-ascund,
se regăsesc
iubirea să-şi ducă mai departe.
Toamna, timp rafinat,
smerită, lumea
îşi regăseşte-nţelepciunea.
Râul aspiră la mare,
marea la Ocean
timpul regretă trecutul,
pajiştile, florile lor fără culoare.
Amor amar, lacrimi de fericire,
fiecare îşi face acasă din iubire.

  Elev cap.
Bianca Ştefania Stoian (XI A)

Început de toamnă

Cer de lapte
copacii se-nclină

frunzele cad pe jos
conduc pământul în căutarea morții.
Păsările se-ascund
ca să se găsească
pentru a aprecia iubirea.
Toamnă, zile delicate,
Lumea, aplecată-n fața sorții,
își recapătă înțelepciunea.
Râul visează la mare,
marea la Ocean,
timpul stârnește trecutul, amintirea 
pajiștilor, a florilor lor decolorate.
Amor amar, lacrimi de fericire,
Fiecare se zidește-n iubire.

Elev cap.
Laura-Nicoleta Antochi (XI A)

Pregătiri de toamnă

Cer luminos
arbori plecați

frunze căzătoare
poartă soarele în căutarea mortalității.
Păsările se ascund
se regăsesc
pentru a se aprecia mai tare.
Toamna, timp delicat 
lumea de sus în jos
își regăsește înțelepciunea.

Râul visează marea,
marea Oceanul,

timpul stagnează trecutul,
pajiștile florile lor decolorate.
Iubire îndrăzneață, lacrimi de fericire: 
în casă fiecare-i mireasă și mire.

Traducere colectivă (featuring poetic XI A): 
Nicoleta Dănăilă, 

Elena-Delia Urban, 
Bianca Ştefania Stoian,  
Laura-Nicoleta Antochi

Preliminarii tomnatice
 

Cer lăptos
copaci cu crengile-n jos

frunze pogoară
poartă pământul ce trage să moară.
Păsări se pitesc
se regăsesc
ca să se preţuiască mai tare.
Toamnă, timp delicat,
lumea cu capul plecat,
înţelepciunea-şi regăseşte.

Râul visează la mare,
marea la Ocean,

timpul după trecut tânjeşte,
pajişti florile lor ofilite mai an.
Amor amar, lacrimi de fericire
când fiecare-şi face acasă din iubire.

Coordonator:
 prof. dr. Mădălin Roșioru
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Il ruolo della tecnologia
La tecnologia ha uno scopo molto importante 
nell’epoca moderna. Il ruolo della tecnologia 
è quello di informare e tenerci al corrente con 
tutto ciò che succede nel mondo. È una fonte 
non proprio sicura e precisa, molte notizie sono 
solo modi di attirare le personne ed ingannarle 
ad iscriversi a diversi siti e proggrammi a paga-
mento. Per quanto possa sembrare utile, in 
realtà la tecnologia sia che vogliamo, sia che no, 
crea dipendenza, cosa che porta a questioni più 
gravi, comme la depressione e l’isolazione dalla 
società. Ma non bisogna dimenticarne gli avan-
taggi. In fin dei conti, e grazie alla tecnologia che 
ora per strada esistono macchine, nelle farmacie 
ci sono molte cure per le malattie e le costruz-
ioni sono più resistenti. Magari non siamo così 
sviluppati d’avere robot e macchine volanti 
comme nei film, ma stiamo dando del nostro 
meglio. E grazie alla tecnologia che compriamo 
l’ultimo modello dell’Apple, un oggetto mate-
riale insignificante che però ci fa passare il tempo. 

Io credo che è un bene che abbiamo l’occasione 
di utilizzare la tecnologia, penso però che si 

dovrebbe dare più importanza alle cose utili per 
la società invece di altre, poco efficienti ed inutili.

Elev 
Ramona Petrea (IX B)

Troviamo verbi alla prima persona: “sento” “ho 
preso”, pronomi personali alla stessa persona: 
”io”, “mi”, ed aggetivi pronominali possessivi 
come: “mia”. Dall’intero discorso lirico il lettore-
leone rissente i sentimenti di nostalgia, conflitto 
interiore e tristezza. Ma anche amore. In piu, le 
immaggini artistiche e le figure dello stile trans-
figurano la realtà presentata in registro immag-
istico, preponderente visuale e completato con 
immagini sinestesiche: “a casa mia, in Eggitto, 
dopo cena, recitò il Rosario”, “la mia infanzia 
ne fu meravigliata”, dinamiche: “la città ha un 
traffico timorato e fanatico”. Le immagini artis-
tiche danno vita a suggestive figure di stile. In 
questo senso, troviamo un epiteto multiplo deni-
gratore: “traffico timorato e fanatico”, un epiteto 
normale: “amori mortali” e una metafora: “qui 
la meta e partire” e la comparazione: “l’amore 
comme una garanzia della specie”. Esse realiz-
zano un universo pieno di sentimenti contra-
dittori che si somigliano con l’anima umana. 

In conclusione, avendo in vista gli argomenti 
anteposti: la presenza dell’io lirico soggettivo, 

contemplativo, delle marche lessico-grammat-
icalli della presenza di esso e le figure di stile, 
possiamo confermare che il testo e un’opera  lirica.

Elev
Matteo Constantin Damaschin (IX A)

Coordonator: 
prof. dr. Mirela Savin

Lucca: un’analisi
Nel mio parere il testo Lucca, di Giuseppe 
Ungaretti, esprime in una modalità diretta idei, 
pensieri e sentimenti con l’aiuto dell’io lirico e 
del linguaggio figurato. In prima instanza, il 
titolo del poema è suggestivo e da al testo un 
valore di simbolo. Composto da un sostantivo 
proprio, Lucca, ci aiuta a conoscere il soggetto 
interno di cui è realizzata la poesia e rifletta il 
tema della vita che si miscella con il tema del 
passare irreversibile del tempo. Il discorso lirico 
strutturato con la correlanza della descrizione 
con il monologo lirico adressato presenta un 
momento che caraterizza la vita di ognuno di 
noi così l’attraversamento dell’infanzia alla 
maturità, descritta in due maniere diverse: 
l’infanzia “di una volta” e l’infanzia contem-
poranea. In seconda instanza, il lirismo del 
testo è accentuato dall’utilizzare delle marche 
lessico-grammaticali dell’io lirico soggetivo. 
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What does 
“Homeland” mean?

Homeland? What does this word mean? If we 
were to find this word in the dictionary, “home-
land” would represents the political, social and 
cultural environment in which every nation was 
born and is active. Based on this definition, I can 
say that my homeland is Romania because I was 
born and raised on these lands represented by the 
green fields filled with grain, the serene mountains 
covered by thick forests and the hills rich in fruit. 
Rapid wailing with crystalline water scents these 
lands and carries on their waves the story of these 
lands, a story whispered by the Danube, which 
brings the mystery of this people forward and 
shares it with the Black Sea. Our ancestors such 
as Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Avram Iancu, 
Mihai Eminescu, Aurel Vlaicu, George Enescu and 
others are those who, by their sacrifice on the altar of 
history, culture and sciences have spared Romania 
from being just a label hanging on the map of the 
world. The Romanian people, in all their history, 
had to defend their country against the enemies 
who were craving for their riches, but never, at 
least in the history that I have known and learned 
in school, have we ever left before our enemies. 
Our ancestors have defended their country, often 
at the cost of life. They were really true patriots. Of 
course there have always been traitors, cowards, 
corrupt people who have only thought for their 
own wellbeing. The most important rulers in the 
history of the Romanian nation had to overcome 
incredible hardships. According to the saying 
“There is strength in numbers,” the Romanians 
need to be united in order to be stronger. That’s 
exactly what the Romanian people lack. They are 
not really united! They have became a divided 
nation. It is much easier to manipulate divided, 
impoverished, and suffering people than a single, 
rich, and quiet family. And I am not referring to 
certain enemies, for there are many, I am referring 
to the troubles the Romanian people are experi-
encing, to the level of poverty our people are going 
through. From a rich country with a high level of 
education to many countries, with a well-imple-
mented health system, with well-known and free 
doctors for the Romanians in the past, we have 
become a poor country with a humiliating level 
of education, an inaccessible, almost destroyed 

health system and, we have become a country that 
no one respects. Many might say that Romanians 
who went abroad are not true patriots because they 
left their country and it is argued that, if they were 
patriots, they should have stayed and suffered in 
the country where they were born. Why suffer in 
your country and see how you are not appreciated 
for what you can do and for all your efforts? That’s 
not what patriotism means. You can be a patriot 
and live in another country, where you are truly 
appreciated. Romanians from abroad, even if they 
left, have not forgotten their country, they have not 
forgotten that they are Romanians and they were 
born in this country. It is true that not all the forest 
can be green, there are also dry leaves. There are 
also Romanians who forget that they are Roma-
nians and they even “forget” our sweet language. 
They cannot be described as patriots. In everyday 
life, love for the country translates into honest 
work, through the fulfillment of civic duties, into 
respect for the others, regardless of nationality or 
ethnicity. To love your freedom and others, to fight 
for your righteousness, and for others is the duty 
of any man who loves his homeland. All these are 
actions that increase the welfare of the inhabitants of 
these lands, they become richer, and the homeland 
progresses towards a positive future.Yet, a home-
land does not just mean looking at the past and 
present. Hometown means the future, the future 
of these places as well as the inhabitants of these 
lands: our children and our grandchildren. We owe 
it to them to have the same feelings as our ances-
tors. We need to make sure that we leave a clean, 
unpolluted Romania, a socially and economically 
balanced country, and an environment condu-
cive to a peaceful and healthy life. In conclusion, 
in my opinion, a good Romanian, who loves his 
homeland Romania, respects and takes care to put 
into practice the testament left by our great ruler, 
Stefan cel Mare: “these lands did not belong to my 
ancestors, they were not ours, but to the descen-
dants of our descendants for the ages to come”.

Elev cap. 
Laura-Nicoleta Antochi (XI A)

Coordonator: prof. Claudia Hrițcu
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A world without rules
What if the world wouldn’t have any rules? 
Will it be a total chaos or, paradoxically, 
moral manifestations would take law’s 
place? One of Mihai Eminescu’s quotes states 
that: “Morals without law can do every-
thing, law without morals, almost nothing.”
On the one hand, morals represent, by its defi-
nition, the set of rules of moral conduct, which 
compels us not to do wrong in society. From a 
psychological perspective, ethical psychology 
explains moral values and norms by invoking 
the determinant role of psychic processes: will, 
thought, and intelligence. When it is considered 
that each of these psychic processes is the main 
source of morality, based on impressionism that 
exaggerates the role of affections and feelings and 
intellectualism that place a particular emphasis 
on reason and human’s intelligence, as factors 
leading to moral life. In other terms, the essence of 
morality is, in fact, rules based on human nature 
which is composed of affectivity and rationality.

On the other hand, law without morals 
creates a paradoxical society. Firstly, 

because morality to which civil law some-
times makes reference to be considered by the 
court as a criterion for assessing the impera-
tive nature of certain legal texts, and secondly, 
rules are useless without human nature. Why 
would a human respect the laws if he did not 
have any affectivity or rationality? This is 
why morality is more important than the law.

In conclusion, a world without rules can be 
possible if it’s based on well-defined morals.

Elev cap. 
Denis Vanta (XI B)

In a world without rules we could be freer, 
but society would slip into chaos, people 
would be like animals and act on instincts.
On the one hand, a part of me feels that we 
would need such a world. It has often happened 
to me that I do not agree with certain rules, but 
still be unwilling to observe them. For example, 
why is a uniform required in all places? And I 
mean not just in schoosl but also at the work 
place. Why do we have to wear the same uniform 
every day? I think each of us needs to feel free, 
to be new, especially with all the excitement of 
the day and with this passing of time so quickly.
On the other hand,  I would not want to live 

in such a world because I realize that, without 
such rules, we could not control everything 
and thus becoming chaos. Moreover, without 
rules we could not make the difference between 
us. If these rules were not created to make 
things work, each of us would have his own 
rules and no one would work because there 
would be too many contradictions. In addi-
tion, without them, morality, justice and guilt 
would cease to exist because people would 
cease to feel remorse or sorrow for their actions.
In conclusion, a world without rules would be 
beneficial to us, but if we put aside selfishness, 
we might realize that all this would not work.

Elev cap.  
Laura-Nicoleta Antochi  (XI A)

When it comes to rules, the essential question 
is: What is the meaning of rules? Although 
the dictionary says that a rule is one set of 
explicit or understood regulations governing 
conduct or procedure within a particular area 
of activity, one might say that rules are made to 
give our lives the possibility of breaking them.

On the one hand, the formal meaning of the 
rule concept is very helpful for society, 

because these maintain the order and the 
calmness by its different forms, such as: traffic 
rules, moral rules and, the most important 
of all, state law. The rules are like the sail of a 
vessel which turn the vessel on the right path, 
so as not to become chaotic, fanatic or immoral.
On the other hand, a rule is just a means which 
helps people discover themselves, understand 
a lot of “world’s secrets” and then, break it 
with intelligence and insight. This fact can 
introduce a well known quotation written 
by Dalai Lama. It states “Learn the rules so 
that you will know how to violate them prop-
erly”. To break a rule represents a little spir-
itual and psychological escape which help 
you find the response to a lot of questions and 
evolve by different cognitive and ethical values. 
In conclusion, the existence of rules is very 
important both for its observance, as it is 
for the innocent braking, because, in the 
end, “some rules are made to be broken”. 
A world which no rules is a lost world.

Elev  
Matteo Constantin Damaschin (IX A)
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to the other ones or move how they want, the 
main reason of the game- win by diplomacy 
and block the opponent- would not be followed 
and everything would be transformed into a 
war of getting the enemy out without thinking. 

In conclusion, a world with no rules would 
be a chaotic game of chess where every-

body is led to destroy the others, with no 
regard for regulations or human feelings.

Elev cap. 
Georgiana Grigore (XI A)

Coordonator:
prof. Cristina Panasianu

A real problem of our generations is that 
concerning rules and laws. Of course, there is 
always something good in it, but, generally, 
a world without rules would be a disaster.
First of all, rules and laws exist everywhere, at 
school, at home, at work and lots of them are not 
written, but we respect because it’s better with 
than without them. We are still free. Rules don 
not limit ourselves, we do, and it is not even 
us. We act like this because we are not looking 
for  mess, we are looking for what is good and 
right. Liberty is about respect and protection. 
As long as we respect the rules, we are safe but 
what is more important than being happy, safe 
and protected? A human being is free, it is a 
fact, and you have a tendency to do whatever 
you want and then, another person who wants 
the same thing shows up and it would not be 
right if one of you gets hurt. That’s how every 
disaster starts. A person, or a group of persons 
interact and some misunderstandings let people 
get in the bad way. Here where and why the 
rules and laws exist and everything being under 
the state law. Lots of states are under a demo-
cratic system and all the rules are consulted 
with society and that is a good reason to respect 
them because they are made for the health of 
everyone and applied with their consistent.

Elev cap. 
Nicoleta Dănăilă (XI A)

Have you ever imagined how would the 
world with no rules be? A place without 

any kind of rules would join an irreversible 
process of destruction, because “no rules” 
means that everything may become legal, 
even the crimes. Once the rules are gone, 
all the peace on Earth would cease to exist.
Thinking a little bit more, life can be compared 
to a chess board and the Rooks, the Knights, 
the Bishops, the Queen and the King repre-
sent the humanity who is protected from the 
chaos and destruction by the pawns -the rules. 
First of all, in order to grow harmoniously as 
a community, there’s a constant need to use 
the rules. Similarly, in the chess game, you can 
advance with the other pieces if you move the 
pawns. But sometimes there are situations in 
which you have to break the rules and jump in 
front of reality just like a knight, making his way 
over the pawns. Moreover, in the chess game, 
if the pieces do not follow their role and switch 
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Ultima scrisoare a unui   
soldat

tare. Avea o cruce neagră, de metal și-o sărută 
în zadar. Mântuirea lui era acum în brațele 
Crăiesei, era acum pe buzele ei un alt muritor, 
iar voluptatea ei n-a dat niciodată greș. În miez 
de noapte-l îmbrățișează la căldura focului. 
Sărutări și atingeri, îl mușcă de gât, semne peste 
semne de amor amar. El nu poate, îi trece prin 
minte că încă mai trebuie să mai respire, trebuie 
să mai continue, însă ceva îl zgârie din nou. 
Crucile sculptate de-atâția demoni îl cheamă, îl 
blesteamă că nu i-a putut salva. Era înjurat, era 
judecat, nu mai suporta și ochii lui, iar plâng 
sânge blestemat. Iar nervi și furie, iar monstrul 
urlă-n vecie, iar vrea să-i vadă decapitați, arși 
și îngropați, sfârtecați, amanetați și aruncați 
în ghenele de gunoi, doar să fie și el din nou 
om. ,,De ce?”, o întreabă din nou pe ea. ,,De 
ce eu?”, și o privește apăsat sub clar de lună 
plină. Ea tace și începe încet să se dezbrace, 
își desface mantaua, își dă jos voalul și păru-i 
cade lin pe spate. Rămâne goală-n lumina lunii, 
stelele sfioase-i privesc sânii goi, îi privesc 
obrajii moi, îi privesc dorința și îndrăzneala.
Nebunul nu rezistă, ca o fiară intră-n jocul ei. 
Dansează acum un dans cu ea, un dans ce-l costă 
eternitatea, o viață-ntreagă, libertatea. O sărută 
și se simte din nou fericit. O sărută și-i simte 
înțelesul, îi simte otrava dulce, simte plăcerea, 
simte durerea, le simte din nou pe toate, dar nu 
mai simte furia, anxietatea, nervii, nu mai simte.

Aude clinchetul unui trăgaci, simte 
căldura trupului ei, îi simte atingerile, 

o simte cum se mulează încet, cum curge 
totul pe el. Simte cum întreg universul 
se-nchină lui și însă simte cum pe-al lui obraj, 
o lacrimă îi cade, îi pare rău, dar rămâne-n 
amar, ,,Amor otrăvitor, ești dulce, Moarte!”.
Lacrimile-mi udă aceste pagini, nu mai există 
regrete, nu regret. Semnez acest testament, 
așteaptă-mă iubito, revin, să-l semnez, acum vin, cu 
sânge... Te iubesc, Moarte, sunt al tău și tu a mea, 
de-acum și până la finalul timpului..., apăs trăgaciul.

Semnat,
un soldat răpus de-a lui conștiință pătată

Elev cap. 
Petru Rîlea (XI  B)

Coordonator:
prof. dr. Mirela Savin

12.02.1942 - Berlin

Pădurea e liniștită. Ciripitul păsărilor 
se aude din ce în ce mai încet. Frunzele 
copacilor se mișcă într-o adiere lină, singurul 
lucru ce te mai rupe de mohoreala verii.
Se mișca agitat, se întorcea panicat în spate, 
în stânga și în dreapta, se simțea de parcă 
era urmărit, parcă era vânat. În plin de zi, 
demonii lui jucau barbut cu soarta lui. Îngerii 
au încetat să-l mai plângă, era pierdut. 

Mâna-i  tremura  pe  armă. Haosul  
și  zgomotul, exploziile și șuruitul 

gloanțelor, încă îi țiuiau în ureche.
Pașii lui lăsau în spate urme înghețate-n timp. 
Pozele cu iubita lui, pozele cu acei ochi albaștri 
ce l-au plâns, ce i-au zâmbit, ce i-au spus iubirea, 
toate acele poze sunt acum arse. Privirea solda-
tului era plină de furie nebună, confuză, era 
zgâriat de psihopatia unui rege exilat de propria 
sa ordonanță. Privea în bălțile înglodite la propria 
reflexie, acum ochii lui erau lipsiți de uman, 
erau mai negri decât hăul nopții și deveneau cu 
fiecare clipă mai negri și decât ghenele iadului.
Parcă alerga într-un cerc, într-o veșnicie, 
se-nvârtea într-o agonie, parcă era sedus de Fata 
Morgana, îi simțea atingerea Morții, se simțea 
mai nebun în dragoste pentru capătul vieții, se 
simțea din ce în ce mai înfierbântat, când știe 
că diseară va dormi în pat cu însăși cea mai 
letală regină, cea mai senzuală, cu trup atât de 
atrăgător, că muritorii se aruncau în valurile 
mării, își spărgeau creștetele capetelor de hăul 
stâncilor pentru ea, regina demonilor, regina 
vieții, Moartea. Îi simțea jocul, mângâierile 
subtile, senzuale, îl acaparează. O privește-n 
ochii albi, o citește din priviri și coboară pe 
brațele ei palide, coboară pe sânii ei moi, 
mângâieri subtile, senzuale, o privește-n ochi și 
așteaptă sărutul final. Mintea lui ardea, rupt de 
realitate, voia să-i spună ,,te iubesc, Moarte!“, 
dar se simțea prea timid și nu-i stă în fire.

Se așează la apus de soare-ntr-un luminiș. 
Stelele răsar mai întunecate și mai triste astă 

seară. Își aprinde focul și își frige mâinile pătate. 
Sângerează șiși amestecă sângele cu sângele 
pătat de pe mâini și de pe uniforma ruptă.
Lanțul de la gât îl strânge din ce în ce mai 
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Analiza subiectivă a 
războiului

În prezenta lucrare mă voi referi la ideea de 
război privită dintr-o perspectivă subiectivă. Ca 
instanță unică, se observă faptul că poliseman-
tismul spațiului se organizează sub forma unui 
sistem izotopic, iar cititorul model este cel care 
actualizează una din posibilele izotopii. Astfel, 
spațiul deschis îndeplinește rolul de a sugera o 
perspectivă filosofică a orizontului dintre spațiu 
și timp. Totodată, faptele istorice lasă loc pentru 
autenticitatea definită drept o identificare a 
actului de creație a realității vieții cu experiență 
neschimbată, decupajul faptelor permițând 
jocul cauză-efect, prin intermediul cărora 
se realizează o amplă analiză psihologică la 
nivelul personajului principal, personaj contem-
plator ce trăiește o iubire idilică cu final tragic.

Având în vedere cele de mai sus, pot deduce 
că privind din contexul Primului Război 

Mondial, „un eveniment istoric fără prece-
dent prin cuprindere geografică (peste 20 de 
țări implicate), prin efortul militar uriaș și prin 
mobilizarea de oameni și resurse (70 de milioane 
de soldați), prin amploarea sacrificiului (9 
milioane de soldați morți și încă un milion de 
civili), în acest război nu mai este vorba despre 
participarea activă la luptă a unei mici părți din 
populație: între 1914-1918, țările beligerante vor 
trebui să recurgă pentru prima dată  la înro-
larea tuturor bărbaților apți pentru serviciul 
militar” (Antonella Astori, Patrizia Salvadori).
Romanul psihologic ,,Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război” (1933) este 
scris la persoana întâi, sub forma unei confesiuni 
a personajului principal, Ștefan Ghiorghidiu, 
care traversează două experiențe fundamen-
tale: iubirea și războiul. Ștefan Ghiorghidiu este 
protagonistul și personajul-narator  al cărții, 
perspectiva narativă fiind subiectivă și unică. 
Personajul-narator Ghiorghidiu se raportează la 
două planuri temporale:timp cronologic, în care 
consemnează întâmplările de pe front și timpul 
psihologic, în care protagonistul rememorează 
drama iubirii. Modul de a fi al protagonistului 
se reflectă în modul în care el povestește: spirit 
analitic, intelectualist și critic, personajul-narator 
va produce o narațiune în care epicul propriu-zis 
este subordonat analizei și interpretării. Protag-
onistul trăiește două experiente definitive 
pentru formarea lui ca om: dragostea și războiul. 

„Nu numai în iubire, ci în toate actele existențiale 
personajul caută o verificare și o identificare a eului 
propriu. E însetat de experiență și, spre a și-o procura, 
e dispus a plăti orice preț, inclusiv prețul vieții’’.

Student la filozofie, Ștefan Gheorghidiu este 
un intelectual  care trăiește în lumea ideilor, a 

cărților și care are impresia că s-a izolat de real-
itatea materială imediată. În fapt, însă, tocmai 
în momentul în care Gheorghidiu primește 
moștenirea de la unghiul Tache, cuplul trăiește 
în condiții modeste, dar în armonie. Din cele de 
mai sus, deduc faptul că a vorbi despre război 
înseamnă a reuși analiza unor stări, concepte, 
fenomene care își pun amprenta asupra omului, 
indiferent de context, de moment, dar, mai ales, 
de trăirile pe care sufletul le duce după sine atunci 
când războiul ne acoperă și nu mai reușim a 
vedea dincolo de ceea ce lumea ne oferă.Războiul 
devine o formă de punte între viață și moarte, 
iubire și ură, speranță și neîncredere pentru că, 
până la urmă, totul este o formă de manifestare 
a sinelui în contrast cu trăirile acestui essere care 
se simte străin de tot ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru pentru că, până la urmă, suntem, cu toții, 
trecători într-o viață tot mai puțin neprețuită. 

Valorile morale au scăzut, descreșterea lor pare 
pe o linie continuă a scării valorice, timpul 

fiind atât prietenul nevăzut, cât și dușmanul care 
așteaptă, la fiece colț, cu șișul pentru a ne pune la 
zid. Spre exemplu, Gheorghidiu o acuză pe Ela 
fără a avea certitudinea faptului că este vinovată, 
dar preferă starea de nepăsare care îl înconjoară 
decât posibilitatea de a avea lângă el o femeie 
care să fie deșteaptă, frumoasă și dedicată.
În concluzie, toate evenimentele au un mare 
impact asupra conștiinței noastre, dar și asupra 
modului în care începem a ne dezvolta și, implicit, 
în ceea ce privește viziunea despre lume, sine, exis-
tență, om, relații, iubire și ură, familie, prietenie,  
alegeri, adică gama muzicală a existenței coti-
diene aflate tot mai mult la limita mocirlei.
Bibliografie
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Elev cap. Nicoleta Dănăilă (XI A)
Coordonator: prof. dr. Mirela Savin
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Atributul sufletului în 
scriitura despre război

Camil Petrescu și 
Eugenio Montale

În prezenta lucrare, voi avea în vedere 
atributul sufletului în scriitura despre 
război în textul ,,Ciornă”, de Camil Petrescu 
și ,,Ossi di seppia”, de Eugenio Montale.
Pentru început, mă voi raporta la scriitura 
camilpetresciană care face parte din ,,Ciclul 
Morții”, volum ce aduce în discuție experiența 
cunoașterii. În această poezie, intitulată sugestiv, 
,,Ciornă”, se fixează locul și originalitatea cali-
tății de a fi abstract. Așadar, versul muzical 
presupune, reacționarea împotriva simbolis-
mului, transformâmd-o într-o poezie a real-
ității, de o puternica organizare, nelipsita de un 
dramatism calculat. Astfel, eul liric în prezenta 
poezie, se descoperă și reinterpretează misterul 
vieții și al morții. ,,Ciorna” devine o hrană, o 
energie ascunsă, simbolizând intrarea omului în 
atemporlitate, un al treilea ochi al unui univers 
al devenirii fără răspuns reflectând dinamismul 
sufletului bine conturat în ,,Fragment I”. În 
continuare, pentru a putea face legatura dintre 
conștiința creatoare și inocența omului, vom 
explica rolul sufletului. Acesta este un vag poetic, 
căci Fug de tine, căutându-te în ceas, în loc. Textul 
pare că reprezintă o conștiință nefericită, un act 
de contragere în sine, stihia unui număr. O altă 
formă de reprezentare a sufletului o constituie 
,,Fragment II”, unde prin intropatie, instanța 
lirică ne introduce în lumea din afară, ,,Culege 
de pe stânci garoafe roșii/ Căci fulgerul pe toate 
le aprinde”. Sufletul pare o amforă a destinului. 
Limbajul poetic ce redă sufletul aparține specu-
lației alocutiv-conativă, ,,O rece feerie siderală”.

Astfel, moartea este ceva de care sufletul se 
împiedică în a sa existență, nu vrea să o 

ajungă, dar o întâlnește în cale. Sufletul devine o 
formă de evoluție care, de multe ori rămâne pe 
loc pentru că intervin obstacole ale cunoașterii 
ce țin de formele propriu-zise ale cunoașterii, 
așa cum observăm în ,,Prin sate treci necu-
noscut și mic/ La fiecare poartă uită un sărut/ 
Un derviș străveziu și grav, calic/ Să  stea-ntre 
ei și tine ca un scut.”. De aici, din aceste versuri 
aparent redundante, rezultă faptul că sufletul 

este tot mai ambiguu deoarece moartea bate 
la ușă cu o putere devastatoare, fără să știu de 
ce. Mai mult decât atât, sufletul în lirica camil-
petresciană propune variante posibilități de 
eliberare din impasul existențial al căutării de 
sine, reprezentând stări ,,spirituale superioare 
și deci al îngerilor” (Jean Chevalier: 1995, p. 
475). Tocmai acest lucru îl identificăm și în 
textul lui Eugenio Montale, unde sufletul capătă 
proporțiile unui balaur care pare a se scufunda 
în negura memoriei, acel “male di vivere” care 
împresoară l’uomo. Având în vedere faptul că 
creația semnifică ,,pură conjunctură”, sufletul 
nu poate fi forțat, dar poate fi proiectat ca ,,un 
colecționar, un profitor al conjuncturilor”, totul 
pare o joacă de tip paidea în care lirica montal-
iană își găsește trăirile “piangi piangi, che ti 
comprerò una lunga spada blu di plastica, un 
frigorifero/ Bosch in miniatura, (...)/ piangi, 
piangi, che ti comprerò/ una piccola maschera 
antigas, un flacone di sciroppo ricostituente,/ un 
robot, un catechismo con illustrazioni a colori, 
una carta geografica (...)/ piangi piangi, che ti 
comprerò...” (“Purgatorio dell Inferno”). Putem 
afirma faptul că sensul lumii, la Camil Petrescu, 
are ca fundamentare ecoul limbajului liric căci 
totul este un joc ludic în care ,,Într-un pahar cu 
sare de potasă/ Într-o soluție murdară și opacă”, 
în care universul devine o formă de provocare 
a depășirii stării de normalitate, în care eul liric 
devine din ce în ce mai bun. Același lucru se 
întâmplă și cu textul montalian. În plus, vorbim 
de frică metafizică în obscuritate, aşa cum se 
întâmplă şi în poeziile ,,Spesso il male di vivere 
ho incontrato”, ,,Chissà se un giorno butteremo 
le maschere” care dezvoltă un rol analogic 
privind lectura realităţii. Acest lucru s-ar traduce 
la Camil Petrescu printr-o privire ce proiec-
tează cotidianul, eul liric folosind poezia drept 
o modalitate de a contempla deoarece poezia 
înseamnă esenţă, suflet, poezia fiind reprezen-
tată de cosmosul poetic, circumscris în imagini 
abstracte precum lumina, timpul și moartea. Cu 
ajutorul izotopiei structurale, atât în cazul lui 
Camil Petrescu, cât și al lui Eugenio Montale,  
textul poetic devine autoreflexiv, regularităţile 
semantice rescriindu-se sub categoria spaţi-
ului /+viață/, /+privire/, /+posesiune/, /+a face/. 

La nivelul enunţului domină ideea de panică: 
“è squassato da trasalimenti”. În concluzie, 

în centrul liricii se află opoziţia  sufletul meu /vs./ 
sufletul tău, discursul care predomină fiind cel  
logic, raționalul subordonând liricul sufletesc.
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RĂZBOIUL, ARTA 
DISTRUGERII

1. Pentru Paul Valèry „Războiul este masa-
crul oamenilor care nu se cunosc, în avantajul 
oamenilor care se cunosc, dar care nu se vor 
masacra.” De-a lungul istoriei, s-a observat 
faptul că experienţa oricărei conflagraţii a 
schimbat mentalitatea oamenilor, a reprezentat 
întotdeauna un eveniment care a ameninţat 
viața sau integritatea mentală. Toată suferința, 
nostalgia și regretele au servit unui scop contro-
versat: acela de a cuceri un anumit teritoriu.
2. Conform Dicţionarului explicativ al limbii 
române, cuvântul istorie are cinci sensuri:    „1. 
proces obiectiv de dezvoltare a fenomenelor 
naturii și societății; 2. știinţa care studiază dezvol-
tarea complexă a societății, a unui popor; *scriere 
conţinând evenimente și fapte care se încadrează 
în această ştiinţă; 3. știinţa care studiază dezvol-
tarea și schimbările succesive      dintr-un anumit 
domeniu; 4. povestire, naraţiune, poveste; 
5. întâmplare, păţanie, poznă, încurcătură 
< lat historia, it. Istoria. Cf. fr. histoire.” 
3. Observând creația literară aparținând scrii-
torul american Ernest Hemingway, laureat 
al premiului Nobel, din punctul de vedere al 
relației om-istorie, sensul (1) se întâlneşte cu 
sensurile (4) si (5) pentru că romanul sau, Adio, 

arme (A Farewell to Arms) este o scriere inter-
mediară care surprinde schimbările succesive, 
înregistrate în istorie, respectiv Primului Război 
Mondial. Cele două concepte, al asimilării și al 
textualizării evenimentului, nu exclud perspec-
tiva subiectivă, ținând cont de faptul că scriitorul 
este romancier, deci autorul unui text ficțional.
4. În acest punct, scriitorul prezintă Istoria trăită 
și apropriată de om, destăinuindu-se unui lector 
contemporan, dar și unei posterități interesate 
să cunoască lumea și poveștile ei din timpul 
Primului Război Mondial tematizată la nivelul 
romanului. Atmosfera deprimantă a luptelor 
care se duc in acest context nefast al istoriei 
este accentuată de imaginile sugestive, de un 
lirism consistent: „…camioanele împroşcau 
noroi când treceau pe drum şi soldaţii acoperiţi 
cu pelerine erau uzi şi murdari, puştile le 
erau ude şi sub pelerine se ghiceau cele două 
cartuşiere din piele, prinse la curea, în faţă, nişte 
cutii din piele cenuşie, îngreunate de cartuşele 
lungi şi subţiri de 6,5 mm, cartuşiere care se 
insinuau sub pelerinele umflate în faţă în aşa 
fel încât soldaţii care treceau pe drum arătau 
de parcă ar fi fost însărcinaţi în luna a şasea”
5. Așadar, literatura, ca artă a cuvântului, 
abordează această temă din multiple perspec-
tive: sacrificiile soldaților, luptele, cruciada, 
întoarcerea veteranilor, violența, doliu, trauma 
existenţială;  războiul este similar, prin efectele 
sale, cu alunecările masive de terenuri, și 
poate fi comparat cu orice formă de calamitate.
6. Revenind la percepţia  scriitorului amer-
ican, Ernest Hemingway, se observă faptul că, 
în viziunea sa, confruntarea dintre popoare 
înseamnă nu doar vărsare inutilă de sânge, dar 
și un absurd. Pe lângă aceste momente reprez-
entative, sunt oferite și alte detalii care schimbă 
perspectiva cititorului odată cu începerea 
lecturării unui astfel de roman. Este povestea 
locotenentului american Henry, concentrat 
pe frontul italian în timpul Primului Război 
Mondial, și a pasiunii lui pentru Catherine 
Barkley, o soră medicală englezoaică. Într-un 
context istoric nefavorabil, cei doi încep o relație, 
dar Henry consideră că nu este îndrăgostit 
și că este incapabil de iubire. Finalul roman-
ului, îl va aduce pe acesta într-o nouă perspec-
tivă, aceea de îndrăgostit, capabil să dezer-
teze pentru Catherine. 7.Grotescul războiului 
este observat de personajul-narator, care într-o 
viziune apocaliptica, notează: „Lumea frânge 
pe fiecare şi după aceea la mulţi locul în care au 
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fost frânţi se-ntăreşte. Dar pe cei care nu se lasă 
frânţi îi omoară. Îi omoară fără deosebire şi pe 
cei foarte buni, şi pe cei foarte blânzi şi pe cei 
foarte viteji. Şi dacă nu te numeri printre aceştia, 
poţi să fii sigur că te va omorî şi pe tine, numai 
că nu e nicio grabă anume.”[ Hemingway, 
Ernest  Adio, arme, Ed. Polirom, Bucuresti 2009, 
în traducerea lui Ionuţ Chiva] Este un manifest 
împotriva războiului, împotriva ipostazei în 
care sunt puşi soldaţii, actantul nefăcând notă 
discordantă de acest context. Războiul nu ţine 
cont de vârstă, de statut social, de sentimente 
pentru că pe front și în faţa morţii toţi sunt egali. 
8. Adio, arme poate fi privit și ca o recu-
perare a istoriei prin scris, prin iubire care 
dublează conflagraţia, și, totuşi, pare a ne 
transmite mai viu decât orice document imag-
inea frontului. Fără mistificări, însă umanizată, 
absurdă, cu morțile stupide ale camarazilor, 
scârba de luptă și moarte, dorința de libertate.
9. Nu se ştie dacă faptele sale pe front, au influ-
enţat viața familiei sale sau dacă familia însăși ar 
fi supravieţuit într-un context mai puţin tragic. 
Datoria unui soldat este să-și apere țara, soţul 
trebuie să își protejeze familia. Care este limita 
între cele două forme existenţiale extreme? 

Cât influenţează iubirea sufletul soldatului 
capabil de dezertare? Daca războiul l-a 

învăţat să accepte moartea, iubirea îi dă sper-
anţa și îl face să lupte împotriva morţii? Dar 
când mama copilului si pruncul acesteia mor, 
care mai este scopul unui soldat dezertor? În 
calitate de martor, de actor implicat și de autor 
al romanului Adio, arme , Ernest Hemingway 
oferă literaturii un text în care domină atmosfera 
deprimantă a războiului si complexitatea unei 
aventuri erotice, care dintr-un joc, devine iubire. 
10. O viziune aproape apocaliptică asupra 
Primului Război Mondial a fost surprinsă de 
poetul englez, Siegfried Sassoon, participant la 
război, revoltat de atrocitatea, de nedreptatea 
acestuia. Imaginea este amplă si sugerează  
devierile ideologice și modul violent al oricărei 
forme de conflict: bombe,  noroi, speranță, frică, 
lopeți, rezervoare, sârmă ghimpată, șobolani, 
frig, ploaie, fețe slăbite, dar mai ales cadavre: 
„Vă amintiți brancardele care se strecurau 
în spatele liniilor?/ Și ochii muribunzilor cu 
capetele atârnând/ Și acele măști cenușii pe 
chipurile unor băieți care erau cândva veseli 
și buni./ Ați uitat deja? Ridicați privirea și 
jurați pe verdele primăverii că nu veți uita 
niciodată” (Siegfried Sassoon - Consecință). 

11. În lucrarea Primul Război Mondial. Contro-
verse, paradoxuri, reinterpretări, Lucian Boia 
considera că „interpretările istorice rămân 
deschise”, deoarece fiecare țară își are istoria ei, 
fiecare națiune pune accent pe valorile neamului 
său. Pornind de la întrebarea dacă istoria ar fi putut 
sa evite războiul, cercetatorul răspunde că „ar fi 
fost o istorie”‚ dar  „alta”, „nu identică în raport 
cu evoluțiile pe care le cunoaștem noi astăzi”[12].
În concluzie, războiul, simbolizând  Răul Absolut 
evocă Moartea, maleficul, trauma, degener-
area, arderea și distrugerea culturii, prin dezu-
manizarea societății, pentru că  acolo unde se 
ard cărți se vor arde, până la urmă, și oameni. 
Paradoxal, tocmai scriitura poate salva sufletul 
omului de atrocităţile și de trauma lăsată de orice 
formă de conflict. Prin operele lor, scriitorii lasă 
un mesaj puternic: Adio, arme pentru că războiul 
poate avea o  Consecinţă…  Arta distrugerii.
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Curiozități Matematice

• Matematica e chiar și în mâncarea noastră? 
O pizza care are raza „z” și înălțimea „a” va 
avea volumul egal cu Pi × z × z × a.

• Într-un grup de 23 de persoane, șansele 
ca măcar doi oameni să aibă aceeași zi de 
naștere sunt mai mari de ½.

• Peste tot este folosit cuvântul „Lol” pentru 
a desemna râsul, dar Thailanda diferă, 
folosind cifrele! În  Thailanda, 555 este 
folosit pe post de hahaha. Cuvântul pentru 
cifra 5 se pronunță ha...

Știați că?

Câteva perle de la
ora de română

• Eul liric se joacă cu Dumnezeu când Adam 
și Eva sunt zămisliți. 

• Tudor Arghezi se dă în mintea copiilor. El îl 
face pe Adam copil și pe Eva tovarășa lui de 
joacă. 

• Textul aparține genului liric pentru că 
autorul e vocea lui. 

• Tiltlul ,,Maitrey” ne prezintă data când are 
loc acțiunea. 

• Vitoria Lipan avea o fată, baba Maranda, și 
un băiat, Gheorghiță. 

• Baltagul lui Gheorghiță era al lui Nechifor, 
dar mai nou. 

• Nechifor Lipan apare în roman, dar este 
mort. 

• Vitoria îl visează pe Nechifor pe un cal 
întors. 

• Titlul ,,Povestea lui Harap-Alb” ne indică că 
basmul este o poveste. 

• Ion nu o iubește pe Ana, doar o dată, după 
sobă. 

• ,,Ion” este o capodoperă a liricii românești 
pentru că aparține genului epic.

Elev 
Luca Gianpietro Dumitru (IX B) 
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MAKING OF Caseta redacțională

                                   Realizarea revistei ,,Jurnal 
de            bord” a fost o adevărată 
aventură în adevăratul sens al cuvântului. 
Această călătorie, de redactare a tuturor textelor, 
de preluare a imaginilor și de modelare a 
lor pentru a putea spune o poveste, pentru a 
putea transmite sentimentul din care suntem 
impregnați toți elevii Colegiului Național 
Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”, ne-a condus 
prin multe locuri, adeseori chiar și până la 
ore târzii, dar sperăm că tot efortul a meritat. 
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