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Elevi br`ileni, candida\i la
Parlamentul European al Tinerilor
Neguvernamental`, apolitic`, cu
caracter nonprofit! A]a s-ar putea
caracteriza Asocia\ia „Anima Caste”,
reprezentat` de prof. Negoi\` Cornelia,
în calitate de pre]edinte, dar ]i de membrii
fondatori,cadre didactice ]i elevi din
înv`\`mântul liceal br`ilean. Având ca
scop sus\inerea financiar`, material` ]i
moral` a tinerilor afla\i în risc social, ap\i
de performan\`, în vederea optimiz`rii
integr`rii lor socio-profesionale,
Asocia\ia s-a implicat ]i în ajutorarea
grupului de elevi înscri]i pentru a
participa la Sesiunea Regional` de
selec\ie Muntenia 2009, pentru
Parlamentul European al Tinerilor.
Aceast` sesiune va avea loc la Eforie Sud
în perioada 8-10 mai 2009 la care vor
participa cinci echipaje (a câte 11
persoane) din care vor fi selec\iona\i 18
tineri pentru Sesiunea Na\ional` de la
Oradea din 25-27 septembrie 2009.
Trebuie men\ionat c` astfel de sesiuni
mai sunt organizate ]i în Moldova ]i
Transilvania. Lupta este strâns` fiindc`
la Selec\ia Na\ional` vor fi ale]i 16
delega\i care s` reprezinte România la
Parlamentul European al Tinerilor la
sesiunile interna\ionale de prim`var`.
Grupul tinerilor br`ileni este alc`tuit
în mare parte din elevi de la Colegiul
Na\ional „Gheorghe MunteanuMurgoci” (Dima Mihai, Pascu Anca,

Cojocea Lumini\a, Grosu Roxana,
Glavan M`d`lina, B`dulescu Cosmin,
Butea Raluca, Stroe Roxana, Vale Elena,
Andrei Irina) ]i o elev` de la Liceul de
Arte „Hariclea Darclee”, ace]tia
reprezentând zece politicieni ]i un
muzician.
„Înainte de selec\ia regional` s-a
efectuat o preselec\ie în Muntenia,
deoarece erau foarte multe echipaje din
sudul României dornice de participare,
precizeaz` cu seriozitatea-i caracteristic`
Mihai Dima, unul dintre membrii
echipajului, dar ]i membru fondator al
Asocia\iei „Anima Caste”. Pe baza fi]elor
de aplica\ie individuale ale membrilor am
fost evalua\i ]i, spre bucuria noastr`, ale]i
pentru a participa la Sesiunea Regional`.
Principala condi\ie a fost cunoa]terea
limbii engleze la un nivel care s` permit`
comunicarea fluent` cu ceilal\i
„politicieni”, întrucât evenimentul va fi
sus\inut în întregime în englez`. Mul\i
dintre membrii echipajului nostru sunt
fie olimpici la englez`, fie posesori ai
unui certificat interna\ional de limba
englez`. Trebuie remarcat c` „politicienii
br`ileni” au o activitate extra]colar`
bogat` ceea ce le-a permis s` capete o
important` experien\` în rela\ionarea cu
oamenii, în vederea cunoa]terii lumii în
care tr`im ]i a valorilor europene
promovate ast`zi. O alt` condi\ie a fost

Curs de dezvoltare
personal` ]i profesional`
Casa Corpului Didactic Br`ila
organizeaz` periodic programe de
formare continu` pentru personalul din
înv`\`mântul preuniversitar în vederea
asigur`rii calit`\ii actului educa\ional.
De curând s-a încheiat cursul
„Dezvoltare personal` ]i profesional`”
cu durata de 24 de ore. Publicul vizat cadre didactice de toate specialit`\ile.
Prof. Popa Rodica – C.J.AP. Br`ila,
formator al cursului, sus\ine necesitatea
ca “fiecare dasc`l s` se aplece mai mult
spre cunoa]terea de sine, s` parcurg`
mental linia vie\ii, identificând
momentele pozitive ]i negative care lau influen\at în dezvoltarea personal`.
S` în\eleag` temerile ]i blocajele ap`rute
în contexte diferite, s` descopere rolul
“etichetelor” (pozitive sau negative),
care le-au marcat existen\a la un moment
dat. Cunoscându-te pe tine, vei fi de
ajutor ]i elevilor t`i!”
Ce înseamn` a consilia? Cine poate
fi consilier? Au nevoie elevii de
consiliere? Aceste aspecte au f`cut
subiectul activit`\ilor demarate de prof.
Ro]ca Georgeta, consilier în carier`
Liceul “Mihail Sebastian”, al doilea
formator al cursului. “Fiecare elev are
personalitatea sa ]i fiec`ruia trebuie s`i vorbe]ti pe limba sa. Prin consiliere
trebuie s` venim în sprijinul elevilor
pentru a-i ajuta în rezolvarea unor
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probleme de ordin ]colar, familial,
personal. Asigurând confiden\ialitatea
întâlnirilor ]i privind cu toat`
seriozitatea “durerea” elevului, reu]ita
acestor ac\iuni garantat`,” a precizat
prof. Ro]ca G.
Cadrele didactice participante la
cursul „Dezvoltare personal` ]i
profesional`” au în\eles c`, dincolo de
faptul c` un profesor de\ine o anumit`
preg`tire profesional`, întâi de toate el
trebuie s` ]tie dac` poate iubi. Elevul
nu este o bucat` de metal pe care o po\i
modela sub puterea focului, el este un
suflet ce se supune model`rii doar dac`
simte c`ldura inimii celui ce se vrea
„gr`dinar de suflete umane”. Elevul nu
este un sac în care se poate arunca orice
informa\ie, el este fiin\a care gânde]te
]i asimileaz` cu pl`cere doar dac`
profesorul a înv`\at s`-l priveasc` direct
în ochi, dar nu sfid`tor, dac` ]tie s`-l
asculte, dar ]i s`-l în\eleag`, dac` poate
s`-i fie prieten ]i sprijin la nevoie.
Un curs util, bine realizat, cu
formatori competen\i care ]i-a atins
obiectivul major, acela de a-l ajuta pe
profesor s` se cunoasc` mai bine pe el
însu]i întru cunoa]terea celorlal\i. S`
nu uit`m c` pân` ]i Socrate spunea:
“cu cât înv`\ mai mult cu atat îmi dau
seama cât de pu\ine ]tiu!”
Angela BURTEA

S@mb`t`, 25 - Mar\i, 28 aprilie
plata taxei de participare, în valoare de
50 de Euro pentru fiecare persoan`,
reprezentând masa ]i cazarea
participan\ilor pe durata evenimentului,
în total 550 de Euro. Pentru sus\inerea
financiar` de care am beneficiat, a] dori
s` aduc mul\umiri Asocia\iei „Anima
Caste” care ne-a ajutat cu 350 de Euro,
apoi Firmei „SC RUX-ROM SRL” care
ne-a oferit 150 de Euro ]i Ziarului
„Obiectiv” care ne-a pus la dispozi\ie
suma de 300 RON. Trebuie ]tiut c`
evenimentul este organizat de Funda\ia
EYP România care func\ioneaz` sub
egida Parlamentului European al
Tinerilor ]i al Consiliului Europei înc`
din 1997, cu rezultate foarte bune ale
delega\ilor români la sesiunile
interna\ionale. Fiindc` la Sesiunea
Na\ional` EYP vor participa doar
participan\ii ale]i de juriu, vom face tot
posibilul s` ne prezent`m cât mai bine în
sus\inerea temei, în speran\a c` din
rândurile noastre vor fi selecta\i cât mai
mul\i delega\i pentru etapele viitoare.”
Indiferent de rezultatul ob\inut,
„politicienii br`ileni” vor deveni membrii
EYP România ]i vor avea posibilitatea
s` participe la diverse evenimente
(na\ionale, regionale, traininguri,
forumuri etc.). În speran\a c` izbânda va
fi de partea lor, s` încerc`m s` le fim
al`turi gândindu-i de bine, iar cine
dispune de resurse financiare poate
continua sponsorizarea acestor tineri
pentru biletele de transport.
Angela Burtea

Ast`zi, 25 aprilie, la Ianca,

Ziua Veteranilor
de R`zboi
Prim`ria ora]ului Ianca, Muzeul Ianca
]i Funda\ia “B`la]a” organizeaz` ast`zi,
25 aprilie, “ZIUA VETERANILOR DE
R~ZBOI”. Manifestarea este g`zduit` de
Muzeul Ianca, [ncep@nd cu ora 10.00.
La aceast` activitate au fost invita\i to\i
veteranii ]i v`duvele de r`zboi din ora].
Vor avea loc evoc`ri de r`zboi, prezent`ri
de filme documentare, depuneri de
coroane de flori la Monumentul ]i Aleea
Eroilor, un program artistic prezentat de
elevi ai Grupului }colar “Nicolae
Oncescu” Ianca. (Em. DOBRESCU)

Lansare de carte la Cercul
Militar

“Simple propozi\ii”
Corneliu Flueraru
Cercul Militar Br`ila ]i Editura Zeit v`
invit` mar\i, 28 aprilie, ora 17 la lansarea
celui de-al VIII-lea volum al c`r\ii “Simple
propozi\ii” de Corneliu Flueraru.
Despre aceast` nou` carte vor vorbi
poetesa Corina Moroianu, preotul
Traian Maz`re ]i directorul adjunct al
Editurii Zeit, dna Gina Moldoveanu.
Evenimentul g`zduit de Cercul Militar va
fi moderat de col. (r) Petru Gur`u.
Luiza ARSENI

Men\iune pentru Br`ila
la Olimpiada Na\ional`
de Geografie
{n perioada 11-16 aprilie, la Satu
Mare s-a desf`]urat faza na\ional` a
Olimpiadei de Geografie, la care au
participat 300 de elevi din clasele VIIIXII, din toate jude\ele \`rii, 42 de
profesori [nso\itori ]i 40 de profesori,
membri ai Comisiei Na\ionale.
Jude\ul Br`ila a fost reprezentat de
un grup de 6 elevi de la Colegiul
Na\ional “Gh. M. Murgoci”, preg`ti\i
de profesorii Stelu\a Dan ]i Gabriel
Pascu ]i [nso\i\i de dna profesoar`
Simona Novac, de la }coala Cazasu.
{n cadrul acestui concurs elevii au
sus\inut o prob` teoretic`, urmat` de o

aplica\ie practic` pe teren, [n jude\ul Satu
Mare, dup` care au sus\inut o alt` prob`
scris` din observa\iile de pe teren.
Dintre elevii br`ileni, Alina Horne\
a reu]it s` ob\in` o men\iune cu nota
7,95, ocup@nd locul 8 [n clasamentul
na\ional. De [ntreaga organizare ]i
desf`]urare a olimpiadei au r`spuns
prof. univ. dr. Mihai Ielenicz de la
Universitatea Bucure]ti ]i dl prof. univ.
dr. Nicolae Ilinca, inspector general [n
cadrul Ministerului Educa\iei, Cercet`rii
]i Inov`rii.
Luiza ARSENI

Cet`\eni de onoare ai Br`ilei

Nicolae Carandino
Scriitorul ]i publicistul br`ilean Nicu Carandino a fost unul
dintre victimiza\ii memorialului durerii, arestat f`r`
menajamente ]i condamnat dup` un simulacru de judecat`, [n
cadrul procesului de operet` al frunta]ilor Partidului Na\ional
|`r`nesc, al`turi de Iuliu Maniu ]i Ion Mihalache. Nicu
Carandino, n`scut la Br`ila pe 20 iulie 1905, cronicar dramatic
]i plastic incisiv, om de o aleas` cultur` clasic`, publicist de
anvengur`, elev al Liceului Nicolae B`lcescu, licen\iat [n Drept la Bucure]ti ]i cu
studii de doctorat la Paris, va fi condamnat la 9 ani de temni\`, pe care-i va petrece
[n [nchisorile din Gala\i, Bucure]ti, Sighet ]i apoi cu domiciliu for\at la Rubla ]i
Bumb`cari, [n B`r`gan, p@n` [n 1962.
Dup` debutul publicistic [n 1930, [n Fran\a, Nicu Carandino va semna [n
reviste ca Reporter, Azi, Lumea rom@nesc`, Diminea\a, Credin\a, Cuv@ntul sau
va conduce gazetele Facla [ntre 1930-1938, ori Rampa [n 1941, ]i Bis, [ntre
1942-1946. Este vicepre]edintele Uniunii Ziari]tilor Profesioni]ti, [ntre 19381944, director al Teatrului Na\ional din Bucure]ti ]i director general al teatrelor ]i
operelor [n 1945.
Ca scriitor debuteaz` [n 1939 cu Via\a de glorie ]i pasiune a marii c@nt`re\e
Darclée ]i, dup` lunga [ntrerupere cauzat` de anii grei de temni\`, va mai publica
De la Electra la Dama cu Camelii, Autori, piese ]i spectacole, Actori de ieri ]i de
azi, Radiografii teatrale sau Teatrul a]a cum l-am v`zut [ntre anii 1971-1986.
Volumele de memorii De la o zi la alta reprezint` prin autenticitatea lor... o
m`rturie conving`toare despre o epoc` ]i o existen\`.
Prin Hot`r@rea Nr.72 din 1 septembrie 1995, scriitorul Nicu Carandino a fost
declarat Cet`\ean de Onoare al Br`ilei.
Dumitru ANGHEL

Note
de lector

“Intrarea [n singur`tate”

Nimeni, dintre poe\ii ]i prozatorii de la
mal de Dun`re, care “au b`tut la poarta”
consacr`rii literare, nu l-au iubit cu at@ta
respect ]i patim` pe maestrul metaforei limbii
rom@ne, F`nu] Neagu, cum l-a iubit, adorat
]i idolatrizat poetul br`ilean Ion Musta\`;
poate doar cel`lalt “menestrel” al B`r`ganului
]i al Dun`rii de Jos, Aurel M. Buricea, s`-]i
dispute [nt@ietatea [n materie de “dragoste”
]i respect pentru Maestrul creator al
“frumo]ilor nebuni” de la “Cantonul p`r`sit”
]i din B`l\ile Br`ilei lui Terente.
De altfel, nici maestrul de la Gradi]tea ]i
din josul Siretului nu l-a l`sat pe Ion Musta\`
“s` zburde” cu “herghelii” de epitete,
metafore ]i “zurg`l`i” de rime f`r` acoperirea
calit`\ii, a exerci\iului liric ]i a unei “ars
poetica”, din care s` ias` [nving`tor, competent ]i autoritar, Poetul, mesager al artei,
al unui mesaj pragmatic, conving`tor.
“|i-am citit volumul DROPII {N
AMIAZ~, drag` Ioane, ]i m-am bucurat
pentru tine. Se scutur` [n vremurile de
acum, de basm ]i de rou` ale Br`ilei… E]ti
o dropie [n amiaz` de toamn`, [n umbra
p`durii desfrunzite se deslu]esc, cu p`cate
negre ]i primejdii bolnave, siluetele
v@n`torilor, dar nimic nu te mai sperie… Pe
noi ne vor am`gi mereu fantasmele din val
dup` val ]i ropotul din ad@ncul p`m@ntului
umblat de c`ru\ele Br`ilei”, [i va trimite
[ncurajator ]i elegant g@nduri F`nu] Neagu
printr-o “scrisoare” lui Ion Musta\` la
editarea volumului s`u, “Dropii [n amiaz`’.
Sau, se va acorda, pe aceea]i und`
melancolic` ]i trist`, cu “elevul” s`u aflat [n
deriv` sufleteasc` pe “Cor`bii pierdute”,
afirm@nd solidar c` “Ion Musta\` ]i-a pierdut
cor`biile pe m`rile verzi ale copil`riei. A
fost n`scut s` ajung` armator de iluzii, a
d`ruit Dun`rii un copil ofi\er de corabie
sub\ire ]i dulce, n-a fost bogat, nu va fi
niciodat` miliardar, ]i din nefericire []i va
sf@r]i, romantic ]i inutil, destinul [n cupa
unui mac, pe negru-albastru potirului
dumnezeiesc cu un vin aspru. A te na]te
poet [nseamn` a fi niciodat` al t`u”; sau
lapidar, altruist, prietenesc, m`gulitor:
“Singur`tatea este imnul m@hnirii./
Singur`tatea este colegul meu Ion Musta\`/
Singur`tatea este ceea ce se cheam` talent”,
este ceea ce afirma acad. F`nu] Neagu, ca o
“litanie” a “Intr`rii [n singur`tatea” poetului,
pe coperta IV a volumului cu acela]i titlu.
A]a l-au sim\it, [nc` de t@n`r, [nchinat spre
“p`catul” poeziei, mai [nt@i Mihu Dragomir,
apoi F`nu] Neagu pe t@n`rul cu “neast@mp`r
liric”, care debuta cu versuri la ziarul
“{nainte”, [n decembrie 1954, ]i va semna
poezie la “Via\a nou`” (Gala\i), Pagini
Dun`rene, T@n`rul scriitor, Luceaf`rul,
Rom@nia literar`, Arge], Tribuna, Familia, Milcov, Ateneu, Delta, Analele
Br`ilei, Dun`rea, |ara, Literatorul,
Cronica Rom@n`…
}i, apoi, va confirma editorial odat` cu
publicarea volumelor: “Un fluviu cu nume
sf@nt”, [n 1990; “Dropii [n amiaz`”, [n 1993;
“Cor`bii pierdute”, [n 1994; “Singur`tatea
\`ranului”, [n 1995; “Intrarea [n singur`tate”,

de Ion Musta\`

[n 1996, “Viscol de toamn`”, [n 1997; “Umbra lui Terente” ]i “Sub lacrima nop\ii”, [n
1998; “Evadare din Babilon”, ]i “Melancolia
cuvintelor”, [n 2000; “S`rb`torile c@mpiei”,
[n 2001.
“Intrarea [n singur`tate”, editura
“Scriptor”, Gala\i, 1996, este cartea, care-l
plaseaz` pe poetul Ion Musta\` pe alt registru
liric ]i-i va induce o medita\ie mai grav`, pe
alte linii tematice dec@t ludicul, voio]ia pu\in
ironic`, explozia de poft` de via\` din primele
sale volume de versuri. Cu acest volum de
poezie intimist`, chiar peste limitele particulare ale genului liric, preferin\a pentru analiza
pasiunilor [i d` poetului Ion Musta\` sentimentul destinului, incapabil de controlat,
greu de admis mai ales de c`tre un ins cu o
structur` sufleteasc` vulnerabil`: “E secet`n mine ca-ntr-un pustiu,/m` str@ng de pe
drumuri ]i m` fr`m@nt,/a]tept s` mi se
r`coreasc` sufletul ]i ]tiu/c` ploaia-i pl@nsul
lui Dumnezeu pe p`m@nt” (“E seceta-n
mine”, pag. 23).
Un puternic sentiment al “finalului” biologic sugereaz` ca un leit-motiv obsesiv
triste\ea ]i-i construie]te at@tea variante
posibile, de parc` ar vrea s-o alunge
exacerb@nd-o prin sfidare: “{ntr-o via\`/
adun`m at@tea r`ni,/[nc@t ne-ar trebui/o alta
s` le vindec`m/Cine se [ncumet`/s` tr`iasc`
dou` vie\i,/ca-ntr-o poveste biblic`?” (“Cine
se [ncumet`?”, pag. 30). Exist` [n poezia lui
Ion Musta\` acumularea unei tensiuni pe
aceea]i not` dominant`, triste\ea, singur`tatea, nostalgia dup` idealuri pierdute, dup`
idealuri inexistente dar r@vnite, [nc@t poetul
[nsu]i a sim\it presiunea sentimental` ]i a
alternat acordurile grave, poetice, din
versurile construite modern, cu o voio]ie
pu\in suspect`, realizat` [ntr-un “allegreto”
prozodic de factur` folcloric`: ”C@nt` cucul
[ntr-un nuc,/fra\ilor, de-acum m` duc/unde
criv`\ul nu bate/]i nu sim\i [nghe\u-n spate./
}i se duce, ]i se duce/l@ng` soare loc sapuce/f`r` soa\`, f`r` pui,/parc-ar fi al
nim`nui”. (“C@ntec simplu”, pag. 41).
{ncerc@nd o statistic` lexical`, c@teva
cuvinte: triste\e, singur`tate, moarte,
toamn`, ca v@rst` biologic` nu ca anotimp,
b`tr@n, noapte, timpul sunt foarte des
folosite de poet, ca o expansiune a unei
psihoze, cu o frapant` simetrie a punerii [n
pagin` a poeziilor din volum.
Astfel, prima poezie, care d` ]i titlul c`r\ii,
“Intrarea [n singur`tate”, anun\` pragmatic
tonalitatea [ntregului volum: “Ast`zi intr`m
[n singur`tate/purt@nd povara sentimentelor/
pe drumul spre Marea Lini]tii/uit@ndu-ne
mereu [napoi” (pag. 5), continu` cu “M`
cheam`” (pag. 34), ca s` nu existe nicio
confuzie, pentru c` poetul era cunoscut ca o
fire optimist`, cu poft` de via\`: “Doamne,
m` cheam` Ion/cel surpat de singur`tate,/
linia vie\ii mele e lung`”, ]i se [ncheie cu un
“Epitaf” (pentru c@t mai t@rziu), pag. 57,
de]i la apari\ia acestei c`r\i poetul mai avea
de tr`it opt ani: “Doarme-aici Ion Musta\`/
ce-a gustat avid din toate,/azi e-n locul cu
verdea\`,/intrat [n singur`tate”.
prof. Dumitru ANGHEL

