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Singurătatea existenţială a actorului 

 

Antologia întocmită de George Drăghescu este una revăzută şi adăugită. Faţă de prima 
ediţie, cea de-a doua cuprinde un număr sporit de actori-poeţi, adică exact 100. 

Unii dintre ei sunt mari poeţi, dintre cei intraţi în istoria literaturii române şi chiar studiaţi în 
manualele şcolare: Emil Botta, Mihai Codreanu, Darie Magheru, Matei Millo, Dominic Stanca, Radu 
Stanca. Alţii actori de primă linie ai scenei româneşti izbutesc stilistic şi acordându-şi lira pe tonuri 
solemne sau dimpotrivă lejere, arătând gust şi cultură specifică: Mircea Albulescu, Toma Caragiu, 
Ilarion Ciobanu, Ştefan Ciubotăraşu, Tudor Gheorghe, Nineta Gusti, Ştefan Iordache, Ion 
Marinescu, Draga Olteanu Matei, Emanoil Petruţ, Florian Pittiş, Valentin Uritescu, Dorel Vişan. 

În „Un actor - o poezie”, George Drăghescu aşează însă şi creatori de vârf, în egală măsură 
reprezentativi pentru teatru dar şi pentru poezia românească: Ioana Crăciunescu, Arcadie Donos, 
Horaţiu Mălăele, Ion Omescu, Amza Pellea, Oana Pellea, Adrian Pintea, Ştefan Radoff, Sanda Toma, 
Gheorghe Tudor, Dorel Vişan. 

La o sugestie a lui Aurel Antonie vin cu un adagiu în sensul că plăcuta surpriză de care 
vorbea autorul „mozaicului” nu mai e deloc aşa, între timp George Drăghescu reuşind performanţa 
să-şi finalizeze şi studiile superioare de profil la o facultate clujeană, astfel că la nivel expresiv şi 
emoţional osârdia sa va trece orice examen de validare critică. 
 Unitară, coerentă, exigentă, efortul culegătorului atestă în literă şi spirit o transpunere 
poetică şi estetică a unui domeniu agonal în celălalt mult mai pretenţios, şi mai puţin spectaculos, 
producţia inventivă a unor personalităţi cu dublu accent, axiologic în regimul imaginarului: cel 
dramatic şi cel ideatic. 
 Comentându-i cartea de altfel, acad. Mihai Cimpoi subliniază acea legătură dintre theatrum 
mundi şi singurătatea existenţială a actorului care, devenit poet, se lansează cu succes în 
confesiuni cuceritoare ori veritabile arte poetice. 
 Antologia „Un actor - o poezie” a lui George Drăghescu conţine chiar câteva capodopere 
incontestabile precum: „Spectacol” de Emil Botta, „Mângâierile unui orb” de Mihai Codreanu, 
„Poet şi cerşetor” de Ioana Crăciunescu (un subtil intertext la celebrul roman Prinţ şi Cerşetor al 
lui Mark Twain), „Despărţire” de Alexandru Davilla, „Maria Magdalena” de Mircea Belu, „Greierul şi 
furnica” de Ion Manu, şi nu în ultimul rând, „Vis de primăvară” de Florian Pittiş ori „Corydon” de 
Radu Stanca (o balada de o infinită frumuseţe). 
 Acestea toate scrise nu se vor decât o invitaţie la o lectură pentru care cronicarul din 
această pagină garantează şi care va oferi virtualilor cititori delicii nenumărate. 
 

Ion POPESCU-BRĂDICENI 
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Zodia internetului sau vremea de amurg 

a lecturii 
 

                                                                                                     Prof. Tudosie Ilie 

                                                                                                     Şc. Gen. Nr. 1 Motru 

 

Nu ştiu alţi cum sunt, dar noi, românii, ne-am lăsat într-atâta copleşiţi de internet, şuşanele 
tv, telenovele şi manele, încât “Cetitul cărţilor”, cea mai “Plăcută zăbavă”, cum remarca Miron 
Costin, a devenit o preocupare din ce în ce mai rară, ameninţată a se afunda în totală adormire. 

Fireşte că internetul, “taina a tainelor”, care ne influenţează atât de evident marea trecere, 
ar putea “aduna pe-o carte” toată literatura și înţelepciunea lumi și apoi să le dăruiască generos 
tuturor celor ce accesează un computer. 

Numai că, lăsându-se ademeniţi de marea diversivitate a informaţilor mai mult sau mai 
puţin utile, practicarea unor jocuri ,”delectarea” în fața unor imagini și scene de violenţă, erotism, 
pornografie etc, navigatorii pe “mişcătoarele cărări” ale internetului renunţă uşor la “zăbava” 
lecturii. 

Consecinţele acestei renunţări pot fi multiple si deloc pozitive în demersul modelării a ceea  
ce îmi place să numesc “corola de minuni” a personalităţi fiecăruia din elevi noştri. 

Inapetenţa pentru lectură sa generalizat aproape implacabil în societatea contemporană, 
contaminându-i pe tineri şi, ceea ce este deja îngrijorător, pe cei mai mulţi învăţăcei ai noştri, 
aceştia din urma abia daca se mai ostenesc, la insistenţele dascălilor și ale unora dintre părinţi, să 
citească “literature obligatory”.  

Mirajul calculatorului cu multiplele sale valenţe de informare si agrement, comoditatea și 
un anume snobism sunt, în opinia mea cele dintâi și cele mai evidente motive care îi îndepărtează 
pe copii de lectura cărţi. 

Se mai adăugă la toate acestea restrângerea timpului liber ce le mai rămâne multora 
dintre elevi, orarele şcolare încărcate, temele pentru acasă în succes, programele tv, participarea, 
în special a copiilor de la ţară, la treburile gospodăreşti, influenţele derutante exercitate de falsele 
modele ale societăţi actuale, confuzia celor 20 ani de tranziţie, dezintegrarea unor familii etc. 

De ani buni de zile nu ni se mai dau cărţi pentru premierele de la sfârşitul anului şcolar, 
lăsându-ne la mâna aşa-zişilor sponsori, unii “persoane importante” care (şi mă refer la cei pe 
care-i cunosc bine), n-au prea făcut o pasiune pentru lectură, si de aceea ca  și din alte motive, nu 
se prea grăbesc să ofere cărţi elevilor merituoşi. 

Cum nu mi-am propus însă o aprofundare a cercetării privind lipsa de interes pentru carte 
și nici o pledoarie patetică referitoare la utilitatea lecturii, aceasta din urmă fiind evidentă pentru 
orice om de bună credinţă, voi încerca, în cele ce urmează, formulare unor răspunsuri la 
întrebarea cernasevskiana (ca sa nu-l invoc si pe Lenin) “ce-i de făcut” pentru  ca lectura cărţii să 
redevină “zăbava” plăcută de alta dată . 



MAGAZIN CRITIC                                                          7  

Cred, in primul rând ca literatura pentru copii trebuie să apăra în tiraje mai mari și, printr-o 
ofertă făcută profesionist și pragmatic, să ajungă, dacă nu în posesia celor mai mulţi dintre cititorii 
aflaţi la vârsta copilăriei (preţurile fiind mereu peste posibilităţile multora), măcar în inventarul 
bibliotecilor şcolare și al celor care mai fiinţează în comune și sate, la oraşe situaţia fiind oricum 
mai bună. 

O altă soluţie pe care o întrevăd și voi stăruii asupra ei, în finalul intervenţiei mele este 
acordarea unei atenţii sporite momentelor în care exerciţiul cotidian al activităţii didactice ne pune 
în contact direct cu literatura, cunoscut fiind faptul că programele şcolare nu prea ne răsfaţă cu ore 
de lectură. 
           În completarea aceia ce ne oferă manualele, putem selecta din operele scriitorilor români 
şi străini fragmente semnificative pe care, in limita timpului , să le prezentam copiilor și să le citim 
împreună cu ei. 
           Apreciez în acest sens ca deosebit de utile povestirile lui Emil Gârleanu, adunate în ciclul 
“din lumea celor care nu cuvântă” , ca și cele scrise de Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu, Ion 
Creangă etc, ca fiind scurte, uşor de prezentat și comentat, pe înţelesul copiilor, de o mare 
încărcătură emoţională, instructive și cu un impact deloc de neglijat în ceea ce numim educaţie 
etică, estetică și ecologică, aceasta din urmă tot mai necesară ocrotirii mediului ce ne-a mai rămas 
de conservat.  
            În încheiere, nădăjduiesc ca noii guvernanţi, călăuziţi de mintea cea de pe urma 
românului, vor renunţa, în sfârşit, la orgoliile politicianiste și experimentele proustiene și vor face 
din sectorul nostru de activitate unu al performanţei în care “cetitul cărţilor” să redevină plăcută 
zăbavă de altădată și una dintre premisele calităţii.   

 

 

Dan Diaconescu - totul sau nimic  
 

Ionel Cioabă 
 

 De ani buni domnul Dan Diaconescu ne învaţă ce este şi ce rol are televiziunea în viaţa 
unui popor şi în speţă a gloatei care constituie sectorul cel mai activ în standardele audienţei la 
nivel naţional. În timpul fostelor guvernări, din motive necunoscute de mine, domnia sa a fost pus 
în situaţia de a i închide perspectivele legale în a-şi făuri somptuasa afacere. La drept vorbind, 
după cele comunicate de televiziune şi ziarişti, a fost vorba de o adevărată concurenţă oferită de 
„diletantul” cu pricina care a spulberat cele mai sigure perspective ale tinerilor jurnalişti. În 
mandatul domnului preşedinte Traian Băsescu sau mai concret, odată cu integrarea României în 
Uniunea Europeană, televiziunea OTV  ( apoi încă una, DDTV, semn că afacerea prosperă), a 
căpătat presanţa cuvenită după sondajele record înregistrate, specifică unor profesionşti de talie 
europeană.  Cu alte cuvinte domnul Dan Diaconescu a dat o lecţie României de ceea înseamnă 
a fii un bun manager de televiziune şi cum se câştigă sălbaticul vulg în emisiuni jalnice ca 
organizare, dar ideale ca talk show-uri populiste. Ce e însă de apreciat că B1 Tv şi OTV-ul au fost 
singurele televiziuni care au acordat dreptul la replică la acuzele electorale ale candidaţilor la 
preşedenţia României din noiembrie-decembrie 2009. Atunci mulţi dintre români au înţeles că în 
timpul mandatului domnului Traian Băsescu presa din România a cunoscut cea mai mare libertate 
de exprimare de la revoluţie şi până acum. Cu alte cuvinte în ciuda manipulării populaţiei de către 
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televiziunile aşa zişilor moguli, ţara noastră a cunoscut o adevărată guvernare de dreapta, mai 
ales între anii 2004-2008 când alianţa PD-L + PNL au adus României cele mai mari satisfacţii pe 
toate planurile ridicând astfel imaginea nostră la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, acum se 
conturează şi profesionalismul de care vor da dovadă jurnaliştii care până în 2004 erau consideraţi 
mediocrii. Toate acestea îi dau posibilitatea domnului Diaconescu să se extindă şi totodată să fie 
un aprig luptător al democraţiei liberale. Fiind o televiziune destul de controversată în aceşti ani în 
ciuda audienţelor record, în perioada campaniei electorale reuşeşte să ţină piept alături de B1 Tv 
şi să câştige pentru Traian Băsescu un consistent electorat pierdut ca urmare a crizei politice şi a 
manipulării maselor prin televiziunile domnului Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu şi chiar 
televiziunile naţionale.  
 Rog cititorii să nu mă acuze că aş fi simpatizant al guvernării PD-L, ci să înţeleagă intenţia 
mea de a demonstra profesionalismul de carton al „mogulilor de televiziuni”. Ca apolitic şi biet 
profesor de istorie şi mi-aş permite să fac publicitate gratuită unei guvernări care a fost nevoită să 
apeleze la şomaj pentru redresarea economiei naţionale. Aţi înţeles însă că o astfel de 
atitudine mediatică duce la o îndobitocire a populaţiei şi în plus noua lege a învăţământului va fi 
votată abuziv de guvernul României. Cu toate că cea mai mare parte a cadrelor didactice s-au 
opus categoric reformei pregătită special pentru „curvele sistemului”, cei aleşi sfidează drepturile 
constituţionale ale omului democratic şi vor vota în unanimitate şi în Parlament. Pe deasupra liderii 
de sindicat „apolitici ca de obicei”, „au obligaţia de a declanşa” o grevă generală pentru a 
renegocia „o lege care nu poate fi schimbată” pentru a mai proteja statul cu micile lefuri ale 
profesorilor pe perioada „răzmeriţei”. Felicitările mele dragi jurnalişti şi ziarişti! Dumneavoastră ne 
pregătiţi coşciugul iar noile generaţii groapa. 

 

Limbajul tinerilor 
 

Prof. Albici Luminiţa 

Şcoala Generală Nr.1 Motru 

 

             Într-o societate aflată într-o continuă evoluţie, tinerii simt nevoia să evolueze şi ei, să iasă 
în evidenţă, fie prin adoptarea unui anumit stil vestimentar, fie prin tunsoare, fie chiar prin limbajul 
pe care îl folosesc în viaţa de zi cu zi. Din nevoia de a fi altfel, tinerii îşi caută un limbaj propriu 
diferit de cel al adulţilor. Acest limbaj l-am putea numi argoul tinerilor, un limbaj cifrat folosit pentru 
a nu fi înţeleşi de cei din jur, şi chiar pentru a fi ,,cool”, aşa cum spun ei atunci când un lucru li se 
pare extraordinar, grozav.  
            În mediul şcolar este folosit cuvântul ,,şase” care este un semnal ce avertizează elevii că 
trebuie să înceteze zarva şi să se comporte ca nişte elevi cuminţi pentru că vine ,,profa”, ,,dirigu” 
sau ,,diriga”. La şcoală, există materii care îi sperie pe elevi datorită dificultăţii unei materii sau a 
profesorului care o predă, de aceea  pentru a diminua această teamă sunt tratate cu familiaritate 
prin folosirea unor termeni ca:,,mate”, ,,bio”, ,,geogra”, ,,info”. 
            Fiind orientaţi spre tot ceea ce înseamnă nou, modern, limbajul tinerilor se remarcă prin 
abundenţa neologismelor sau a cuvintelor împrumutate din alte limbi. Nu de puţine ori auzim 
folosindu-se cuvinte ca: ,,Vai ce cool eşti! sau Ţi-ai schimbat look-ul?” De altfel, formulele de salut 
,,bună ziua!”, ,,bună!”, specific româneşti au fost înlocuite de tineri cu arhicunoscutul ,,heloo!” sau 
până nu demult cu ,,ciao!”. Astăzi tinerii nu mai spun ,,bine” pentru a marca o afirmaţie, ci ,,ok” 
pentru că este mult mai ,,cool.” Un rol important în dezvoltarea unui asemenea limbaj îl au 
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emisiunile de divertisment, revistele pentru tineri, filmele, în general mass-media care favorizează 
folosirea unui limbaj cu termeni argotici. Din limbajul tinerilor nu lipsesc cuvinte ca:,,Beton!”, 
,,Marfă!”, ,,Super!”, ,,Tare!”, ,,Haos!”, ,,Meserie !” cu sens pozitiv sau de exemplu cuvinte ca:,, 
Naşpa!”, ,,Varză!” folosite cu sens negativ, când ceva nu merge bine adică e ,,nasol.” Un statut 
aparte îl are astăzi cuvântul,,Belea!” care şi-a pierdut sensul iniţial fiind folosit astăzi ca superlativ 
absolut. Ceea ce este şi mai grav este faptul că tinerii nu mai respectă regulile gramaticale, nu se 
mai ţine seama de acord, iar topica frazelor este aleatorie.   
         Argoul folosit de tineri se justifică prin nonconformism, teribilism, prin dorinţa de a 
impresiona, de a fi altfel.   

 
 

Despre cacofonii cu circumspecţie şi îngăduinţă 

 
Înv. Ştirbu Marcela,  

Şc. Primară Valea, Bolboşi 

  

 Pentru ai noştri snobi (snobi, dar mulţi!), limba noastră a încetat, se pare, a mai fi comoara 
din adâncuri, devenind în ultima vreme obiectul unor nefericite experienţe şi exhibiţii de rostire. 

Numeroase cuvinte preluate fără discernământ din alte limbi, mai ales din engleză şi 
folosite când şi cum nu trebuie, pronume de întărire nesincronizate potrivit canoanelor 
gramaticale, omniprezenţa supărătoare a lui deci, substituirea cuvântului loc (spaţiu de 
desfăşurare a ceva) cu locaţie şi, nu în ultimul rând, artificiile groteşti, dacă nu chiar jenante, la 
care unii vorbitori de limba română recurg pentru evitarea cacofoniilor. 

Despre etimologia acestora din urmă s-a tot vorbit şi scris, ca şi despre obsesia unora 
dintre contemporanii noştri faţă de acele cacofonii rezultate din repetarea sau alăturarea fortuită a 
grupurilor de sunete ca, ci, că, cu, ce etc., aşa încât am ocazia să afirm că mai sunt şi alte situaţii, 
şi nu puţine, când în locul literei c din exemplele de mai sus poate interveni oricare dintre 
consoanele alfabetului român, ajungându-se la combinaţii sonore care ne gâghilă  neplăcut auzul. 

Cum nu mi-am propus epuizarea temei, în continuare, mă voi referi la câteva modalităţi ce 
ne stau nouă, dascălilor, la îndemână în strădania de a-i învăţa pe şcolari scrierea şi rostirea 
corectă a limbii noastre, fără cacofonii, pe cât posibil. 

Este îndeobşte cunoscut că în aproape toate ocaziile se poate interveni prin inspiraţie, 
spontaneitate, imaginaţie şi umor, aşa încât să evităm acele nedorite gesturi de siluire a limbii 
române. 

 Chiar şi acele cacofonii considerate de neevitat şi, prin urmare, admise: biserica 
catolică, tactica cavaleriei, epoca contemporană, etc, se pot reformula prin substituirea unuia 
dintre termeni cu un sinonim potrivit sau prin intercalarea în expresie a unor cuvinte care să 
păstreze însă nealterat sensul iniţial: biserica romano-catolică, strategia cavaleriei sau tactica 
folosită, aleasă, adoptată etc. de cavalerie, epoca actuală sau perioada contemporană s.a. 

Substantivele de genul feminin, articulate-nearticulate şi terminate la singular în ca sau că, 
după caz: muzica, geaca, discotecă, lirică etc., urmate de expresiile care, cea, căreia, câtorva 
etc., formează la rându-le cacofonii, dacă substantivele de mai sus şi cele de tipul lor nu sunt în 
mod obligatoriu continuate de alte expresii care să nu înceapă cu grupul de litere ca sau sunetele 
sale. 
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Astfel de expresii, destul de numeroase (încât avem de unde alege), cu semnificaţii 
morfologice diverse, pot interveni oportun întru menţinerea neschimbată a sensului comunicării şi 
evitarea unei rostiri dezagreabile: muzica aceea care, şapca pe care, geaca nouă căreia, lirica 
aparţinând câtorva etc. 

Cacofoniile care dau însă fiori multora dintre vorbitorii de limba română, şi par de 
neînlăturat, sunt acelea în care grupul de litere ca, având rol de adverb, conjuncţie, prepoziţie, 
după caz, este urmat de cuvinte precum: cascador, coleg, cumpărător, cetăţean, cineva etc., 
sau când litera a, terminaţia la infinitiv a verbelor din prima conjugare, este precedată de litera c: a 
mânca, a aluneca, a se mişca, a arunca etc., verbele din această categorie formând la indicativ 
prezent, persoana a treia singular şi plural , cacofonii, dacă sunt urmate de grupuri literale că, ce . 
cu, ca etc., luate separat sau aflate la începutul a numeroase cuvinte: mănâncă ca un lup, 
aruncă cu piatra, se mişcă ca melcul etc. 

Soluţii: înlocuirea lui ca, în funcţie de situaţiile ivite, cu expresii de genul: precum, 
asemenea unui etc. sau inserarea între grupurile vinovate de cacofonii a unor cuvinte precum: 
întocmai (se ridică întocmai ca….), la fel (explică la fel ca….), grăbit, uşor, departe (aruncă 
departe cu…), încet (se mişcă încet ca…) etc. 

Referitor la combinaţiile alcătuite din ca, alăturat cuvintelor care încep cu grupul de litere 
ca, cu, că, ce etc, exemplificate în rândurile de mai sus, cacofoniile se insinuează triumfătoare 
dacă ingeniozitatea noastră nu intră în acţiune. 

O modalitate de a le îmblânzi este intercalarea între ca şi cuvântul următor, potenţial 
generator de cacofonie, a unor cuvinte potrivite, precum: bun, vechi, modest, acest, acel, nişte, 
etc: ca vechi cascador, ca bun coleg, ca acest cetăţean, ca nişte copii etc. 

O altă modalitate ar fi substituirea lui ca, în contextul creat, cu expresiile:în funcţie de, în 
calitate de, în rol de etc. Exemple: în funcţia mea de contabil, în calitate de cumnat, în rol de 
cetăţean etc. 

În admirabilul, să nu spun lamentabilul, lor efort de înlăturare a cacofoniilor, tot mai multe 
persoane ( unele importante! ) folosesc frecvent în vorbire expresiile virgulă sau şi, adăugându-le 
pe acestea din urmă între buclucaşa ca şi cuvintele de tipul celor exemplificate adesea în modesta 
mea intervenţie, ajungând la formulări nefericite de genul: ca virgulă cabanier, ca virgulă comic, 
ca virgulă cumpărător etc, ceea ce poate să ducă la fragmentarea comunicării, dezinteresul 
auditoriului şi, nu în cele din urmă, la uşoara şifonare a blazonului celui care vorbeşte. 

Cei care s-au obişnuit a rezolva (aşa cred ei!) problema cacofoniilor prin inserarea lui şi, 
după exemplele de mai sus, folosesc acest procedeu şi atunci când iminenţa cacofoniilor nu 
există: ca şi antrenor, ca şi fotbalist, ca şi deputat etc, ceea ce mi se pare de neînţeles şi de 
neacceptat.  

Excesul de zel, după cum se vede, poate duce la efecte contrarii intenţiilor lăudabile de 
rostire corectă a limbii române, iar improvizaţiile neinspirate pot avea acelaşi rezultat, chiar dacă, 
în parte sau in intregrum, cacofonia a fost evitată. 

Dacă preocuparea obsedantă pentru înlăturarea cacofoniilor ne face pe unii să comitem 
greşeli de neadmis şi  să atentăm la frumuseţea limbii noastre, atunci este de preferat să fim mai 
îngăduitori cu năbădăioasele cacofonii. Se ştie că însuşi Luceafărul de sus al literaturii şi limbii 
române a scris admirabilele poeme în care se regăsesc şi unele cacofonii: E frumoasă se-
nţelege…Ca copiii are haz ( Scrisoarea V) şi Ca cercei din el să facă cariul care-i meşter faur 
( Călin, file de poveste), atunci noi, cei ce doar umbră facem pământului, de ce le-am ocoli cu 
obstinaţie şi cu prețul siluirii limbii române? 
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Hypérion, ce din genuni … 
 

                                                                   Prof. Tudosie Ilie, 

                                                           Şcoala Gen. Nr. 1 Motru 

 

            Hărazitu-ne-a Creatorul nouă, celor ce “din mila 
sfântului umbră facem pământul”, o ţară “de glorii” şi “de dor”, 
adumbrită feeric de codrii seculari ce- si leagănă imperial 
peste anotimpuri hlamida verde, argintie ori “de aramă”. 
             Prin vaduri nepătrunse, ape limpezi sună “unduios”, 

izvorând din a lor undă tremurândă” lumina blândei lune”, iar în “voiosul luminiş”, deschis “la mijloc 
de codru des”, se răsfaţă mirifice poiene cu cerbi hălăduind tainic “ prin mişcarea înaltei ierbi” 
            Tei sacri şi plopi-străjeri, mereu “fără soţ răsar maiestuos invocând “cântările” şi priveghind 
cărările spre izvor, ori către “doru-mi singurel”. 
            În neţărmurita lui iubire de oameni, Atoateziditorul ne-a mai dăruit nouă, românilor, 
izbăvindu-ne de anonimat şi făcându-ne mai bogaţi în comunitatea planetară un “mag călător în 
stele” “alunecând pe-o raza“ fără de repaus “ căi de mi de ani în tot atâtea clipe”. 
            “Pururi tânăr, înfăşurate în manta-i” de Prometeu al rostirii şi lirici româneşti, el a descins “ 
din genuni” în spiritualitatea poporului român, purtând pe fruntea-i rafaeliană cununa de lumină şi 
de spini a geniului (“Geniul? O nefericire”) întru fericirea noastră , a celor mai mulţi dintre 
conaţionalii săi de ieri, de azi si de totdeauna. 
            Sublima cizelare a limbii, revelare trecutului nostru eroic, a etosului şi folclorului românesc, 
idilizarea naturii originala tălmăcire a cosmogoniei, strălucirea diamantină a metaforei, ascuţimea 
spiritului şi profunzimea cugetării sublimată în numeroase aforisme, vastitatea incomensurabilă a 
cunoaşterii, iubirea de ţară şi credinţa în Dumnezeu şi-au aflat identitatea, “un singur nume” , cum 
ar fi spus Marin Sorescu , în geniul fără de asemănare a lui Mihai Eminescu . 
             Născut la 15 ianuarie 1850 în dulcea Bucovină, ţara de fagi mirifică şi Olimp al lirici i 
româneşti, Mihai Eminescu a devenit poetul simbol al tuturor celor pentru care preţuirea valorilor 
naţionale şi rostirea limbii române mai constituie încă modesta ofrandă ce-o datoram colţului de rai 
în care destinul ne-a aşezat, râului şi ramului , nevoilor şi neamului. 

Zămislit de matricea spirituală a spaţiului valah, geniul irepetabil al literaturii noastre, 
creator al unei opere ce va dăinui ca “un miracol”, ca să invoc tot o apreciere al celui ce-a scris “La 
lilieci”, Mihai Eminescu rămâne cel mai mare poet al românilor, prozatorul inspirat și sensibil, 
gazetarul talentat și temut, cugetătorul adânc și romanticul vizionar care străluminează cultura 
noastră cu făclia geniului, asemenea unui “fulger nentrerupt rătacitor” printre marile stele ale 
spiritualităţii lumii. 
            “Chinuit ca Nessus”, în scurta sa trecere prin “cercul strâmt” al existentei terestre 
neînţeles, invidiat, defăimat (“ Neputând sa te ajungă, crezi c-or vrea sa te admire” ?), bolnav și 
umilit de mulţi dintre contemporanii săi, Luceafărul poeziei noastre n-a scăpat, din nefericire, nici 
astăzi de epigoni și de “mişeii la izbândă făcând punte”. 

Semidocţi frustraţi care mai cred că evadarea din anonimat se poate realiza prin terfelirea 
valorilor sacre ale neamului ( ei denumesc asta ”demitizare”) și prin exhibări maliţioase și 
nedemne la adresa lui Mihai Eminescu, n-au ezitat a-l numi pe cel mai mare poet al nostru 
“cadavrul din debara” . ”Cum nu vii tu, Ţepeş doamne” !. 
            Desăvârşind într-un anume fel lucrarea Creatorului, Hyperion al românilor, care a înnobilat 
spiritual neamul din sânul căruia și-a luat zborul către absolutul poeziei, surâde resemnat 
eternităţii cu “nepăsare trista” și, din sfera sa ce transcende tărâmul de întristare, suspin, 
neomenie și  “…toate relele ce sunt/ Într-un mod fatal legat de o mână de pământ”, îi iartă cu 
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zeiască generozitate pe toţi detractorii. El este însuşi “Luceafărul de sus” și nimic din blestemul 
celor ce “ durează-n vânt/ Deşarte idealuri” nu-l mai poate atinge. 
           Venit din genuni intergalactice, Luceafărul liricii româneşti a zăbovit o vreme pe meleaguri 
mioritice, desăvârşind în linii mari geniala-i creaţie la 33 de ani , vârsta la care Dante nu dăruise 
Renaşterii ”Divina comedie”, Shakespeare nu scrisese încă “Hamlet”, iar Goethe abia schiţase 
destinul literar al lui “Faust”. 
            Tradus în aproape 70 de limbi ale Pământului, poetul nostru naţional este de mult o 
valoare consacrată al lumii întregi, aşa încât Europa civilizată care tocmai ne-a acceptat în 
structurile sale (în paranteză fie spus ca pe o ruda săracă şi după o aşteptare cam lungă ), nu-l va 
trimite pe Eminescu în niciuna din debaralele neantului, aşa cum n-a făcut-o și n-o va face 
vreodată cu Dante, Shakespeare,  Goethe, Hugo, Puşkin s.a. 
            Pribegind cărările către “ steaua singurătăţii” noi, simplii muritori ce avem doar “stele cu 
noroc” și nimic din destinul astral al Poetului, abia dacă ne mai amintim de el în preajma zilei  sale 
de naştere 15 ianuarie, ori în aceea de la mijloc de cireşar, când “mâna de pământ” a celui 
întrupat din “chaos” a redevenit spirit, contopindu-se într-o eternitate cu Spiritul Absolut. 
              Pentru toate acestea “Eminescu să ne judece”, vorba uni tulburător cântec din cealaltă 
parte de Moldovă, și să ne “mântuie” din valul imposturii și urii, ipocriziei și dezunirii ce ne 
“bântuie” pe noi, romanii.     

  

 

Carol I, primul rege al românilor 

 
Prof. Mirulescu Roxana 

 
              

   

 
 „Zi şi noapte m-am gândit la fericirea 

României care a ajuns să ocupe acuma o 
poziţie vrednică între statele europene: m-am 
silit ca simţământul religios să fie ridicat  şi 
dezvoltat în toate straturile societăţii şi ca 
fiecare să împlinească datoria sa, având ca 
ţintă numai interesele statului.”                                     
(Din Testamentul Regelui Carol I) 

 
 

 
P.N.R. Declarația de autodeterminare Alba-Iulia 1918 

 
Carol I, pe numele său complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-

Sigmaringen (n. 10 aprilie 1839, Sigmaringen - 10 octombrie, 1914, Sinaia) a fost domnitorul, apoi 
regele României, care a condus Principatele Române şi, apoi România, după abdicarea lui 
Alexandru Ioan Cuza.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/10_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1839
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen
http://ro.wikipedia.org/wiki/10_octombrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1914
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Domnitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rege_al_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_Rom%C3%A2ne
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
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În cei 48 de ani ai domniei sale, Carol I a obţinut independenţa ţării, căreia i-a şi crescut 
imens prestigiul, a redresat economia şi a pus bazele unei dinastii. 

De-a lungul întregii sale domnii, întâi ca principe şi apoi, după 1881, ca rege până la 
moartea sa în 1914, Carol  a fost figura politică centrală a ţării. De la bun început el şi-a asigurat 
un rol politic de primă importanţă în politica externă şi în treburile militare. Fruntaşii Parlamentului 
între 1866 şi 1871 i-au dat oarecum mână liberă în aceste domenii, chiar dacă ei înşişi se bucurau 
de o putere însemnată şi de un prestigiu considerabil în urma răsturnării lui Cuza. Au recunoscut 
valoarea relaţiilor sale din Germania şi Franţa, care, credeau ei, puteau fi folosite spre a-şi atinge 
scopurile lor de politică externă. Dar rolul lui Carol în viaţa politică internă a ţării, cel puţin la 
început, a fost limitat. Îi lipsea popularitatea şi nu cunoştea nici problemele cu care se confrunta 
ţara. Pentru un timp, de aceea el a prezidat mai curând decât a domnit. (Hitchins 1994, p.27) 

Curând după venirea lui Carol în ţară, parlamentul a votat, in ziua de 29 iunie/11 iulie 
1866, o nouă Constituţie, pe care domnitorul a depus următorul jurământ: „Jur a păzi 
Constituţiunea şi legile poporului român, a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea 
teritoriului”. 

Legea fundamentală din 1866 a constituit baza juridică a instaurării regimului monarhiei 
constituţionale. (Scurtu 1991, p.17) 

Ea limita prerogativele Domnitorului la cele ale unui monarh constituţional, prevedea o 
guvernare reprezentativă, îi făcea pe miniştrii răspunzători pentru actele lor şi consolida principiul 
separării puterilor.  

Deşi sistemul parlamentar instituit acum s-a caracterizat prin rolul preponderent al 
legislativului, totuşi domnitorul a păstrat o autoritate enormă şi, dacă era destul de abil şi de 
hotărât, putea , de cele mai multe ori, să manevreze maşinăria politică în avantajul său. El păstra 
un rol decisiv în procesul legislativ. Putea înainta parlamentului propriile sale proiecte de legi şi 
avea dreptul de a se opune prin veto, acţiune ce nu putea fi contracarată de Adunarea legislativă. 
(Hitchins 2005, p.312-313) 

O semnificaţie deosebită avea faptul că legea fundametală a fost promulgată fără 
aprobarea Puterilor Garante, nu menţiona dependenţa faţă de Imperiul Otoman, iar denumirea 
oficială de Principatele Unite a fost înlocuită cu cea de România, ceea ce vădeşte limpede 
aspiraţia de independenţă a naţiunii române. (Scurtu 1991, p.18)  

Un obiectiv fundamental al poporului român era dobândirea independenţei de stat a 
României, iar Carol încă de la urcarea sa pe tron a acţionat în acest spirit. În contextul agravării 
crizei Orientale şi a iminenţei unui nou război între Rusia şi Imperiul Otoman, diplomaţia 
românească a acţionat pentru obţinerea independenţei. Întrunit la 9/21 mai 1877 parlamentul a 
proclamat „independenţa absolută a României.” (Scurtu 1991, p.29) 

Câştigarea independenţei cu armele, pe câmpul de luptă, după mai bine de patru sute 
cinzeci de ani de suzeranitate turcească, însemna pentru ţara noastră un mare pas înainte, un 
mare spor de putere şi prestigiu. Acest prestigiu s-a mărit în 1881 când, la 14/26 martie, a fost 
proclamat regatul. În ziua de 10 mai, principele Carol a fost încoronat ca rege al României, cu o 
coroană făcută din oţelul unuia din tunurile cucerite la Plevna. (Giurescu 2000, p.275) 

Tot în timpul domniei lui Carol I, în 1913, în urma celui de-al doilea război balcanic, 
terminat prin Tratatul de la Bucureşti din 1913, România obţine partea de sud a Dobrogei, 
Cadrilaterul de la Bulgaria. Pacea de la Bucureşti a constituit un important moment al relaţiilor 
internaţionale. Era prima în care hotărâri importante fuseseră luate de micile state din sud-est fără 
amestecul direct al marilor puteri. 

Tratatul de la Bucureşti prin care noi sporisem teritoriul ţării şi făcusem pace în Peninsula 
Balcanică, a fost momentul culminant al domniei regelui Carol I. Împăratul Germaniei îi trimisese, 
încă din 1909, cea mai înaltă distincţie militară: bastonul de mareşal; acum, după campania din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_independen%C5%A3%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_Rom%C3%A2niei
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Bulgaria, ţarul Rusiei făcu acelaşi gest şi veni chiar să întâlnească pe bătrânul şi gloriosul nostru 
suveran la Constanţa (1 iuie 1914). (Giurescu 2000, p.278) 

Desigur domnia lui Carol nu a fost lipsită de momente de tensiune. În mod paradoxal, a 
fost mai uşor să obţină respectul şi recunoaşterea Marilor Puteri decât pe cea a propriului său 
popor. Nu  o dată s-a întâmplat ca regele să ameninţe cu abdicarea doar pentru a calma spiritele 
în Guvernul care nu suporta moderaţi, conservatori şi liberali sub acelaşi acoperiş al legii. Dar 
după multiple stratageme ale abdicării, Carol I a reuşit să extindă prerogativele regelui, să 
introducă „rotativa guvernamentală”, fiecare partid având dreptul la patru ani în care să 
dovedească aptitudinile de conducere, o reformă radicală a politicului, una economică ce va 
aduce cu sine şi primele investiţii străine şi cea mai amplă revoluţie culturală pe care a cunoscut-o 
România în istoria sa. 

Se pot spune multe despre primul rege al României, despre omul care a reuşit să 
transforme o ţară cu aspect bizantin într-una cosmopolită. Ceea ce impresionează în mod 
deosebit este sfârşitul vieţii sale, unul dintre subiectele predilecte ale istoricilor dar şi a tuturor 
celor care nu pot rămâne indiferenţi în faţa unei inimi ce nu a putut face suprema alegere, aceea 
de a renunţa la Germania şi de a întoarce armele împotriva a tot ceea ce-l definea ca om.  

Carol I a fost profund marcat de hotărârea adoptată de Consiliul de Coroană  din 21 iulie /3 
august 1914 ce decidea atitudinea Romaniei privitor la războiul ce izbucnise. „După patruzeci şi 
opt de ani... mă văd aproape singur” mărturisea el lui Constantin Stere.  

În momentul decisiv, regele Carol I nu şi-a putut impune punctul de vedere în problema 
politicii externe a României, a atitudinii faţă de război, fiind nevoit să ţină seama de opinia publică, 
de atitudinea covârşitoarei majorităţi a oamenilor politici români. 

Curând după aceea (27 septembrie/10 octombrie 1914) Carol I înceta din viaţă la castelul 
Peleş, fiind înmormântat la mănăstirea Curtea de Argeş. Domnise patruzeci şi opt de ani, cea mai 
lungă domnie din întreaga noastră istorie, şi izbutise să ridice România la un loc de cinste între 
statele europene. A avut simţul datoriei şi al onoarei în gradul cel mai înalt, fiind o pildă vie pentru 
toţi supuşii săi. A pus întotdeauna mai presus de sine statul, la a cărui ridicare s-a gândit 
neîncetat. 

  

Lawrence’s Most Representative Female Characters 

 
Prof. Oana Țurlea 

 

        Critics divided Lawrence’s female characters into several subtypes, for better understanding 
the innermost essence and deepest thoughts of Lawrence’s heroines, although Lawrence’s 
women all share common features despite their apparent differences. In some of the writer’s 
novels, one can meet the destructive power of women over the men in the story (Lettie in “The 
White Peacock”). In other novels, there is the “dreaming woman” type Lawrence wrote of so 
bitterly (Helena in “The Trespasser”). Moreover, there exist the Brangwen women who are 
attracted by the outside world. They crave the “higher being” for their children, and for its 
achievement they look to education. The Fall is in part caused by the female desire to venture 
beyond the narrow bounds of the Marsh Farm (Ursula Brangwen in “The Rainbow” is struggling to 
recover the lost blood-intimacy to save herself from the ashy condition to which life can be 
reduced by insisting upon knowledge as the main end of man). 
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Lawrence presents the destructive kind of woman in Lettie in his first novel “The White 
Peacock”. Lettie – one of the main characters – is attracted by George whose virility is gradually 
undermined. Lettie leads him on, then drops him. Both Lettie and the first wife of Annable are 
identified with the central symbol in the book – the peacock. The destructive woman represents for 
Annable “all vanity and screech and defilement”; she is the peacock to which Cyril adds the 
adjective “white”. Annable’s first wife was a destructive will-driven woman with ideals of purity, the 
kind of woman Lawrence described unsympathetically throughout his work, perhaps in 
unconscious rejection of his mother’s influence. Lettie, too, is the instrument of George’s 
degradation. She, not in every detail, but in the essential significance of her behaviour, repeats the 
corrupt refinement of Lady Christabel; she is the “white peacock” of the main action. And different 
as Meg, too, is shown doing this in the final chapter. She is also on the way to becoming a Mother 
like Lettie and Meg. 

Another novel concerned with the destructive power of women is “Women in Love”. In this 
case, it is important that when the dead body of Gerald’s sister, Diana, is recovered the next day 
she should have her arms tightly clasped round the neck of the young man who had jumped in the 
water to save her. 

Lawrence’s friendship with Helen Corke, the Helena of “The Trespasser”, is, however, the 
most important source of the novel. Helen Corke had undergone a disastrous emotional 
experience similar to that recorded in “The Trespasser, of which she gives her own account in her 
own novel, “Neutral Ground”. Part of the manuscript of this novel formed the basis of “The 
Trespasser”.  

 “Helena is the first of the series of intellectualized, will-driven females Lawrence was to 
write so bitterly”1. She is a “dreaming woman” of the kind whose passion only “exhausts itself at 
the mouth”. She rejects the animal in Siegmund, will accept only kisses from him, and these seem 
to fulfil her. She loves Siegmund, but she cannot respond to his physical passion. Her type is later 
most completely delineated in Hermione Roddice in “Women in Love”, though Miriam in “Sons 
and Lovers” has some of her characteristics. 

The romantic element in “Sons and Lovers” has an intricate relationship with character, 
especially the character of Miriam. An extremely sensitive girl, she has been reduced by her 
mother’s mistaken high-mindedness to a semineurotic condition; and, as the love affair between 
her and Paul develops, her terror of sex becomes a serious barrier between them (though one 
might also add that Paul’s clumsiness and selfishness create an even greater block). There were, 
perhaps, didactic implications here for Lawrence about the rights of the body as against the spirit. 

Ursula Brangwen in The Rainbow is a more complicated person than any of her 
forebears. She has something of her mother’s temperament but she also inherits her father’s 
religious sense and is in revolt against Anna’s preoccupation with childbearing. In Ursula the blood 
of the Brangwens and the Polish blood of her mother and grandmother are mixed.   

Ursula in Women in Love is the woman to whom Birkin turns as a relief from the 
relationship with Hermione; Hermione is a cultured hostess who has a devouring interest in 
intellectual life. She is completely lacking in spontaneity, and everything for her is so forced into 
consciousness and so subjected to will that there is a total split in her between knowing and being, 
which threatens to disintegrate her. For Birkin, Ursula, who has always been an embodiment of 
the spontaneity which he admires, becomes the woman who can release the spontaneity in 
himself which Hermione and his own intellectualism have thwarted. These two women have not 
only different characters and temperaments, but also different life principles. Ursula is a creature 
of impulse rather than of deliberate will. She has a natural affinity with all living things. In her 
relationship with Birkin, she is put in the paradoxical situation of being made an offer of marriage 
by a man whom she instinctively likes, but on terms that she instinctively rejects. In the end she 
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accepts him seemingly on the spur of the moment. They have a tremendous row in which Birkin 
accuses her of being obsessed with the benevolent ideal of “love”, which is really an expression of 
her female conceit, and Ursula accuses him of egotism and male conceit. Unlike Hermione, whose 
will power involves a deadly suppression of her true feelings, Ursula speaks her mind bluntly, and 
this makes the quarrel a catharsis which purges all the differences causing surface conflict 
between the two lovers, but leaves the permanent bond between them unbroken. Lawrence is 
trying to suggest that, although Birkin may be more in the right about what is a suitable basis for 
marriage than Ursula, her decision has to come from her whole being. She cannot be argued into 
submission. 
 Ursula’s sister, Gudrun, is the strangest of the major characters in the novel. She is in 
many ways like Ursula: They are both proud, sensitive, independent creatures, sisters in spirit as 
well as in blood. A very intimate relationship exists between them. Gudrun, however, is the more 
self-contained. At the very beginning of the book, when the two women are sitting talking, this 
quality in Gudrun draws admiration from her sister: “She thought Gudrun so charming, so infinitely 
charming, in her softness and her fine, exquisite richness of texture and delicacy of line. There 
was a certain playfulness about her too, such a piquancy or ironic suggestion, such an untouched 
reserve”. (Chapter 1) 
 The relationship between Gudrun and Gerald becomes in the end a tragedy. Between the 
two there is not a mutually satisfying love. Their lovemaking brings Gerald “the sleep of complete 
exhaustion and restoration”, but it leaves Gudrun “tormented with violent wakefulness, cast out in 
the outer darkness”. This is not simply an indication of Gerald’s failure as a lover. In general he is 
an efficient Don Juan. But beyond the limits of sheer physical appeal, and the hard will which he 
displays as an industrial master, he is fatally unsure of himself. It is this weakness which drives 
him into a desperate seeking of comfort from Gudrun, and which in the end she exploits. 
 Gudrun’s ascendancy is even more apparent in the Austrian mountains. She toys with the 
idea of marrying Gerald in order to be the impetus behind his great executive ability – “He would 
be a Napoleon of peace, or a Bismarck – and she the woman behind him”; but the 
meaninglessness of it all makes her give it up. The fundamental inadequacy of Gerald reveals an 
inadequacy in Gudrun, too. Her dominance in the relationship can give her no satisfaction. What 
she wins, she does not really want, and she recognizes in the end that this is so. For all her 
superiority to her lover, she also is a tragic figure, for she is dominated herself by destructive 
powers that make her their instrument, and is equally reduced to a condition of sterile, mechanical 
monotony. She hates life, she hates “the Geralds that they can offer one nothing else”, but the 
bitterness of her situation is that it is only from Gerald (Loerke is no real alternative) that she could 
hope for anything different. Their fates are intimately bound together. They have the chance to 
make a marriage. They fail (Lawrence duly recognizes the social forces that contribute to their 
failure); and because of this, they are effectually destroyed together. 

 

                                 Connie – as a “Free” Woman 

 
 Connie’s love affair with Mellors is in contrast to all the previous experience she has had with men. 
It is a breakthrough to something at last valid in the sexual relationship. 
 Connie married Clifford and after one month’s honeymoon he was paralyzed by a war wound. The 
foundation of this relationship was once again mental – “sex was merely an accident, or an adjunct, one of 
the curious, obsolete, organic processes which persisted in its own clumsiness, but was not really 
necessary” – and, consequently, Clifford’s impotence made little or no difference. Connie is not lacking in 
pity for Clifford, but like other Lawrentian heroines, she is caught up in a profounder issue involving life 
itself. For Connie, life became increasingly meaningless. Her condition began to approach the 
restlessness of Gudrun in “Women in Love”. 
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 Connie’s experience has such depth that it brings her a sense of rebirth: “She was gone, she was 
not, and she was born: a woman”. And at the end of the chapter her rebirth is again suggested through the 
kindling of an almost animistic feeling: “As she ran home in the twilight, the world seemed a dream; the 
trees in the park seemed bulging and surging at anchor on a tide, and the heave of the slope to the house 
was alive” (Chapter 12). The “dream” now is no longer a “simulacrum of reality” as it was when her life was 
circumscribed by Clifford and his friends, but something “heaving” with life. 

Roddice in “Women in Love”, though Miriam in “Sons and Lovers” has some of her 
characteristics. 
 The romantic element in “Sons and Lovers” has an intricate relationship with character, especially 
the character of Miriam. An extremely sensitive girl, she has been reduced by her mother’s mistaken high-
mindedness to a semineurotic condition; and, as the love affair between her and Paul develops, her terror 
of sex becomes a serious barrier between them (though one might also add that Paul’s clumsiness and 
selfishness create an even greater block). There were, perhaps, didactic implications here for Lawrence 
about the rights of the body as against the spirit. 
 

       NOTES: 

 
1. Elaine Feinstein, “Lawrence’s Women”, 1922, p. 23 

2. Ibidem, p. 42 

3. Duane Edwards, “The Rainbow”. A Search for New Life”, 1990, p. 66 

4. Richard Hoggart, “The Forked Flame. A Study of D.H. Lawrence”, 1965, p. 35 

 

Cele mai reprezentative personaje feminine ale lui D.H.Lawrence 

                                               
-un scurt rezumat- 

  

        Criticii au împărţit personajele feminine ale lui Lawrence în câteva subtipuri pentru a înţelege mai 
bine esenţa cea mai profundă şi gândurile cele mai adânci ale eroinelor lui Lawrence, deşi toate femeile lui 
Lawrence împărtăşesc trăsături comune în ciuda diferenţelor aparente. În câteva dintre romanele 
scriitorului, putem întâlni puterea distructivă a femeilor asupra în poveste ( Lettie în « Păunul Alb » ). În 
alte romane, putem desluşi tipul femeii visătoare despre care Lawrence a scris cu amărăciune, precum 
Helena în « Infractorul ». Mai departe, există femeile Brangwen care sunt atrase de lumea exterioară. Ele 
tânjesc la un statut mai înalt pentru copii lor şi pentru realizarea acestui lucru se îndreaptă spre educaţie. 
Căderea este cauzată în parte de dorinţa feminină de a se aventura dincolo de limitele strâmte ale fermei 
Marsh, precum Ursula Brangwen în Curcubeul.  
        Lawrence prezintă tipul femeii distructive în Lettie în primul său roman Păunul Alb şi de asemenea 
puterea distructivă a femeii este prezentată în Femei Îndrăgostite. Ursula în Femei Îndrăgostite este 
femeia către care se întoarce Birkin ca o uşurare dupa relaţia cu Hermione. Pentru Birkin, Ursula a fost 
întotdeauna  
 Întruparea spontaneităţii pe care el o admiră. Gudrun, sora Ursulei, este cel mai ciudat dintre 
personajele principale ale romanului. Cele două surori seamănă foarte mult: ele sunt amândouă mândre, 
sensibile, independente, surori atât în spirit cât şi în sânge. 
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TABELUL COMPARATIV 
 

Profesor Raţ Florin 

Şcoala Generală nr. 1, Motru  

 

Studiile de psihologie cognitivă susţin: cu cât este mai adâncă procesarea unui stimul cu 
atât mai bine este reţinut în memoria de lungă durată. Specialiştii consideră că procesarea unui 
stimul este cu atât mai adâncă cu cât se trece de la caracteristicile sale fizice, spre cele 
conceptuale sau semantice. În diverse investigaţii s-a ajuns la concluzia că adâncimea procesării 
este – în majoritatea cazurilor – mai importantă decât volumul procesărilor. În acest fel se explică 
de ce la un examen studenţii care au citit de mai puţine ori, dar mai atent conţinutul de învăţat 
obţin de regulă rezultate mai bune decât cei care au repetat-o de mai multe ori, dar au procesat 
doar la un nivel de suprafaţă. 

Unele informaţii permit compararea şi organizarea grafică pentru a reliefa asemănările şi 
deosebirile indicate. Comparaţia constă într-o apropiere, pe plan mintal, a unor obiecte sau 
fenomene, cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor dintre ele. Asemănările reprezintă 
caracteristicile comune pe care le posedă obiectele, iar deosebirile sunt trăsăturile pe care nu le 
posedă ambele sau mai multe obiecte şi prin care se diferenţiază între ele. Comparaţia include un 
proces de alăturare fizică, concretă, reală, a obiectelor comparate sau alăturate unui obiect 
concret cu unul perceput anterior, a cărui imagine este stocată şi actualizată din memorie. În 
comparaţie utilizăm criterii: culoarea, forma, densitatea, lungimea etc. Este exclus să comparăm 
culoarea unui obiect cu forma altui obiect. Rezultatul comparaţiei este exprimat prin aserţiuni: 
Lacul X este mai adânc decât lacul Y. … 

Pentru completarea unui tabel comparativ se parcurg mai multe etape. 

 Comunicarea sarcinii de lucru: citiţi textul următor şi identificaţi asemănările şi 
deosebirile dintre cele două corpuri cosmice. Realizaţi pe o foaie de caiet tabelul 
de pe tablă şi completaţi-l în timp de cinci minute. 

 Activitatea individuală:  
Planetele sunt corpuri fără lumină proprie, cu dimensiuni şi mase mici, densităţi mari 

(medie 4,5g/cm3), suprafeţe solide, atmosfere nu prea extinse, care efectuează rotaţii lente în 
jurul axei proprii şi în jurul unei stele. 

Stelele sunt corpuri cereşti cu temperatură mare şi lumină proprie, de formă aproape 
sferică, alcătuite dintr-o masă de gaze la temperaturi ridicate datorită reacţiilor termonucleare care 
au loc în interiorul lor. Proprietăţile stelelor (mărime, masă, densitate, luminozitate, mişcare etc.) 
sunt multiple şi extrem de nuanţate. 

Criteriul Planetele Stelele Asemănare(A)/deosebire(D) 

Forma Sferică Sferică  A 

Vârsta Aceeaşi într-un sistem Aceeaşi într-un sistem A 

Evoluţia Continuă Continuă A 

Temperatura Mare în centru, mică la 
suprafaţă 

Foarte mare D 

Starea de 
agregare 

Solidă Gazoasă D 

Lumina Fără lumină proprie Proprie D 

Masa Mică Mare D 

Densitatea Mare Mică D 

Mişcarea În jurul axei proprii şi în 
jurul unei stele 

 D 
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   Activitatea frontală: voi lua de la fiecare elev câte o idee şi o voi scrie pe tablă.  
Prin completarea tabelului comparativ elevii identifică anumite criterii după care sunt 

comparate stelele şi planetele, iar pe baza analizei proprietăţilor deduc asemănările şi deosebirile. 
Informaţiile specificate în tabel în formă concisă sunt mult mai uşor de învăţat.  

Această metodă este recomandată în cazul multor lecţii de geografie, de exemplu: 
compararea ţărilor după suprafaţă, numărul de locuitori, dezvoltare economică sau compararea 
diferitelor forme de relief din România. 

 

 

Calea Dreaptă 

 
Spre Steaua cea din vârf, copile,                                                cu basme, snoave sau proverbe,  

pe Calea Dreaptă voi urca,                                                         cu jocuri, doine, ghicitori… 

e mult mai grea, dar mai curată,                                         Ţinut-am Sfânta moştenire, 

aşa îmi spune inima!                                                                   prin ale timpului vâltori, 

 
Smerenia şi modestia,                                                               cu pomeniri şi parastase, 

blândeţea, mila, liniştea,                                                           cu praznice pentru mulţi sfinţi, 

– nu bogăţia, ci iubirea –                                                          căci îl avem pe Brâncoveanu 

aceasta este Calea mea!                                                            în Cer, cu-ai noştri vechi părinţi! 

 
Nu catedrale somptuoase,                                                           E binecuvântat de Ceruri 

– orgolii dincolo de nori –                                                           E binecuvântat de Ceruri 

ci o micuţă mănăstire                                                                  doar ne-nchinăm Celui Ce Este 

cu sfinţi frumoşi, lumini şi flori,                                                 de, iată, două mii de ani! 

 
într-o prisacă mirosind                                                            Zadarnic lupi turbaţi rânjesc,  

a caprifoi şi tămâioare!                                                           de mult, spre Mioriţa noastră,  

Sub steaua-naltă, limpede,                                                      e ocrotită nevăzut, 

să plângă o privighetoare!                                                      de-o mândră Pasăre Măiastră! 

 

…Un preot blând, din vechi psaltire                                      O, câţi s-au dus întru credinţă, 

cu glas tremurător cânta:                                                         pentru-ale neamului nevoi, 

„Iubi-Te-voi Doamne, doar Tu eşti                                        când în Grădina Maicii Sfinte 

virtutea şi scăparea mea!”                                                       cădeau păgânii peste noi! 

 
De la-nceput ne-am pus nădejdea                                          Când regii-şi împărţeau prin lume 

într-Unul Singur Sfânt Temei,                                               corăbiile jafului,  

căci ne-a deschis Calea Iubirii,                                              sta zid nebiruit, opinca, 

chiar cel Întâi Chemat, Andrei!                                              la Porţile Orientului! 

 

Noi Îţi vom da dintr-ale Tale                                                Da, n-am vânat prin jungle oameni  

ce-avem mai bun, căci Tu ne-ai dat                                      să-i ducem robi la noi în jug, 
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un Crez, o Limbă şi o Ţară!                                                  n-am nimicit întregi popoare 

Credinţa Dreaptă ne-am păstrat                                            şi nici n-am ars pisici pe rug!… 

 
N-am ridicat castele-nalte                                                 În Noaptea magică-a-Nvierii, 

– prin jaf şi crimă, case mari –                                        la Sfânt Mormânt am înţeles 

dar creşte-n Cer o mănăstire                                           cum, iată, Domnul, fără vorbe 

din ale noastre inimi tari!                                                   lumii ce-a ales! 

 

Mulţi venetici la masa noastră,                                        Unde coboară-ntâi Lumina, 

fugari prin vremi, s-au aşezat…                                       acela e Altarul meu, 

Îngăduinţă, omenie                                                          nu am nevoie de-alte semne 

şi milă noi le-am arătat!                                                  când Îl privesc pe Dumnezeu! 

 

Recunoştinţa, le e marfă                                                 Noi ne hrănim cu Pâinea Vieţii, 

ce-o vând pe treizeci de talanţi,                                      cu toţii bem al Vieţii Vin, 

ştiu să se laude, să fure,                                                  purta-vom Crucea Isihastă 

perfizi şi cruzi şi aroganţi!                                        - al Mioriţei Semn divin - 

 

„Domni” educaţi la şcoli înalte,                                     căci suntem de-ai lui Brâncoveanu 

ne tot momesc cu „jucării”,                                         şi asta n-o putem uita! 

azi „plâng” de grija câinilor                                           Chiar Dumnezeu ne-a spus adesea, 

cei ce mai ieri gazau copii                                             că Dreaptă este Calea Sa! 

 

şi plini din cap până-n picioare                                      Curată rază-i Calea Dreaptă, 

de sângele nevinovat,                                                     Lumina Răsăritului, 

se-nchină gravi prin catedrale,                                       e Calea Inimii şi-a Vieţii,  

convinşi că Domnul a uitat!                                           e Calea Adevărului!  

 

Ei ne vorbesc despre dreptate, 

cu ochi de gheaţă ne privesc, 

în turnurile reci de piatră, 

inimi de piatră zămislesc!                                                              Radu Gorj 
 

Ard paranoice coride 

– biserici pentru posedaţi – 

şi vin să strâmbe Dreapta Lege 

ai Întunericului fraţi!   

 

Pe larga cale-a desfrânării, 

naivi, fanatici şi rataţi, 

fără de preget se îndeasă, 

consumatori şi consumaţi! 

 

Noi locului aici ne ţinem 

şi vom rămâne cât om fi! 

Tismana, Cozia, Văratec, 

ni-s sufletului temelii! 

 

Visez o Aurită Cruce 

nălţându-se în Răsărit, 

e-a omeniei Dreaptă Cale,                                                                                     
e-al Căii Drepte Duh unit!                                                                                     
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PROIECT DE LECŢIE 
                                                                                                    

Prof. Raţ Jana Daniela 

 

Acest proiect didactic foloseşte teoria inteligenţelor multiple, se poate realiza pentru 

toate disciplinele şi este o metodă modernă de a îmbina în mod eficient interdisciplinaritatea, 

asttfel obţinându-se rezultate deosebite, elevii find antrenaţi permanent într-un joc didactic unde 

fac ceea ce doresc, în funcţie de înclinaţii, pasiuni şi aptitudini. 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : 

PROFESOR: 

OBIECTUL: Istorie 

CLASA: a VIII-a  

DATA:  

SUBIECTUL LECŢIEI: ROMÂNIA IN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

TIPUL LECŢIEI: consolidare a cunoștintelor 

MOTIVAŢIA : 
 Aceată lecţie ilustrează Teoria inteligenţelor multiple; 

 Tipuri de inteligenţe vizate :  

 Inteligenţa lingvistică –grupa 1 

1. Inteligenţa logico-matematică – grupa 2 

2. Inteligenţa muzicală – grupa 3 

3. Inteligenţa spaţială grupa 4 

4. Inteligenţa intrapersonală –grupa 5 

5. Inteligenţa interpersonală.-grupa 6 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

O 1 – să enumere teritoriile care au fost răpite României în 1940, motivând participarea armatei 

române la război pe frontal de est alături de Germania nazistă; 

O 2-  să explice şi să conştientizeze efectele pe care le-a avut razboiul asupra României; 

O 3 – să menţioneze  personalitătile istorice şi politice care au avut un rol determinant în perioada 

1940-1945, precizănd contribuţia acestora; 

O 4 – să localizeze pe hartă principalele evenimente politico-militare la care a participat România în 

perioada 1940-1945; 

O 5-  să exprime prin cuvânt, culoare, muzică, evenimentele marcante pentru patriotismul armatei 

române in al doilea război mondial; 

O 6 – să-şi formeze deprinderea de a lucra în echipă. 

OBIECTIV SPECIAL : valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple. 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 Metode şi procedee : expunerea, conversaţia, explicația, munca în 

echipă, exerciţiul, jocul didactic, audiția 

 Forme de organizare : elevii sunt împărţiţi pe grupe : fiecare grupă  va 

primi sarcini diferenţiate în funcţie de tipul de inteligenţă de care 

dispune. 

 Condiţii prealabile : existenţa aparaturii IT 

 Managementul resurselor şi a timpului de lucru : 

 Timp de lucru : 50 minute. 

 Materiale :  

6. CD cu muzica 

7. CD player 

8. Creioane colorate, Puzzle 
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9. Harta istorică 

10. Prezentări PowerPoint 

 Bibliografie –Gardner,  H.  (1993b).  Multiple intelligences: The 

theory in practice. New York: Basic Books 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Momentele 

lectiei 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode și 

mijloace 

didactice 

1. Moment 

organiza

toric 

 

 

 

 

 

 

2. Actualiz

area 

cunoştin

ţelor 

 

 

 

 

3. Consoli

darea 

cunoştin

ţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Evaluarea 

cunostinţelor 

 

 

Se comunică  obiectivele operaţionale. 

 

Elevii sunt împărţiţi pe grupe, în funcţie de tipul 

de inteligenţă în care se încadrează. 

 

Profesorul solicită elevilor să prezinte 

premisele si etapele participării României la 

război între 1941-1945 

În fucţie de tipurile de inteligenţă după care 

au fost grupaţi elevii, se dau acestora sarcini 

diferite de lucru : 

Grupa 1 – inteligenţa lingvistică primeşte 

realizarea unei prezentări prin care să 

demonstreze influenţa pe care a avut-o 

războiul asupra literaturii şi culturii. 

Grupa 2 – inteligenţa logico-matematică 

construieşte o axă cronologică cu principalele 

date si evenimente istorice, realizează un tabel 

cu războiul in cifre. 

Grupa 3 – inteligența muzicală a pregăteşte 

ilustraţia muzicală adecvată lecţiei; 

Grupa 4- inteligenţa spatială va primi un puzzle 

din care va realiza harta frontului de est si va 

indica pe harta istorică principalele operaţiuni 

militare 

Grupa 5 – inteligenta intrapersonală va 

reflecta principalele evenimente istorice prin 

prisma propriilor personalităţi. 

Grupa 6 – inteligența interpersonală realizează 

un interviu imaginar cu personalităţile vremii şi 

cu veteranii de război. 

Se urmărește permanent activitatea elevilor și se 

dau indicaţiile necesare. 

Se apreciază activitatea elevilor, arătându-se 

felul în care fiecare grupă și-a realizat sarcina 

dată şi felul în care au lucrat în echipă.  

 

Se grupează dupa 

indicaţiile 

profesorului 

 

Elevii 

prezintă 

premisele si 

etapele 

participării  

României la 

răzb.. 

 

Elevii 

realizează 

sarcinile de 

lucru date 

lucrând în 

echipă. 

 

 

La 

terminarea 

sarcinilor 

elevii 

prezintă 

rezultatele

. 

Se 

realizează 

o 

miniexpoz

iție cu 

lucrările 

elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

Explicaţia 

Munca în 

echipă 

Exercițiul 

Jocul 

didactic 

Audiția 

- CD cu 

muzic

a 

- CD 

player 

- Creioa

ne 

colorat

e 

- vizion

are 

prezen

tari 

- Puzzel 

 

Conversația 
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Relaţiile socio-afective stabilite în mediul şcolar 
 

Prof. Pîrvan Daniela 

  

În acest articol, vor fi descrise şi analizate principalele tipuri de relaţii socio-afective 
stabilite în mediul educaţional din România îndreptându-ne atenţia în mod deosebit, asupra 
interacţiunilor socio-emoţionale ale adolescentului cu impact de creştere/descreştere a 
performanţei acestuia în toate dimensiunile vieţii sale personale şi şcolare, profesionale. În 
demersul nostru de a aduce un plus de cunoaştere şi lumină acestui domeniu, este important să 
facem referire la profilul afectiv al actorilor luaţi în discuţie. În timpul adolescenţei, relaţiile socio-
afective stabilite cu covârstnicii cresc în intensitate şi complexitate. O trăsătură definitorie a 
prieteniilor adolescentine este intimitatea (presupune împărtăşirea gândurilor personale şi a 
sentimentelor private până la iniţierea apropierilor de natură fizică între parteneri). Cercetările 
demonstrează că adolescenţii încearcă diverse roluri şi comportamente, îşi perfecţionează 
deprinderile sociale, de interacţiune şi în acelaşi timp este important pentru ei să placă celor din 
jur, să fie evaluaţi pozitiv şi încearcă teama de a nu fi respinşi. Educaţia în general şi ansamblul 
relaţiilor sociale dezvoltate în cadrul procesului instructiv-educativ în mod specific, reprezintă 
factori importanţi în dezvoltarea unei afectivităţi pozitive, caracterizată de profesorul Ion Al. 
Dumitru (2001, p. 134) ca ansamblul stărilor şi trăsăturilor emoţionale ce sugerează 
autoeficacitate, stimă de sine, controlabilitate, optimism, încredere în forţele proprii, sau dezvoltării 
unei afectivităţi negative manifestă prin iritabilitate, sentiment de neputinţă, lipsa de speranţă, 
pesimism, anxietate, frustrare şi chiar depresie. La vârsta adolescenţei (care datorită ritmului alert 
de dezvoltare a societăţii contemporane asistăm la o dilatare a acesteia, coborând până la 10 ani 
şi urcând până la 24-25 ani) dinamica afectivă a tânărului cunoaşte o perpetuă oscilaţie între 
perechi contradictorii: exuberanţă şi apatie, conştiinciozitate-nepăsare etc., pe acest fond de 
instabilitate emoţională conturându-se primele iubiri, de multe ori înfiripate şi consumate în mediul 
şcolar. Relaţiile stabilite de adolescent cu familia sunt de cele mai multe ori tensionate şi dascălul 
constituie ţinta criticismului său. În interiorul grupului format din persoane de acelaşi sex relaţiile 
sunt calde, tandre, se schiţează prieteniile cele mai sincere. Referitor la atitudinea faţă de sexul 
opus, la începutul adolescenţei la băieţi apare o agresivitate de coloratură sexuală iar la fete se 
schiţează primele iubiri, ca la finele acestei perioade să  apară primele cupluri maritale.  

În clasa de elevi înţeleasă ca grup educaţional atracţia interpersonală are un nivel foarte 
înalt datorită: interacţiunii intense şi a proximităţii fizice a elevilor, precum şi datorită nevoii de 
asociere în situaţii stresante (de evaluare, spre exemplu). Similaritatea elevilor în clasă facilitează 
atracţia reciprocă şi satisface trebuinţa de competenţă (faptul că ceilalţi au opinii, atitudini similare 
îi întăreşte încrederea în propriile valori, credinţe), nu puţine fiind şi situaţiile în care elevi cu 
trăsături de personalitate şi tipare comportamentale diferite leagă prietenii durabile şi utile. Iluţ 
(2004, p.159) abordează problematica structurilor şi relaţiilor socio-afective, oprindu-se asupra 
relaţiilor de afiliere infrastructurale: prietenia şi dragostea şi asupra relaţiilor preferenţiale în 
grupurile mici şi mijlocii, evidenţiind valoarea metodei sociometrice în explicarea relaţiilor afinitare 
din grup. La fel ca orice fiinţă umană, adolescentul are nevoie de afiliere, cele mai pregnante 
forme manifestate în mediul şcolar fiind prietenia şi dragostea. Adaptând contextului educaţional 
definiţia dată de Iluţ (2004, p.160), prietenia poate fi considerată ca fiind o relaţie psihosocială de 
durată (cu valoare cantitativă diferită în funcţie de particularităţile de vârstă şi cele individuale ale 
elevului, dar şi de contextul educaţional concret) stabilită între elevi, ca rezultat al alegerii libere a 
acestora, bazată fiind pe afecţiune, încredere şi preţuire mutuală. Relaţiile de prietenie pot avea 
consecinţe favorabile asupra vieţii educabilului confirmându-se faptul că a avea prieteni la locul de 
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învăţare determină şi o mai mare performanţă şcolară, întrucât acestea conferă siguranţă 
emoţională, confirmarea propriei valori, satisfacerea nevoii de apartenenţă la un grup .    

Cercetări din domeniul educaţional  arată că majoritatea copiilor au prieteni apropiaţi la 
şcoală. Statistica relevă faptul că 78% au cel puţin un «cel mai bun prieten» la şcoală (relaţie 
reciprocă de prietenie), 55% dintre copiii chestionaţi afirmă că au un «foarte bun prieten» în şcoala 
în care învaţă. Fetele, arată studiul, sunt mai disponibile în a-şi construi o relaţie de prietenie la 
şcoală decât băieţii (82% respectiv 74%). Diferenţele de gen se observă şi în faptul că fetele 
stabilesc la şcoală relaţii mai suportive decât băieţii, preferând grupurile mici sau diadele pentru 
conversaţie spre deosebire de băieţi care preferă să se asocieze în grupuri mari cu activităţi 
centrate pe sport sau jocuri.   

În ceea ce priveşte problematica relaţiilor de dragoste, diferenţele semnificative faţă de 
relaţiile de prietenie constau, după Iluţ (2004, p.161) în manifestarea dinamică, tumultuoasă, 
sinuoidală a acestora, faptul că sunt mai predispuse tensiunilor şi nu în ultimul rând existenţa 
intimităţii fizice între parteneri. Există multe perspective de abordare în studiul fenomenului iubirii. 
Teoriile despre dragoste sunt disparate şi dificil de clasificat. În ceea ce priveşte fenomenul iubirii 
în mediul educaţional românesc, nu există cercetări care să sugereze modul în care se 
conturează acest fenomen, care sunt implicaţiile sale la nivelul procesului instructiv-educativ, ce 
tipuri de iubire se stabilesc în mediul formal şi informal şcolar etc. Considerăm că la nivelul 
învăţământului liceal, adolescenţii dezvoltă următoarele tipuri de relaţii de dragoste: iubire 
„nebună” (presupunând multă intimitate), iubire romantică (adăugând intimităţii un plus de 
pasiune), iubire iluzorie (tânărul/tânăra se angajează autentic în relaţie cu întreaga sa fiinţă 
proiectând planuri de viitor, investind încredere şi negând de cele mai multe ori orice diferenţă 
semnificativă de altfel existentă între el/ea şi parteneră/partener)- potrivit modelului triunghiular al 
lui Sternberg. Analizând iubirea din perspectiva lui Lee (1973) considerăm că interacţiunile 
afective ale elevului se pot încadra în următoarele tipare de dragoste, cu infinite posibilităţi de 
combinare şi recombinare a lor: eros (pasională), ludus (elevul adolescent tatonează terenul 
primelor iubiri, le provoacă şi le „fabrică” asemenea unor jocuri, cu reguli mai mult sau mai puţin 
rigide, cu finalităţi de relaxare, ludice), mania (variaţiile emoţionale sunt prezente în relaţiile de 
interacţiune), agape (renunţarea de sine până la sacrificiul suprem pot fi caracteristice primelor 
iubiri adolescentine, mărturie stau numeroasele cazuri de tentative şi acte suicidare). Un tablou 
sintetic al caracteristicilor fenomenului iubirii la vârsta adolescenţei se prezintă în următoarele 
„culori” principale: pasiune, intimitate şi renunţare de sine. Nu în puţine situaţii, amestecul în 
cantităţi variate a celor trei componente generează afectivitate negativă cu efecte asupra 
dezvoltării emoţionale a tânărului.  Tot în sfera relaţiilor socio-efective sunt incluse şi fenomenele 
de respingere, ignorare şi chiar ură, conduite afective pe care din raţiuni didactice le voi aborda 
separat, în viaţa cotidiană a elevului, ele intercondiţionându-se.     

Studii consistente demonstrează că acei elevi care experimentează dificultăţi de 
relaţionare în timpul şcolarităţii sunt predispuşi la a dezvolta depresie şi anxietate, relaţiile 
interpersonale problematice stabilite de ei contribuind şi la scăderea performanţei şcolare. De 
exemplu, elevii care sunt respinşi în mod frecvent de colegii lor dovedesc mult mai multe probleme 
mentale de-a lungul tinereţii decât cei mai apreciaţi şi simpatizaţi colegi şi urmează mai rar 
cursurile unei forme de învăţământ superior. Respingerea şi victimizarea (hărţuirea, excluderea, 
agresiunea fizică etc.) nu au primit multă atenţie din partea cercetătorilor, cu atât mai mult cu cât 
elevii nu vorbesc cu nimeni despre aceste experienţe şi dacă o fac, relatează unui prieten sau 
unui coleg şi nu unui adult. Aceasta sugerează că părinţii şi cadrele didactice este posibil să nu 
aibă cunoştinţă de frecvenţa unor astfel situaţii pentru a putea interveni corespunzător.  
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Elevii ignoraţi de colegi (cunoscuţi şi ca "izolaţi social"): nu sunt nici plăcuţi, nici neplăcuţi de 
ceilalţi, ei trecând neobservaţi de către aceştia. Nu prezintă probleme comportamentale dar pot fi 
anxioşi social.  

Spectrul urii, obstinat şi îndărătnic tulbură şi relaţiile stabilite între actorii procesului 
instructiv-educativ. Cum e cu putinţă ca elevii sa ajungă să simtă ură faţă de dascăl, disciplină de 
învăţământ, coleg, şcoală în general? Pentru a răspunde la această întrebare, ne vom opri spre a 
analiza succint contextul social al secolului prezent, pornind de la ideea cum că orice schimbare 
socială are implicaţii emoţionale. Istoria contemporană cunoaşte numeroase rupturi, pe care 
pentru a le aminti este nevoie să facem întoarceri în urmă istorice: 1914-1918 zdruncinarea 
Europei, imaginea omului devenită inseparabilă de camera de gazare (Auschwitz), orizontul 
Hiroşimei, 11 septembrie 2001 („un atentat nu este reuşit decât dacă face prăpăd în creierul 
supravieţuitorilor”), maltratări moral insuportabile, războiul din Irak, imaginea unei şcoli luată 
ostatică, elevi răniţi, părinţi înnebuniţi de durere, discriminări rasiale etc. 
 
 Bibliografie 
Dumitru, Ion. [2001]. Educaţie şi învăţare. Timişoara: Eurostampa.  
Iluţ, Petru, [2004]. Valori, atitudini şi comportamente sociale, Iași: Polirom. 

 
Prietenia 

Felicia Lumezeanu 

 Prof. Gr. Sc. Energetic nr.1 Tg-jiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietenia este mai mult decât un sentiment, ea este purtătoare de influenţe şi deci un mijloc de a 

influenţa. Realizarea unei prietenii aduce bucurie nemărginită, trădarea prieteniei are 

semnificaţia unui uragan. 

Prietenia se trăieşte, participi la ea cu toată fiinţa, generos. 

Prietenia e un lucru necesar ? 

O simţim cu toţii ! 

Prietenia e un lucru frumos ? 

O vrem cu toţii ! 

Că pentru a o avea trebuie să-i iubeşti pe ceilalţi la fel ca pe tine ? 

O vrem, dar nu totdeauna ştim cum ! 

Că a iubi oamenii înseamnă să dai în primul rînd glas Omului din tine să-l afirmi pretutindeni și 

totdeauna ? 

O ştim cu toţii ! 

Prietenia se încarcă cu toate valenţele găsite în frumos : natură, muzică, film, cărţi. 

Încercăm, din calitatea de educator, să-i obişnuim pe tineri să gîndească, să iubească frumosul 

pentru ca să-şi descopere astfel frumuseţea vîrstei şi vieţii noastre, de pe rampele căreia vîrsta 

lor e lansată spre viitor. 

Prietenia este discretă şi se mulţumeşte cu puţin. Dar, deşi se mulţumeşte cu puţin, prieteniei 

trebuie să-i dai totul.  
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Aceasta a fost o dedicaţie pe albumul tinereţii. Acesta este un sfat : „ Prietenia nu este o loterie. 

Unui Jucător care nu a cîştigat de mai multe ori i se spune: Ajunge ! Opreşte-te ! Unui 

dezamăgit în prietenie i se spune: Mai încearcă ! „    

 

METODE DE CUNOAȘTERE A ELEVILOR 

 

Institutoare: Popescu Ana Camelia 
Grădiniţa cu Program Normal Valea Mare, Com. Runcu, Jud. Gorj 

 
Practica pedagogică demonstrează că în domeniul instrucţiei şi educaţiei, strategiile 

didactice identice generează rezultate diferite, în funcţie de caracteristicile individuale şi de vârstă 
le educaţilor, nivelul intelectual, structura aptitudinală, opţiunile profesionale, atitudinile şi 
convingerile proprii, determinând o receptare şi o prelucrare diferenţiată a mesajelor transmise. 
Pentru o acţiune eficientă, orice educator trebuie să renunţe la tipare unice şi la prejudecăţi şi să-şi 
direcţioneze acţiunea bazându-se pe cunoaşterea capacităţilor, intereselor şi atitudinilor 
preşcolarilor, pe cunoaşterea reprezentărilor şi sentimentelor acestora la vârste diferite, folosind 
mijloace eficiente de influenţă şi formare. 

James R. Okey considera că fiecare profesor trebuie să-şi pună câteva întrebări 
importante: 
     a) cum poate să dobândească cunoştinţele despre capacităţile fiecărui preşcolar; 

  b) care sunt cunoştinţele de acest fel de care are nevoie; 
  c) ce fel de decizii cu privire la procesul instructiv poate lua dacă dispune de asemenea 

cunoşnte. 
Îninte de prezentarea unor metode specifice de cunoastere țin să amintesc că psihologia 

este o știinta probabilisticặ, de aceea diagnosticul nu va fi definitiv, ci doar un pronostic care va 
trebui elaborat pe termen scurt, pentru a evita erorile predictive datorate evoluției în timp a 
subiecților. 

Metodele de cunoaștere se împart în: 
- metode clinice (observația, convorbirea, metoda biografică); 
-metode psihometrice sau experimentale (experimentul, testul, chestionarul). 
Diferența dintre cele două metode apare în funcție de scopul urmărit, de gradul de precizie 

și obiectivitatea în cunoaștere. 
  1. Metoda observaţiei constă în urmărirea atentă şi sistematică a  
comportamentului unei persoane cu scopul de a sesiza aspectele sale caracteristice. 

Observațiile pot fi spontane prin sesizarea calității prestațiilor, greșelilor celor mai frecvente 
manifestări de indisciplină sau neatenție și sistematice urmarindu-se identificarea fiecarei surse de 
eroare. 

Obsevația sistematica debutează cu stabilirea scopului, se face în condiții cât mai vartiate 
și se notează cât mai exact faptele pentru a putea fi separate în interpretari corecte. 

În interpretarea observațiilor trebuie să se țină seama de situație, de atitudinile subiectului, 
pentru a nu scăpa motivația actelor de conduită. Pentru clarificare, informații utile aduce 
convorbirea.  

2. Convorbirea este conversația între două persoane, desfășurată după anumite reguli 
metodologice, prin care se urmarește obținerea unor informații cu privire la o persoana, în legatură 
cu o temă  fixată anterior. 

. 
Convorbirea este premeditata, are scop, vizează obiective psihologice, respectă anumite 

reguli. Ea poate fi liberă (fară o formulare anterioară a întrebaritor ) sau standardizată (întrebările 
sunt fixate dinainte și nu pot fi modificate în timpul conversației).  

3. Chestionarul este un set de întrebari, bine organizate și structurate pentru a obține date 
cât mai exacte cu privire la o persoana sau un grup de persoane, și ale caror răspunsuri sunt 
consemnate în scris. 

Marele avantaj al chestionarului este că valorizează introspecția, iar dezavantajul este că 
nu suntern siguri dacă persoanele dau raportari ale propriilor simțăminte. 

4. Metoda biografică sau anamneza constă în analiza datelor privind trecutul unei 
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persoane și a modului ei actual de existență, metoda poate fi utilizată cu succes în cunoașterea 
psihologică a preșcolarilor, fiind o radiografie a dezvoltarii psihice a copilului, în care sunt 
evidențiate cele mai importante momente din viața acestuia, aspecte care își pun amprenta asupra 
evoluției sale. Biografia pune în valoare specificul unei persoane, orietările sale, sensurile 
particulare pe care le capată diversele momente ale existenței. 

Procedee specifice metodei biografice: 
-analiza unor documente (documente școlare, fișe medicale etc) 
-analiza produselor activității (caiete de lucru, desene, etc.) 

 -analiza cursului vieții (povestirea de către subiect a întregii sale vieți, 
-analiza unor microunităti biografice (descrierea activităților unei zile de munca, a unei zile 

libere sau de vacanță). 
Dificultatea metodei constă în obiectivitatea cotării și a sesizării esențialului, fiind utilă în 

diagnosticul psihopedagogic numai dacă datele furnizate de ea vor fi supuse interpretării. 
5.Metoda testelor, deși este una dintre cele mai folosite metode pentru cunoașterea 

psihologică a persoanei, nu se recomandă a fi utilizată decât de specialiști. Funcția principală este 
de a masura diferențele dintre indivizi sau dintre reacțiile aceluiași individ în situații diferite.  

Testul reprezintă o probă standardizată din punct de vedere al sarcinii propuse spre 
rezolvare, al conditiilor de aplicare și instructiunilor date, precurn și al modalităților de cotare și 
interpretare a rezultatelor obținute. 

Se pot distinge mai multe categorii de teste: 
 teste de inteligență și dezvoltare mintală 
 teste de aptitudini și capacități    
 teste de personalitate: 
 teste obiective de personalitate 
 tehnici proiective 
 teste de cunoștinte sau docimologice. 

Fişa psihopedagogică este un istrument practic, care permite desfăşurarea acţiunii 
programate la nivelul fiecărui elev, sistematizarea informaţiilor privind personalitatea sa, care 
serveşte drept centralizator al tuturor datelor de care educatorul dispune. În fişe vor fi înscrise 
datele culese din documentele şcolare sau obţinute pe baza observaţiilor şi convorbirilor cu elevul, 
a vizitării copilului la domiciliu, a tuturor informaţiilor obţinute de la părinţi, de la colegi și de la 
oricare alta persoană. 

Satisfacţiile cunoaşterii psihopedagogice a elevilor pentru noi, educatorii, sunt mari pentru 
că :     

 fortifică optimismul pedagogic; 
 sporeşte simpatia faţă de prospeţimea şi unicitatea spirituală a fiecărui copil; 
 ne stimulează respectul faţă de cea mai buna educare a sa; 
 ne menţine sufleteşte tineri mereu. 
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Plecată-n alte lumi 

 

 

Nu-mi pasă orice ai spune. Te las să arunci vorbe în vânt fără de nume. Eu o să mă înalţ 
la stele, cu  tot cu visele mele. O să fac o ghirlandă, una colorată din constelaţii uitate, din 
constelaţiile noastre. Voi vorbi cu luna, o voi întreba de ce e aşa de tăcută, în nopţile de 
primăvara, când prin perdeaua nopţii eu simt miros de ghiocei. Şi voi înainta în spaţiu şi mă voi 
juca cu inelele lui Saturn, voi dansa cu Neptun şi voi admira frumuseţea lui Venus. Iar apoi mă voi 
întoarce pe pământ. Şi am să uit tot ce-am văzut, tot ce-am simţit. Am să mă arunc în mare, într-o 
mare de uitare... 

Şi am să înot uşor cu sirene şi căluţi de mare. Ce îmi vor face o coroniţă din corali şi un 
buchet din flori de mare. Am să mă afund cât mai mult în uitare. Şi am să uit de dorul ochilor blue-
vert, am să uit de tot ce-a fost cândva omenesc. Şi am să pictez un curcubeu de tăcere in jurul 
meu şi un ocean de uitare in urma mea...  

                                                                   DRĂGOTOIU ANDREEA COSMINA 
                                                                 Şc GENERALĂ Nr 2 MOTRU 

   

Mereu aproape părinţi şi copii, împotriva violenţei! 

                        Elev Aldea Damian, cls. a VI a B, 

 Şcoala Gen. Nr. 1 Motru 

 

Familia reprezintă o reunire a vârstelor, dar şi un potenţial conflict între generaţii. 
Ca instituţie, familia conferă stabilitate unei societăţi, de aceea este protejată prin legi 

scrise si nescrise. Statul, îşi asumă responsabilitatea reglării relaţiilor dintre indivizi, in interiorul 
familiei mai ales in momente cruciale. Biserica, instituţie a statului, consfinţeşte momentele 
importante pentru evoluţia unei familii prin botez si cununie, două dintre cele şapte Sfinte Taine. 

Cu aceste cuvinte, atât bărbatul cât şi femeia, trebuie să devină în ultimă instanţă, 
creatorii propriului chip, călăuzitor spre armonie, frumuseţe fizică şi spirituală, sinceritate şi mai 
ales încredere. Căsnicia cea care creează familia are la început un dram de necunoscut, datorat 
deprinderilor bune şi rele pe care le au tinerii. 

Cu puţin efort ei pot modifica unele deprinderi negative, ori le pot înlătura sau înlocui 
atunci când exista hotărâre, iubire adevărată şi dorinţa aprigă, curată de a crea familia. Numai 
astfel atât el cât şi ea devin plăcuţi, utili şi respectaţi. 
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Familia este lucru mare şi sfânt. Numai iubirea stabileşte un raport loial între membrii 
familiei şi între părinţi şi copii. Copii sunt o binecuvântare şi o podoabă a casei, dar nu natura ci 
iubirea face pe părinţi. Nu naşterea de copii face pe cineva mamă, ci creşterea lor în virtute. 

În familie a devenit un mod de viaţă riscă să fie traumatizaţi atât din punct de vedere 
emoţional, cât şi din iubirea adevărată este veşnică, nesfârşită, mereu la fel cu ea însăşi, este 
egală şi curată fără demonstraţii violente, o poţi vedea chiar cu părul cărunt, dar cu inima mereu 
tânără. Copiii care trăiesc într-un mediu unde violenta punct de vedere psihologic. Chiar dacă sunt 
victime ale violenţei în familie sau doar martori, consecinţele îşi pun amprenta atât asupra 
copilăriei, dar şi asupra vieţii de adult. 

Violenţa în familie este o problemă gravă a societăţii româneşti.   
Violenta în familie îl determină pe copil să nu îşi mai înţeleagă relaţia cu părinţii, 

simţindu-se iniţial apropiat de amândoi. Iubirea sa pentru ambii părinţi intră astfel în conflict cu 
situaţia de natură violentă dintre aceştia. De asemenea, copiii simt nevoia să ia partea unuia dintre 
părinţi, iar alţii preferă să se îndepărteze de amândoi. 

Părinţii reprezintă nişte modele de urmat pentru orice copil; violenţa în familiei îi 
transmite însă ca acesta este un comportament normal; astfel, copilul creste acceptând violenţa 
ca pe o normalitate, crezând în ceea ce vede: că partenerul mai puternic se impune prin forţă.  

'Nu există motiv plauzibil pentru care un bărbat ar avea dreptul să lovească o femeie' 'Nu 
există greşeli ce pot fi pedepsite astfel. Atunci când cineva greşeşte, îi poţi arata în zeci de feluri 
că te-a rănit sau că te-a dezamăgit, poţi pleca... dar nimeni nu îţi dă dreptul să loveşti.'  

Să fim uniţi şi să spunem în cor: NU VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ! 

 

Balul amintirilor 

Ce tristă e noaptea! Crăiasa sa divină, se ascunde după palele de nori şi doar câteva 
limbi de lumină, mai mângâie uşor pământul rece. Eu stau in camera mea, prizonieră înte amintiri, 
lumina lămpii nu e de ajuns să-mi lumineze calea spre ieşirea din această închisoare de 
nepătruns 

MINTEA. Sunt prizoniră în propria-mi minte, valsez cu amintirea, in marea sală de bal a 
uitarii. Valsez uşor printe gândurile nespuse, gânduri regretate acum, dar totuşi valsez printre ele 
sperând că intr-o zi nu le voi mai regreta. Fac o piruetă şi întâlnesc vorbele pe care mi-a fost 
teamă să ţi le spun. Vorbe care dacă ar fi fost rostite tu ai fi fost acum cu mine, şi am fi valsat 
amândoi printre amintirile încă vii în mintea mea, dar moarte în realitatea grea. Privesc toate acele 
gânduri, vise, dorinţe, vorbe nespuse vreodată, care în realitate sunt mute şi transparente, dar în 
mintea mea, strălucesc cu putere, spunându-şi poveştile ascunse in sala comorilor, INIMA ...... 

                                                               DRĂGOTOIU ANDREEA COSMINA 
                                                                                 Şc Nr 2 MOTRU 
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Printre flori albe                                              PRIMAVARA 
 

Arjocu Sunamita cls. a VIII a B                                                                  Paraschiva Răzvan 

Şc. Gen. Nr. 1 Motru                                                                                Șc. Gen. Stănești 

 

 

Sub cireşul încărcat de flori                                                         Vine, vine primăvara, 

Visez o idilă şi-s fericită,                                                             Bucurie-n toată țara, 

Admirând frumoasele culori                                                        Când ghioceii în floresc 

Apărute-n natura înverzită.                                                          Dorințele se împlinesc. 

 

Printre florile revenite la viaţă                                                     Iarna rece a trecut, 

A răsărit o candidă zambilă,                                                        Copiii au multe de făcut: 

Vestind clipe de dulceaţă,                                                            Să culeagă floricele 

Anunţând o veşnică idilă.                                                            Să fie mândrii de ele. 

 

Iar eu, printre albe flori,aştept,                                                    Copii ce mai așteptați? 

El de griji să uite şi să-mi vină                                                    Haideți să vă jucați! 

Ca să pot din nou să-i cad pe piept, 

Să se umple viaţa-mi de lumină. 

 

Şi dispară ceruri şi pământ 

În clipa-n care-oi fi cu dragul meu, 

Căci asta-i tot ce am mai sfânt; 

Aş da orice să fie aşa mereu. 

 

Zbura-vom până la nori; 

N-oi mai avea de ce să plâng de dor 

Căci vom păşi pe dalbe flori 

Şi ne-om trăi visul de-amor. 

Apus de soare 

Privesc în depărtare                                                           Și soarele dispare 

La un apus de soare:                                                          Lăsând cu nerăbdare 

Un roșu stâmpărat                                                              Să vină luna cu lumină 

Cu galben amestecat.                                                         Și stele pe bolta senină. 

 

Și mult la orizont                                                               În liniștea profundă 

Oranjul cade mort                                                             O lebădă se plimbă 

În apa cristalină                                                                 Pe margine de lac 

Ce meșteri-și alină.                                                           Iar eu privesc și tac. 

 

Paula Ciurică 
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Azi, 26 aprilie 2010, ora 19.00, Conferința ASCOR (Filiala 
Sfântul Irodion de la Lainici - Târgu Jiu), “Despre rușine și 
îndrăzneală“, la sediul Facultății de Drept din cadrul Universității 
Constantin Brâncuși (zona Victoriei-Centru),. Invitați: Preot 
Alexandru Cornoiu, Preot Ioan Vlădoescu, Preot Gheorghe 
Ionașcu, Profesor de religie Nicolae Panduru. Intrarea liberă! 

FÂNTÂNA ALBĂ, Ucraina, 27 martie 1992, 
Reuters – Timp de 50 de ani, o cruce simplă de 
lemn, înfiptă sub mestecenii de lângă satul cu 
acest nume din sudul Ucrainei, a fost singurul 
semn care ar fi putut să arate că acolo s-a produs 
un masacru. Supravieţuitorii au ţinut sub tăcere 
oroarea care s-a petrecut acolo, în Duminica de 
Paşte, din 1 aprilie 1941, când trupele sovietice au 
ucis sute, poate mii, de refugiaţi români – bărbaţi, 

femei şi copii – care încercau să treacă (graniţa spre România, nota mea) prin pădure. 
Prăbuşirea Imperiului sovietic a scos însă acel căluş, din cauza căruia atrocităţile 

comise la Fântâna Albă au rămas un secret nemărturisit al celui de-al Doilea Război 
Mondial. Oamenii au început să vorbească. 

“Vrem să începem să facem săpături, să descoperim cadavrele, dar nu am obţinut 
încă permisiunea din partea autorităţilor”, spune Petru Grior, un lider al comunităţii române 
locale. 

Ecaterina Suceveanu, în vârstă de 67 de ani, stă în ograda casei ei şi îşi aminteşte 
de vărul ei, Constantin, şi de sute de alţi români care au fost împuşcaţi fără milă în locul 
acela. Soldaţii au deschis focul în oamenii care mergeau în procesiune spre România, 
ţinând sus, deasupra capetelor, crucile mari, pe care le luaseră din bisericile satelor lor. “Nu 
am să uit niciodată Duminica aceea de Paşte. Şi acum o mai văd noaptea, în vis”, a 
declarat pentru Reuters Ecaterina Suceveanu.  
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Festivalului Internaţional de Literatură «Tudor Arghezi» • 

Ediţia a XXX-a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festivalului Internaţional de Literatură «Tudor Arghezi» • Ediţia a XXX-a, 

21-23 mai 2010. Ajuns la cea de-a 30-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care 
rămâne unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a dat literatura română de-a lungul 
timpului şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului 
românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei 
argheziene, în ţară şi peste hotare. 

Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie 
din ţară, precum şi vorbitorilor de limbă română din comunităţile de peste graniţe, 
cu preocupări în domeniu. 

În organizarea Festivalului îşi aduc contribuţia: Consiliul Judeţean Gorj, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 
Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, 
Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Centrul Cultural şi Biblioteca “Tudor Arghezi” 
Târgu Cărbuneşti, alte instituţii de cultură, ligi, fundaţii, societăţi culturale, posturi 
de radio, cotidiane şi edituri din Gorj. Programul festivalului se desfăşoară în 
perioada 21-23 mai a.c., la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea de obârşie a 
scriitorului, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din România. 
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1.  Doi ardeleni la oraş, cazaţi într-un hotel, la etajul 20. Liftul 

nu funcţionează. Se apucă ei să urce pe scări. Pe la etajul 5, Ion 
către Gheorghe: 

- Gheo, am să îţi zic ceva... 
- Lasă-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem sus. 

După încă vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe să-ţi zic ceva... 

- Lasă-mă, Ioane, îmi zici când ajungem. Acu' lasă-mă în pace! 
În faţa uşii, Gheorghe către Ion: 
- Ia zi acum ce voiai să-mi zici. 

- Am uitat cheia la recepţie! 
Se apuca ei să coboare. După vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva. 

- Lasă-mă în pace. Îmi zici jos! 
După alte 7 etaje, Ion vrea să spună ceva, Gheorghe enervat îl 

opreşte. Ajung sleiţi la recepţie, Ion: 
- Măi, Gheo, tu chiar nu ştii de gluma???!! 

 

 
2. Medicul: - Să ştiţi că principalul vinovat al bolii dumneavoastră este alcoolul. 

Pacientul: - Mulţumesc, domnule doctor, bine că nu sunt eu vinovat. 

 
 

3. Ce primeşti la un restaurant moldovenesc dacă ceri creier pane? Mimorie di porc 
prăjită! 
 
 

4. Un oltean e condamnat la moarte prin electrocutare. Este aşezat pe scaunul electric şi 
întrebat care e ultima lui dorinţă. Olteanul răspunde: 

- Să mă ţineţi de mînă. 
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