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tensiune

găsești soluție până și-n noroiul din talpă
talpa cu care ai călcat atâtea șanse
ai călcat adânc pe fiecare opțiune
și ai lăsat să zboare orice îndoială

remediul fatal al tribulației
nu stă-n calmante și somn
oricât ai încerca să le amesteci tot un molotov va ieși
și benzina nu-i tocmai un prieten bun

Raul Cozlean
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Zilele Ady 2021
În fiecare an, cadrele didactice și

anul viitor ne vom revedea în modul

elevii Colegiului Național „Silvania”

obișnuit,

organizează

evenimentului.

evenimentul

de

comemorare a poetului Ady Endre.

prima

XXXII-a ediție a festivalului cultural.

Endre,

de oameni, și nici călătoriile nu sunt

au

decis

online.

Astfel,

dintre

au

poeziile

fie

poezia

la

alegere.

întâlnire pe platforma Meet, alături
de juriu. Elevii școlii noastre au

să

recitat în fața unei camere și în fața

transfere festivalul cultural într-un
mediu

una

recitatorii

din diaspora au fost conectați la

Coordonatorii

evenimentului

startul

Concurenții din celelalte școli sau

sunt

necesare, organizatorii au găsit o
soluție.

dat

recitate, fie poezia scrisă de Ady

permite strângerea unui grup mare
nu

rundă,

prezentat

În ciuda situației curente care nu

dacă

fost

Concursul a avut două runde. În

În acest an a avut loc cea de-a

recomandate

a

unui microfon din sala festivă,

tot

astfel ei putând fi auziți și văzuți

evenimentul putea fi urmărit pe

atât de public, cât și de participanții

platforma YouTube în direct.

din mediul online. Șaptesprezce

În prima parte a evenimentului,

elevi din școlile din Sălaj, precum și

cadrele didactice și organizatorii au

din școlile parteneriate din Csenger

ținut un discurs scurt în care au urat

și Balassagyarmat din Ungaria, au

mult

la

dat dovadă de talent, de dedicație

recitare și și-au reamintit de anii

și de dezvoltare personală, în cazul

trecuți, când am avut ocazia să ne

concurenților care au participat și

întâlnim față în față. În speranța că

în anii trecuți.

succes

concurenților

3

După ce s-a încheiat și cea de-a
doua

rundă,

juriul

s-a

categoria recitatorilor juriul a avut

retras

de făcut decizii grele, deoarece

temporar din mediul online pentru a

anul acesta foarte mulți elevi

decide câștigătorii. Între timp a fost

talentați au participat la concurs.

redat un video despre spectacolele

Elevii din școala noastră au primit

de muzică din trecut ale corului

premii speciale, mențiuni. Membrii

școlar l’Adyk, pentru a crea acel

juriului au prezentat criteriile după

sentiment care ne-a cuprins de

care au punctat elevii și și-au

fiecare dată când ne aflam în sala

evidențiat remarcile și impresiile.

festivă a școlii, ascultând melodiile

La final, organizatorii au mulțumit

îndrăgite de toată lumea.
Când

această

pauză

spectatorilor pentru participare și
s-a

pentru

terminat, juriul s-a întors pentru a

atenție,

evenimentul a luat sfârșit.

comunica verdictul. În prima parte
au

fost

anunțați

după

câștigătorii

concursului de arte plastice. În

Módi-Ősz Dóra
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care

al doilea cadru
te uiți prin geam
și vezi aglomerația de lumini
care îți dilată pupila
nu e ceva de care să te temi
nu e întunericime de care să fugi
e calmitate amestecată cu grafit
nuanțe de stări
care îți relaxează creierul încărcat
cu tabele si poziții
îți amintești de atingeri ale degetelor
ce provoacă scurtcircuit și bâlbâială
focus pe roșu și verde
fără să îți pese de găuri în asfalt
oraș lipsit de mișcare
izbiri, priviri în gol și zecimale
nostalgie în cea mai pură formă
Raul Cozlean
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„ADOS CRÉATIFS, ACTIFS ET RESPONSABLES POUR UNE
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE”,
NR. DE REFERINȚĂ 2020-1-BG01-KA229-079132
PROIECT ERASMUS +
CREATIVITATE FĂRĂ LIMITE ŞI RESPONSABILITATE
PENTRU PROBLEME DE MEDIU
Erasmus+ este programul
prin

care

Uniunea

„Silvania”, Şcoala School « St. St.

Europeană

Cyril and Methodius » din Bulgaria,

sprijină educația, sportul și tineretul

Agrupamenteo

și, combinând șapte programe

Carregal do Sal – Portugalia și

anterioare,

oportunități

Liceo Statale Carlo Troya – Italia.

pentru o gamă largă de persoane și

Proiectul se va desfășura pe o

organizații.

perioadă de 3 ani (2020-2023)

oferă

de

Escolas

de

Proiectul nostru Erasmus

conform contractelor de finanțare

„ADOS CRÉATIFS, ACTIFS ET

semnate de școlile beneficiare și

RESPONSABLES POUR UNE

CENTRUL

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE”,

RESURSELOR

coordonat de partenerul bulgar,

Bulgaria.

reunește 4 licee: Colegiul Național

DE

DEZVOLTARE
UMANE

din

Prin proiectul nostru ne
dorim să creștem numărul elevilor
implicați în activități de voluntariat
pentru dezvoltarea abilităților lor în
antreprenoriat civic, democratic și
social. Pentru atingerea acestui
obiectiv, elevii fiecărei instituții vor
participa la activitățile proiectului în
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cadrul unui ONG fictiv, asociație

Atelier – ghivece de legume –

care va lupta pentru protecția

răsaduri

mediului.
Anul precedent a fost un an
plin de activități în fiecare școală
parteneră. Am reușit să creăm în
fiecare școală o Asociație pentru
protecția

mediului.

noastre,

deși

Asociațiile

sunt

fictive,

funcționează ca adevărate ONGuri cu un Președinte, un statut,
membri,

voluntari,

cu

Adunări

Generale și cu 4 proiecte majore
Grădina de legume organice

bazate pe principalele teme ale
mobilității. De anul trecut și până
acum am avut activități centrate pe
două teme principale: „Hrană din
natură pentru toți” și „Reciclare
creativă” iar luna aceasta am
început

să

lucrăm

la

tema:

„Protecția incendiilor pădurilor”.
În cadrul proiectului „Hrană
din natură pentru toți”, am avut
activități desfășurate la nivelul
liceului nostru cu elevii responsabili

Roadele grădinii

și voluntari.
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În
„Reciclare

cadrul
creativă”,

proiectului
am

avut

activități desfășurate la liceu cu
elevii responsabili și voluntari.
Atelier – pom de Crăciun ecologic

Atelier de gătit

Atelier eco – decorațiuni de
Crăciun
Târg cu produse bio din grădina
noastră de legume bio
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Colțul Erasmus +

Atelier eco – decorațiuni de
Crăciun

Atelier eco - Francofonie

Ateliere ecologice și târg ecologic

Elevii și profesorii de la
liceul

nostru

au

reușit

să

organizeze activitățile de până
acum în colaje cu QR-uri care duc
la

fotografiile

activităților.

Vă

invităm să scanați codurile QR
pentru
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a

accesa

linkurile

cu

descrierea

fiecărei

activități

și

fotografiile. Puteţi găsi colajele

Chiar dacă mobilitatea nu a

actualizate pe pagina noastră de

putut fi realizată, colaborarea dintre

facebook

profesorii și studenții echipelor

https://www.facebook.com/Erasmu

internaționale ale proiectului a fost

splusCreactif, pe site-ul nostru

posibilă

https://adoscreatifserasmu.wixsite.

decembrie 2020 și 2021 și în mai

com/erasmusplus

2021,

sau

pe

în

lumea

am

virtuală.

avut

În

întâlniri

twinspace al proiectului nostru

transnaționale

eTwinning

platforma Zoom. În cadrul acestor

https://twinspace.

etwinning .net/124088/home.
Mobilitățile

nefinanțate

pe

întâlniri, elevii și profesorii au făcut

planificate

prezentări

despre

școlile

și

pentru anul școlar 2020-2021 și

regiunile lor, pădurile lor, dezbateri

pentru primul semestru al anului

și jocuri didactice online pe tema

școlar 2021-2022 nu au putut fi

mediului. Participanții la aceste

realizate din cauza pandemiei de

întâlniri au folosit limba franceză ca

COVID 19 și au fost amânate

limbă de comunicare, ceea ce i-a

pentru semestrul II. Prin urmare,

motivat pe elevi să învețe limba

pregătim prima mobilitate care va

franceză mai serios.

avea loc în Bulgaria în luna mai și
o a doua mobilitate care va avea
loc în iunie, în România. Sperăm că
mobilitatea noastră va avea loc și
că vom

putea trăi

experiența

Mihaela-Anca Turcu , profesor

Erasmus+.

de limba franceză
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regăsire

poți duce-n tine atâtea amintiri
care adânc strigă-n mine,
strigă-n ea,
strigă-n toți semenii mei?

am văzut scrisorile trimise,
le-am citit de la cap la coadă,
de la coadă la cap
fix ca pe o glossă
și mă gândeam ce distanță e între noi,
distanță de un cuvânt,
un bocet și o mirare.

visez la o singură revedere,
la o întâlnire între înger și demon,
când cerurile se deschid
și cazanele cu zmoală fierb feroce
în ticăitul de ceas sobru
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să stăm întinși sub tei
și să-mi spui ce e amorul:
o dorință, un adio, vre-un poet?
în freamătul de codru dispari
și mă lași să te simt
prin nopți tăcute

și zile pline de melancolie,
iubind în taină tot ce-i mai frumos

mi te-au luat de aici,
luceafăr blând,
și totuși trăiești în mine

mă uit uneori seara spre tine,
cum cobori spre noi,
mirat fiind că
la steaua care a răsărit,
e o cale atât de lungă.
Raul Cozlean
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Asociația Elevilor ”Iuvenis”

Din Asociația „Iuvenis” fac parte
opt elevi ai școlii noastre, din
diferite

clase.

Consiliul

de

conducere este alcătuit dintr-un
președinte, un vicepreședinte, trei
referenți cu diferite cercuri de
responsabilități și trei elevi ai cărui
rol este de a învăța cum să
conducă asociația pentru ca în
viitor ei să poată ducă mai departe
Asociația

Elevilor

„Iuvenis”

activitatea noastră.

(iuvenis= tineret în latină), sau în

Cel mai recent proiect al nostru,

maghiară ”Iuvenis” Diákszövetség,

poate cel mai reușit până în

prescurtat și Idisz, a fost înființată

prezent, a fost o vizită la orfelinatul

pe data de 28 mai 2021, și

Bethesda din Jebucu, unde ne

activează de atunci în rândul
elevilor

maghiari

ai

așteptau copii fantastici. Suntem

Colegiului

foarte

Național „Silvania”.
Asociația

mândri

noastre,

noastră

deoarece

elevii

școlii

am

strâns

tot

aproape 120 de cutii pline cu

posibilul pentru a aduce culoare

cadouri în cadrul acțiunii caritabile

vieții

”Cutie

studenților

și,

face

de

pe

lângă

de

pantofi”.

Datorită

învățat, pentru a avea ocazia de a

cooperării elevilor, am reușit să

participa la programe interactive.

facem mai fericiți 67 de copii pe 3
decembrie, când noi, consiliul de
13

conducere al asociației, împreună

dar suntem siguri că aceasta nu a

cu

fost ultima noastră întâlnire, vom

directorul

noastre,

adjunct

Turdean

al

școlii
și

continua să păstrăm legătura cu ei

limbă germană

și să-i ajutăm în orice mod putem.

Simon Amália, am dus cadourile la

Acesta este momentul în care se

orfelinat. A fost o plăcere să vedem

manifestă puterea unirii, caz în

acei ochi strălucitori, dar a fost o

care nu contează decât iubirea

fericire și mai mare pentru noi să

altruistă. Le mulțumim elevilor de la

găsim imediat o voce comună și să

școala noastră pentru ajutor și

petrecem o după-amiază jucându-

suntem încrezători că ne putem

ne și cântând împreună.

baza pe ei în viitor.

profesoara de

Katalin

Am râs și am vorbit mult, am aflat
multe unii despre alții și am avut cu

Módi-Ősz Dóra

toții o mulțime de experiențe noi. A
fost greu să ne luăm rămas bun,
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turneu

mingea rupea o secundă din linia de tușă
și intra în teren

mă prefac că nu s-a întâmplat nimic și continui jocul
servesc

alerg în teren sperând să prind lovitura de grație
cu care să trezesc o tribună dintr-o tensiune a acelor de ceas
precizie glorioasă

dau în fileu mingea și tai aerul cu racheta care zboară în terenul advers
alunec perplex

încerc să găsesc o tactică
dar schimbul de mingi devine tot mai intens
uit de transpirația care cade alene pe mânerul puștii
și sunt doar eu cu mingea

un gest jubilator pentru fiecare lovitură cu vârful pantofului în zgura arsă

nu-i vreo scenetă celebră
așa-i în viață
15

Raul Cozlean

Problema răului în concretul cotidian

În viața de zi cu zi suntem puși în
fața

unor

decizii,

deciziilor,

nemaifiind

loc

de

uneori

penumbre, de întrebări, de relativ.

de

o

Totul ar fi un punct terminus al unei

importanță ieșită din comun. De-a

afirmații seci. De exemplu, privind

lungul vieții sale, omul este o sumă

din unghiul absolutului obținerea

de

mai

unei note mici la un examen

interesantă este că nici măcar o

reprezintă un eșec abominabil.

alegere nu va fi una definitorie, o

Analizând

pecete după care vom putea fi

profunzime, o notă mică la un

identificați.

Dacă fac o faptă

examen reprezintă un eșec, dar nu

vătămătoare nu înseamnă că voi fi

unul absolut. Acest eșec poate

identificat întotdeauna ca fiind un

trezi în noi o mobilizare fascinantă

om rău. La fel în cazul în care ajut

pentru

un seamăn, nu înseamnă că voi fi

următorul examen. Ajungem la

identificat pentru totdeauna ca fiind

concluzia că binele poate lua

un om milos.

naștere

nesemnificative,

decizii.

alteori

Partea

cea

propoziții

ființe umane tindem să credem că

rău

și

mult

la

viceversa.

seci,

lumea

se

care în componența lor au virgule,

bună. Dacă vom ajunge să privim
prisma

din

mai

în

transformă în enunțuri melodioase

o faptă este absolut rea sau absolut
prin

învăța

mai

Potrivit acestei analize, din niște

Problema este următoarea: ca

lucrurile

a

problema

semne de exclamație, semne de

acestei

întrebare, puncte de suspensie și,

concepții, atunci vom deveni un soi

bineînțeles, puncte terminus.

de dihotomii cu două picioare care
ar hotărî în mod tranșant luarea
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Și atunci, dacă există acest

egoismul. Tot ce vom decide pe

fragment de relativ, cum de există

parcursul casantei noastre vieți

răul și de ce suntem împinși natural

este construit pe ideea de a ne

spre a-l face? De ce suntem

clădi o viață cât se poate de bună

predispuși, noi oamenii, la a face

pentru noi.

rău și de ce ne fascinează subiectul

Eșecul de care vorbeam mai

răului?

devreme

este

consecința

În primul rând, doresc a sublinia

respingerii efortului de a ieși din

faptul că problema răului și a

zona de confort, în acest caz, de a

binelui are ca punct de sprijin

învăța. Nota mică primită la un

libertatea. Un foarte bun eșafodaj

examen

pe care se sprijină ideea de

obiectivului.

libertate este, după cum spune

conchide că egoul se simte lezat de

Andrei Pleșu, ,,posibilitatea de a

eșec și că va face tot ce îi stă în

alege între bine și rău cu riscul

putință să șteargă insuccesul de pe

implicit de a alege răul”. Suntem

tabla vieții. Egoul se simte cu

lăsați, în teorie, să luăm decizii fără

adevărat zdruncinat când intervine

să fim constrânși de cineva. Un

un rău palpabil, un rău care

lucru cu totul fulgurant este că

îngheață și distruge toată siguranța

deciziile pe care le luăm au la bază

înmagazinată. Când simți eșecul
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reprezintă
Analizând,

ratarea
putem

pe propria piele vei avea o viziune

problema eludării adevărului este

cât se poate de lucidă asupra

incapacitatea noastră de a suporta

lucrurilor

că

odată

cu

propriile decizii, opinii, idei și așa

o

stare

de

mai departe. Îl mint pe Ion că i-am

introspecție, o luciditate ajunsă la

pierdut creionul pe care m-i l-a

zenit. Deschizi ochii, realizezi că ai

împrumutat

picat într-o prăpastie adâncă și

faptul că nu am avut grijă de

încerci să scapi din ,,ghearele

creionul său și pentru a evita o

ratării’’.

anumită consecință a neatenției

ratarea

pentru
vine

și

mai exotice pentru a etala un statut

nu îl putem vedea, numai în

mult mai ridicat față de cel pe care

momentul în care este produs, în
care

îl am. Ni se pare tentantă comiterea

se

acestui rău pentru că, la prima

concretizează. Se uită la noi cu
niște

ochi

precum

cei

ascunde

fost în vacanțe care mai de care

oamenii alegem răul este acela că

în

a

mele. Îi mint pe prietenii mei că am

Un prim motiv pentru care noi

momentul

pentru

vedere, reprezintă cea mai la

ai

îndemână soluție. Problema cea

gorgonelor, împietrindu-ne pe loc.

mai gravă este atunci când ne
Al doilea argument pe care

lăsăm mințiți de propria persoană,

doresc a-l diseca ține de problema

când îmi las rațiunea ghidată de un

minciunii. Petru Creția afirmă că
,,minciuna

se

află

la

rău incomensurabil, fără a-l putea

obârșia

identifica.

fiecărui rău omenesc luat în parte”.

să

materială precară. La un moment

persoane cu acordul conștiinței.

dat, rațiunea mea este sedusă de

Dar de ce alegem minciuna în locul
Răspunsul

exemplu,

presupunem că am o situație

Minciuna reprezintă înșelarea unei

adevărului?

De

ideea comiterii unui jaf, crezând că

pentru

jaful reprezintă varianta optimă
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pentru ieșirea din sărăcie. Această
dorință apare din cauza unei
proaste înțelegeri a sinelui. Ca să
pot rezolva cu adevărat o problemă
de

acest

tip

trebuie

să-mi

conștientizez adevărata valoare și
să caut soluții juste pentru a-mi
depăși condiția. Jaful în acest caz

O altă idee care mă lasă uimit

pare o cale de scăpare simplă, fără

este nevoia noastră, a oamenilor

prea multă bătaie de cap. Suntem

de rău. De ce suntem așa interesați

tentați să luăm acele decizii care ne

de scandalurile care se petrec în

par simple, care credem că ne-ar

jurul nostru?

aduce

o

imediată.

portiță
Minciuna

de

scăpare

Conflictul este la bază o formă a

reprezintă

răului

deoarece

reprezintă

metoda funestă de a discerne

dispariția,

temporară

binele de rău. În acest caz, partea

permanentă,

a

bună (adevărul) este eclipsat de

echilibrului dintre două sau mai

rău (minciuna) deoarece răul pare

multe persoane. Adică, în urma

a fi un mod salutar de a ieși din

unui conflict, unui scandal, Ion și

situații care privesc în mod direct

Gheorghe pot ajunge la un punct

atitudinea noastră. Fără o analiză

comun

amănunțită asupra faptelor pe care

restabilească

urmează să le înfăptuim vom

certați la nesfârșit. Problema nu

degenera în ființe caduce, avide de

este cearta în sine, pentru că în

succes fără efort, fără muncă.

unele situații oamenii au păreri și

și

stabilității,

echilibrul
sau

sau

pot

să

a

se

rămâne

opinii diferite asupra unui subiect și
19

în urma unei discuții pot ajunge la

difuzată la televizor: situația de

echilibrul inițial, problema este

criză.

abordarea

a

confruntarea, indiferent că e o luptă

neînțelegerii pe care o au cei doi

pentru supraviețuire, ori un simplu

oameni.

multe

schimb de replici acide. O situație

televiziuni abuzează de plăcerea

de criză este mult mai atractivă

oamenilor de a vedea scandal,

decât o situație calmă, liniștită, în

exemplele fiind nenumărate. De ce

care

suntem atât de fascinați de acest

tocmai din cauză că acest zbucium

tip de rău? Răspunsul pe care l-am

este elementul care dă dinamism

găsit are rădăcini tocmai în definiția

gândirii noastre. Răul care ,,ne

dată conflictului. Suntem fascinați

atinge” ne supune la scrutare, dar

de această instabilitate pentru că

agitația și tumultul care nu ne

reprezintă o situație ,,excepțională”

afectează direct, ne oferă un bun

dintre două persoane, în care nu

subiect de discuție cu ceilalți, de

suntem implicați în niciun fel. Puțini

bârfă.

celor
Azi,

tot

din

jur

mai

oameni au această capacitate de a
Antice,

oamenii

care

mai

arhicunoscutul

intense

este

vedem

inexistent,

stabilește între bine și rău și

se

beneficiul acestei ambivalențe care

înghesuiau să vadă lupte care mai
de

tumultul

să

Închei subliniind echilibrul ce se

ignora scandalul. Încă din perioada
Romei

Vrem

ancorează entitatea umană în real.

în
De-a lungul existenței noastre

Colosseum.

căutăm confortul, o stare de liniște,

Scandalul s-a transformat într-o

de echilibru continuu. Încercăm să

unealtă prin care este înfăptuit

atingem o stare de bine absolut. Ca

divertismentul. Există ceva comun

să

între lupta contra fiarelor nemiloase

putem

echilibru,

purtate de gladiatori și o altercație
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atinge

trebuie

starea
să

avem

de
în

vedere discernerea binelui de rău.

problemei pentru a scăpa de ea.

Cu alte cuvinte, nu putem să

Trebuie să

discutăm de bine fără să avem în

răului, nu și excluderea totală a lui

vedere răul. Dacă am putea avea

din structura unei situații. Când

starea de echilibru, fără o căutare,

inevitabil ne ies în cale eșecul,

fără momente de nesiguranță nu

insuccesul,

am putea înțelege cu adevărat ce

obstacole, trebuie să le acceptăm

reprezintă binele și ce reprezintă

și să căutăm o soluție justă și

răul. Andrei Pleșu afirmă: ,,Cum ar

eficientă

fi o lume în care nu mai e nevoie să

problemelor. Trebuie să vedem

cauți, nu mai e nevoie să reziști, nu

întotdeauna posibilitatea eșecului,

mai e nevoie să te întrebi, nu mai e

nu să privim insuccesul ca pe un

nevoie să te lupți: o lume entropică.

lucru fatal.

Așa ar arăta moartea termică a
armonie,

la

o

vederea

și

alte

rezolvării

predispoziția naturală a omului la

potrivire

comiterea răului din cauza condiției

desăvârșită, dar nu trebuie să
excludem

dauna

eludarea

În concluzie, având în vedere

vieții omenești”. E bine să tindem la
o

în

încercăm

umane, consider că, răul este mult

întrebările, scrutarea,

mai fascinant decât binele, răul,

analiza din tot acest ansamblu.

impuritatea, căutările și neliniștile

Răul este cea mai eficace formă de

reprezentând primul pas în drumul

a ,,activa” mecanismul gândirii

spre ordine.

deoarece intervine în mod natural o
Raul Cozlean

stare de căutare, de examinare a
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lucid

balustrada de lemn sfârtecată de două consoane și o vocală
cădere liberă grațioasă

în mahmureala de un rece nemernic găsești
gheare de leopard flămând
apă rece de munte ce curge neîncetat
capse-n măsele
moment total de luciditate

treci prin câmpul de urzici
cu bale la gură ca și un sălbatic speriat
ce atinge cu ochiul stâng o aripă de vultur
eliberare

sugrumi cu cabluri de date
tot ce-i mai nevrednic de rostit
și te ascunzi prin codrii de spini încărcați electric
de la centrala părăsită de cei trei angajați delăsători
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