CUVÂNT ÎNAINTE
Pui de Crișan. Așezată pe Valea Crișului Alb, localitatea Crișcior poartă semnele
urmelor strămoșilor. Ale lui Avram Iancu și ale lui Horea, Cloșca si Crișan. De aceea școala
noastră poartă numele eroului născut nu departe de aici : Crișan. Iar noi, cei care intrăm pe
porțile ei pentru a da și a primi învățătură, suntem astfel „pui de Crișan”. Dar, în același

timp, întreaga zonă se întinde de-a lungul Crișului Alb. De aceea suntem crișeni. Ș-atunci,
până la urmă, destinul nostru e legat de acest nume.

Cuvânt înainte. Înainte de ce ? Înainte de alte cuvinte. Se cuvenea a face aceasta
precizare la începutul acestei reviste care dorește să facă auzite cuvintele puilor de crișan.
Pentru că, dacă ar fi să ne gândim bine, e foarte simplu: la-nceput a fost cuvântul. Un dar

minunat pentru ca oamenii să-și împărtășească ideile, credințele , sentimentele. Prin cuvânt
iau naștere lumi întregi, prin cuvânt se și dărâmă, dar totuși cuvântul e un miracol în sine.
De aceea am încercat și noi în paginile acestei reviste să ne facem auzit cuvântul și să-l
ducem mai departe.

Profesor Corina Oros.
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Apolodor din Labrador

Și trist e el, Apolodor,
Căci frații lui din Labrador
Erau departe,
Circul îi desparte.
Era deștept și talentat
Și desigur apreciat,
De aceea într-o zi
Au venit și prietenii.
S-au gândit, l-au ajutat
Și tare s-a bucurat,
Căci soluție au găsit
Și cu frații s-a-ntâlnit.
Mic-Duna Alexandru, clasa a V-a

Primăvara
Primăvara, anotimp frumos,
Câteodată călduros,
Astăzi a venit
Și eu sunt fericit!
Florile-s frumoase
Și cerul la fel.
O rază de soare
Mă mângâie ușurel.
Primăvara e frumoasă
Și e foarte generoasă!
Mieii aleargă pe câmpie
Și e multă veselie!
Elev Fruja Cătălin, cls. a V-a

2

de altă parte, sunt cei cu stimă de sine
pozitivă și realistă care își asumă
responsabilități, se comportă independent,
comunică asertiv.

CUNOAȘTEREA DE SINE
O imagine de sine pozitivă se bazează pe cunoaştere, iubire,
curaj, respect, credinţă şi încredere. O imagine de sine negativă
sau defectuoasă se bazează pe ignorată, teamă, îndoială şi
sentimentul insecurităţii. Cele cinci semnale ale unei imagini de
sine defectuoase descriu însuşirile asupra cărora trebuie să ne
focalizăm atenţia, ştiind că ele indică o proastă imagine de sine.

Formarea stimei de sine la elevi își
are în mod firesc rădăcinile și în acceptarea
necondiționată ca atitudine a profesorului
sau a adultului care trebuie să transmită un
mesaj de valoare și unicitate tânărului din
fața sa pentru a preveni neîncrederea în
sine a celui din urmă.

Herbert Harris, Cele 12 legi universale ale succesului

Cunoașterea de sine este un proces
ce se dezvoltă pe măsură ce ni se adună ani
și experiențe trăite. Cu toate acestea,
procesul nu se încheie la finalul
adolescenței sau tinereții. Chiar și mai
târziu, evenimentele cu care se confruntă
cineva pot scoate la iveală dimensiuni noi
ale personalității sau le dezvoltă pe cele
subdimensionate.

Pentru ca elevii să dezvolte o stimă
de sine pozitivă, profesorii trebuie: să
exprime
expectanțe
rezonabile față
de vârsta lor, să
planifice
din
timp activitățile,
să formuleze clar
ceea ce așteaptă
de la elevi, să se
focalizeze asupra
aspectelor
pozitive ale elevilor, să ofere posibilități și
opțiuni elevilor de câte ori este posibil, să
ofere recompense.

Perceperea propriilor abilități,
atitudini și comportamente dă forma
IMAGINII DE SINE. Astfel, la întrebările
”cine sunt eu?”, ”ce pot face eu?”
răspunsurile se vor baza pe autocunoaștere,
ceea ce nu e ușor de realizat.
Strâns legată de imaginea de sine
este STIMA DE SINE ce se referă la
modul în care ne autoevaluăm comparativ
cu propriile așteptări sau cu alții. În urma
acestei autoaprecieri se formează o stimă
de sine pozitivă sau una negativă.

Un eșec școlar nu trebuie perceput
ca un simptom al non-valorii, ci ca o
situație ce trebuie rezolvată.

Printre sutele de fețe de copii – și
nu numai! – sunt acelea care transmit, nonverbal chiar, și mai ales para verbal, despre
propria persoană, mesaje de genul: ”nu
sunt bun de nimic”, ”nimeni nu mă place”,
”sunt urât”, aceștia având frecvent trăiri
emoționale
negative,
simțindu-se
nevaloroși. Ei sunt identificați drept ”elevii
problemă” într-o clasă pentru că manifestă
dispreț față de învățătură și tot ce înseamnă
reguli, deseori intră în conflict, blamându-i
pe ceilalți pentru nerealizările lor
(”Profesorul a fost nedrept cu mine!”). Pe

Profesor Ciorogari Diana
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Egalitatea de şanse în educaţia
timpurie

influenţate de calitatea îngrijirii primite de
cel mic. Presiunea şi sprijinul sunt două
laturi ale dezvoltării şi ale învăţării.
Acţiunile de sprijin presupun stimularea
dezvoltării şi ale învăţării. Acţiunile de
sprijin presupun stimularea dezvoltării şi
implică presiune directă asupra copilului şi
asupra mediului înconjurător.

Educaţia timpurie vizează intervalul
de timp cuprins între naştere şi vârsta
intrării în şcoală. În această perioadă
copilul se dezvoltă şi învaţă atât în mediul
familial, cât şi în mediul oferit de
instituţiile
specializate,
precum
şi
grădiniţele şi creşele. Educaţia timpurie
include toate formele de sprijin sau suport
necesare copilului foarte mic pentru a-şi
realiza dreptul de supravieţuire şi protecţie
şi pentru a ne ajuta să fim mai atenţi în
ceea ce priveşte dezvoltarea lui. Educaţia
timpurie este o necesitate a contextului
social actual, întrucât obiectivele propuse
de acesta sunt uşor de atins acum, în
această perioadă de dezvoltare rapidă a
copilului.

Educaţia, în general, este foarte
importantă, iar educaţia tuturor copiilor
este cu atât mai importantă cu cât fiecare
dintre aceştia vin cu un bagaj de cunoştinţe
şi experienţe ce trebuie valorizate şi
utilizate în evoluţia lor ulterioară. Poate de
aceea există un argument moral al
educaţiei timpurii: prin copil, umanitatea
îşi transmite valorile. Pentru a păstra
valorile morale şi sociale sau pentru a le
îmbunătăţi trebuie să începem de la cei
mic.
Depinde de noi ca părinţi, educatori
sau simpli membrii ai comunităţii să
influenţăm politicile şi practicile sociale
pentru a construi prin programele educaţiei
timpurii un start mai bun pentru toţi copiii.

Mediul este un factor important în
dezvoltarea intelectuală, deoarece s-a
constatat faptul că acei copii crescuţi întrun mediu stimulativ au o dezvoltare
intelectuală rapidă şi intensă, în comparaţie
cu cei crescuţi într-un mediu restrictiv,
sărac. Copilul are nevoie să fie sprijinit în
dezvoltarea abilităţilor sale fizice, mentale,
sociale care îi facilitează supravieţuirea şi
realizarea individuală şi socială de mai
târziu.

Prof.Oprea Adriana Ioana

Dacă dorim să sprijinim copilul mic
în procesul dezvoltării sale trebuie să
înţelegem multiplele faţete ale acesteia şi
să definim contextul în care trăieşte. Un
mediu propice dezvoltării copilului este
unul stimulativ, sigur, sănătos, ce creează
situaţii de interrelaţionare şi care oferă
situaţii de învăţare. Învăţarea reprezintă
achiziţiile de cunoştinţe, deprinderi şi
abilităţi realizate de copil. Astfel, învăţarea
este o verigă importantă a procesului de
dezvoltare, iar rezultatele ei pot fi
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Tema iubirii în literatură
Iubirea este o temă literară foarte vastă şi importantă, ale cărei origini se leagă de originile culturii
umane. În opinia lui Victor Hugo, “dragostea e chiar parte din suflet. E de aceeaşi natură. Dragostea e ca o
scânteie divină şi ca sufletul, şi tot ca el e incoruptibilă, indivizibilă,
nepieritoare. E un punct de foc în noi, nemuritor şi infinit, pe care
nimic nu-l poate mărgini şi nimic nu-l poate atinge. Îl simţi arzând
până în măduva oaselor şi-l vezi strălucind până în adâncurile
cerului”.
În spaţiul occidental, mitologia greacă a dat naştere unui
număr însemnat de cupluri celebre, ce au devenit motive literare:
Afrodita şi Ares, Eros şi Psyche, Hades şi Persefona, Zeus şi Danae,
Diana şi Achteon, Pygmalion şi Galateea, Filemon şi Baucis, Elena
şi Paris, Ulise şi Penelopa, Andromeda şi Perseu, Ariadna şi Tezeu.
Un mit important este cel al Afroditei şi al lui Ares. Fiul celor
două zeităţi este Eros, zeu al iubirii, fapt ce sugerează caracterul dual
al acestui sentiment. În alte legende, Eros este copilul Beznei şi al Vidului, sau al lui Poros (Bogăţia) şi al
Peniei (Sărăcia). “De cele mai multe ori, este reprezentat ca un copil sau ca un tânăr înaripat, gol, căci
întruchipează o dorinţă ce nu are nevoie de mijlocire şi nici nu se poate ascunde. Faptul că Eros este un copil
simbolizează desigur tinereţea veşnică a oricărei iubiri profunde, dar şi o anume iresponsabilitate: Eros îşi
râde de oamenii care-i vânează – uneori chiar fără să-i vadă - pe care-i orbeşte sau pe care-i face să
clocotească (aceleaşi simboluri – arcul, tolba cu săgeţi, ochii legaţi, torţa – apar în toate culturile). Globul pe
care-l ţine adesea în mâini sugerează puterea lui universală şi supremă. În ciuda atâtor poetisme searbede,
Eros rămâne zeul dintâi care asigură nu numai dăinuirea speciilor, că şi coeziunea internă a Cosmosului”.
La rândul său, Eros se îndrăgosteşte de Psyche, drama celor doi simbolizând conflictul dintre suflet şi
iubire. “Psyche, o fată ce le întrece pe toate în frumuseţe, nu-şi găseşte un logodnic: ea sperie prin chiar
perfecţiunea ei. Disperaţi, părinţii ei consultă oracolul, care le răspunde astfel: fata trebuie gătită ca pentru
nuntă şi lăsată pe o stâncă, pe vârful unui munte, unde va veni un monstru să o ia în căsătorie. Fata este
condusă cu un alai funebru la locul desemnat şi rămâne acolo singură. O adiere de vânt o răpeşte şi o poartă
prin văzduh până în fundul unei văi adânci, într-un palat minunat, unde nişte glasuri se pun în slujba ei, ca
nişte sclavi. Seara, ea simte o prezenţă în preajma ei, dar nu ştie cine este. Este soţul despre care a vorbit
oracolul; el nu-i spune cine este, ci o avertizează doar că, dacă-l va vedea, îl va pierde pentru totdeauna. Trec
astfel multe zile şi nopţi, iar Psyche este fericită. Dar i se face dor de rudele ei, şi i se dă voie să se întoarcă la
ei câteva zile. Aici, surorile ei, pizmaşe, îi trezesc neîncrederea şi, reîntoarsă la palat, ea priveşte, la lumina
unei lămpi, frumosul tânăr ce doarme alături de ea. Dar, vai! Mâna fetei tremură: o picătură de ulei fierbinte
cade pe trupul lui Eros! Care, descoperit, se trezeşte şi fuge. Şi astfel încep, pentru Psyche, nenorocirile. Căci
este victima mâniei Afroditei, care o pune la munci din ce în ce mai grele, spre a o chinui. Dar, aşa cum
Psyche nu-l poate uita pe Eros, nici Eros nu o uită pe Psyche. El obţine de la Zeus dreptul de a o lua în
căsătorie. Psyche devine soţia lui şi se împacă, în cele din urmă, cu Afrodita.
Tema iubirii a fost abordată atât în scrieri laice, cât şi în scrieri religioase. În religia creştină, cele mai
cunoscute opere de acest gen sunt: “Cântarea Cântărilor”, atribuită lui Solomon, şi scrisoarea apostolului
Pavel către corinteni. Ele descriu dragostea permanentă dintre divinitate şi popor, Iehova şi Israel, respectiv
dintre Iisus Hristos şi Biserică.
În literatura laică străină, un exponent de referinţă al temei în discuţie este tragedia “Romeo şi Julieta”,
scrisă de William Shakespeare. Subiectul acestei opere literare este iubirea ce se naşte între doi tineri
veronezi: Romeo şi Julieta. Ei fac parte din familiile Montague, respectiv Capulet, familii ce se urăsc de
moarte. Romeo o cunoaşte pe Julieta la un bal dat de familia Capulet şi se îndrăgosteşte imediat de ea. Cei
doi tineri nu ţin cont de rivalitatea familiilor din care provin, deşi îşi dau seama că iubirea lor este paradoxală
şi imposibilă („Iubirea mea e-al urii mele fiu”, „Plăti-voi scump! Mi-e zălogită viaţa / Duşmanului!”). Are
loc o confruntare cu limitele, ce anticipează sfârşitul tragic al dragostei lor.
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În perioada următoare, Tybalt se duelează cu Mercutio, prietenul lui Romeo, şi îl ucide. Romeo
se răzbună, omorându-l pe Tybalt, fapt pentru care este izgonit din cetate, de către Duce. Familia Capulet
hotărăşte nunta Julietei cu Paris, dar preotul Lorenzo îi dă fetei, înainte de ziua căsătoriei, o licoare ce o face
să pară moartă, spre a putea fi salvată apoi din criptă de Romeo. Datorită hazardului, preotul nu reuşeşte să-l
anunţe pe tânăr de planul său, ceea ce duce la tragedie. Folosind băutura primită, care îşi face efectul, Julieta
este îngropată în cripta familiei. Romeo află vestea morţii iubitei sale şi se întoarce în Verona. El doreşte să îi
fie alături Julietei şi se sinucide. Trezindu-se, fata îl vede pe Romeo mort, iar atunci îşi ia viaţa.
Deşi se poate spune că dragostea celor doi tineri veronezi este împărtăşită, unirea lor în faţa Domnului
nu are loc pe plan terestru, unde sentimentele lor sunt respinse şi nu sunt înţelese de societate, dar se
desăvârşeşte pe plan cosmic, prin moarte.
În literatura laică română, mitul erotic este unul dintre miturile fundamentale, alături de mitul pastoral,
mitul estetic şi mitul etnogenezei. Tema iubirii este cel mai bine ilustrată în creaţia lui Mihai Eminescu.
Conform opiniei lui George Călinescu, în opera lui Eminescu există patru ipostaze diferite ale iubirii: iubirea
paradisiacă, iubirea demonică, iubirea mortuară şi iubirea elegiacă. În poeziile sale, tema iubirii se
contopeşte, deseori, cu tema naturii şi a jocului. Jocul inocent, neintenţionat, este transformat în joc
sentimental. Acesta nu păstrează toate caracteristicile unui joc. Spaţiul şi timpul desfăşurării activităţilor
ludice sunt clar menţionate: întâlnirea îndrăgostiţilor are loc în codru, “la izvorul / Care tremură pe prund”
sau “sara pe deal”, “sub un salcâm”. Codrul are un important rol protector: coroanele copacilor săi formează
o cupolă, „crengi plecate”, iar trunchiurile lor îi ascund pe îndrăgostiţi de privirile celorlalţi oameni („De mi-i
da o sărutare / Nime-n lume n-o s-o ştie”). Din acest punct de vedere, poate fi asociat unui labirint. Intrarea
în codru este o trecere de la profan la sacru, la o lume pură, a sentimentelor. Pădurea devine unic martor al
iubirii, un martor etern, ce dă impresia unei fiinţe inteligente.
“Jocul” îi absoarbe cu totul pe jucători. Ei se izolează de restul lumii (“vom fi singuri - singurei”) şi se
cufundă în uitarea de sine (“ore întregi spune - ţi-voi cât îmi eşti de dragă”, “vom visa un vis ferice […]
adormind de armonia / Codrului bătut de gânduri”). Iubiţii se aşează lângă un copac, refăcând armonia
cuplului edenic.
Putem afirma, astfel, că tema iubirii prezintă o valoare culturală incontestabilă, dovedită de numărul
impresionant de opere care au abordat acest subiect.
Prof. Dronca Nadia Maria
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Cântă balalaica

De mult nu mai ascultă,

Praful s-arată.

Târziu în noapte,

Cerul e negru,

Lena voioasă

Zicând în surdină

Lumea e mută.

Parca-ntinerit,

Sute de șoapte.

Sofaua caldă

Munții toți

Samovarul ascultă

Încă așteptă,

De mult au înverzit.

Tihnita-i zicală,

Dimineața trece,

Ferestre ce-o dată

Se scutură-ncet

Ziua s-arată.

Zăpada primeau

Plouă afară.

Cântă balalaica

Au putrezit,

Doar Lena șerpuită

Cu corzile-i rupte,

Luciu nu mai au.

Mai curge acum,

Samovarul nu este

Sofaua veche

Lasă inert

S-o mai asculte,

Ce-o dată aștepta,

În spate-un fum.

Focu-n șemineu

Acum nu mai este

Se scutură munții

De mult s-a fi stins,

În camera sa.

De trista-i poveste

Lena cu greu

Cad zăpezi,

Drumul și-a deschis,

Se lasă noaptea

S-așeză la ferestre.

Munții nu mai urlă

Și totu-i pustiu,

Sub albul apăsător,

Tristă-i podeaua,

Cântă balalaica,

Pe sofaua rece

Geru-i argintiu,

Se face dimineață,

Pielea-i crăpată ușor.

Pereții goi

Lena tristă

Amute cântarea,

Încă așteaptă,

Toată-i în ceață.

Balalaica-i stricată,

Așteptarea e gală,

Samovarul oboist

În camera rece

Fata e moartă!”
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sâmbăta la Hălmagiu. Dar

tânăra

bâlciul de Sân Toader era

umilinţei de a fi refuzată

un târg mai aparte, la care

şi avea grijă să se îndrepte

participau

din

doar spre un bărbat care

aproximativ 60 de sate

cunoştea obiceiul. Străinii

dimprejurul Hălmagiului.

sau

Veneau ţăranii să-şi vândă

evitaţi, sărutarea acestora

Pierdut undeva în

produsele, vasele de lut

producându-se

secolul în al XIX-lea mi-a

sau fructele, dar atracţia

atunci când nevasta avea

atras atenţia un obicei

principală era apariţia în

convingerea că nu va fi

inedit, amintit de Teofil

târg a tinerelor neveste,

refuzată. Dar să fi sărutat

Frâncu şi George Candrea

toate căsătorite în acel an.

de o tânără nevastă, mai

în „Românii din Munţii

Având cununile de

ales că fetele se măritau

Apuseni” sau de Vasile

mireasă pe cap, nevestele

undeva în jurul vârstei de

Netea în cartea „Munţii

apăreau în grupuri vesele,

16 ani, uneori chiar şi mai

Apuseni – muzeu istoric

însoţite de mame sau de

repede, era o mândrie

şi panteon al poporului

soacre, ori poate chiar de

pentru

român”, şi anume: târgul

un bărbat şi aveau în

deoarece însemna că este

de sărutat de la Hălmagiu.

mână un ulcior plin cu

un om distins, simpatic,

vinars

că avea un fizic plăcut.

Târgul nevestelor
sau târgul de sărutat
de la Hălmagiu
Obicei unic în ţară
Mirela Crâsnic

Oamenii

nu-şi

mai

amintesc

astăzi

acest

oameni

şi

un

pahar.

Ocheau câte un bărbat

obicei, pe care eu îl

căruia

găsesc plin de semnificaţii

propunerea

se

expunea

necunoscuţii

orice

erau

numai

bărbat

Vechimea

făceau

obiceiului se pierde în

sărut,

negura trecutului şi cu

şi care are legătură cu

chiar acolo, în târg, în

toate că astăzi nu se mai

structura

a

văzul lumii, iar după ce

practică a rămas totuşi ca

satului şi cu ieşirea în

acesta o săruta, tânăra

un simbol de o frumuseţe

lume a tinerei femei care

femeie îl cinstea cu un

erotică, gingaşă şi aparte,

dobândise de curând un

pahar de tărie. La final,

care mai trăieşte doar

nou

după ce gusta băutura,

printre foile îngălbenite

bărbatul avea obligaţia de

ale cărţilor, scrise cândva

De când se ştie

a o cinsti bani. Era o

de culegătorii de folclor.

târgurile săptămânale din

ofensă refuzul de a fi

M-am întrebat care

Apuseni se ţin lunea la

sărutată sau de a nu bea

este semnificaţia acestui

Abrud, joia la Brad şi

din băutura ei, aşa încât

obicei şi găsesc că el

ancestrală

statut,

acela

de

nevastă.

îi

nu

unui
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marchează

undeva

o

gesturi de genul acesta

Nu se poate spune

graniţă ce se trasează în

aveau să fie taxate cu

cu precizie când a apărut

văzul tuturor, în plin târg,

severitate.

obiceiul, ştim doar ce a

de către fosta fecioară şi

Dar de ce femeia

determinat dispariţia lui,

viitoarea nevastă, care în

oferă de băut şi de ce

şi anume - primul război

felul

i-a

tărie? Cred că are legătură

mondial. M-am întrebat

definitiv rămas bun de la

tot cu erosul, căci o

de ce obiceiul nu se mai

statutul ei virginal, într-un

licoare tare îţi încălzeşte

întâlneşte în nici o altă

mod erotic dar în acelaşi

sângele, dând senzaţia de

regiune a ţării Cred că

timp decent.

căldură ca atunci când,

particularităţile

se

văzând pe cineva drag,

de sărutat au legătură cu

pare plin de semnificaţii:

stimulii care ajung la

specificul

pentru ultima dată fata

creier îţi încălzesc obrajii

Hălmagiu fiind o zonă

poate

şi

să

comercială prosperă, fiind

doreşte fără a da socoteală

pulseze. De ce se serveşte

unul din târgurile mari ale

şi fără a fi mustrată. Este

băutura din ulcior? Pentru

Transilvaniei,

un gest de o libertate pe

că ulciorul era un vas

întotdeauna în astfel de

care nu îl are nici măcar

uzual, întâlnit frecvent în

zone

atunci când este fată,

gospodăriile

ţărăneşti,

deosebite ce rezultă din

pentru că băiatul care

pentru că ulciorul este

belşugul şi relaxarea celor

doreşte să o cucerească

făcut

care nu duc grija zilei de

trebuie să-i fure sărutul,

pământul

dar nici ca nevastă, pentru

fertilitatea lumii acesteia,

că îşi va face de ruşine

dar totodată este şi un

vedere femeile sunt cele

soţul, căreia va trebui să-i

simbol pentru viitoarea şi

care se joacă de-a sărutul,

fie credincioasă. Acesta

aşteptata

a

în fond marii beneficiari

este deci singurul moment

femeii. De ce bărbatul dă

ai acestui joc erotic erau

din viaţa ei când este

bani

bărbaţii,

liberă să aleagă şi să se

nevasta altuia? Pentru că

participau în fiecare an la

implice într-un joc erotic,

toate pe lumea asta au un

obicei, acceptând să fie

ce se finaliza cu un sărut,

preţ, iar unele lucruri fiind

sărutaţi doar de femei

despărţindu-se astfel de

nepreţuite sau greu de

tinere pe care, e drept că,

adolescenţă şi intrând în

estimat, fireşte că sunt

le

lumea

transformate în simboluri.

Femeile erau în schimb

acesta

îşi

Obiceiul

săruta

mi

pe

maturilor,

cine

unde

îţi

fac

din

sângele

pământ,

iar

semnifică

fertilitate

după

ce
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sărută

târgului

zonei,

şi

apar

obiceiuri

mâine.
Deşi

la

pentru

cinsteau

cu

prima

că

ei

bani.

foarte expuse deoarece o

şi

proprii

sau

cei doi se plăceau, se

femeie mai urâţică primea

frecventând o şcoală, nu

luau, nu mai pierdeau

mai puţini bani sau risca

au mai dorit să se expună.

timpul. Doar că târgul de

să nu fie sărutată, fiind

Aşa a dispărut, la prima

la Găina era un obicei

apoi ţinta glumelor celor

vedere brusc, un obicei

prenupţial, în timp ce

din jur. La final, nevestele

care

târgul de la Hălmagiu era

îşi contabilizau sumele,

hălmăgenilor

iar cine obţinea o sumă

câteva secole.

a

bani

făcut

deliciul
timp

de

un obicei post-nupţial.
Astăzi târgul de

mai mică avea un mic

Similitudini

dezavantaj în comparaţie

acestui obicei se întâlneau

a

cu celelalte.

la buciumani, acolo unde

semnificaţia, s-a pierdut

tinerele femei, în ziua de

cu totul, iar a-l practica ar

avea atât o încărcătură

târg

fi un gest desuet în lumea

erotică,

veneau

Aşadar

obiceiul

cât

semnificaţie

şi

o

economică,

următoare
la

trăsurile

ale

nunţii,

pierdut

nu

doar

cu

bulversată şi îmbătrânită a

căruţele

satelor. Cu toate acestea

cergi,

consider că el se cuvine a

Abrud

sau

sărutat de la Hălmagiu şi-

chiar dacă nu se urmărea

împodobite

strângerea

averi,

şezând pe capră lângă

fi

obţinută

soţul lor, fiind învelite în

astăzi fetele sunt pescuite

corespundea statutului pe

năframe negre şi toată

pe internet, iar sărutul îşi

care

lumea ştia că acestea sunt

pierde rapid magia şi

femeia în societate sau era

nevestele

fiorul,

o certitudine a locului

adevărat că faţa lor tânără

într-un gest care a depăşit

ocupat

contrasta

cu

de mult cadrul intimităţii,

frumuseţile satului.

negrul baticului, care le

golindu-se de orice urmă

Schimbările

dădea un iz uşor tragic. Şi

de pudoare. Aşadar, prin

politice şi sociale produse

ar mai fi târgul de fete de

comparaţie,

de primul război mondial,

pe Muntele Găina, acolo

simbolic al fetelor de la

dispariţia unor bărbaţi în

unde

pe

Hălmagiu mi se pare ca o

război, greutăţile şi criza

munte cu o parte din

poveste interesantă găsită

de după război a afectat

zestrea lor, iar băieţii le

pe o filă de carte a cărei

sufletul

iar

luau la joc pentru a fi

cerneală

schimbările produse au

siguri că nu şchiopătează

ştearsă de umezeala ploii.

dus

emanciparea

sau pentru a se asigura că

femeilor care, câştigându-

nu au un defect. Iar dacă

totuşi

unei

suma
urma

de

să-l

ea

satelor,

la

ocupe

printre

cu

tinere.

puternic

fetele
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urcau

Este

amintit,

chiar

dacă

transformându-se

sărutul

este

parţial

Elevii noştri: Petruţ Andrei Flavius, Cor Andreea şi Boc Nicolae, prezentând obiceiul la
şcoală, în faţa colegilor, în 29 martie 2015

Prezentarea obiceiul pe scena Liceului Teoretic Sabin Drăgoi din Deva, în cadrul
concursului Cultură şi Civilizaţie în România din 31 martie 2015
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La Târg la Hălmagiu

imineața,

D

Cu noaptea-n cap
O luai pe jos cântând,
Că doară –i sărbătoare,
Către târg.

Ș-ajungând în târgu’ mare
Iacă, îmi ieși în cale
O fată, fain înțolită,
Câmpul zace-n ceață-ascuns

Cu cunună acoperită ...

Și eu stau pe gânduri dus ...

Da’ nu-i fată, că-i muiere

De-ar veni acum o fată

Și-un sărut vrea să îmi deie ...

Să-mi dea gura ei curată

Și mi-l dă, că nu-i păcat,

Și eu să-i plătesc sărutul,

Tare mă mai îmbătai,

Tare ar mai fi criticată

Că-i gingașă ca o floare

Și bârfită și strigată ...

Și are multă pudoare,
Frumoasă, cu ochii mari,
Rușinoasă …
Numa’ bună de nevastă ...

După asta-mi dă vinars,
Ce mă arge pă grumaz
Și io-i plăcesc câțiva lei
Să-şi ia mărgele pă iei
Dimineață, dimineață,
Câmpul tot e-acum în ceață,
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fiecare elev extrăgând un bilet, pe baza
căruia trebuia să detalieze şi să prezinte
câte un moment important din perioada
1859-1866. A fost cea mai grea parte
pentru ei, cea care a şi făcut de altfel
diferenţa.
Concursul a fost greu, dar am fost
surprinsă de cât de bine s-au mobilizat
elevii, de starea lor emotivă şi chiar de o
anumită emulaţie, mai ales că întrecerea
avea şi o miză, deloc de lepădat, zic eu, şi
anume un bilet la concertul lui Andre Rieu,
ce va avea loc în iunie, la Bucureşti.

Concurs la Liceul Tehnologic
„Crişan” Crişcior de ziua Unirii
Mirela Crâsnic
În 16 ianuarie 2015 m-am gândit, în
calitate de profesor de istorie, că ar fi mai
bine să sărbătorim într-un mod inedit, în
avans, datorită simulărilor care au avut loc
în acea perioadă, ziua în care România
apărea pe hartă pentru prima dată ca stat,
mai exact Mica Unire, aşa cum este ea
cunoscută de toată lumea.
Am constituit un juriu format din
colegii mei, profesorii: Oros Corina, Anca
Olimpia, Benea Daniel şi subsemnata. Am
ales 6 echipaje formate din câte 3 elevi
reprezentând trei clase de gimnaziu şi trei
clase de liceu, după cum urmează: clasa a
V-a: Pârva Laura, Mic Duna Alexandru şi
Fruja Cătălin; clasa a VI-a: Florea Lavinia,
Josan Adelina şi Josan Alexandra; clasa a
VII-a: Mihai Andrei, Nariţa Teodora şi
Matieş Andrei; clasa a IX-a A: Ivănuţ
Leontin, Purcaru Alexandru şi Stejereanu
Mircea; clasa a XII-a C: Petruţ Andrei
Flavius, Stănilă Sergiu şi Furdui Cătălin şi
clasa a XII-a D: Ganea Marcel, Alexa
Călina şi Ciocan Darius.
Concursul a avut două secţiuni: istorie
şi cultură şi civilizaţie populară. La
secţiunea istorie au participat echipajele
claselor menţionate mai sus, iar la
secţiunea cultură şi civilizaţie populară au
participat, individual, 9 elevi, obligatoriu
membri în cele 6 echipaje. Fiecare
participant a trecut prin trei etape: au
trebuit să-şi prezinte costumul popular şi
au răspuns la întrebările juriului legate de
modalitatea de confecţionare, originalitatea
costumului şi existenţa unor influenţe
culturale preluate din alte zone folclorice,
în etapa a doua au prezentat fiecare câte un
obicei sau o legendă populară şi am fost
impresionată de faptul că fiecare copil a
venit cu un obicei diferit, dar mai ales au
adus completări, şi, în cele din urmă,
ultima etapă a concursului a fost legată de
importanţa evenimentului istoric sărbătorit,

Ocupanţii celor trei locuri
Concursul pe echipe a fost câştigat de
elevii clasei a V-a, absolut fenomenali,
pentru că au dat dovadă de un spirit de
echipă pe care, recunosc, mi-aş dori să-l
văd cât mai des, neratând nici o întrebare.
Ei au fost urmaţi la diferenţă de un punct
de echipajul clasei a XII-a C, apoi pe locul
trei s-au situat trei echipaje: clasa a VI-a,
clasa a VII-a şi a XII-a D, locul IV
aparţinând echipajului clasei a IX-a A.
La scurt timp după încheierea
concursului aveam să fac o remarcă
publică pe care mi-o susţin şi o reiau în
articolul de faţă, deoarece reprezintă
emoţia şi bucuria mea că acţiunea şi-a atins
scopul: „Felicitări senzaționalilor care au
reprezentat clasa a V-a, şi care au câștigat
13

concursul pe echipe, au fost o adevărată
surpriză. Îi felicit pe ocupanții celor 3
locuri, concursul nu a fost deloc ușor: Mic
Duna Alexandru, Pârva Laura şi pe
câștigătorul concursului individual - Petruţ
Andrei Flavius. Constatarea mea este
pentru cei mici: că valoarea nu așteaptă
numărul anilor, iar Petruţ Andrei este un
exemplu că dacă-ți doreşti cu adevărat
ceva, reușești. Le mulțumesc colegilor mei:
Anca Olimpia, Oros Corina, dar mai ales
lui Daniel Benea pentru jurizare, suport şi
ajutor. Bravo, copii, sunt mândră de voi şi

nu uitaţi să purtaţi cu mândrie costumul
popular în cât mai multe ocazii!”
În concluzie, aş spune că trebuie să
ieşim din mediul formal, organizând în
mod frecvent concursuri de cultură
generală, îndrumându-i pe copii spre
tradiţia populară, pentru că acolo există un
izvor fabulos de autenticitate şi poate astfel
reuşim să uităm pentru o vreme de hârtiile
trimise prin ISJ, care aproape ne sufocă.

Participanţii la concurs
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Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior reprezintă judeţul Hunedoara la nivel
naţional
Mirela Crâsnic
În perioada 29 mai – 1 iunie 2015, echipajul Liceului Tehnologic „Crişan” Crişcior, format
din elevii: Cor Andreea Maria (cls. XII D), Petruţ Andrei Flavius (cls. XII C) şi Boc Andrei
Nicolae (cls. XII C), coordonaţi de doamnele profesor Crâsnic Mirela şi Oros Corina, va
reprezenta judeţul Hunedoara la concursul naţional „Cultură şi Civilizaţie în România”. După
ce au obţinut locul I la etapa judeţeană, reuşind să-i învingă pe câştigătorii la nivel naţional ai
ediţiei din 2013, şi anume pe reprezentanţii Liceului
Teoretic „Sabin Drăgoi” din Deva, tinerii noştri vor
prezenta un obicei unic în ţară: Târgul nevestelor sau
târgul de sărutat de la Hălmagiu.
Concursul se va desfăşura la Botoşani, acolo unde se
vor aduna reprezentanţii tuturor judeţelor din ţară, plus
cele trei echipaje ce vor reprezenta Bucureştiul. În urma
prestaţiei acestora se va construi podiumul. Mă aştept să
fie un concurs frumos, având în vedere varietatea
etnografică şi frumuseţea costumelor din România, mult
mai diversificate decât în alte ţări.
Deşi sunt elevi de clasa a XII-a sunt mândră de copiii aceştia care s-au mobilizat şi au
arătat deschidere, demontând o idee preconcepută că de la Liceul din Gura Barza nu se poate
concura la nivel naţional. Fireşte că aveam nevoie şi de sponsori pentru că toate deplasările
privind culegerea şi conservarea obiceiului le-am făcut pe cheltuială proprie. Mă gândesc mai
ales la Primăria comunei Crişcior şi la Primăria municipiului Brad, fiindcă aceşti tineri nu
reprezintă doar liceul din Gura Barza, reprezintă atât ţinutul Zarandului, cât mai ales judeţul
Hunedoara.
Obiceiul a fost cules de la preotul Nan
Viorel din Hălmagiu, care ne-a oferit
informaţii valoroase şi neaşteptate. Apoi
am consultat folcloriştii de marcă care au
descris în lucrările lor acest obicei post
nupţial, undeva pe la sfârşitul secolului al
XIX-lea. S-a trecut apoi la conservarea
obiceiului care a fost prezentat la şcoală,
în cadrul unei şezători, la Balul
Primăverii, la festivalul de la Negrileasa
din 8 mai 2015 şi în satul Bucium Poieni
din judeţul Alba, acolo unde am fost
invitaţi să prezentăm obiceiul de către
Fundaţia „Baia Domnilor”.
În discuţia avută cu preotul Nan
Viorel din Hălmagiu, referitor la obiceiul nevestelor sau obiceiul de sărutat, acesta ne
povestea:
- „Coşbuc vorbeşte despre cele două bâlciuri care au fost unicat: bâlciul fetelor de la Găina
şi bâlciul nevestelor de la Hălmagiu. Nu se vorbeşte despre aşa ceva în alte zone ale ţării.
Erau câteva bâlciuri mai importante în cursul anului: bâlciul Floriilor şi bâlciul lui Sân
Toader, acesta din urmă se ţinea în prima sâmbătă din postul Paştilor. Acuma să facem o
legătură cu Târgul nevestelor: dacă la Găina era târgul fetelor şi se ţinea, pe la 1870, după
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sfinţii apostoli Petru şi Pavel, deci la sfârşitul lui iunie, acuma se ţine în iulie, căci s-a
decalat în jurul datei de sfântul Ilie.
Înainte de bâlciul de la Găina se alegeau doi bărbaţi crişeni, doi bărbaţi moţi de pe Arieş,
doi de dincolo de munte care mergeau acolo sus, pe munte, şi făceau delimitările, adică
stabileau până unde se întindeau corturile moţilor crişeni, iar dincolo se ridicau corturile
moţilor de pe Arieş.
- Deci nu se amestecau, pe munte, moţii între ei?
- Nu se amestecau. Dincolo de linia de demarcaţie se găseau moţii-moţi, adică moţii de pe
Arieş. În ziua respectivă se adunau, să zicem, pe Muntele Găina, fetele sau băieţii crişeni
cu toată familia lor. Fetele erau de o parte, feciorii de altă parte. Se începea peţitul. Acum
să nu credeţi că feciorii luau la întâmplare fetele, ei se cunoşteau, fiindcă păstoritul pe
munte s-a făcut dintotdeauna, iar fetele şi băieţii erau cei care mergeau cu vitele la munte.
Plus că mulţi se cunoşteau din sat. Fata trebuia să aibă cât mai multe rude, să se vadă că e
din neam mare, să aibă lada de zestre. Nu urca chiar toată zestrea, dar urca ce avea mai
frumos.
Şi atunci feciorii mergeau, peţeau şi se logodeau. Cei patru bărbaţi, stânga-dreapta, erau ca
nişte preoţi care făceau legătura logodnei, nu cu inele, ci cu două ştergare prin care-i lega de
mâini, în mod simbolic, şi nu aveau voie să se
căsătorească până anul viitor. Se logodeau vara, iar în
câşlegile anului viitor se căsătoreau, fireşte dacă
mergea bine logodna, că se putea şi desface dacă nu se
înţelegeau. Erau luate în seamă fetele care erau fete,
adică fecioarele, nu văduvoaiele.
- Practic târgul de fete de pe Muntele Găina era un
obicei prenupţial.
- Exact. Fetele care se logodeau, după dezlegarea
luminilor, în câşlegi, adică după sfântul Ioan, se
căsătoreau, căci în perioada sărbătorilor de iarnă nu
se făceau nunţi, dar după 7 ianuarie se dădea
drumul la nunţi. Se căsătoreau după rânduială, dar
să nu aveţi impresia că se făceau nunţi mari, ca
acum, cu 400-500 de invitaţi. Nici vorbă, participa,
eventual, familia. Şi aceasta este o explicaţie a
târgului de la Hălmagiu, că se întreabă lumea de
unde vine acest obicei. Păi, bieţii oameni erau mulţi dintre ei săraci şi nu puteau face nuntă
decât, eventual, în familie. Şi ca lumea să ştie că s-au căsătorit ieşeau în lume la bâlciul de
la Sân Toader, în prima sâmbătă din postul Paştilor.
Nevestele proaspăt căsătorite umblau prin târg cu soţii lor. Se îmbrăcau de parcă atunci ar
fi fost nunta. Pe cap aveau cununa, care nu era ca şi cea de astăzi: erau nişte flori, împănate cu
pene de cocoş sau de găină, cu sticlă frumos colorată. Îmbrăcate în port popular, cu soţii de
mână sau cu soacrele de mână, nevestele umblau prin piaţă dis-de-dimineaţă. Dacă întâlneau
rudenii sau cunoscuţi săreau şi-i sărutau. Le dădeau să bea din ulciorul cu ţuică şi erau
obligaţi, cei care primeau sărutul miresei, să dea bani. Nevasta nu se hazarda să sărute un
necunoscut pentru că putea fi refuzată şi asta era o ruşine, de aceea îi săruta doar pe aceia pe
care-i cunoştea. De multe ori rudenia se făcea că fuge, iar mireasa fugea după el, îl prindea, îl
săruta şi-i dădea să bea. Intrau chiar şi prin birturi, erau mai multe birturi pe aici, şi dacă
întâlneau cunoscuţi sau rudenii, miresele săreau şi-i sărutau, era deja încetăţenit acest obicei.
- Şi dacă aceştia dădeau o sumă mică asta era o problemă pentru tânăra nevastă?
- Nu am găsit nicăieri o menţiune despre acest lucru, era o ruşine doar dacă nevasta nu era
sărutată. Nu era o găselniţă de moment, gata, cu cine mă întâlnesc în drum îl sărut, pentru
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-

-

că dacă era refuzată era o mare pacoste, de aceea nevasta îi săruta doar pe cunoscuţi. La
ora actuală se face calea întoarsă.
Se făcea şi în zona Bradului.
Ei, cam aşa ceva era şi asta. Mirele şi mireasa veneau la târg, iar cunoscuţii le dădeau o
mică atenţie. Probabil că şi târgul nevestelor de la Sân Toader cam tot aşa ceva era, o cale
întoarsă. Ziceau: „Vedeţi că fata lu’ X s-a măritat”. „Apoi, dacă nu o vedeam acum în târg
şi dacă nu mă săruta, nici nu ştiam”.
Se cunosc începuturile de când datează acest obicei?
Nu se ştiu, oricum este un obicei foarte vechi. A fost destul ca o familie să înceapă. Cum
merge vorba la ora actuală, puterea exemplului era mare, dacă cutărică a fost în piaţă, hai
să mergem şi noi. bine, sunt mai multe explicaţii, dar nu le cred plauzibile: cu turcii care au
furat miresele, iar acestea au revenit şi de bucurie i-au sărutat pe toţi cei pe care i-ai
întâlnit.
Din punctul dv. de vedere care credeţi că este explicaţia pentru începutul acestui obicei?
După cum am spus scopul era să se cunoască. Nunţile se făceau adesea în familie, cu
rudele, cu vecinii şi cu puţini cunoscuţi. Şi nu se servea un belşug de bucate: clisa şi ceapa
erau frecvente chiar şi la nunţile pe care eu le-am prins în copilărie. Nu se făceau aperitive,
să fim serioşi, clisa şi ceapa erau nelipsite. Pentru a fi cunoscuţi şi a afla şi ceilalţi că
familia cutare s-a închegat, nevasta venea cu soţul ei în târg, la Hălmagiu, de Sân Toader.
Dar nu ştim când a început acest obicei.
- Nu menţionează nimeni!
- Nu. Ştim doar că obiceiul a luat sfârşit după primul război mondial.
- Oare ce a determinat sistarea obiceiului?
- Nu ştiu. S-au încheiat legături frăţeşti între românii de dincolo şi dincoace de munţi, au
apărut alte preocupări, au apărut problemele economice. Din perioada interbelică anul
1938 a fost cotat ca fiind cel mai bun an. Când eram eu la şcoală se făcea referire la
acest an. Lumea a început să pună accentul pe alte probleme, de natură economică şi sa cam uitat obiceiul.
- Da, a fost 1938, într-adevăr, un an de bilanţ, un an de referinţă din punct de vedere
economic, că politic nu a fost.
- S-a încercat o revenire cum a fost dialogul de la distanţă din perioada 1960-1970, când
s-a înfrăţit o regiune cu o altă regiune, ca de exemplu judeţul Arad cu Bucureştiul.
- Şi s-a realizat acea montare etnografică.
- Aşa. De atunci a mai încercat şcoala să realizeze o scenetă, dar obiceiul nu a mai fost
readus la viaţă.
- Nu ştiţi ce s-a întâmplat cu acea montare etnografică din 1967? Vă întreb pentru că eu
am făcut o solicitare către Institutul de Folclor din Bucureşti cu scopul de a vedea
acea montare, dar mi s-a spus că nu mai există.
- Nu ştiu, şi eu doar am găsit-o consemnată undeva.
- Ce credeţi, obiceiul mai are şanse să fie reactivat?
- Scenic se poate, real nu, deşi s-a încercat, dar nu a dat rezultate.
- Când s-a încercat şi în ce mod?
- Cu acea montare etnografică, care a fost o încercare de amploare. Apoi în 1989 şcoala
a încercată să realizeze o scenetă la o serbare, dar loco. Atunci s-a amintit despre târgul
nevestelor de la Hălmagiu, aşa ca o poveste.
- Înseamnă că tinerii noştri au o misiune importantă, de a readuce în atenţia publicului
un obicei unic, care au căzut în uitare în urmă cu aproape un secol.
- În mare acesta este obiceiul, nu am intrat în amănunte pentru că nici nu se cunosc toate
amănuntele. Să nu uităm de ulciorul care trebuia purtata de mire, dar putea fi purtat şi
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-

-

de soacră, iar dacă era mai mic îl purta nevasta. Dacă era mai mare îl purta mirele, că el
ce să facă pe lângă ea, nu?!
Mirele putea fi sărutat de către alte neveste?
Nu se povesteşte despre sărutul mirilor, se povesteşte doar despre sărutul nevestelor.
Mă gândesc că în calitate de bărbat şi el putea fi sărutat de către alte neveste.
Acuma, sigur, putea fi sărutat. Văruşana îşi sărută neamurile şi verişorii. Se punea
accent pe faptul că acest ritual era doar al fetelor care au fost căsătorite prima dată,
văduvoaiele nu intrau în calcul.
Care era vârsta la care se căsătorea pe vremea aceea fetele?
Foarte tinere, după 15-16 ani. Păi, care trecea de 20 de ani era fată bătrână.
Să înţeleg că obiceiul are mai puţin o tentă erotică, după cum am crezut noi în prima
fază?
Este un obicei de cunoaştere. Ziceau cei care nu cunoşteau obiceiul că s-au sărutat prin
piaţă, dar cine se sărutau? Doar mireasa care îşi cunoştea neamurile şi cunoscuţii, nu
săruta pe oricine şi nu pe ascuns, ci în văzul lumii. Mireasa era cea care avea iniţiativa
sărutului. Trebuia să ştie lumea că fata lu’ Pătru s-a măritat şi a fost deja la Târgul de la
Hălmagiu, intrând în rândul nevestelor.
De ce credeţi că obiceiul acesta este unic?
Eu vă răspund tot cu o întrebare: de ce aceşti oameni se numesc moţi? Pentru că sunt
mai cu moţ! Iar la târgul de la Hălmagiu veneau moţii din toate satele de la poalele
Muntelui Găina şi împlineau obiceiul.

18

RETROSPECTIVA
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE A
ELEVILOR SCOLII GIMNAZIALE

Oarecum cu tristețe, constatăm că și anul acesta
școlar se apropie de sfârșit. L-am străbătut cu efort
și bucurie, altfel în fiecare zi și asta se datorează
în special celor care ne mențin tineri mereu,
dinamici și gata pentru orice provocare-elevilor
noștri minunați de la gimnaziu. La început, pare
dificil, pentru că în școala domnește permanent o
stare de neastâmpăr și mare curiozitate, dar odată ce
clopoțelul sună sfârșitul cursurilor și totul se
cufundă în liniște, îți pare că plecând către casă,
copiii au luat tot sufletul școlii cu ei.
Începând cu cei mici si pana la elevii aproape
absolvenți, tuturor le place sa participe la tot
felul de activități si in orele de curs si in afara
lor. Mărturie stau sutele de fotografii făcute, in
care copiii arata clar ca …le place la scoală!!! Cele
care urmează prezintă instantanee din activitatea la
orele de limba engleza a copiilor din clasele a 3-a
si a 4-a, care învață si consolidează prin joc si

competiție noțiuni importante ale limbii engleze.
Elevii clasei a 4-a, care se pregătesc de absolvirea
primului ciclu in cariera lor școlara, n-au renunțat
sa se joace, dar atunci când situația o cere, se
mobilizează si…creează!!! Pe parcursul a doua ore de
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limba engleza, ei au confecționat un panou cu
principalele puncte de atracție din Londra, capitala
Marii
Britanii,
după
ce
si-au
însușit
toate
informațiile necesare.

In ceea ce privește demersul extra-curricular,
plăcutul se împletește pe cat posibil cu utilul in
așa fel încât, in timp ce te distrezi, sa înveți
mereu cate ceva nou. Toate activitățile din săptămâna
“Școala Altfel” au demonstrate acest lucru. Spicuim
câteva din cele mai apreciate acțiuni ale săptămânii
respective.

Clasa a 7-aCC, care au
dorit neapărat sa mănânce
dar…după ce ei înșiși au
gătit!!!
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Concurs cu tema “Cultura si
civilizație
britanica”,
intre clasele a 5-a si a 7aCC.
Câștigătorii
si
participanții
au
fost
recompensați după merit.

Ziua in care competiția sportive are cuvântul este
una dintre preferatele elevilor noștri, pentru ca la
“marea întrecere” participa echipe din toate clasele
ciclului gimnazial si cum fotbalul place tuturor, pe
teren e o nebunie care se stinge abia după înmânarea
diplomelor si retragerea cu demnitate a jucătorilor
si a galeriilor acestora. Si pentru ca vremea nu a
creat surprize neplăcute, a fost o mare reușita.
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Anul acesta, săptămâna scolii altfel a avut o
conotație speciala, din cauza Sărbătorilor Pascale,
care au urmat. Copiii care provin din familii
defavorizate material au fost si de aceasta data
ajutați sa se poată bucura de câteva cadouri din
partea Iepurașului. In aceeași perioada, mai mulți
elevi de la gimnaziu au mers intr-o excursie de o zi
la Sibiu, unde au vizitat tot ce timpul le-a permis,
au cumpărat suveniruri pentru cei de acasă si mai
ales au mâncat o mulțime de înghețata!!! Cei mai mici
au făcut excursii la Cluj sau la Alba Iulia si
încântarea a fost pe măsura.
Cu atâtea amintiri frumoase in suflet, nu ne
dorim decât…sa continuam in același pas. De aceea, ne
gândim împreuna, elevi si profesori la un program de
activități speciale pentru ziua de 1 Iunie. După ce
perioada tezelor va fi trecut, intre acestea si
examenele de evaluare, o sa ne luam o mica pauza si-o
sa ne simțim bine împreuna, pentru ca si la scoală,
ca si acasă, familia ta este alături de tine. Le urez
deci, tuturor elevilor noștri o zi minunata de 1
Iunie si mult, mult succes la teze, evaluări si
examene!!!

Prof. Carmela Cătinian
-
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Incursiune în lumea teatrului
O pasiune din copilărie, pe care am exersat-o şi cultivat-o constant, încă din perioada
comunistă, prin audiţiile săptămânale ale teatrului radiofonic, a devenit atât pentru mine, cât şi
elevii mei un mod de petrecere elevat a timpului liber. Ieşirile lunare la teatru reprezintă, de
fapt, evadarea dintr-o zonă de provincie în care nu se petrec evenimente notabile cultural.
Fără a suferi de bovarism susţin că este nevoie, mai ales în calitate de dascăl, să apelezi la
aceste evadări spirituale pentru a te încărca psihic, menţinând astfel constant randamentul întro meserie care a devenit din ce în ce mai solicitantă, iar elevii sunt stimulaţi să-şi creeze nişte
deprinderi, dar şi să-şi educe gustul pentru teatru, o artă inventată, în antichitate, de grecii
atenieni.
Aşadar, în anul şcolar 2014-2015 am continuat parteneriatul cu Teatrul de Artă din Deva,
având ca partener de excursie pe d-na învăţător Liliana Fruja, cea care a înlocuit-o pe d-na
profesor Rus Maria Loredana în postul de profesor însoţitor, în această incursiune în lumea
teatrului. Marea surpriză au
reprezentat-o elevii clasei a
V-a care, deşi veneau
pentru prima dată în sala
Thaliei, au devenit abonaţii
permanenţi ai spectacolelor
de
teatru,
locurile
ocupându-se de fiecare dată
în maxim două zile,
demontându-mi
astfel
temerea că s-ar putea ca ei,
fiind prea mici, să nu
înţeleagă încă spectacolul.
După fiecare spectacol
port discuţii cu elevii pentru
a verifica dacă au înţeles
piesa, pentru a mă edifica
dacă există şi momente pe care nu le-au înţeles. Iar cum pe vremuri fiecare lecţie din manual
avea câte o morală, aşa şi discuţiile noastre s-au transformat în analiza caracterelor diverselor
personaje, iar la final, împreună cu aceşti copii minunaţi, tragem concluzii, care pot fi folosite
ca repere în viaţa de zi cu zi.
Piesele vizionate în acest an şcolar au fost:
-

Octombrie 2014 – „Taina Mănăstirii”
Noiembrie 2014 – „Gaiţele”
Ianuarie 2015 – „Păcală”
Martie 2015 – „Un soţ de vânzare”
Menţionez că şi în anul şcolar 2015-2016 intenţionez să continui acest proiect.
Profesor Mirela Crâsnic
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SĂNĂTATE ÎNSEAMNĂ MIŞCARE

În data de 27 februarie 2015, în localitatea Hunedoara, s-a desfăşurat etapa judeţeană
din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la fotbal pe teren redus - băieţi, ciclul
liceal, mediul urban + rural, unde am participat cu echipa şcolii, obţinând un onorant loc IV,
jucând în compania unor licee din mediul urban ( Colegiul Naţional ,, Sabin Drăgoi” din
Deva, Colegiul Tehnic ,,Matei Corvin” din Hunedoara, Colegiul Tehnic ,,Constantin
Brancuşi” din Petrila), unele cu mare tradiţie în judeţ.
Lotul de jucători a fost următorul: Giurgiu Mihai, Dud Eduard, Florea Flaviu – XII A; Furdui
Dorin, Filipaş Ionuţ – XII E; Ciocan Darius – XII D; Matei Eduard – XII B; Pripon Ionuţ – XI
Prof.; Matei Laurenţiu – IX B.

O altă activitate importantă, cuprinsă în calendarul activităţilor unităţii noastre de
învăţământ este Proiectul educaţional ,,Crosul 1 Iunie” care anul acesta continuă cu ediţia a
doua şi care anul trecut a avut un real succes prin participarea unui număr destul de mare de
elevi, fiind invitate să participe şi şcoli din comunele învecinate, lucru ce ne dorim să se
întâmple şi în acest an şi vă aşteptăm să participaţi în număr cât mai mare.
În realizarea acestor activităţi am beneficiat de ajutorul Primariei Comunei Crişcior
şi al Consiliului Local, cărora le adresăm mulţumiri!

Prof. Gavrilă Valentin
Prof. Cioara Cristina
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TENTAŢIA ABSOLUTULUI în “Lostriţa” de Vasile Voiculescu
Pământule dă-mi aripi
Săgeată vreau să fiu să spintec
Nemărginirea
Să nu mai văd în preajma mea decât cer
Deasupra cer şi cer sub mine. ”
(Lucian Blaga)

Se pare că poporul român are în sânge vocaţia absolutului , tendinţa de a tinde mereu spre
un ideal înalt, spre cer , spre nemurire, spre eliberarea sufletului. Căci, cum se poate explica
altfel setea tânărului Făt - Frumos pentru tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte şi
hotărârea sa : “apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduinţa pentru care
m-am născut ”(Ispirescu,6) sau brâncuşiana Coloană a infinitului cu zvâcnirea ei elegantă în
azur decât ca p o nevoie de ieşire din limitele strâmte ale posibilului şi de atingere a
imposibilului, sau cu alte cuvinte ca o sete de absolut.
Tentaţia absolutului se manifestă şi în literatura română. Unul dintre însetaţii de absolut a
este Aliman, personajul povestirii fantastice “Lostrița” care ii aparţine lui Vasile Voiculescu.
La o prima vedere povestirea lui Vasile Voiculescu prezintă povestea unui pescar care își
face un ideal din prinderea demonului acvatic care a sucit minţile tuturor. O reiterare a
mitului Ondinei în plan autohton . Un peşte care se preschimbă în fată în urma descântecelor
unui bătrân vrăjitor. Toate acestea sunt puse încă de la început sub semnul diavolului :
“Nicăieri diavolul cu toata puiţa si nagoda lui nu se ascunde mai bine ca în ape. Dracu din
baltă , se ştie , este nelipsit dintre oameni şi cel mai amăgitor. Ia felurite chipuri: de la
luminiţa care pâlpâie în beznele nopţii şi trage pe călătorul rătăcit la adânc, până la fata şuie
care se scaldă în vultori şi nu-i decât o ştimă vicleană, cursă pusă flăcăilor neştiutori, să-i
înece. ” (Voiculescu, 170) .
Pe scurt povestirea lui Vasile Voiculescu prezintă destinul lui Aliman, un tânăr pescar
dintr-un sat de pe malul Bistriţei , care , ca mulţi alţi flăcăi ai satului , doreşte să prindă
neobişnuita lostriţă care făcuse multe victime printre flăcăi . Treptat , urmărindu-şi prada ,
Aliman este vrăjit de lostriţă de care se îndrăgosteşte. O aduce în lumea lui cu ajutorul
bătrânului vrăjitor. Iubirea dintre Aliman şi fata – lostriţă este întreruptă de apariţia mamei
fetei . Toate încercările lui Aliman de a-şi găsi fata –lostriţă eşuează şi Aliman este prins de o
fată mai îndrăzneaţă care îl atrage într-o căsătorie comună. În noaptea nunţii lui reapare însă
lostriţa, şi flăcăul se aruncă în apele învolburate ale Bistriţei pentru a o prinde. Doar că
Aliman îşi găseşte şi sfârşitul vieţii alături de lostriţa mult dorită.
Dacă însă privind povestirea dintr-un alt unghi observam ca Aliman nu este atras de
lostriţă în sine , ci de ceea ce reprezintă ea : tentaţia
absolutului. Căci ce altceva l-ar face pe tânărul pescar
să-şi urmărească obsedant ţinta decât dorinţa de a
atinge absolutul , de a-şi depăşi limitele condiţiei sale
umane. Făt - Frumos refuză să se nască până ce nu i se
promite absolutul , depăşirea limitei umane, adică
tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. La fel şi
viaţa lui Aliman stă sub semnul setei de absolut. El este
individul care tentează ieşirea din limită , el este aliman , adică dincolo de limită , fiinţa umană subjugată
unui vis mai presus de fire: ”S-a jurat să prindă lostriţa
vie şi nu şi-a mai îngăduit zi-noapte odihnă”. Dar nu
numai fiinţa umană visează la depăşirea limitelor. Căci
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pentru ce altceva ar fi vrut Hyperion să renunţe la nemurirea sa: „Reia-mi al nemuririi nimb
/Şi focul din privire,/ Şi pentru toate dă-mi în schimb / O oră de iubire…”.(Eminescu, 174)
Aliman este, de altfel, diferit de ceilalţi. Este mai puternic şi are calităţi deosebite. La
fel ca şi Făt - Frumos care creşte într-o lună cât alţii într-un an, Aliman ”era frumos şi voinic.
Nu ştia de frica nimănui. Cu atât mai puţin a celor nevăzute şi neştiute. Bistriţa pentru el nu
mai avea taine şi ţinea la adânca ca o vidră.”
Absolutul lui Făt - Frumos este tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte. E
singura promisiune care îl face să se nască. El nu-şi doreşte obişnuitul, ci imposibilul: ”Taci,
dragul tatei, zise împăratul, că ţi-oi da împărăţia cutare sau cutare; taci fiule că ţi-oi da de soţie
pe cutare şi cutare fată de împărat, şi alte multe dalde astea; în sfârşit, dacă văzu şi văzu că nu tace, îi
mai zise: taci, fătul meu, că ţi-oi da tinereţe fără
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.”( Ispirescu, 5)
Nici Aliman nu acceptă obişnuitul, iar în
cazul lui absolutul îmbracă forma unei lostriţe “cu
cap bucălat de somn, trup şui de şalău şi pielea
pestriţată auriu, cu bobiţe roşii - ruginii ca păstrăvul.
” (Voiculescu 170), care ademeneşte flăcăii cu trupul
ei de “domniţă lungită la soare pe plaja de nisip
auriu. ” (Voiculescu 170). Dar dacă ceilalţi flăcăi
începuseră să se ferească de ademenirile lostriţei,
Aliman este singurul care nu renunţă: “ Numai
Aliman , singur, îi rămăsese credincios. Mereu îi
întindea cârlige cu tot soiul de nade gustoase, mai
ales păstrăvi vii,şi nu pierduse nădejdea că odată si
odată o să-i cază în mâini .” (Voiculescu 171).Dar cui
îi întindea Aliman aceste nade ? Căci, dacă ar fi să luăm în considerare cuvintele lui Emil
Cioran : “ Nimeni nu găseşte un absolut în afară , ci numai înăuntru ” , nu este el, Aliman , cel
care-şi întinde aceste nade propriului eu ? Poate şi Aliman , la fel ca si Iona, este unul dintre
aceia căruia absolutul îi întinde nade. Iona considera că : “Apa asta e plină de nade , tot felul
de nade frumos colorate. Noi peştii înotam printre ele atât de repede, încât părem gălăgioşi.
Visul nostru de aur e să înghiţim una , bineînţeles pe cea mai mare . Ne punem în gând o
fericire , o speranţă , în sfârşit, ceva frumos, dar peste câteva clipe observăm miraţi că ni s-a
terminat apa . ” (Sorescu, 22). Ceea ce şi-a pus în gând Aliman , nada lui frumos colorată este
lostriţa. Prin această obsesie de a prinde peştele Aliman se aseamănă căpitanului Ahab , a
cărui obsesie este prinderea lui Moby Dick. Astfel , ambele personaje urmăresc aceeași formă
a depășirii limitei : prinderea unui peşte: ”Spre tine
mă rostogolesc, balenă atotnimicitoare, dar care nu mă
poţi înfrânge! Mă bat cu tine până la ultima suflare!
Din inima iadului te lovesc! Te scuip cu ultima suflare,
în semn de ură! (...) Chiar legat de tine, şi sfâşiat în
bucăţi te voi vâna, balenă blestemată!” (Melville, 644)
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Tentaţia absolutului se amplifică în cazul lui Aliman atunci când , pentru o clipă
reuşeste să strângă lostriţa în braţe : “şi de atunci nu i-a mai ieşit din carnea braţelor o
dezmierdare, ca un gust de departe al lostriţei. Îi simţea mereu povoara şi forma în mâinile
nedibace şi în sufletul tulburat. ” (Voiculescu, 171). Astfel , el rămâne cu dorul de absolut , cu
o sete care, treptat, îl macină căci , dintr-un flăcău voinic şi plin de viaţă se transformă într-o
umbră : “Flăcăul, de atâta zbucium şi alergătură se topea. S-ar fi zis de ciudă , dacă nu de dor.
”(Voiculescu,172).
Setea lui Aliman este curmată pentru o vreme
atunci când, în urma ritualurilor bătrânului vrăjitor, apare
fata-lostriţă : „cu chipul poate cam bucălat, şuie, cu trupul
lung mlădios, şi despicătura coapselor sus ca la bunii
înotători”.(Voiculescu, 175).Odată cu dispariţia fetei,
reapare şi obsesia lui Aliman. El nu se mulţumeşte cu un
destin comun, deoarece pleacă de la nunta sa la auzul
veştii că lostriţa a reapărut. Absolutul îl cheamă :
„Aliman, buimac de băutură, cum auzi de lostriţa, s-a
deşteptat ca dintr-un somn adânc şi a sărit smintit dintre
oaspeţi, strigând: <<Azi nu mai scapă! O mănânc la nunta
mea! >>.Şi a alergat nebun spre râu.”(Voiculescu,
176).Nebunia lui e a omului care, după ce a avut o clipă
senzaţia a atingerii absolutului, rămâne atins de ea. E ca şi
omul care vede jocul ielelor şi care ori rămâne cu mintea dusă ori moare: ”Trece flăcăul
printr-o pădure, aude o muzică nepământească şi vede într-un luminiş, în lumina lunii, ielele
goale şi despletite, jucând hora. Rămâne înmărmurit, pironit pământului, cu ochii la ele. Ele
dispar şi el rămâne neom. Ori cu faţa strâmbă, ori cu piciorul paralizat, ori cu mintea aiurea.
Sau, mai rar, cu nostalgia absolutului.”(Petrescu, 183). Aliman rămâne şi el cu nostalgia
absolutului.
În finalul povestirii Aliman îşi găseşte sfârşitul în apele Bistriței : „Ţinea lostriţa şi,
ameţit de izbitura apelor se căznea s-o apere, adăpostind-o ca pe un copil cu braţele. Apoi s-a
cufundat în valurile care, bolborosind mânioase, s-au pecetluit deasupra lui pentru
totdeauna.”(Voiculescu, 177). Este acelaşi sfârşit de care are parte şi căpitanul Ahab (în valuri
împreună cu prada sa): ”Harponul se înfipse în balenă; aceasta o zbughi, iar saula harponului
începu să e desfăşoare cu iuţeala fulgerului, dar se încurcă numaidecât; Ahab se aplecă să o
descurce, izbuti,dar colacul zburător îl prinse de
gât şi-l trase afară din ambarcaţiune, pe tăcute, aşa
cum turcii îşi sugrumă victimele – înainte ca
echipajul să bage de seamă ce se întâmplă.”
(Melville,
644).Acest
final
demonstrează
imposibilitatea omului de a-şi depăşi limitele
condiţiei umane. Omul nu poate atinge absolutul
în viaţă,ci numai în moarte.
E ceea ce se întâmplă şi cu Făt - Frumos:
„Căutând intr-o parte şi in alta , cu barba albă
până la genunchi , ridicându-şi pleoapele ochilor
cu mâinile şi abia umblând , nu voi găsi decât un
tron odorogit; îl deschise, dară în el nu găsi nimic;
ridică capacul chichiţei, şi un glas slăbănogit îi
zise:
- Bine că ai venit, că de mai întârziai, şi
eu mă prăpădeam.
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O palmă îi trase Moartea lui, care se uscase şi se făcuse cârlig în chichiţă, şi căzu mort, şi
îndată se şi făcu ţărână.” E singurul erou de basm care moare tocmai pentru a demonstra că
omul nu-şi poate depăşi condiţia. Setea de absolut duce la moarte. De abia moartea ne
eliberează , la fel ca şi în cazul lui Iona care realizează că : „ Totul e invers”(Sorescu,
41).Absolutul nu se află în afară , ci în noi,ceea ce explică gestul lui Iona de a-şi spinteca
burta. Sau , ca în cazul lui Aliman, absolutul se află în moarte, în eliberarea de trup. Căci
trupul e o închisoare a sufletului, după cum însuşi Neagoe Basarab îl învăţa pe fiul său ,
Teodosie, în învăţăturile sale, iar setea de absolut e a sufletului.
Avem astfel în Aliman întruchipată toată filozofia absolutului pe care o reprezintă
şi Făt Frumos. Omul vine pe lume cu dorinţa de a-şi depăşi limitele , dar singura cale este de a
şi le căuta în el însuşi. Căci doar moartea poate vindeca dorul de absolut.
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Despre ciocolată

Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă.

Cristofor Columb s-a întors din a patra călătorie în Lumea Nouă și i-a
adus regelui Ferdinand și reginei Isabela boabe de cacao.
Arborele de cacao poate atinge 8 metri în 12 ani.
Înflorește în tot cursul anului, având aproape 100 000 de flori în buchete,
dar din care doar 0,2% dau fructe ( 200).
Fructul de cacao conține 50 de boabe, are o lungime de 30 cm și o
greutate de 500 grame.
În 1519 indienii azteci au fost găsiți folosind boabe de cacao în
prepararea unei băuturi regești numită chocolatl, adică lichid fierbinte.
Tratau această băutură ca hrana zeilor, crezând că are puteri
miraculoase.
Cacao înseamnă hrana zeilor.
Boabele de cacao sunt atât de prețuite încât sunt
numite și pepe de oro, adică semințe de aur.
În trecut aceste semințe erau folosite ca monede
de schimb.
În jurul anului 1500 prețul unui sclav era
echivalent a 100 de boabe de cacao.
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De la început, ciocolata a aparținut celor
privilegiați: numai regii, militarii decorați
aveau acces la băutura magică. Aceasta era
îndulcită cu trestie de zahăr.
Locuitorii Spaniei nu au dezvăluit
Europei secretul acestei băuturi timp de un
secol.
Călugării spanioli au fost cei care au
făcut public modul de preparare a ciocolatei
fierbinți…
În 1675, apare una dintre cele mai faimoase case englezești de ciocolată.
O companie engleză a produs prima ciocolata solida de mâncat.
Elvețianul Daniel Peter a introdus laptele în ciocolată și a creat un produs
care astăzi aduce bucurie - ciocolată cu lapte.
În 1828 au apărut tehnici mecanizate de măcinare a boabelor de cacao
(presa pentru boabele de cacao) care a dus la scăderea prețului ciocolatei.
Cea mai scumpă ciocolată din lume este comercializată în Anglia. Tableta
dulce valorează 961 lire sterline (18 240 lei) Ciocolata WISPA Gold are
un preț atât de mare pentru că este învelită în foiță de aur comestibilă.
Ciocolata conține elemente nutritive.
Ea face parte din rația soldaților americani și este nelipsită din dieta
astronauților.
Este bine să consumi nu mai mult de 50 grame de ciocolată pe zi!

Material cules de profesor Trifa Nadia
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Fă-ţi timp – Rudyard Kipling
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând
Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să te alini oricând!
Fă-ţi timp pentru-adevaruri şi adâncimi de vis,
Fă-ţi timp pentru prieteni, cu sufletul deschis!
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp s-asculţi ce spune o floare, un cocor!
Fă-ţi timp, pe-un munte seara, stând singur să te rogi,
Fă-ţi timp, frumoase amintiri, de unul să invoci!
Fă-ţi timp să stai cu mama, cu tatăl tău – bătrâni…
Fă-ţi timp de-o vorbă bună, de-o coajă pentru câini…
În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp, că eşti de multe mistere-nconjurat!
Fă-ţi timp cu orice taină sau adevăr să stai,
Fă-ţi timp, căci toate-acestea au inimă, au grai!
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp să dai vieţii adevăratul sens!
Fă-ţi timp, acum!
Să ştii: zadarnic ai să plângi,
Comoara risipită a vieţii, n-o mai strângi!
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