
 

 

 



 

 

 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani a fost și este un liceu deschis culturii și 

promovării valorilor tradiționale populare românești în activitățile extrașcolare, în festivaluri, în 

simpozioane și concursuri la cele mai înalte niveluri. Copiii de azi sunt creatorii de mâine, iar 

cultura și arta se împletesc armonios în viața școlarilor, mai ales atunci când amândouă au ca 

punct de plecare creativitatea.  Talentele descoperite de profesorii colegiului nostru, care au 

îmbrățișat muzica și dansul popular românesc, ca o pasiune în viața de zi cu zi, s-au arătat  

dornici de  a  progresa în acest domeniu și de a fi cât mai mult promovați și  

mediatizați în sfera cultural-artistică.  

 Doresc să felicit echipa de proiect pentru inițierea acestui  

simpozion-concurs interdisciplinar (literatură, pictură și muzică)  

Simpozionul Județean „Carmen Sylva”, ediția a III-a, Botoșani, 05-08 mai 2017  

și să-i încurajez în a continua acest proiect pe termen cât mai lung. 

 

profesor CRISTINA CHIRIAC, 

   director al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Botoșani 

 

LICEUL „CARMEN SYLVA” BOTOȘANI 

(1908—1948) 

în prezent 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”  BOTOȘANI 



 

 

 

                           Introducere 

 

Un loc al iluminării intelectuale: case memoriale, monumente istorice, muzee, bibloteci, galerii de 

artă plastică și vizuală, etnografie, licee vocaționale, biserici și mănăstiri, orașul Botoșani dăinuie prin 

amintirea unor personalități care și-au pus iremediabil amprenta asupra sa: Mihai Eminescu, Nicolae 

Iorga, Ștefan Luchian, George Enescu, Preafericitul Patriarh Teoctist, Arhimandritul Cleopa Ilie și, nu în 

ultimul rând, scriitoarea Carmen Sylva.  

Am amintit de Regina Elisabeta a României, cunoscută și sub acest pseudonim, deoarece Colegiul 

Național „Mihai Eminescu” Botoșani, înființat în anul 1887, a purtat timp de 40 de ani numele Liceul 

„Carmen Sylva” (1908-1948). 

 O parte dintre activitățile școlare actuale din Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani,  

reflectate prin intermediul acestei reviste, îi vor ajuta pe cititori să-și facă o imagine despre oraşul 

BOTOȘANI al anului 2017 și despre Simpozionul „Carmen Sylva”, ajuns, în acest an, la ediția a III-a, 

şi derulat în cadrul liceului nostru. Proiectul interdisciplinar cu același nume, avizat de Inspectoratul 

Școlar Județean Botoșani, inclus în CAEJ  poziția 49, nr. 737 / 26.01.2017,  a luat naștere din dorința de a 

împleti mai multe discipline cu un scop comun: promovarea tradițiilor și a obiceiurilor străbune 

românești, în rândul elevilor și în comunitatea locală. Faptul că generația tânără de astăzi s-a arătat 

dornică de a cunoaște cât mai mult despre miturile, baladele, legendele, muzica și portul românesc a 

determinat echipa de proiect să lanseze și să gândească acest simpozion pe termen cât mai lung.  

Reacția elevilor participanți, de gimnaziu și de liceu, din diferite județe, alături de profesorii lor 

coordonatori, ne-a demonstrat încă o dată că pe teritoriul țării noastre arta populară poate fi redescoperită, 

cultivată și transmisă mai departe. Ca dovadă a acestui fapt stau acordurile de parteneriat încheiate de 

liceul nostru cu diverse instituții de învățământ din județ și din țară (București, Constanța, Baia Mare, 

Ploiești, Cluj-Napoca, Dorohoi, Tudora, Darabani, Ipotești etc.). Credem că este util ca produsele finale 

să fie cunoscute de un număr cât mai mare de elevi, profesori, părinţi, comunitatea locală, de aceea 

echipa de proiect s-a gândit să ilustreze întreaga muncă în această revistă. cât și pentru potențialii cititori. 

Pentru mine, ca profesor de educație plastică, editarea revistei Simpozionului „Carmen Sylva” nu este 

doar o provocare, ci este și o plăcere deosebită, deoarece, prin intermediul acestei publicații se poate face 

cunoscut tuturor că arta și literatura formează o armonie în viața școlarului, care își  transpune sufletul în 

muzică, cuvânt și culoare, „învățăcelul” de astăzi devenind astfel „creatorul” de mâine. 
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Profesorii organizatoritori ai acestui proiect: 

MIRELA SOPROVICI, profesor de Educație Plastică și 

Vizuală 

ANDREEA-GABRIELA SUCEVEANU, profesor de Educație 

Muzicală 

DANIELA EPURIANU, profesor de Limba și Literatura 

Română 

CARMEN – IRINA HĂILĂ, profesor de Limba și Literatura 

Română 

MIHAELA TIMINGERIU, profesor de Limba și Literatura 

Română 

TAMARA-IRINA SĂVESCU, profesor de Limba și Literatura 

Română 

 MARILENA POPESCU, profesor de Științe Socio-Umane 

 

 doresc să mulțumească doamnei directoare Cristina Chiriac și domnului director adjunct Ștefan 

Oltean, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani, doamnei inspector școlar de specialitate  

Otiliea Sandu, de la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, dar și colegilor profesori și elevilor 

colegiului pentru susținerea acordată și pentru implicarea lor în realizarea acestui proiect.  

Mulțumiri aducem, de asemenea, interpreților de muzică populară Dan Doboși, Ștefania Puiu,  

Grupului vocal „Mugurașii”, Formației „Hora”, ca și tuturor sponsorilor care ne-au sprijinit în realizarea 

și organizarea Spectacolului „Carmen Sylva”, după cum urmează: 
 

d-lui dr. ing. Valeriu Iftime, Președintele ELSACO ELECTRONIC S.R.L. 
TIPOGRAFIA  RIA 
S.C. JATEX S.A. 
S.C. LACTO SOLOMONESCU S.R.L. 
S.C. AGREMIN TRANS S.R.L. 
S.C. TERRAROM S.R.L. 
FLORĂRIA CĂTĂMĂRĂȘTI 
CASA DULCE 
Familiei URSU 
Familiei PAMPARĂU 
Familiei COBASCHI 

Îi felicităm pe toți cei care au obținul Trofeul „Carmen Sylva”, pe toți elevii premianți și 

participanți și, nu în ultimul rând, pe toți profesorii coordonatori care au avut plăcerea de a încheia 

acorduri de parteneriat cu școala noastră și de a-și înscrie elevii în concursurile simpozionului.                                                                                                                                                                                         

                                                                             

                                                                                     Profesor  Mirela Soprovici 
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LAUREAŢII EDIŢIEI 2017  

LA SECŢIUNEA  I : LITERATURĂ  

„ Cultura mea trăiește prin mine ” 
 

La secţiunile Literatură şi Traducere ale ediţiei a III-a a simpozionului Carmen Sylva, juriul a fost 

alcătuit din cadre didactice din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu şi din cadre didactice de la 

alte unităţi de învăţământ (Colegiul Naţional A. T. Laurian, Liceul de Artă Ştefan Luchian).  

Lucrările trimise de participanţi au fost, deopotrivă, interesante şi originale, dovedind interesul 

pentru cultura autentică şi pentru redescoperirea folclorului şi a miturilor, interpretate în manieră 

modernă. Lucrările au fost evaluate în conformitate cu grila specifică secţiunii pentru care au fost trimise, 

unul dintre cele mai importante aspecte urmărite fiind adecvarea la tema aleasă. De asemenea, capacitatea 

autorului de a ilustra o viziune originală asupra subiectului abordat a fost un factor important în jurizare.  

În revistă, sunt publicate lucrările trimise în format electronic şi premiate, cu precizarea că 

responsabilitatea în privinţa autenticităţii şi a corectitudinii informaţiilor le revine în întregime 

participanţilor.  

 

1. Secțiunea  DESCOPĂR – EVALUEZ - ÎMPART: 

Dimensiunea cercetare științifică 

PREMIUL I 

Mazuru Iuliana, Liceul Teoretic Grigore Antipa, Botoşani, clasa a XI-a C – LOSTRIŢA 

(Mitul lui Oedip în basmul românesc); profesor coordonator: Sănăuţanu Irina 

PREMIUL al II-lea 

Steluța Constantin, Colegiul Național Vladimir Streinu Găești, clasa a XII-a G - Mitologie, 

folclor în literatura română, Mitul Ielelor; profesor coordonator: Streinu Florina-Loredana                                         

PREMIUL al III-lea 

Viorela Soare, Colegiul Național Vladimir Streinu Găești, Dâmbovița, clasa  a XII-a G - 

Mitul Androginului în poezia ''Floare albastră'', de Mihai Eminescu; profesor coordonator: Streinu 

Florina-Loredana                                     
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MENȚIUNE 

Barbu Patricia, Școala I.Gh. Duca Râmnicu Vâlcea – Tradiții și obiceiuri la români; 

profesor coordonator: profesor învățământ preșcolar Pomană Elena Georgiana                

PREMIUL I 

Robu Aida, Colegiul Național Mihai Eminescu, Botoșani, clasa a V-a B, Legenda 

mărțișorului; profesor îndrumător: Timingeriu Mihaela                        

PREMIUL al II-lea 

Morcov Camelia-Cristina, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Botoșani, clasa a VII-a – 

Mitul strigoiului în opera literară Domnișoara Christina, de Mircea Eliade; profesor coordonator: 

Păduraru Daniela 

PREMIUL al III-lea                     

Leonte Adelina, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Botoșani, clasa a VIII-a – Cântece de 

frunză; profesor coordonator: Păduraru Daniela                   

2. Secțiunea creație „PRIN MINE ÎNSUMI“ 

Producere de text:  creații literare ale elevilor: 

PREMIUL I 

Olariu Laura-Andreea, Colegiul Naţional A. T. Laurian Botoşani, clasa a XII-a; profesor 

coordonator: Rîznic Cristina      

PREMIUL al II-lea 

Temneanu Irina – Mădălina, Liceul Regina Maria, Dorohoi, clasa a IX-a;  profesor 

coordonator: Beșleagă Mihaela                                      

 

Secţiunea TRADUCERE 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

PREMIUL I 

Spîrlea Laura, Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu, Vînju Mare, clasa a XI-a; profesor 

coordonator: Bulata Binaca; 
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PREMIUL al II-lea 

Tiutiuc Luiza, Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu, Vînju Mare, clasa a X-a; profesor 

coordonator: Bulata Bianca; 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

 

PREMIUL I 

Iordache Andreea, Colegiul Economic P. S. Aurelian, Slatina, clasa a IX-a; profesor 

coordonator: Dănciulescu Maria 

PREMIUL al II-lea 

Barbu Narcisa, Colegiul Economic P. S. Aurelian, Slatina, clasa a IX-a; profesor 

coordonator: Dănciulescu Maria 

PREMIUL al III-lea 

Iacob Andrei, Colegiul Economic P. S. Aurelian, Slatina, clasa a IX-a; profesor coordonator: 

Dănciulescu Maria 

                                                                                         Profesor  Carmen-Irina  Hăilă  

 

Consemnăm mai jos câteva dintre lucrările premiate la secțiunea  DESCOPĂR – EVALUEZ - ÎMPART: 

 

LOSTRIŢA 

(Mitul lui Oedip în basmul românesc) 

                                                           

Mazuru Iuliana, Liceul Teoretic Grigore Antipa, Botoşani 

Profesor coordonator: Sănăuţanu Irina 
   

Literatura română cuprinde nenumărate tipuri de mituri, legende sau povestiri cu caracter folcloric, 

fiecare având specificul propriu  din care se pot desprinde mai multe învăţături. Oedip şi complexitatea 

mitului său constau în faptul că omorârea tatălui este strâns legată de căsătoria mamei cu fiul ucigaş. 

Originalitatea povestirii subliniază absurditatea aparentă a celor doi p[rinţi, care se lasă influenţaţi de 

soarta ce le-a fost dată într-un mod stupid, dar care nu poate fi schimbată cu niciun preţ. Versiunea 

moldovenească a mitului lui Oedip e un basm actual ce păstrează povestirea în sine şi  reprezintă o 

oglindire a lumii noastre, sub aspectul perpetualităţii. Fantasticul legendei este dat de elementele naturale 

ce survin neaşteptat, reprezentând diverse simboluri specifice miturilor.  
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 Basmul are titlul Lostriţa. Această creatură marină, foarte cunoscută pentru numeroasele sale 

aptitudini mitice în povestirile tradiţionale româneşti, simbolizează caracterul general al coincidenţelor, 

dar mai ales a întâmplărilor tainice, neexplicabile. Încă din incipit fantasticul ]şi face apariţia sub forma 

elementelor  divine precum Sfântul Petru si Dumnezeu, ce caută  un loc unde să înnopteze. Ajungând  la 

casa unui simplu negustor pe nume Lipan, cei doi sunt primiţi, cu condiţia să doarmă afară, căci soţia 

omului urma să nască. Premeditând soarta ce urma să o aibă copilul, cei doi călători îl sfătuiesc pe 

negustor să alunge pruncul, căci e semn rău. Această prevestire a viitorului în momentul naşterii e 

obişnuită în basmele noastre. Este firească aşteptarea unei minuni din partea lor, însă destinul nu poate fi 

schimbat. Astfel, deşi constrâns de frământările ce îi mistuiau sufletul, bărbatul dă crezare vorbelor spuse 

de cei doi,  îşi ia inima în dinţi şi încearcă să îşi omoare fiul, apoi pleacă în lumea lui. Bucuria mamei a 

fost când şi-a găsit copilul încă în viaţă, luându-l şi îngrijindu-l cu toată dragostea. Auzind şi ea despre 

profeţia si soarta copilului, aceasta crede în ea doar în momentul în care văzu în vis pe cei doi bătrâni ce 

îi confirmă veridicitatea povestirilor, aducându-i dovada printr-o floare de mac înflorit în faţa casei. 

Simbolul macului reprezintă uitarea, moartea. Dacă în prezicerea oracolului, părinţii ar fi avut caracterul 

necesar să îşi păstreze ignoranţa, luciditatea, păstrarea copilului nu ar fi putut împlini profeţia deoarece 

gradele de rudenie ar fi fost ştiute, iar acţiunile viitoare imposibile. 

 Pruncul a fost trimis de către mama sa într-o copaie pe râul ce curgea în apropierea satului. Astfel, 

acesta străbate un drum al iniţierii, ce îi va schimba cu totul viaţa. Între timp, pe pământurile natale, 

Lipan si Maria ajunseră printre cei mai cunoscuţi şi bogaţi oameni. Casa cea nouă era înconjurată de stupi 

de albine, simbol al paradisului, al avuţiei. Lipsiţi de griji şi necazuri, cei doi duceau o viaţă liniştită. O 

singură supărare mai avea negustorul, aceea că sălbăticiunile pădurii îi distrugeau pământurile şi recolta. 

În zadar a încercat să le prindă. Ursul, simbol al răzbunării, are un scop important în poveste reprezentând 

un pericol iminent.  Agresivitatea lui este indiciul net al revoltei, răzvrătirii inferiorului asupra 

superiorului. Într-o zi, la casa celor doi săteni, îşi face apariţia un flăcău necunoscut ce sare în ajutorul 

bătrânilor. Luându-şi cu el armele necesare, acesta s-a pus pe aşteptat. Apariţia animalului nu îl sperie, 

băiatul acţionează imediat, îl loveşte puternic. În zorii zilei satul s-a umplut de vestea că Ion, tânărul nou 

venit nu a omorât ursul, ci pe bărbatul casei. Ca să îl încerce, acesta îmbrăcase blana de urs încercând să 

observe priceperea lui. Întocmai ca în basmul “Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă, tatăl a vrut să 

demonstreze vitejia fiului, dar contrar basmului cult, unde proba trecerii podului reprezintă pregătirea 

către viaţă, în basmul folcloric reprezintă începutul împlinirii profeţiei. 
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 Nevasta, îngrijorată de faptul că a rămas singură cu multă avere ce nu o putea administra, îl 

îndeamnă să nu plece, să nu părăsească gospodăria. Rănit apoi de adevăratul urs, a zăcut la pat multă 

vreme. Ion Adusu devine un criminal providenţial, dar nevinovat. Împlineşte astfel decretele destinului. 

Îşi aduce aminte de familie datorită unei chei deosebite şi se reîntoarce definitiv acasă. 

Mitul lui Oedip se transpune astfel în mod direct întâmplării din satul Baia. Ceea ce s-a întâmplat 

cu personajul din mitologia greacă la Theba se repetă şi în familia lui Ion.  Următorul episod din viaţa 

personajelor, este cel al fântânii săpate sub nucul din grădină. Ideea de a săpa o fântână la rădăcinile 

copacului i-a fost insuflată de către o vietate, adică de un oracol. Lostriţa, cea care i-a apărut în vis, îl 

sfătuieşte în tot drumul său. Acest peşte este substituitul Sfinxului în basmul românesc. Ea transmite un 

mesaj important lui Ion Adusu pe care acesta l-a înţeles. Nici simbolul nucului nu trebuie neglijat în acest 

context deoarece, în tradiţia grecească, acest pom este legat de darul profeţiei, iar fructul este considerat 

semn al cunoaşterii, al ştiinţei.  

După ce a fost alungat, copilul  a crescut la o mănăstire. Acolo are prima sa întâlnire cu lostriţa ce 

îl trimite pe căi greşite şi întârziate în cunoaşterea părinţilor lui, adică  îndrumându-l la o aparentă 

catastrofă. Povestindu-i mamei  cele întâmplate de-a lungul vieţii, aceasta îşi recunoaşte în final fiul şi 

oripilată de cele auzite şi de faptul că şi-a omorât propriul tată, fuge în grădină si se aruncă în fântână.  

Odată ce fântâna a fost golită, în interiorul ei, Ion văzu din nou lostriţa. După ce săvârşirea finalităţilor au 

fost înfăptuite, locul tragediei se năruie. Ion Adusu îşi strânge lucrurile şi dispare fără urmă. 

  Asemenea mitului lui Oedip, basmul aduce în discuţie faptul că soarta nu poate fi schimbată. 

Legenda lostriţei demonstrează astfel că miturile folclorice persistă şi în zilele noatre, iar învăţăturile lor 

se răspândesc în toată lumea.  

 

Bibliografie: Vasile Lovinescu, Mitologie românească; interferenţe europene 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI 

  Barbu Patricia, Școala I.Gh. Duca Râmnicu Vâlcea 
      Profesor coordonator: Pomană Elena Georgiana   

 
Sărbătoarea Paştelui este pentru români cea mai importantă din an, pentru care fiecare familie se 

pregateşte cu mult timp înainte prin postul ţinut cu atata evlavie. 

În biserica ortodoxă, oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor de Paşti prin "postul 

Paştelui" numit şi "Postul Cel Mare", post care durează 48 de zile. În mod oficial, postul începe după 

"Duminica iertării", în ziua de luni a săptămânii a 7-a de dinaintea sărbătorii de Paşti. 

Ultima săptămână din Postul Paştelui se numeşte "Săptămâna Patimilor" şi începe în duminica 

Floriilor, duminică în care se comemorează intrarea lui Iisus in Ierusalim. "Săptămâna Patimilor" 

comemorează prinderea lui Iisus, crucificarea şi moartea Lui. În acestă ultimă săptămână, multe biserici 

tin slujbe in fiecare seara, slujbe numite "Denie". De luni pana joi se comemoreaza ultima masa, 

prinderea şi închiderea lui Iisus. Ziua de joi se numeşte "Joia Mare". Vineri, numită "Vinerea Mare" se 

comemorează crucificarea şi moartea lui Iisus pe cruce. În acestă zi, se ţine "post negru", adică nu se 

mănâncă nimic. 

Deşi această sărbătoare reprezintă pentru toţi românii învierea Domnului Iisus Hristos, ea se 

sărbătoreşte oarecum diferit in regiunile Romaniei.  

Pe la sate în Moldova, există o tradiţie a spălatulului în ziua de Înviere. Se pune un ou roşu (sau 

două în unele locuri) si o moneda de argint într-un lighean peste care se toarnă apă proaspătă (neîncepută) 

de la fântâna. Toată familia se spală în apa respectivă dându-şi cu oul roşu peste obraz şi zicând : “Să fiu 

sănătos şi obrazul să-mi fie roşu ca oul ; toţi să mă dorească şi să mă aştepte aşa cum sunt aşteptate ouăle 

roşii de Paşti ; să fiu iubit ca ouăle în zilele Paştilor.” Se trece apoi moneda de argint peste faţă şi se zice : 

“Să fiu mândru şi curat ca argintul”. Iar fetele adaugă: “Să trec la joc din mână-n mână ca şi banul; să fiu 

uşoară ca şi cojile de ouă care trec plutind pe apă”. Merită încercat!     

 În unele locuri se adaugă şi busuioc ca să fi onorat precum e busuiocul. Şi unde mai pui că apa 

miroase şi mai frumos. Există zone unde, în a doua zi de Paşti, tinerii stropesc fetele, iar acestea le dau de 

băut şi le oferă daruri – se zice că nici unei fete nu-i va merge bine dacă nu e udă.   

În Maramures, în zona Lăpuşului în dimineaţa primei zile de Paşti, copiii de până la 9 ani merg 

într-un fel de colind pe la casele prietenilor şi vecinilor să anunţe Învierea Domnului şi primesc câte un  
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ou roşu. Tot acolo,  pragul casei trebuie trecut mai întâi de un baiat, ca să nu fie discordie tot restul anului 

în gospodărie. Implicaţiile sunt foarte puţin flatante pentru femei. În Bucovina, în noaptea de Înviere, 

fetele spală limba clopotului din clopotniţa bisericii cu apă neîncepută. Cu această apă se spală apoi pe 

faţă în zorii zilei de Paşti ca să fie frumoase tot anul. Băieţii trebuie să se ducă cu flori la casele unde 

locuiesc fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele le ofera un ou roşu dacă consimt sentimentelor.  

În Ţara Moţilor, în noaptea un grup de flăcăi ia toaca de la biserică şi o duce în cimitir unde trebuie 

s-o păzească să nu fie furată. Un alt grup încrecă s-o fure pentru că miza e importantă. Dacă păzitorii nu 

reuşesc şi toaca e furată, trebuie să dea de mâncare şi de băut a doua zi. Dacă cei care trebuie să fure 

toaca nu reuşesc, atunci ei sunt cei care dau de băut şi de mâncat.       

La Călăraşi, la slujba de Înviere, pe lângă bucatele pe care le aduc oamenii la sfinţit, aduc în cocoş 

alb. Cocoşii sunt crescuţi special pentru această ocazie ei vestind miezul nopţii – obiceiul spune că, atunci 

când cocoşii cântă, Hristos a înviat! Cel mai norocos este cel al cărui cocoş cântă primul pentru că e semn 

de belşug. Dupa slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oamenilor săraci. Îmi imaginez că posesori fac un fel de 

training cu cocoşii adică se duc la miezul nopţii să scuture cocoşul să nu adoarmă si să-şi facă treaba. 

    

Iar la secțiunea creație „PRIN MINE ÎNSUMI“ ( TRADUCERE—LIMBA FRANCEZĂ) :  

 

LA SŒUR DU SOLEIL 

Spîrlea Laura, Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu, Vînju Mare 

Profesor coordonator: Bulata Bianca 

 

Dans les temps anciens, à une époque très éloignée, on dit que le soleil ne brillait pas comme à 

présent, mais qu’il était un empereur très puissant, homme lui aussi dans la chair comme tous les 

hommes, et sa tête était en or. Où il partait, tout brillait autour de lui d’une lumière aveuglante, mais s’il y 

avait un obstacle à côté, soit une montagne, soit une colline ou une butte, de l’autre côté, il y avait, natu-

rellement, une lumière faible, pitoyable, noire comme le crépuscule. 

Le Soleil avait une sœur : Hélène-à-la-Tresse-d’Or. 

Cette sœur était entièrement comme lui, le corps humain, le corps de femme, et sa tête était en ar-

gent. Et elle était si belle au visage doux, aux yeux grands, avec sa grâce de vierge, que le Soleil n’a pas 
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pu résister aux impulsions de son cœur, il n’a pas pu maîtriser sa passion,  il a commencé à l’aimer et il a 

voulu l’épouser. 

Étant empereur, qui pouvait lui dire qu’il avait tort, que son fait était un sacrilège, que le frère ne 

devait pas aimer sa sœur d’amour passionné ? 

Qui en aurait osé ? 

Il ordonna qu’on fasse toutes les préparations pour le mariage, et tout fut fait rapidement, gran-

diose comme pour le mariage d’un empereur ; et le jour des noces vint. 

Mais Dieu qui ne dort pas, qui veille afin de pouvoir donner à chacun son dû, de temps à autre, soit 

d’après le cœur de chacun plus doux ou plus méchant, il n’a pas pu permettre l’infamie de l’empereur So-

leil. Il lui a parut dans le rêve, un rêve menaçant, terrible… En vain ! Et en voyant que son essai avait été 

inutile, lorsque le prêtre, forcé par l’effroi, se préparait devant l’autel à dire la messe, il a levé un affreux 

orage, il a fait entrer des tas de poussière aveuglante par les vitres brisées, sa puissance invisible a ravi la 

mariée de l’autel ; et pour que son infâme frère ne la trouve pas, il l’a jetée dans les mers profondes, méta-

morphosée en barbeau d’or.  

Quand l’orage et la poussière se sont dissipés, des gémissements ont éclaté dans la poitrine blessée 

du brillant marié, des plaintes de douleur et des malédictions de colère, et en voyant que tout était en vain, 

il s’est décidé de courir le monde, de chercher encore et encore sa fiancée ravie. 

Et si grands étaient son amour et sa hâte, qu’il partit tout de suite. 

Et il la chercha par monts et par vaux. Il fouilla toute la terre, il la courut de long en large sans la 

trouver. 

Alors il a pensé la chercher dans le ciel car peut-être son ange qu’il désirait avec tant d’amour  était 

caché par là. 

Il s’est levé. 

Et plus il se levait dans la voûte céleste, tant sa tête en or lançait plus puissamment, plus fort et 

plus merveilleusement, ne rencontrant aucun obstacle, la lumière sur le monde en bas, qui, étonné, pétri-

fié, tombait à genoux à cause de l’effroi car on voyait ce qu’on n’avait plus vu, on adorait celui qui leur 

donnait de la lumière puissante au lieu de celle faible, pitoyable et noire telle le crépuscule. 

Toute l’existence prit un autre essor, secouée de la nuit d’autrefois, ranimée, dès à présent en mar-

chant sans hésitation, les yeux dirigés vers la lumière ! 

Toutefois le Soleil voyageait vainement, vainement observait-il partout de son regard scrutateur. Il 

ne voyait rien. 
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Cependant, il regarda si passionnément, qu’il réchauffait tout l’éther autour de lui. 

Sur le chemin du ciel, pas loin, il rencontra une habitation petite mais propre, pleine de fleurs 

joyeuses et pleine de végétation, avec de la rosée sur tout, dans la basse-cour avec des volailles qui chan-

taient à qui mieux mieux, avec des chiens qui frétillaient, avec des chevaux qui se mettaient au galop, 

tous fringants, vifs et gais. 

Là c’était l’habitation de la Sainte Patronne du Dimanche. 

Le Soleil y entra et demanda si peut-être sa bien-aimée était par là. 

La Sainte Patronne du Dimanche demanda les fleurs, elle demanda la végétation, la rosée, et les 

volailles, et les bêtes… 

Aucune n’en savait. 

À peine se réveillaient-ils du sommeil reposant. 

Va plus loin, lui conseilla la Sainte Patronne du Dimanche, et tu arriveras chez mon frère le Midi. 

Il se peut qu’il sache quelque chose. 

Le Soleil versa des larmes sans nombre et, en lui remerciant pour son conseil, il s’en alla. 

Après beaucoup de marche il arriva à l’habitation du Midi. 

Personne n’y savait rien d’Hélène-à-la-Tresse-d’Or. 

…………………………………………………………………………………………... 

Le Soleil versa de nouveau des larmes sans nombre et s’en alla pour chercher plus loin, selon le 

conseil du Midi, l’habitation de son frère aîné : Amourg. 

………………………………………………………………………………………… 

 Ni là, le Soleil n’apprit rien d’Hélène.  

 Alors, parce qu’il avait voyagé trop, parce qu’il était trop fatigué, il pria Amourg de lui donner de 

l’hospitalité jusqu'au lendemain, quand il avait l’intention de fouiller la profondeur démesurée des mers. 

Et le Soleil alla se coucher.  

Mais pendant que cette pensée passa par la tête du Soleil, Dieu qui le sut aussitôt, et qui voulait à 

tout prix et pour toujours mettre obstacle à son infamie, tendit le bras et le mit dans les vagues, prit le bar-

beau de son endroit, et l’envoya dans l’immensité du ciel bleu.  

Alors, dans la nuit qui, comme un rideau noir, avait tombé avec sa puissance sombre sur le règne 

du monde, dès que le Soleil alla se coucher, sa tête en argent apparut, ronde, en répandant elle aussi de la 

lumière, une lumière plus faible, mais douce, tendre, pleine de charme et mystérieuse.  
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Et ceux qui aimaient, et ceux qui savaient chanter et mettre de beaux mots l’un à coté de l’autre, 

l’un après l’autre, qui sont telle une chanson, se glissèrent alors parmi les buissons, s’en allèrent dans les 

sentiers pour chanter, pour s’enamourer sous la lune pleine de charme et sa mystérieuse lumière.   

Autour d’elle, Hélène-à-la-Tresse-d’Or, qui fut dorénavant la Lune, trouva des milliers et des mil-

lions, et encore de millions et des milliers de petites têtes d’épingles étincelantes qui avaient été les 

larmes versées pour elle par les yeux d’or du Soleil, et qui sous sa lumière aveuglante n’avaient pas pu se 

montrer, et qui furent les étoiles qui l’entourèrent de tous les endroits, inséparables d’elle, car elles 

avaient été versées pour elle. 

…………………………………………………………………………………………...  

 (D. Stăncescu, La Soeur du Soleil, Éditions Minerva, 1970) 
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LAUREAŢII EDIŢIEI 2017  

LA SECŢIUNEA  A II-A : ARTĂ  PLASTICĂ  

„ Fantezie în lumea basmelor și a legendelor românești ” 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

Plăcerea de a picta și bucuria elevului de a transpune pe hârtie mesajul poveștilor din popor și al 

legendelor m-au determinat să cred că elevul contemporan mai are încă admirație pentru valorile 

tradiționale românești. Lumea imaginară a basmului în care trăiește orice mic artist, înainte de a schița 

personajul sau acțiunea dorită, a luat naștere prin lectură care, împletită cu dragostea pentru artă și 

concretizată prin explozii de forme și culori, rămâne în continuare pentru copilul zilelor noastre o pasiune 

cultivată pe băncile școlii.  

Chiar dacă nu mai putem vorbi atât de mult despre poveștile spuse de bunica la gura sobei, așa 

cum se obișnuia altădată, pentru că trăim într-o lume mult prea tehnologizată, totuși, datoria pe care o au 

cadrele didactice este aceea de a transmite unui număr cât mai mare de elevi plăcerea pentru artă și 

frumos, plăcerea de a încorpora într-o lucrare plastică sensibilitatea și emoția trăită de fiecare artist în 

devenire.  

TROFEUL „CARMEN SYLVA” 

Barbacariu Alexandra—Școala Gimnazială „M. Kogălniceanu”, Dorohoi, Botoșani  

(prof. coord. Clisu Adina-Georgiana) 
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La această secțiune tematica a fost variată. Fiecare elev a avut la alegere două variante de legende 

și două variante de basme românești; cu ajutorul elementelor de limbaj plastic (punct, linie, formă, 

culoare) și a mijloacelor de expresie plastică (contrast, armonie, ritm, valoare etc.) putea expune, așa cum 

își imaginează fiecare la vâsta sa: 

 o secvență,  

 un personaj din: 

 Legenda zilelor săptămânii,  

 Legenda Mărțișorului,  

 Greuceanu cules de Petre Ispirescu, 

 Capra cu trei iezi, de Ion Creangă. 

În folclorul românesc, zilele au și ele sufletul lor, ca niște făpturi, existând astfel zile femei, zile bărbați, 

zile bune și zile rele: 

Luni – e un bărbat bun, care ține cheia de la cea dintâi poartă a cerului; 

Marți – este tot bărbat, este o zi pocită, o zi rea; 

Miercuri – este reprezentat de o femeie; zi de post pentru Maica Domnului; 

Joi – este bărbat, o zi aflată sub protecția Sf. Nicolae, pentru dragoste și căsătorie; 

Vineri – este sora Duminicii, aflată sub semnul Sf. Cruci, dătătoare de viață, pentru care se și  postește; 

Sâmbătă – este tot femeie, zi nefastă, când cerul se deschide, iar morții se uită să vadă dacă au primit   

                  ceva de pe această lume; 

Duminică – este o sfântă înveșmântată în alb, care locuiește dincolo de apa sâmbetei; ziua învierii, a  

                    rugăciunii, zi solemnă, festivă și luminoasă, cea mai mare și mai frumoasă decât toate. 

SÂMBĂTA MORȚILOR 

Solomonescu Lavinia 

Coleg. Naț. „M. Eminescu”, Botoșani 

LEGENDA ZILEI DE DUMINICĂ  

Negoita Gabriel  

Colegiul „Spiru Haret”, Ploiești 

SFÂNTA  MIERCURI 

Obadă Melania 

Coleg. Naț. „M. Eminescu”, 

Botoșani 

LEGENDA ZILEI DE DUMINICĂ  

Radu D.S. Talida  

Colegiul „Spiru Haret”, Ploiești 

LEGENDA ZILEI DE DUMINICĂ  

Iftime Maria  

Colegiul Național „M. Eminescu”, 

Botoșani 
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 Mărţişorul este un simbol al primăverii, al revenirii la viaţă. La începuturi, acesta era reprezentat 

printr-o monedă, apoi s-a transformat în mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu, înşirate pe o aţă. 

 Odată, Soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit 

dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. Lumea se întristase. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai 

curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu, dar într-o zi, un tânăr 

voinic s-a hotărât să plece să salveze soarele. Mulţi dintre pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile 

lor ca să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze Soarele. Drumul lui a durat trei anotimpuri: vara, 

toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au început lupta. S-au înfruntat zile întregi până când zmeul a 

fost doborât. Slăbit de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele. Acesta se ridică pe cer înveselind şi 

bucurând lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a ajuns să vadă primăvara. 

Sângele cald din răni i s-a scurs în zăpadă. Pe când aceasta se topea, răsăreau flori albe, ghioceii, 

vestitorii primăverii. De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul rosu. Ei le oferă fetelor pe care le 

iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui 

voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii. 
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Am remarcat cu bucurie că tinerii generației de astăzi sunt interesați de basmele, legendele și  

miturile românești, prin marea diversitate de lucrări artistice trimise la această secțiune. Lucrările 

participanților au fost realizate în diverse tehnici: grafică, acuarelă, tempera, ca dovadă fiind și galeria de 

lucrări expusă în revistă. 
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       Jurizarea lucrărilor s-a realizat în ziua de 05 mai 2017. Membrii juriului :  

 Alina Păduraru, profesor de Educație Plastică la Școala Gimnazială "Elena Rareș", Botoșani  

 Talida Grunzac, profesor de Educație Plastică la Colegiul Național „A.T. Laurian”, Botoșani  

 Alina Purice, profesor de Religie la Colegiul Național „M. Eminescu”, Botoșani  

 

                au stabilit acordarea trofeului, premiilor și mențiunilor după cum urmează: 

 

1 Trofeu Carmen Sylva 

5 Premii I 

5 Premii II 

5 Premii III 

5 Premii Speciale 

1 Premiu de Popularitate (stabilit conform voturilor de pe Facebook) 

8 Mențiuni I 

8 Mențiuni II 

8 Mențiuni III 

9 Diplome de Participare 

 

 

 

              

 

Trofeele „Carmen Sylva” și lista elevilor premianți, stabilită de membrii juriului, la secțiunile: 

 ARTĂ PLASTICĂ 

 MUZICĂ ȘI DANS POPULAR 

 PREZENTARE COSTUM POPULAR 

                                pot fi vizualizate pe contul de Facebook Simpozion Carmen Sylva : 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014056778061 

                                                                                                                    
                                                                                                             Profesor  Mirela  Soprovici       
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LAUREAŢII EDIŢIEI 2017  

LA SECŢIUNEA  A III-A : FOTOGRAFIE 

„ România în prag de sărbătoare ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La această secțiune, elevii 

participanți au trimis fotografii color realizate de ei, reprezentând : 

1. Arhitectură din România  care să ilustreze satul românesc: case bătrânești, biserica 

satului, mănăstiri din România; 

2. Mâncarea  tradițională  pregătită  de  români  în zile de sărbătoare : Crăciun, Anul Nou, 

Bobotează, Paști (ex.: masa de sărbătoare cu pască, cozonac, ouă roșii etc.). 

 

 

 

 

 

 

                              

                Profesor  Mirela  Soprovici       

TROFEUL „CARMEN SYLVA” 

Purice Teodor—Colegiul Național „M. Eminescu”, Botoșani  

(prof. coord. Soprovici  Mirela ) 

 Relenschi Elena-Iulia—Șc. Gimnazială  
„M. Kogălniceanu”, Dorohoi 

clasa VI C, prof. coord. Elena Chirilă 
          Biserica Sf. Impărați Dorohoi 

Purice Teodor - C.N. „M. Eminescu”,Botoșani,  

clasa a VII-a A, prof. coord. Mirela Soprovici 
Clopotnița Mănăstirii Sf. Nicolae Popăuți, Botoșani 

Dumitraș Diana—Școala Gimnazială „M. 
Kogălniceanu”, Dorohoi, clasa a VIII-a B,  

prof. coord. Elena Chirilă 
Mâncare tradițională 

Ioniță Cătălin - Coleg. Naț. „A.T. 
Laurian”, Botoșani, 

clasa a IX-a, prof. coord. Forțu Delia 
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LAUREAŢII EDIŢIEI 2017  

LA  SECŢIUNEA  A IV-A : MUZICĂ ȘI DANS POPULAR    

„ Tradiție și artă pe plai românesc ” 

 

TROFEUL „CARMEN SYLVA” 

Ansamblul TINERE TALENTE - Liceul Tehnologic Special „SAMUS”  

Cluj-Napoca 

 (prof. coord. Braicu Rozalia și Flaviu Marius) 

TROFEUL „CARMEN SYLVA” 

Formația HORA- Școala Gimnazială Nr. 10, Botoșani, Colegiul Național 

„A.T.Laurian”, Botoșani, Liceul Tehnologic Special   

(prof. coord. Funduianu Marena, Acsinte Marinela, Amancei Mirela) 

PREMIUL  SPECIAL 

Grupul vocal „MUGURAȘII” -  

Șc. Gimnazială, nr. 1,  

Vlădeni, Botoșani 

Prof. coord.  Daniela Nica Podariu 

Profesor Andreea-Gabriela Suceveanu 19 



 

 

 

LAUREAŢII EDIŢIEI 2017  

LA  SECŢIUNEA  A V-A : PREZENTARE  COSTUM  POPULAR    

„ Mă mândresc cu ia mea !” 

Elevul participant, îmbrăcat într-un costum popular românesc dintr-o anumită zonă a țării 

(Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Banat  etc.), a prezentat și a descris părțile componente ale 

acestuia. Fotografiile și filmările video trimise de elevi ne duc cu gândul la vremurile de altădată, când 

mama și bunica aveau grijă să-și îmbrace copiii și nepoții în straie de sărbătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEUL „CARMEN SYLVA” 

Mărcuș Maria-Carmen - Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”,  

Baia Mare, Maramureș 

 (prof. coord. Buciuman Livia) 

Profesor Andreea-Gabriela Suceveanu 

PREMIUL SPECIAL și PREMIUL  I 

Isabela Pamparău și Mircea Ciobanu 

C. N. „M. Eminescu”, Botoșani  

prof. coord. Andreea-Gabriela Suceveanu 
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Spectacolul „CARMEN SYLVA” 

« muzică, folclor și voie bună » 

 

 

 

Împletire armonioasă a muzicii cu dansul. Astfel ar putea fi caracterizat succint 

Spectacolul ,,Carmen Sylva”, desfăşurat ca activitate finală în cadrul Simpozionului Judeţean ,,Carmen 

Sylva”, ediţia a III-a, în data de 08 mai 2017. A fost gândit și organizat de câțiva profesori, în spaţiul 

generos al Casei de Cultură a Sindicatelor ,,Nicolae Iorga” din Botoşani:  

 ANDREEA-GABRIELA SUCEVEANU, profesor de Educație Muzicală 

 MIRELA SOPROVICI, profesor de Educație Plastică și Vizuală 

 MIHAELA TIMINGERIU, profesor de Limba și Literatura Română 

 MARILENA POPESCU, profesor de Științe Socio-Umane 

 CĂTĂLIN—VASILE  PURICE, profesor de Religie 

Muzica şi dansul, miturile, legendele, alături de inconfundabilul costum popular reprezintă valori 

ale poporului nostru, care au luat naştere în comunitatea satului românesc de odinioară şi tocmai de aceea 

trebuie păstrate, valorificate şi transmise noilor generaţii.  
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Ilustrând valori fundamentale ale poporului român, pe scena Spectacolului au evoluat, dând 

naştere unor momente artistice memorabile: Ştefania Puiu, Dan Doboşi (manager la Orchestra 

Populară ,,Rapsozii Botoşanilor”), grupul vocal ,,Muguraşii” (Vlădeni), formaţia ,,Hora” (alcătuită din 

elevi ai Coleg. Naţ. ,,A.T.Laurian”, Şcolii Gimnaziale nr. 10 şi Liceului Tehnologic Special ,,Sfântul 

Stelian” Botoşani), Mihai Enache (elev al Coleg. Naţ. ,,M. Eminescu” Botoşani) ş.a. 

În cadrul Spectacolului ,,Carmen Sylva” a avut loc premierea lucrărilor elevilor participanţi la 

cele cinci secţiuni ale Simpozionului (literatură, artă plastică, fotografie, muzică și dans  popular, 

prezentare costum popular). În acelaşi timp, prin 

intermediul momentelor de muzică şi dans popular, 

susţinute atât de către elevii colegiului, cât şi de către 

artiştii locali şi ansamblurile folclorice care au 

evoluat în cadrul Spectacolului, a fost realizat şi un 

alt important obiectiv al acestei activităţi finale, şi 

anume promovarea portului tradiţional românesc şi a 

unor tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti. De asemenea, 

prezenţa presei locale, ca şi înregistrările foto-video ale momentelor spectacolului au contribuit la 

mediatizarea Simpozionului. 

Spectacolul desfăşurat şi calitatea lucrărilor elevilor participanţi la secţiunile-concurs ale 

Simpozionului ,,Carmen Sylva” au demonstrat încă o dată că această generaţie de copii frumoşi şi 

talentaţi este dornică de a cunoaşte, de a valorifica şi a transmite tradiţiile şi obiceiurile străbune.  

 

Prof. MIRELA  SOPROVICI  
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Ca atare, putem concluziona afirmând că scopul ediţiei a III-a a proiectului nostru a fost pe deplin 

realizat, reuşindu-se nu doar stimularea creativităţii şi a potenţialului literar-artistic al elevilor, ci și 

cunoaşterea, transmiterea şi promovarea valorilor tradiţionale româneşti, precum şi încurajarea 

conexiunilor interdisciplinare; deoarece de la cuvânt la culoare și de la imagine la sunet, domeniile 

artistice propuse de către membrii echipei de proiect (literatură, muzică, pictură, fotografie, film), se află  

într-o perfectă complementaritate.  

     Profesor Marilena Popescu 
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DAN DOBOȘI   
 Interpret de muzică populară și Managerul 
Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” 

ȘTEFANIA PUIU   
 Interpret de muzică populară  și  

profesor de Educație Muzicală 

ȘTEFANIA  PUIU,  ANDREEA– GABRIELA  SUCEVEANU, 

MIRELA SOPROVICI 



 

 

 

 

 

 

 

 

  COORDONATOR  COLECTIV  REDACȚIONAL : 
 

   MIRELA SOPROVICI, profesor de Educație Plastică și Vizuală 
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