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etru Şchiopul (1574-1579/1582-1591) a 

ocupat tronul în condiţii foarte grele. 

Adus de armatele străine, trebuind să 

îngăduie jefuirea ţării – până la Roman au ars şi 

au prădat detaşamentele sau, cum se spunea 

atunci, ciambulurile tătărăşti -, el şi-a începând 

domnia şi într-un an de foamete. Lipsa era aşa de 

mare, încât Ştefan Bathory, ales rege al Poloniei, 

trecând atunci prin Moldova, Petru Şchiopul abia 

i-a putut trimite în dar o pâine de secară. Totuşi 

boierii erau foarte mulţumiţi de acest succesor 

docil care nu ieşea din cuvânt cu toate că poporul 

îl regreta pe Ioan Vodă cel Viteaz (1570-1572). 

Cu ungurii şi cu polonii a păstrat raporturi de 

bună vecinătate, paşnice. Faţă de turci, a fost 

întotdeauna ascultător, trimiţându-le regulat 

haraciul şi procurându-le salahori pentru 

repararea cetăţilor de la Nistru şi chiar de dincolo 

de Nistru. Domnia lui Petru Şchiopul s-ar fi putut 

scurge deci liniştită, dacă n-ar fi intervenit 

atacurile pretendenţilor, sprijiniţi de cazacii care 

învăţaseră drumul spre Moldova. Dacă citim cu 

atenţie cartea menţionată vom constata o mare 

similitudine între domnia lui Petru Şchiopul şi 

cele două mandate ale preşedintelui Traian 

Băsescu. Orice istoric ar recunoaşte măcar în 
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parte acest lucru, incluzând chiar şi contextul 

internaţional cu precizarea că marile puteri diferă 

azi de cele din evul mediu românesc. Primul 

mandat a fost obţinut cu mare dificultate şi în 

împrejurări economice ştiute. Este adevărat, 

sărăcia nu era atât de mare în anul 2004 dar 

câştigarea alegerilor cu ajutor extern a fost fără 

îndoială. Se va dovedi acest lucru în anii 

următori prin politica externă pro-americană a 

guvernului Emil Boc şi evident prin acceptarea 

României ca membră U.E.. Datoriile externe care 

depăşesc 30% din P.I.B., disponibilizările în 

sectorul bugetar începând cu anul 2010, 

reprezintă printre puţinele semne a unui 

preşedinte dependent de “marile puteri” 

europene şi de ce nu mondiale. Şi cea mai docilă 

atitudine politică reprezintă hotărârea în numele 

naţiunii române de a contribui financiar la 

relansarea economiilor statelor afectate de criza 

economică. Nu cumva acesta este „haraciul”, 

absolut necesar asigurării mandatului domnului 

preşedinte? Sau datoriile faţă de cei ce i-au 

asigurat lui şi mogulilor lui puterea absolută, fără 

voinţa poporului? Aşteptăm totuşi ca lipsa de 

personalitate a unui fost cadru militar, să 

plictisească marile imperii colonialiste întocmai 

cum s-a întâmplat cu Petru Şchiopul care a fost 

alungat de pe tron 

 



 

 

“Aceste mici jocuri, care se pot face la orele de curs, ajută 

foarte mult la formarea deprinderilor de orientare pe hartă, 

la cunoaşterea judeţelor, a unor probleme din geografia 

României sau a altor ţări.” 

text de Raţ Florin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta poate fi confecţionată de elevi din placaj sau 

material plastic. Harta de contur care rămâne după 

scoaterea şablonului se aplică pe o altă foaie de placaj 

sau material plastic. Şablonul scos este decupat în judeţe, 

ţări etc. Se poate face o hartă de contur combinată: de 

exemplu, harta României în care avem decupate toate 

judeţele sau harta  Asiei cu toate ţările. Elevii 

confecţionează, de asemenea, diferite semne 

convenţionale din carton. Una din condiţiile jocului 

constă în aceea, că pe harta de contur, şabloanele nu se 

pun la întâmplare, ci se stabileşte un punct de plecare şi 

apoi se aşează regiunile vecine. 

Tehnica jocului: Pot participa la joc de la 4 la 8 elevi. Se 

alege un arbitru care notează pe o foaie de hârtie numărul 

participanţilor. Judeţele se aşează în ordinea strictă a 

vecinătăţii. Un elev joacă până la prima greşeală; în acest 

caz, urmează al doilea ş.a.m.d. Se fixează de la început 

de câte ori va fi completată harta (4-5 ori). Fixând pe 

harta de contur judeţul, se fixează semnele convenţionale 

care indică centre industriale importante. În sfârşit, se 

calculează punctajul. Câştigă elevul care a întrunit cel 

mai mare număr de puncte. 

 

JOCURI de GEOGRAFIE 
 

  



 

 

 

La acest joc participă un număr de 10-12 elevi, 

fiecare având creion şi hârtie. Conducătorul jocului 

face semn unui jucător; acesta spune, în gând, 

alfabetul. La un moment dat, conducătorul spune 

STOP iar jucătorul respectiv indică litera la care s-a 

oprit. Imediat jucătorii scriu pe 

hârtiile lor denumirile de ţări, oraşe,  

ape, munţi care încep cu litera respectivă.  

După un timp, dinainte stabilit (5-15  

minute), conducătorul jocului spune iarăşi  

STOP. Toţi participanţii se  

opresc din scris. Pe rând  

fiecare participant citeşte   

denumirile notate; cele care au  

fost notate  

şi de alţii se  

taie. Câştigă  

cel care a rămas  

cu numărul  

cel mai mare de  

denumiri tăiate.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Se trasează pe teren un cerc 

cu diametrul de 5-6 m. În afara 

cercului, punctele cardinale şi 

intercardinale se desenează 

câte un cerc cu un diametru de 

1 metru, iar în total 8 cercuri. 

Cercul care indică nordul se 

notează cu litera N, celelalte 

cercuri rămân nenotate. 

Jucătorii se împart în grupe de 

câte 8 şi participă la joc pe 

serii. Primii 8 jucători care 

participă la joc intră în cercul 

cel mare stând cu faţa spre 

centrul cercului. Conducătorul 

jocului împarte fiecăruia câte 

un bileţel pe care este indicat 

unul dintre punctele cardinale 

ale rozei vânturilor şi nimeni 

nu are voie să se uite pe bilete 

până nu se dă comanda.  

        La comanda 

conducătorului jocului, fiecare 

jucător citeşte biletul şi în cea 

mai mare grabă se aşează în 

cercul care reprezintă direcţia 

indicată în bilet, pe baza 

nordului fixat pe teren. Pentru 

fiecare aşezare corectă se 

obţine un punct. Jocul se 

continuă cu celelalte grupe. 

 

Tehnica jocului: se alege tema 

jocului munţi, ape curgătoare, 

localităţi etc. Elevii sunt obligaţi să 

denumească râuri, munţi, localităţi, 

potrivit temei alese. În enunţarea 

nomenclaturii respecti- 

ve, trebuie sa se tina cont de denu- 

mirea precedenta, în aşa fel incat 

iniţiala denumirii următoare să 

înceapă cu ultima literă a denumirii 

precedente. Nu se face deosebire 

între literele „î” şi „j”, „s” şi „ş”, 

„t” şi „ţ”. Fiecare nume se arată pe 

hartă. Jocul se desfasoara in 

ordinea acelor de ceasornic. Elevul 

indicat arată pe hartă obiectivul 

respectiv – râul – şi spune repede 

numele următor. Nu este voie să se 

repete aceeaşi denumire în lanţul 

respectiv. Pentru fiecare răspuns se 

stabileşte, de la început, numărul de 

puncte câştigat. Jocul are două 

etape: în prima etapă se desfăşoară 

lanţul ale cărei denumiri se notează 

de către conducătorul jocului, 

arătându-se pe hartă obiectivele 

respective; în a doua etapă se face 

descrierea elementelor şi se 

formulează unele consideraţii, se 

arată unele evenimente importante 

din literatura geografică legate de 

tema jocului: ilustraţii, albume etc.  

 Câştigă grupa de elevi care 

a dat răspunsurile cele mai corecte. 



 

 

text de Prof. Cuţui Constantin  

 

 

 

Din punct de vedere cultural, târgurile şi oraşele – fiind 

centrele cele mai populate ale ţării şi cu cea mai mare 

însemnătate economică şi administrativă – au fost locul unor 

vechi şi însemnate manifestări culturale. 

În târguri sau oraşe au fost reşedinţele voievozilor , ale 

mitropolitului şi episcopilor; era normal ca o serie de 

manifestări cultutrale legate de curtea domnească şi 

reşedinţele înalţilor ierarhi să se producă aceste locuri.   

“Se poate spune că ţările române au salvat cultura popoarelor 

balcanice  ameninţate de pierderea fiinţei lor naţionale sub 

stăpânirea otomană. Mănăstirile şi centrele religioase care 

susţineau şcoli, ateliere artistice şi mai ales păstrarea unei 

tradiţii de libertate ar fi pierit fără ajutorul material şi moral 

românesc….” 

În afara literaturii – mai ales orale – şi artei populare în 

genere a existat , fireşte , o literatură şi o artă propriu zise, 

formate în jurul curţii domneşti , a curţilor feudale şi a 

biserici. Mănăstirile şi centrele religioase ortodoxe care 

susţineau şcoli , ateliere artistice şi mai ales păstrarea unei 

tradiţii de libertate , ar fi pierit fără ajutorul material şi moral 

românesc. 

Perioada 1300-1633 este perioada slavismului . Cultura care 

se capătă în şcoli consta în citirea cărţilor slavone după care 



 

 

se făcea serviciul divin în biserică (Ceaslovul , Psaltirea , 

învăţarea cântărilor după Omoglasnic). Astfel se formau 

diecii de divan şi piserii (funcţionari necesari pentru 

cancelarie ), precum şi aceia care se foloseau pentru punerea 

pe hârtie a problemelor private , iar cei ce doreau să 

aprofundeze limba slavonă primeau puţine reguli de 

gramatică şi citeau din Biblie şi din sfinţii părinţi până ce 

ajungeau să cunoască perfect această limbă.    

Organizarea sistemul de învăţământ erau bizantine , aduse în 

ţară  atât de călugării bulgari şi sârbi , cât şi de călugării 

români , care în secolele XIII-XIV vizitau mănăstirile din 

Bulgaria şi Peninsula Balcanică ca Athosul , Paroria şi 

Chilifar, mai ales când trăiau Grigorie Sinaitul şi Teodosie al 

Târnoavei. 

La Curtea de Argeş, unde s-a aflat prima mitropolie a Ţării 

Româneşti , a fost creată în timpul lui Vladislav Vlaicu prima 

şcoală, la care învăţau fii orăşenilor.     

Şi cele două episcopii , a Râmnicului şi a Buzăului şi-au adus 

contribuţia la răspândirea ştiinţei de carte ca mijloc de 

comunicare şi vehiculare a culturii , fiind un factor de progres 

şi continuitate pentru cultura românească .  

Trebuinţa de cultură a orăşenilor era în străină legătură cu 

felul lor de viaţă. “ Tetraevenghelul  slavon” din 1544 apare 

ca rol al activităţii cărturăreşti al lui Ivan vistier din oraşul 

Râmnicu Vâlcea . Unele înscrisuri din secolele XV-XVI sunt 

redactate într-o limbă  vădind unele deosebiri faţă de cea 

bisericească , din care nu lipsesc românismele.  

La Târgovişte , producţia de carte are o tradiţie mai veche. 

Astfel la 1451, grămăticul Dragomir a copiat “Zakonicul” din 

porunca lui Vladislav voievod. Lucrarea este cel mai vechi 

manuscris slav de pravilă copiat în Ţara Românească. 

Numărul pravilelor copiate sporeşte , iar la începutul 

secolului XVI se trece la tipărirea lor , căci în primul deceniu 

al acestui secol , aici apare tiparul , la mai puţin de jumătate 



 

 

de veac de la apariţia sa. Prima tipăritură din Ţara 

Românească se datorează călugărului Macarie , originar din 

Serbia , adăpostit la noi de Radu cel Mare. Nu se ştie unde 

anume era instalată , în oraş, tiparniţa lui Macarie ,dar cert 

este că , de sub teascurile ei au ieşit “Liturghier”(1508), un 

“Octoich” (1510) şi un “Evangheliar” (1512), toate în 

slavoneşte.După o întrerupere de 33 de ani , meşteşugul 

tiparului a fost reluat sub conducerea meşterului Dimitrie 

Liubavici,  din iniţiativa voievodului Radu Paisie. Din 

tipografia instalată chiar în casele din Târgovişte ale 

maşterului Dimitrie, a fost tipărit , în 1545, un “ Molitvenic” , 

care avea în anexă aşa – zisa “Pravilă a sfinţilor apostoli” – o 

scriere religioasă cu numeroase elemente laice. 

În 1547, sub domnia lui Mircea Ciobanul, din aceeaşi 

tipografie a ieşit “Apostol”, care a fost pregătit şi pentru 

domnul Moldovei  , Ilie Rareş. Numele acestui voievod şi 

stema Moldovei sunt purtate de o “Evanghelie”, realizată de 

asemenea în tipografia meşterului Dimitrie.În a doua 

jumătate a secolului XVI activitatea a fost continuată de 

diaconul Coresi (originar , se pare chiar de aici).La 1566, 

tipografia din Târgovişte , în frunte cu meşterii Coresi şi 

Oprea , a fost  mutată la Braşov . În 1558, diaconul Coresi a 

revenit la Târgovişte , unde a tipărit la cererea lui Mircea 

Ciobanul , “Triodul Penticostar slavonesc”  , o remarcabilă 

realizare a artei tipografice , prin bogăţia ilustraţiilor 

.Mutarea tipografiei la Braşov , trecerea lui Coresi în mai 

multe rânduri din Transilvania în Ţara Românească şi înapoi 

şi pregătirea unor ediţii pentru Moldova arată că această 

tipografie satisfăcea cerinţele din cele trei ţări române. La 

Braşov meşterul Coresi a tipărit primele cărţi în limba 

română. Prima tiparniţă bucureşteană a funcţionat în 1573 la 

mănăstirea Plumbuita. De aici au ieşit câteva cărţi care au 

circulat în Balcani şi răsăritul ortodox. Dezvoltarea meseriilor 

şi a comerţului şi funcţionarea consiliilor municipale în 



 

 

oraşele Munteniei au creat , începând din a doua jumătate a 

secolului al XV-lea , condiţiile favorabile formării culturii 

urbane.  Dezvoltarea meşteşugurilor impunea însuşirea unor 

cunoştinţe necesare la măsurători, cântări , calcule sumare , 

corespondenţă. Unele meşteşuguri făceau necesară 

cunoaşterea scrisului şi cititului , ca de pildă cioplitorii de 

pisanii sau de pietre funerare cu inscripţii. Pivniţa pictată a 

bisericii episcopale de la Curtea de Argeş , zugrăvită în 1526, 

poartă menţiunea laconică “mâna lui Dobromir şi zugrav”.  O 

cruce de piatră ornamentală provenind din satul Sălătruc , din 

1584, poartă şi ea însemnarea “meşterul Manea din Gherţa ” 

– probabil Gherghiţa.  

      O icoană triptic din lemn , de provenienţă necunoscută , 

dar probabil din Ţara Românească , din 1594, poartă 

însemnarea “a scris Nestor , zugrav de icoane “. Scrisul era 

folosit în mediul meşteşugăresc şi pentru nevoi personale , 

oglindind diversificarea întrebuinţării sale de către 

meşteşugari. Astfel, Ioan cojocarul din Târgovişte îi scria în 

1534 fratelui său Iacob din Braşov, amintindu-I că unchiul 

lor, Matei, îi ceruse, dar nu primise încă o şea şi o pereche de 

lacăte şi dându-i alte ştiri din viaţa cotidiană a concetăţenilor 

săi. 

Uneori meşteşugarii sunt menţionaţi chiar ca scriitori de acte, 

ca Stroe podar din Bucureşti, în 1566. Unii meşteşugari din 

oraşele Ţării Româneşti se înscriau uneori în organizaţii 

profesionale meşteşugăreşti transilvănene, ceea ce îi punea în 

contact cu mediile urbane mai dezvoltate din Transilvania. 

 Dezvoltarea schimbului de mărfuri a contribuit la 

dezvoltarea culturii orăşeneşti. Participarea negustorilor din 

oraşele Ţării Româneşti la schimbul de mărfuri le impunea 

cunoaşterea scrisului şi cititului, respectiv socotitului pentru 

purtarea corespondenţei ca şi pentru efectuarea operaţiilor 

băneşti, trebuiau să cunoască de asemenea sistemele 

monetare şi metrologice, prevederile dreptului comercial 



 

 

intern şi extern, drumurile şi ţările pe care le străbăteau, 

limba, organizarea, viaţa şi obiceiurile popoarelor cu care 

veneau în contact, ceea ce contribuia la dobândirea unor 

elemente de cultură şi la lărgirea orizontului lor 

intelectual.cAceştia se foloseau de salvconducte de negoţ , 

chitanţe , contracte , adeverinţe şi scutiri de vamă şi 

corespondenţă comercială.Oglindind folosirea curentă a 

corespondenţei , negustorul târgoviştean Coie îi scria 

braşoveanului Petru Rewel :”îţi dau de ştire despre acea carte 

ce ţi-am trimes pentru marfă ; deci dacă vă învoiţi cum v-am 

scris în acea carte , domnia voastră să-mi trimeteţi carte la 

Târgovişte…”.Folosirea pe scară tot mai largă a scrisului în 

oraşele din Ţara  Românească a dus la creşterea numărului 

ştiutorilor de carte . Unii au ajuns să fie folosiţi ca scriitori de 

acte şi în cancelaria domnească. Dintre aceştia putem 

menţiona pe următorii : Oprea din Râmnicu Vâlcea , Mihul 

diac, Stan grămăticul   şi Neagoe grămăticul din Târgovişte  , 

Badea logofăt sau grămătic  şi Stoica logofăt  , Radu din 

Târgu Jiu, Dan diac  şi Andrei grămăticul  din Buzău , 

precum şi Ioan logofăt  din oraşul Floci. Referitor la existenţa 

scriitorilor de acte , s-a emis chiar ipoteza existenţei , încă de  

la începutul secolului XV sau chiar mai devreme , a unor 

şcoli laice de grămătici , în oraşele Curtea de Argeş sau 

Târgovişte. 

 Concluzionând , observăm că, urmărind o evoluţie firească , 

cultura românească se manifestă începând cu veacul  XVI în 

limba poporului – aceasta şi nu influenţa renaşterii – prin 

traducere şi tipărirea cărţilor bisericeşti în româneşte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Religiozitat

ea sau 

nereligiozit

atea 

spiritului 

arghezian a 

fost 

îndelung 

discutată, 

critica 

literară 

aducând, în 

acest sens, 

argumente 

pro sau 

contra. 

Imaginea 

sa de poet 

religios a 

fost supusă 

unor 

interpretări  

surprinzăto

are, fiind apropiat de catolicism şi protestantism. Critica 

literară a conferit simbolului arghezian al dumnezeirii 

accepţiuni diverse. Dacă pentru unii exegeţi Psalmii, 

poezia religioasă argheziană, în general, are nu numai o 

implicaţie religioasă, ci exprimă afinitatea cu un anume 

tip de religie-spiritualitatea creştină ortodoxă, pentru alţii 

religiozitatea poetului este pusă la îndoială, propunând 

text de Prof. Albici Luminiţa                                                                                         

Şcoala Gen. Nr. 1 Motru     

 



 

 

interpretări dintre cele mai contradictorii. O analiză 

detaliată orientată spre evidenţierea sentimentului religios 

în poezia lui Tudor Arghezi  o face Şerban Cioculescu. 

Creştinismul său nu are un caracter universal, ci, se 

încadrează în spaţiul nostru etnic, primind coloratura sa 

specifică. Cine citeşte cu luare aminte poemele religioase 

argheziene, se refamiliarizează cu biserica noastră şi cu 

atmosfera ei particulară. Ea este poate lipsită, în trecutul 

ei istoric, de frământări dogmatice originale, dar aşa cum 

este, se încadrează peisajului nostru etnic, sufletesc.” 

Altfel spus, ,,poezia religioasă a d-lui Tudor Arghezi nu 

poate fi privită decât în strânsă conexiune cu 

sensibilitatea sa etnică: ea reflectează orizontul nostru 

moral.” Şerban Cioculescu consideră că  sentimentul 

religios al poetului trebuie căutat în cuprinsul Psalmilor, 

în care acesta dezbate,,cu patetism problema însăşi a 

dumnezeirii.” Impresia pe care o lasă Psalmii este aceea a 

unei lupte interioare, între dorinţa aprigă de a crede şi 

necredinţa pustiitoare. ,,Structura poetului nu este a unui 

fost teolog, înarmat cu argumente pro şi contra, nici a 

unui metafizician, în căutarea patetică a transcendenţei, ci 

pare a fi a unui primitiv, care orbecăie pe întuneric, 

căutând a se convinge prin dovada pipăită a mâinilor.”  

Psalmii sunt, după părerea criticului, ,,mărturia unei stări 

agonice: a luptei interioare, în căutarea lui Dumnezeu, pe 

calea certitudinii materiale sau a revelaţiei. Chiar când 

domină sentimentul îndoielii, nevoia credinţei se afirmă 

impetuoasă, ca o recunoaştere indirectă a lui 

Dumnezeu…” . Dualismul poetului se observă în 

atitudinea sa religioasă, pusă sub semnul,,credinţei şi al 

tăgadei” După momentul agonic, cel al Psalmilor, ,,se 

precizează acalmia şi recunoaşterea panteistică a 

divinităţii(concluzie la care ajunsese, de altfel şi 

Pompiliu Constantinescu).Viziunea panteistă asupra 



 

 

universului, apropierea de Marele Anonim a cărui 

prezenţă se face simţită pretutindeni în natură îl 

determină pe Vladimir Streinu să concluzioneze că,, 

drama religioasă a lui Arghezi s-a rezolvat în 

plenitudinea creştină.”  În studiul său despre Arghezi, 

Mihail Petroveanu  respinge etichetarea acestuia drept 

poet eminamente religios şi propune o nouă interpretare a 

dualităţii sufletului său: pendularea între tendinţele 

faustice şi impulsurile mistice care va lua sfârşit în 

perioada 1907 şi Cântare omului când,, spiritul laic şi 

revoluţionar îşi sărbătoreşte triumful, îngenunchind 

pentru totdeauna impulsul mistic.” În Psalmi, 

comuniunea mistică este mai mult o aspiraţie decât o 

împlinire, o îndoială şi nu o certitudine. La Tudor 

Arghezi-spune Mihail Petroveanu nu se poate vorbi de o 

conştiinţă 

religioasă propriu-zisă, ci de o aspiraţie în acest sens, ea fiind 

contrazisă de o aspiraţie de tip umanist. Nicolae Balotă îl 

situează pe Arghezi între ,,credinţă şi tăgadă” şi-l consideră,, 

un emul al acelor mitic-arhaici homines religiosi care s-au luat 

la harţă cu Domnul lor, l-au înfruntat, au violentat cerul, s-au 

luptat cu îngerul(…) El nu are nici măcar consolarea credinţei 

lui Pascal, după care Dumnezeu este fără îndoială ascuns - 

Deus absconditus - dar omul nu l-ar căuta dacă în prealabil n-

ar fi fost găsit de el(…)Chiar în perioadele în care tulburarea 

apelor sufletului său pare că încetează, în care nu se mai simte 

un chinuit al divinităţii, el nu va alege în cearta omului cu 

Dumnezeu, neutralitatea. Nu-l vom surprinde niciodată plictisit 

de a relua vechea luptă” Nicolae Balotă nu este categoric în 

ceea ce priveşte religiozitatea sau nereligiozitatea spiritului 

arghezian, dar susţine că există criterii stilistice sau de analiză 

textuală-prin apropierea Psalmilor arghezieni, de poeziile unor 

mistici, sau ale unor poeţi decretaţi religioşi – pot să aducă 

probe în ceea ce priveşte echivalenţele posibile ale operei 



 

 

poetului român cu opera acelor homines religiosi. Pentru 

Nicolae Manolescu, Arghezi rămâne un spirit fundamental 

nereligios , care din spaima de moarte şi de singurătate 

încearcă să comunice cu o divinitate veşnic absentă.,, Suferinţa 

poetului nu provine din faptul că Dumnezeu este, fără a se 

arăta, că se revelă şi se ascunde, în acelaşi timp; ci din faptul 

absenţei sale, care deşteaptă în sufletul fragil al psalmistului 

conştiinţa insuportabilă a singurătăţii în univers.” Poetul refuză 

transcendenţa goală, de aceea atribuie făpturii omeneşti 

elemente sacre şi transformă pământul în paradis. Criticul 

opune panteismului de nuanţă creştină,  contrar 

transcendentului care coboară, o altă alternativă: ,,nu 

materializare a divinităţii, ci divinizare a materiei.” 

Ov. S. Crohmălniceanu ajunge la o concluzie asemănătoare 

cu cea a lui Manolescu, apreciind că se încadrează într-un nou 

tip de sensibilitate religioasă decât pietismul tradiţional , 

apropiindu-l de susţinătorii teologiei dialectice sau negative. 

Conform acestei teologii este imposibilă o reprezentare 

concretă a lui Dumnezeu. Este vorba aici de un deus 

abscondidus care nu poate fi perceput decât în urma unor 

eşecuri succesive ale revelaţiei divine. Ca şi Nicolae 

Manolescu, criticul remarcă încercarea de a se substitui 

divinităţii, tentaţia sa de atingere a absolutului. Pentru alţi 

interpreţi, pendularea lui Arghezi între credinţă şi tăgadă nu 

reprezintă o dramă religioasă, ci o dramă a cunoaşterii, o 

aventură a spiritului sau o încercare chinuitoare de definire a 

idealului său de omenie, bunătate perfecţiune. Alexandru 

George consideră că gestul reîntoarcerii la viaţa laica nu 

înseamnă neputinţă, ci reprezintă orgoliul de a trăi revelaţia 

sacrului în mod direct, fără nicio mediere filozofică sau 

teologică. Această trecere constantă de la credinţă la tăgadă se 

regăseşte în atitudinea pascaliană, de a gândi şi a se îndoi. Pe 

de altă parte, această zbatere constantă, între a crede şi a nu 

crede, poate fi şi o reprezentare în versuri a expresiei Cred 



 

 

Doamne, ajută necredinţei mele, expresie pe care Nicolae 

Steinhardt o considera esenţa divină a ortodoxiei.    Simbolul 

dumnezeirii în interpretarea lui Eugen Simion permite patru 

accepţii: religioasă, gnoseologică, etică şi estetică. Religios, 

Dumnezeu în viziunea argheziană apare fie în ipostaza unui 

Moş blând specific credinţei populare, fie sub forma unui 

panteism universal. Alteori, divinitatea reprezintă aspiraţia spre 

cunoaştere, spre adevăr sau perfecţiune.Calificarea lui Tudor 

Arghezi ca poet al tăgadei este respinsă de Laurenţiu Ulici, dar 

îl percepe ca un iconoclast. Pe de altă parte, Roxana Sorescu 

consideră că la Arghezi este importantă căutarea stării de har: 

poetul se află,, departe de pendularea unanim atribuită poetului 

între credinţă şi tăgadă. Dumnezeul împotriva căruia agită 

pumnul poetul e zeul capricios şi nedrept, după legile 

omeneşti, ce se încăpăţânează să-l ocolească(…)Drama 

argheziană nu constă în pendularea între două stări definite: 

credinţa şi negarea ei, ci în imposibilitatea de a adopta vreo 

atitudine hotărâtă. Arghezi în Psalmii săi nu e nici credincios, 

nici necredincios, e un căutător zbuciumat de a nu atinge 

liniştea nici unei opriri; ceea ce imploră poetul e starea de har 

din care s-au născut Psalmii cântăreţului David, spiritualitatea 

în care dialogul cu Dumnezeu devine atitudinea firească în 

restrişte sau la bucurie” 

Dincolo de veridicitatea unor astfel de interpretări, se 

ajunge prin însumarea lor la o imagine nuanţată asupra uneia 

dintre cele mai disputate probleme ale creaţiei argheziene. 
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Perioada sensibilitatii in  
 

 

 Revolutia industriala 
 

     Valul de schimbare 

din Anglia determinat de 

apariţia motorului cu 

aburi a avut 2 consecinţe 

majore: înflorirea 

industrialismului odată 

cu extinderea oraşelor şi 

diminuarea populaţiei în 

mediul rural ca rezultat 

al îngrădirii sau a 

privatizării păşunilor. 

Majoritatea ţăranilor s-

au îndreptat către oraşe 

pentru a lucra în noile 

fabrici. Această 

schimbare bruscă este 

relevată de schimbarea 

sensului a 5 cuvinte 

cheie: 

"industry"=hărnicie 

(înainte cu sensul de 

"creativitate"), 

"democracy"=democraţi

e (ce era folosit în sens 

peiorativ), "class"=clasă 

(de acum înainte folosit 

şi cu conotaţie socială), 

"art"=artă (ce însemna 

iniţial doar "meşteşug, 

meserie"), 

"culture"=cultură 

(termen ce aparţinea 

înainte doar domeniului 

agriculturii). Dar starea 

de sărăcie a 

muncitorilor, conflictele 

dintre noile clase sociale 

şi poluarea mediului 

determină un răspuns 

negativ la urbanizare şi 

industrializare, fapt ce îi 

determină pe poeţi să 

redescopere frumuseţea 

şi valoarea naturii. 

Planeta mamă, Pământul 

este văzut ca unică sursă 

de înţelepciune, ca unică 

soluţie împotriva 

urâţeniei cauzate de 

maşină. 

 

Primul manifest 

romantic 

 

text de Prof. Pîrvan Daniela 

LITERATURA ENGLEZA 

 

 

 



 

 

     Superioritatea naturii 

și a instinctului asupra 

civilizației a fost 

propovăduită de către 

Jean Jacques Rousseau 

iar mesajul său a fost 

preluat de către aproape 

toți poeții europeni. 

Primii asemenea poeți în  

Anglia au fost poeţii 

lacului, un mic grup de 

prieteni printre care 

William Wordsworth şi 

Samuel Taylor 

Coleridge. Aceşti poeţi 

romantici timpurii au 

adus o nouă emotivitate 

şi tehnică meditativa în 

poezie. Apariţia lor este 

marcată de către primul 

manifest romantic din 

literatura engleză, 

"Prefaţă la balade lirice". 

Colecţia conţine în 

principal poezii ale lui 

Wordsworth, dar include 

şi Poezia unui marinar 

bătrân, o baladă tragică, 

lungă şi impresionantă 

despre un demon ce întâi 

omoară şi apoi posedă 

sufletele unui grup de 

marinari de pe un vapor 

ce se îndreaptă către 

mările sudice. 

 

Romantismul din 

doua perspective 
 

Coleridge și 

Wordsworth au înțeles, 

însă, romantismul în 

două feluri diferite: în 

timp ce Coleridge caută 

să transforme 

supranaturalul în "real" 

(cam în același fel în 

care filmele SF folosesc 

efectele speciale pentru a 

transforma intrigile 

imposibile în unele 

credibile), Wordsworth 

caută să ațâțe imaginația 

cititorilor prin 

intermediul personajelor 

sale prozaice desprinse 

din viața reală (ca de ex. 

în "Idiotul") sau a 

frumuseții ţinutului 

lacurilor ce i-a fost sursă 

de inspiraţie pentru mare 

parte din opera sa (ca în 

"Catedrala Tintern"). "A 

doua generaţie" de poeţi 

romantici îi include pe 

Lordul Byron, Percy 



 

 

Bysshe Shelley, Mary 

Shelley şi John Keats. 

Byron era însă încă 

influenţat de satiriştii 

secolului al-18-lea şi a 

fost probabil cel mai 

puţin 'romantic' dintre 

cei trei. Iubirile sale cu 

un număr considerabil 

de femei importante şi 

căsătorite ale vremii au 

fost tot o modalitate de 

a-ţi demonstra opoziţia 

faţă de ipocrizia înaltei 

societăţi ce era doar în 

aparenţă credincioasă, 

dar în fapt era mai 

degrabă libertină, aceaşi 

societate ce l-a 

ridiculizat pentru 

incapacitatea sa fizică. 

Prima sa călătorie pe 

continent a avut ca 

rezultat scrierea celor 

doua cânturi ale 

Pelegrinajului lui Childe 

Harold, un poem eroi-

comic despe aventurile 

unui bărbat în Europa 

dar în acelaşi timp o 

satiră ascuţită împotriva 

societăţii din Anglia. În 

ciuda succesului lui 

Childe Harold la 

întoarcerea sa în Anglia 

impreuna cu hiaurul şi 

Corsarul, presupusa sa 

aventură incestoasă cu 

sora sa vitregă Augusta 

Leigh în 1816 l-a 

forţatpractic să 

părăsească Anglia pentru 

totdeauna şi să ceară azil 

pe continent. Astfel, în 

1816 s-a alăturat lui 

Shelley şi soţiei acestuia, 

Mary, împreună cu 

secretarul său John 

Polidori pe malul 

Lacului Geneva. 

Vampirii in literatura 

engleza 

Polidori este cel ce a 

introdus vampirul în 

literatura engleză chiar 

dacă prin intermediul 

unei povestiri scurte. 

Shelley şi Mary aveau 

multe în comun cu 

Byron: Shelley făcea 

parte dintr-o familie 

aristocrată, veche şi 

cunoscută, era ateu şi 

liber-cugetător şi ca şi 

Byron fugise din Anglia 



 

 

datorită unui scandal. 

Shelley fusese 

exmatriculat din colegiu 

pentru ca declarase în 

mod deschis ateismul, 

iar apoi expulzat din 

Anglia pentru că 

sprijinea independenţa 

Irlandei. Se căsătorise cu 

o fată de 16 ani, Harriet 

Westbrook, pe care însă 

o abandonează curând 

pentru Mary (Harriet s-a 

sinucis după această 

îşi întâmplare). Harriet 

nu îmbrăţişa idealurile 

sale legate de iubirea 

libera şi de anarhism şi 

nu fusese educată pentru 

a putea participa la 

disputele literare. Mary 

era diferită însă: era fiica 

filozofului şi 

revoluşionarului William 

Godwin, îi împărtăşea 

idealurile, era poetă şi 

feministă la fel ca şi 

mama sa, Mary 

Wollstonecraft. Cea mai 

bună operă a lui Shelley 

a fost Odă vântului de 

apus. În ciuda refuzului 

său aparent de a crede în 

Dumnezeu, acest poem 

este considerat un 

omagiu adus 

panteismului, 

recunoaşterii existenţei 

unei prezenţe spirituale 

în natură. 

 

Science Fiction-ul 

 
Mary Shelley nu a rămas 

în istorie datorită poeziei 

sale, ci pentru faptul că a 

fost iniţiatoarea science 

fiction-ului: intriga 

romanului se spune că i-

a fost inspirată de un 

coşmar visat în timpul 

unei nopţi furtunoase 

petrecute pe malul 

lacului Geneva. Ideea ei 

de a crea un corp din 

rămăşite umane furate de 

la diverse cadavre şi 

apoi de a-l anima cu 

ajutorul electricităţii a 

fost probabil influenţată 

de invenţia lui 

Alessandro Volta şi de 

experimentele lui Luigi 

Galvani pe  

broaşte moarte. Povestea 

înfiorătoare a 



 

 

 lui Frankenstein ne duce 

cu gândul la 

transplanturile de organe 

în era modernă, la 

regenerarea ţesuturilor, 

amintindu-ne de 

problemele morale 

ridicate de medicina din 

zilele noastre. Totuşi 

creatura Frankenstein 

este  

incredibil de romantică. 

Deşi "monstrul" este 

inteligent, bun şi iubitor 

este ascuns ochilor 

tuturor datorită urâţeniei 

şi diformităţii lui, iar 

disperarea ce rezultă din 

excluderea din societate 

îl transformă într-o 

maşină de ucis ce în 

final îşi ucide propriul 

creator. Probabil că John 

Keats nu împărtăşea 

ideile extrem de 

revoluţionare ale lui 

Byron si Shelley, dar 

cultul său pentru 

panteism este la fel de 

important ca şi cel al lui 

Shelley. Keats era 

îndrăgostit de pietrele 

străvechi ale 

Parthenonului pe care 

Lordul Elgin le adusese 

în Anglia din Grecia 

cunoscute şi sub numele 

de Marmura Elgin. El 

celebrează vechea 

Grecie: frumuseţea 

cuplurilor de îndrăgostiţi 

de atunci, tinere şi libere 

împreună cu arta clasică. 

Atenţia deosebită a lui 

Keats pentru artă, în 

special în Odă pentru o 

Urnă Grecească este 

destul de nouă în 

romantism şi va inspira 

credinţa lui Walter Pater 

şi apoi a lui Oscar Wilde 

în valoarea absolută a 

artei independentă de 

estetică. Jane Austen a 

scris romane despre 

viaţa nobililor de la ţară, 

viaţă văzută din 

perspectiva unei femei şi 

a tratat în acestea şi 

probleme sociale 

concrete în special 

problema căsătoriei şi a 

banilor. 



 

 

Războiul nuclear şi 

iarna atomică 

 

 

Puneţi o haină groasă pe voi, căci astăzi ne vom pregăti 

pentru iarna  atomică, acea perioadă catastrofală, care 

teoritic ar fi subsecventă unui  război nuclear. Unele 

persoane sunt de părere că în cazul în care va avea loc un 

război nuclear, iminenta iarnă atomică va devasta 

agricultura şi va ucide miliarde de oameni. Alte persoane 

susţin că acest fapt este supraestimat sau chiar inventat în 

totalitate de activiştii mişcării anti-nucleare.



 

 

Constituie într-adevăr posibilitatea unei ierni atomice încă un 

motiv pentru care arsenalul nuclear ar trebui sa fie îndepărtat?             

Cred că este evident faptul că scopul nostru în acest articol nu 

este să explorăm multitudinea de implicaţii a unui război 

nuclear sau să demonstrăm că acesta este un lucru rău. 

Efectele iminente ale unei explozii nucleare, explozia iniţială 

însăşi, cât şi particulele radioactive, sunt certitudini şi 

nicidecum nu se află în dispută. În ceea ce priveşte 

destructivitatea acestora, efectele lor pe termen lung asupra 

mediului sunt neglijabile. Întrebarea logică ar fi atunci: ce 

cauzează,de fapt, iarna atomică? Conceptul de ”iarnă 

atomică” a intrat în lexicul curent în 1983, când echipa 

”TTAPS”- numită astfel după fondatorii ei, Richard Turco, 

Owen Toon, Thomas Ackerman, James Pollack, and Carl 

Sagan – a revizuit informaţiile deja existente şi a dispus 

simulări climatice cu ajutorul tehnologiei pentru a vedea ce se 

întamplă când cantităţi uriaşe de fum s-au adăugat atmosferei. 

Sursa acestei cantităţi de fum nu este doar explozia nucleară, 

ci şi inevitabilele incendii ale clădirilor şi ale vegetaţiei. Spre 

exemplu, 150 de arme nucleare lovind cele mai importante 

aglomeraţii urbane de pe mapamond, ar cauza o multitudine 

de incendii, cauzând o cantitate de fum care ar depaşi vădit 

orice alt eveniment premergator în istoria umană. Membrii 

echipei TTAPS au publicat multe articole actualizate, 

revizuindu-şi sau îmbunătaţindu-şi estimările anterioare, dar 

în general, rezultatele au fost similare. Aproape toate 

simulările dispuse de oamenii de ştiinţă ca răspuns la 

rezultatele echipei TTAPS, au dus la rezultate care s-au 

potrivit, cel puţin în linii mari, când variabilele de intrare au 

fost aceleaşi. Trebuie precizat că există o multitudine de 

astfel de variabile, iar principalul punct slab al tuturor acestor 

studii îl constiutie chiar una dintre cele mai importante dintre 

acestea:  

 



 

 

Care este cantitatea exactă de fum pe care 

incendiile subsecvente unei bombe nucleare o vor 

produce ?  
 

În 1986, Joyce Penner de la Laboratorul Lawrence Livermore 

National, a publicat un articol în jurnalul ”Nature”, în care a 

accentuat faptul că această variabilă va avea o contribuţie 

vitală în a afla dacă efectele unei explozii nucleare vor fi 

minore sau masive. De altfel, ea a spus că estimările în ceea 

ce priveşte această variabilă  variază foarte mult. Articolul lui 

Penner nu a fost singura critică primită de predicţiile echipei 

TTAPS. Dar aceste critici sunt adesea interpretate greşit, 

pentru că diferenţele găsite de-a lungul acestor simulări sunt 

doar de unităţi de măsură. De aceea, oamenii religioşi care 

aud aceste critici cred că ideea de iarnă atomică a fost 

desfiinţată ori că aceasta este un fel de mit discreditat, dar cu 

siguranţă nu este cazul pentru asemenea interpretări în ceea 

ce priveşte iarna atomică. Probabil cel mai critic articol, care 

este considerat etalon în acest sens a fost ”Reexaminarea 

Iernii Atomice”, publicat de Starley Thompson şi Stephen 

Schneider în anul 1986 în ziarul Afaceri Externe. Cei doi nu 

au respins in totalitate ideea de iarnă atomică, ci au 

recaracterizat-o, dându-i denumirea de toamnă atomică. În 

cele ce urmează ne vom îndrepta către miezul discuţiei. Ştim 

cu destul de multă certitudine cum o anumită cantitate de fum 

dispersată în atmosferă într-o anumită direcţie va afecta clima 

şi pentru cât timp.  



 

 

Dar în ceea ce priveşte fumul produs de un oraş care va arde 

în urma unei bombe nucleare, putem face doar estimări. 

Estimările noastre sunt bazate pe informaţii, dar ele sunt de 

cele mai multe ori eronate, deoarece oraşele variază foarte 

mult în toate aspectele relevante pentru această estimare. Să 

dăm totuşi pagina înapoi şi să aruncăm o privire în istoria 

umanităţii. O întrebare logică este dacă aceste efecte despre 

care vorbim au fost constatate în testele nucleare pe care 

multe state le-au făcut,deoarece au fost detonate undeva pe la 

2.000 de bombe nucleare, dintre care mai puţin de jumătate 

au fost folosite în atmosferă sau ar putea fi comparate cu ceea 

ce s-ar folosi într-un război nuclear. În niciunul dintre aceste 

teste nu s-a raportat vreun impact negativ asupra mediului 

cauzat de fumul produs, iar explicaţia acestui fapt este destul 

de simplă. Testele nucleare nu sunt făcute în oraşe pline cu 

clădiri ca şi potenţial combustibil, ci în deşerturi îndepărtate 

sau dincolo de ocean, pe insule pustii, unde nu se poate creea 

niciun incendiu subsecvent.



 

 

 

Probabil că vă întrebați ce s-a întamplat când arme nucleare 

au fost folosite în Hiroshima și Nagasaki, doua orașe 

japoneze locuite. Ei bine, discuții pe tema unor incendii 

ulterioare sunt greu de găsit, dat fiind faptul că situația 

catastrofală nu le-a permis oamenilor să se concentreze pe 

așa ceva. 

 În Hiroshima s-a dezvoltat o furtună de foc – care a presupus 

un foc foarte mare cu un nucleu central de căldură care 

atrăgea oxigen din împrejurimi cu ajutorul unui vânt foarte 

puternic – care a ajuns până la paroxism în 2-3 ore după 

explozie. La șase ore după explozie, s-a consumat  aproape 

tot ce înseamnă combustibil pe o rază de un kilometru și 

jumătate, iar focul aproape s-a stins, lăsând o suprafață de 8 

km distrusă în totalitate. Descrieri ale unor incendii secundare 

care au persistat în afara razei de un kilometru și jumătate a 

furtunii sunt rare și greu de găsit, dar este foarte probabil ca 

sute sau chiar mii de incendii mai mici să se fii menținut 

pentru mai bine de 24 de ore. Fotografiile realizate la  

Hiroshima în zilele imediat următoare nu prezintă nicio 

evidență semnificativă a unor cantități uriașe de fum. Orașul 

Nagasaki a fost lovit de o bombă mai mare, dar poziționarea 

geografică a cruțat orașul de o furtună de foc. În timp ce 

orașul Hiroshima este centrat pe o câmpie mare și plană, 

Nagasaki are un relief neregulat cu numeroase dealuri și văi, 

dispunând și de un mare port. Incendii secundare au fost 

răspândite, iar pompierii din Nagasaki au trebuit să se 

descurce cu un sistem de apă deteriorat. A fost nevoie de 

câteva zile pentru ca aceste mici incendii să fie controlate și 

stinse. Poziționarea geografică a orașului Nagasaki a 

însemnat mult mai puține incendii decât în Hiroshima. La fel 

ca în Hiroshima, fotografiile realizate după catastrofa 

nucleară nu arată mase semnificative de fum în atmosferă. 

Când armata irakiană a dat foc la 700 de sonde de petrol ale 



 

 

Kuwait-ului (când aceștia s-au retras în 1991), acestea au ars 

timp de 8 luni, emițând în atmosferă aproximativ un milion 

de tone de fum. Echipa TTAPS a anticipat o schimbare a 

climei la scară mondială atunci, efecte care din fericire nu s-

au materializat. Carl Sagan a scris despre această eroare în 

cartea sa ”The Demon-Haunted World” (Pământul 

Blestemat), iar cercetări ulterioare au descoperit cauza acestei 

greșeli. Cele mai mici părți ale masei de fum, întinse 

deasupra unei suprafețe mari, nu au reușit să se ridice de-

ajuns încât să pătrundă în atmosfera superioară, deși teoretic, 

suficient fum a fost produs. Temperaturile au scăzut într-

adevăr deasupra Golfului Persic, dar proporțiile acestui 

fenomen au rămas locale.  Alte evenimente cataclismice au 

dovedit că scenariul unei ierni atomice nu este absolut deloc 

o utopie. Erupția muntelui vulcanic Pinatubo din Filipine, tot 

în 1991, a aruncat aproape 17 milioane de tone de particule în 

atmosfera superioară, cauzând astfel scăderea temperaturii 

globale cu un grad pentru câteva luni. Ponderea luminii 

solare a scăzut cu 10% în acest timp. Această scădere nu a 

avut niciun efect pe lungă durată asupra agriculturii. Pinatubo 

a fost doar o scânteie pe lângă extincția K-T ( Cretacică – 

Terțiară) care a avut loc în urmă cu 65 de milioane de ani în 

urmă, când teoretic, un asteroid a lovit planeta Pământ cu o 

forță destructivă de o sută de milioane de megatone (o 

megatonă corespunde unei explozii a 1 000 000 tone de TNT) 

, luminând practic aproape întreaga planetă prin incendii. 

Dovada acestui fapt se numește Stratul K-T și rezidă într-un 

strat de lut care poate fi găsit pe întregul Glob. Ponderea 

luminii solare s-a redus cu 10-20% pentru 10 ani, cauzând o 

exctinție masivă și rapidă a tuturor speciilor, de la plante 

până la animale ierbivore și carnivore.  Dar nu trebuie să ne 

așteptăm ca așa ceva să se întâmple în urma unui război 

nuclear. Vremurile noastre se schimbă în continuu, inclusiv 



 

 

arta razboaielor. Statele nu mai posedă armele de puterea 

unei megatone, populare în anii 1950 și 1960, puterea 

armelor de acum reprezetând doar o parte dintr-o megatonă. 

Deși sunt convenționale, dotările armatei Statelor Unite ale 

Americii sunt atât de bune încât pot anihila efectiv doar cu 

arme convenționale orice intenție a adversarului de a purta un 

razboi, chiar și la scară mondială. Dar asta nu înseamnă că nu 

mai este nevoie de forțele nucleare, deoarece în cazul în care 

SUA vor fi atacate cu arme nucleare de o altă super-putere, 

atunci ”răspunsul” va fi cel mai probabil nuclear, acest lucru 

însemnând o distrugere mutuală sigură. Dar dacă o țară mai 

”mică” va ataca prima ? Sau dacă vor fi plasate bombe 

nucleare în portabajul unor mașini aflate în mari aglomerații 
urbane? În era modernă, este mai puțin vădit dacă o super-

putere ar fi nevoită să raspundă unor atacuri.  Multe națiuni 

de rangul al doilea au început ”înarmarea nucleară” și își 

creează stocuri de arme nucleare. India și Pakistan ar putea 

avea niște divergențe, iar Israelul ar putea avea parte de 

câteva surprize ”nucleare” din partea inamiciilor săi. Sau cine 

știe ce ar mai putea face Iranul sau Coreea de Nord. 

Razboiele nucleare regionale rămân deci o posibilitate reală. 

După cele mai pesimiste estimări ale studiilor echipei 

TTAPS, aproape un milion de tone de fum sunt așteptate la 

fiecare atac nuclear, prefigurându-se că la aceste războaie 

nucleare se vor folosi aproape 50 de arme nucleare, în 

comparație cu o conflagrație mondială, cu super-puteri 

nucleare implicate, când s-ar putea folosi peste 150 de arme 

nucleare. Astfel, în momentul de față cel mai probabil 

scenariu nuclear prevede efecte climatice similare a trei 

erupții ale vulcanului Pinatubo, conform celor mai pesimiste 

estimări și efecte cu mult mai mici decât extincția K-T. 

Acestea fiind spuse, o iarnă atomică este o bună predicție în 

cazul celui mai pesimist scenariu, când toate variabilele sunt 

cel mai puțin favorabile, fiind mult mai probabilă o toamnă 



 

 

atomică care nu se prefigurează a fi atât de destructivă. Dar 

acest lucru râmâne de văzut, încât efectele unui asemenea 

fenomen sunt puternic influențate de variabile, cum ar fi spre 

exemplu dacă razboiul nuclear se va desfășura în timpul 

perioadei de vegetație. O bombă nucleară în mijlocul orașului 

Los Angeles poate duce la cea mai devastatoare furtună de 

foc din istoria umanității, în timp ce aceeași bombă detonată 

în munții Pakistanului ar putea chiar să nu cauzeze nici un 

incendiu. Există prea multe variabile neprevăzute pentru a ști 

ce efecte ar putea produce fumul subsecvent unui război 

nuclear, încât nu putem decât aștepta să se întample dacă am 

dori așa ceva. Este evident faptul că toți suntem conștienți de 

numeroasele implicări pe care le-ar putea avea un razboi 

nuclear, iar dacă acesta se va întâmpla vreodată, ideea unei 

toamne atomice ar fi probabil printre ultimele lucruri care ne-

ar putea preocupa în acel moment. Fizicianul Freeman Dyson 

a descris probabil cel mai bine această situație când a spus ” 

TTAPS este o parte atroce a științei, dar aș vrea cu ardoare să 

pun o întrebare… Cine vrea să fie acuzat de 

favorizarea unui război nuclear?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa www.scientia.ro 

Reprezinta traducerea articolului Nuclear War and 

Nuclear Winter , realizata cu acordul editorului de pe site-

ul www.skeptoid.com 



 

 

 

 

 

 

 

Kim Jong-il (16 februarie 1941/2 – 17 decembrie 2011) a fost 

în mod oficial Secretar General al Partidului Muncitoresc 

Coreean aflat la guvernare încă din anul 1948, Președinte al

text de Alexandru Olteanu 



 

 

 Comisiei de Apărare Națională a Coreei de Nord și 

Comandantul Suprem al Forțelor Armate. De asemenea, din 

anul 1994, el a fost conducătorul de facto al Republicii 

Populare Democrate Coreene, succedându-l astfel pe tatăl 

său, Kim II-sung (Kim Ir Sen). Circumstanțele nașterii lui 

Kim Jong-il variază în funcție de sursă. Informațiile sovietice 

arătă că acesta s-a născut în data de 16 februarie 1941, în 

satul Vyatskoye, situat în apropierea orașului rusesc 

Khabarovsk, unde tatăl său conducea batalionul I al Brigăzii 

Sovietice 88, alcătuită din exilați chinezi și coreeni. În 

schimb, biografia oficială a lui Kim Jong-il susține că acesta 

s-a născut în 1942 într-o bază militară secretă din Munții 
Baekdu, iar nașterea sa a fost prevestită de o rândunică și a 

avut ca heralzi un dublu curcubeu și o nouă stea în rai.  

Kim Jong-il avea numai trei sau patru ani când japonezii au 

fost învinși de Aliați, punând astfel capăt Celui de-al Doilea 

Război Mondial. Coreea își recapătă independența, iar tatăl 

său se va întoarce în aceea septembrie în Phenian, Kim 

urmând și el să ajungă în Coreea cu un vapor sovietic ce a 

debarcat la Sonbong. Nu târziu după aceasta, Kim Jong-il 

este trimis de către tatăl său să studieze în China, deoarece 

mediul din Phenian este ostil și nesigur din cauza Războiului 

din Coreea ce abia izbucnise, deși conform biografiei sale 

oficiale, Kim Jong-il studiază în Phenian în perioada 

septembrie 1950 – august 1960, fapt ce este contestat însă de 

academicienii străini, care susțin că acesta a studiat totuși în 

China, din motivele enunțate anterior. În timpul studiilor sale, 

Kim Jong-il studiază domenii precum reparații auto și tehnici 

agricole, pregătindu-se astfel să devină conducătorul unei 

republici muncitorești. De asemenea, Kim se afirmă în 

această perioadă mai ales în domeniul politic, fiind activ în 

Uniunea Copiilor și în Liga Tineretului Democrat, unde ia 

parte la seminarii despre teorii politice marxiste. Urmează 

cursuri despre anti-facționalism și își încurajează colegii spre 



 

 

o educație ideologică măreață centrată pe principiile 

marxiste. Între timp, tatăl său se recăsătoreşte şi are un nou 

fiu, Kim Pyong-il, numit astfel după fratele lui Kim Jong-il 

care murise înecat (din surse neoficiale, chiar din cauza lui 

Kim Jong-il, deşi acesta avea numai saşe sau şapte ani.) Din 

1988, Kim Pyong-il a servit ambasadelor nord-coreene din 

Europa, în prezent fiind ambasadorul Coreei de Nord în 

Polonia. Motivul pentru care acesta a fost trimis în zone atât 

de îndepărtate ar fi fost se pare dorinţa lui Kim II-sung de a 

evita o răfuială pentru putere între cei doi fii. 

Kim Jong-il debutează pe scena politică nord-coreeană în 

anul 1964, când absolvă facultatea şi aderă la Partidul 

Muncitoresc Coreean. În următoarele trei decenii, tânărul 

Kim va urmări să consolideze imaginea tatălui său şi să-şi 

sporească puterea în guvern. În 1974, Kim Jong-il este numit 

oficial de către tatăl său succesor la conducerea statului, 

acesta fiind de asemenea şi momentul în care fratele său 

începe să fie îndepărtat şi trimis în Europa pentru evitarea 

unor eventuale conflicte pentru putere.  

În februarie 1982, Kim Jong-il devine membru al 

Ansamblului Puterii Poporului, iar pe 24 decembrie 1991, 

este numit Comandantul Suprem al Forţelor Armate, pas vital 

ce confirmă şi observatorilor internaţionali iminenta 

succesiune a acestuia la conducerea statului, deoarece armata 

reprezenta principalul fundament al puterii în Coreea de 

Nord. În 1992, Kim II-sung declară public că fiul său este 

însărcinat să se ocupe de afacerile interne ale Republicii 

Democrate. Conform lui Hwang Jang-yop, politician ce a 

dezertat în 1997 în Coreea de Sud, guvernul nord-coreean sub 

conducerea lui Kim Jong-il devenise mult mai centralizat şi 

autocratic decât sub conducerea tatălui său. Într-unul dintre 

exemple, Hwang explică cum Kim II-sung avea nevoie de 

loialitatea miniştrilor săi şi frecvent le cerea şi sfatul asupra 

unor decizii importante. În schimb, Kim Jong-il a cerut 



 

 

obedienţă şi înţelegere absolută din partea miniştrilor săi şi 

oficialilor de partid, neacceptând niciun sfat sau vreun 

compromis şi vedea orice mică deviere de la ideile sale ca pe 

o lipsă de loialitate. După spusele lui Hwang, Kim Jong-il s-a 

implicat în mod direct în probleme minore de stat, cum ar 

mărimea caselor pentru secretarii de partid sau livrarea de 

cadouri către subordonaţii săi.  

În 1980, Coreea de Nord începe să se confrunte cu o stagnare 

economică severă. Kim Jong-il adoptă o politică numită 

”juche”(încrederea în sine), a cărei ideologie este similară 

marxismului. Acesta anulează aproape toate tranzacţiile 

externe ale Coreei de Nord, chiar şi cu partenerii tradiţionali, 

Uniunea Sovietică şi China, economia statului depinzând 

doar de factori interni. Kim Jong-il este acuzat în 1983 de 

către Coreea de Sud ca fiind responsabil pentru 

bombardamentul din Rangoon, Burma (acum Yangon, 

Myanmar) care a cauzat moartea a 17 oficiali sud-coreeni ce 

vizitau zona. Cinci ani mai târziu, Kim Jong-il este acuzat din 

nou de bombardarea avionului Korean Air Flight 858, care 

avea la bord 115 pasageri, toţi decedaţi în urma atacului. Un 

agent nord-coreean recunoaşte că a plantat o bombă în acest 

ultim caz, spunând că operaţiunea a fost ordonată de Kim 

Jong-il personal. 

În data de 8 iulie 1994, Kim II-sung moare din cauza unui 

atac de cord. În anul 1998, Adunarea Supremă a Poporului 

hotărăşte să scoată postul de preşedinte din constituţie în 

memoria lui Kim II-sung, desemnat ”Preşedintele Etern”, fapt 

ce il aduce în imposibilitate pe Kim Jong-il de a fi în mod 

oficial preşedinte al Coreei de Nord.Deşi era succesorul de 

drept la conducerea Coreei de Nord, Kim Jong-il a avut 

nevoie de trei ani pentru a-şi consolida puterea. Îşi ia titlul de 

Secretar General al Partidului Muncitoresc Coreean pe 8 

octombrie 1997 şi desemnează în anul 1998 postul de 

preşedinte al Comisiei Naţionale de Apărare ca fiind ”cel mai 



 

 

înalt post în stat”, fapt ce-l oficializeză pe Kim ca şi 

conducător al statului nord-coreean, el ocupând acest post 

încă din 9 aprilie 1993. În mod oficial, Kim facea parte dintr-

un triumvirat, conducând branşa executivă alături de 

premierul Choe Yong-rim şi preşedintele parlamentului, Kim 

Yong-nam. Kim Jong-il era comandantul forţelor armate, 

Choe Yong-rim conducea guvernul, iar Kim Yong-nam era 

delegat cu relaţiile externe. De fapt, Kim Jong-il conducea 

totul, executând control absolut asupra guvernului şi statului.  

Ca lider al Coreei de Nord, Kim s-a distanţat de aliaţii 

tradiţionali, Rusia şi China. De asemenea, a oficializat 

politica economică numită ”Armata-prima”, ce presupunea 

distribuirea principalelor resurse ale ţării către forţele armate. 

Această politică, coroborată cu o serie de secete devastatoare 

urmate de inundaţii teribile, a cauzat în 1990 şi la începutul 

secolului 21 un proces de inaniţie la scară largă în rândul 

populaţiei nord-coreene, cauzând moartea unui număr de 

persoane ce se pare că depăşeşte cu mult un milion.  

Pe plan diplomatic, Kim Jong-il s-a remarcat în anul 1998, 

prin introducerea unei noi politici externe ce se numea 

”Lumina Soarelui”. Aceasta presupunea îmbunătăţirea 

relaţiilor nord-sud şi permitea companiilor sud-coreene să 

iniţieze proiecte în nord, cu condiţia ca forţa de muncă să fie 

nord-coreeană. Tot pe plan diplomatic, Kim Jong-il încheiase 

în 1994 un acord cu Statele Unite, ce presupunea blocarea 

programului de armament nuclear şi în final, dezarmarea. 

Acordul fusese încheiat în schimbul unor ajutoare din partea 

SUA în vederea construirii unor reactoare nucleare 

generatoare de energie. După anul 2002, în care guvernul 

nord-coreean a admis că începuse programe de înarmare 

nucleară înainte de 1994 din motive de securitate, nu s-au mai 

înregistrat multe evenimente de importanţă majoră. Kim 

Jong-il era ales la fiecare cinci ani preşedinte al Comisiei de 

Apărare Naţională. La ultimele alegeri, în data de 9 aprilie 



 

 

2009, Kim şi-a făcut apariţia în Adunare Supremă a 

Poporului. 

Despre viaţa personală a lui Kim nu ştiu prea multe, deoarece 

era extrem de secretos în această privinţă. Se spune că ar fi 

avut o soţie cu care a făcut un copil şi trei amante, cu care a 

avut alţi doi copii. La fel ca tatăl său, Kim Jong-il avea frică 

de zbor, călătorind de fiecare dată cu un tren blindat privat 

atunci când merge în China sau Rusia. Kim se pare că a fost 

un adevărat cinefil, având o impresionantă colecţie de peste 

20.000 de casete video şi DVD-uri. Filmele sale favorite erau 

Friday the 13
th

, Rambo, Godzilla şi orice film în care juca 

Elizabeth Taylor. De asemenea, a fost autorul unei cărţi 

numite ”Despre arta cinematografiei”, iar în 1978, la ordinele 

sale, regizorul de film sud-coreean, Shin Sang-ok a fost răpit 

împreună cu soţia sa actriţă, Choi Eun-hee, pentru a construi 

o industrie de film în Coreea de Nord. Conform body-

guardului său, Lee Young Kuk, Kim refuza să consume 

mancăruri sau băuturi ce nu erau produse în Coreea de Nord, 

cu excepţia vinului din Franţa.Trimisul special din partea 

SUA în Coreea de Nord, Charles Kartman, îl caracteriza pe 

Kim Jong-il după o întâlnire în 2000, ca fiind un om 

rezonabil în negocieri, mereu la subiect, dar cu un simţ al 

umorului dezvoltat şi atent cu oaspeţii săi. Rapoartele 

psihologice l-au încadrat însă în tipologia dictatorul sadic, 

paranoic, antisocial, narcisist şi schizoid, alături de alte 

personaje cum ar fi Adolf Hitler, Iosif Stalin şi Sadam 

Hussein. Dezertorii nord-coreeni pretindeau că Jong-il avea 

17 palate şi rezidenţe răspândite în întreaga Coree de Nord, 

incluzând o staţiune privată în apropierea Munţilor Baekdu, o 

locuinţă pe malul mării şi un mare palat în nord-estul 

Phenianului, fortificat cu multiple garduri şi dotat cu buncăre 

şi divizii anti-aeriene. Moartea lui Kim Jong-il a fost anunţată 

pe 19 decembrie 2011, când prezentatoarea televiziunii 



 

 

naţionale din Coreea de Nord a anunţat cu lacrimi în ochi că 

Marele Lider, Kim Jong-il  a decedat în data 17 decembrie

 2011 la ora 08:30, în urma unui atac de cord în timp ce 

călătorea cu trenul spre o zonă din afară Phenianului.  

Ca orice alt mare dictator, Kim Jong-il şi-a construit un 

elaborat cult al personalităţii. Picturi cu el şi cu tatăl său 

împânzeau toate clădirile publice, iar dizidenţii erau pedepsiţi 

prin întemniţarea în lagăre de concentrare. Mass-media era 

controlată în totalitate de stat, astfel încât Kim Jong-il era 

preaslăvit cu ocazia fiecărei transmisiuni televizate şi 

radiofonice, iar ziarele abundau cu laude la adresa ”Marelui 

Lider”. De fiecare dată când era menţionat în media sau în 

diverse publicaţii, numele său era scris cu un font boldit şi 

primea diverse titluri adulatoare, cum ar fi: Centrul 

Partidului, Dragul Lider, Înţeleptul Lider, Genialul Lider, 

Unicul Lider, Marele Lider, Rază de Soare Călăuzitoare, 

Speranţa Naţiunii, Tatăl Iubit, Marele General, Soarele 

Socialismului, Soarele Naţiunii, Liderul Neînfricat, 

Invicibilul şi Mereu-Triumfătorul General ş.a. 

Programele de îndoctrinare ce erau menite să instruiască 

populaţia să-l adore pe atât Kim Jong-il, cât şi pe tatăl său, 

începeau încă de la grădiniţă şi continuau în şcoala primară şi 

la liceu. Programa şcolară a elevilor din învăţământul primar 

cuprindea 304 ore de îndoctrinare în două domenii: Copilăria 

lui Kim II-sung şi Copilăria lui Kim Jong-il, fiecare având 

rezervate câte 152 de ore. Elevii de la liceu aveau în 

programă 567 de astfel de ore, împărţite în patru obiecte de 

studiu: Activităţile Revoluţionare ale lui Kim II-sung (150 de 

ore), Istoria Revoluţionară a lui Kim II-sung (195 de ore), 

Activităţile Revoluţionare ale lui Kim Jong-il (112 ore) şi 

Istoria Revoluşionară a lui Kim Jong-il (110 ore).  

Alte manuale şcolare, precum cele de Limbă Coreeană, 

Geografie şi ştiinţe ale Naturii conţineau de asemenea 

numeroase texte menite să-i divinizeze pe cei doi Kim. 



 

 

Educaţia muzicală de asemenea promova idolatrizarea celor 

doi lideri. Spre exemplu în manualul de ştiinţe ale Naturii de 

clasa a III-a era întâlnit următorul text: ”Respectatul Tată 

General Kim II-sung ne-a instruit după cum urmează: ţara 

noastră abundă cu munţi…”. ”Lăsaţi-ne să învăţăm după 

Virtuţile Marelui Lider Kim II-sung” scria într-un manual de 

Limba Coreeană de clasa a VI-a. Universităţile deţineau de 

asemenea catedre de Istorie Revoluţionară a celor doi lideri, 

studiindu-se şi despre realizările lor. 

Despre Kim Jong-il au fost inventate numeroase legende şi 

anecdote care de care mai absurde, în care acesta era 

divinizat. Se spune că la naşterea sa, cerul era furios, tuna şi 

fulgera, un gheţar din Muntele Paekdu a emis un sunet 

misterios ca şi cum ar fi crăpat, iar un dublu curcubeu a 

răsărit. Când avea numai 4 ani, a vărsat cerneală neagră pe 

harta Japoniei, iar apoi o furtună puternică a lovit statul 

nipon. Atingerea lui Kim transforma măr7ile sărate în pământ 

fertil și văile adânci în paradisuri.  

În ciuda regimului totalitar, unii observatori externi sunt de 

părere că obedienţa şi adulaţia populaţiei pentru Kim Jong-il 

venea de fapt dintr-o sinceră simpatie şi din respect pentru el 

ori pentru tatăl său. Alţii însă, cred că cetăţenii Coreei de 

Nord erau impulsionaţi mai mult de sentimentul fricii decât 

de cel al veneraţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privesc cu ochii mei negri ca două 
oglinzi de abanos  câţi trandafiri cad 
peste tot: trandafiri albaştri, albi, fără 
culoare. S-ar spune că în profundul meu 
vis cerul se preface în trandafiri. Mă uit 
cum mi se acoperă fruntea, umerii şi 
mâinile de trandafiri. Oare ce am să fac 
eu cu atâţia trandafiri ? 
   Ştie cineva de unde înfloreşte această 
floare catifelată, care înduioşează în 
fiecare zi peisajul, conferindu-i o 
dulceaţă trandafirie, albă, azurie ?… tot 
mai mulţi trandafiri, tot mai mulţi 
trandafiri… 
   Ca o zăpadă călduţă şi uşor  colorată 
se aştern trandafirii în turn, pe acoperiş, 
în copaci. Tot ceea ce este puternic se 
transformă, prin podoaba lor celestă, 
delicat. Tot mai mulţi trandafiri, tot mai 
mulţi trandafiri. 
   Uneori, pare că viaşa noastră îşi pierde 
puterea cotidiană şi ca o altă forţa 
interioară, mai semeaţă, mai statornică 
şi mai pură, face ca totul să se înalţe ca 
într-o izbucnire de graţie spre stelele 
care deja încep să se aprindă printre  
atâţia trandafiri. Pană şi ochii pe care-i 
înalţ blând către cer seamănă cu doi 
trandafiri angelici.                                            

ROŞU  

VENEŢIAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   ERIS ANTOANELA 

 

În interiorul tău mă simt mai bine 

Simt cum îmi pierd fiinţa suav prin tine 

Ascult , simt , pătrund muzica divina, 

Mintea mea devine din ce în ce mai senină. 

 

Spiritul meu către culmi mistice se înalţă 

Sărutul tău îmi pătrunde chipul, dulcea mea rază 

E albastru închis, sunt undeva prin paradis. 

Mă pierd într-un dual abis. 

 

Îmi place să îţi simt senzuala mângâiere 

Dealurile, munţii, cristalele corpului meu strigă de plăcere 

Te plimbi duios, armonios.... 

Trezeşti în mine tot ce este mai bun, mai frumos. 

 

Durerile, încet, treptat dispar 

Nu mai ma înec în râul amar 

Privesc măreaţa ta infinitate 

Dar încă nu mă pot duce atât de departe 

 

Mulţumesc, conştiinţă cristalină 

Că trezeşti în spirit iubire divina 

Că mă porţi pe curcubee apăsate 

Ca îmi arăţi, aici, acum pura mea realitate! 

 



 

 

 

 Voi sta acum pe piatra asta 

în unda limpede privind, 

adâncul tainic ce-ntrupează 

tăcute umbre de argint! 

  

Îmi place pacea din 

adâncuri… 

Dar, sigur, pace-acolo e? 

O, Doamne, înc-o întrebare 

din lanţul nesfârşit "De ce?" 

  

De ce atâta căutare, 

atâtea întrebări mereu, 

când orişice liman tangibil 

e doar un alt "De ce?" din 

nou? 

  

Nu vreau să ştiu ce-i Infinitul, 

nici chiar ce este 

Dumnezeu… 

Dar pot da oare cu piciorul 

"ţepuşei" din spatele meu? 

  

De ce să merg pe drumul 

ăsta? 

Jugul ce-l port e tot mai greu! 

Când nu-s dator nicicui 

nimica, 

de ce mă tem atunci, mereu? 

  

Sunt obosit de Infinituri 

şi plictisit de veşnicii, 

vreau Liniştea, dar iată-n 

toate 

Nimicul plânge prin a fi! 

  

Vreau Pacea, Liniştea, 

Odihna, 

dar cum să fii, fără să fii? 

Ne recrează Infinitul… 

Vei fi cumva chiar de nu ştii 

 în Jocul fără sens şi nume 

de entităţi şi energii, 

de limite şi definiţii, 

informă, ternă, pastă gri, 

  

cenuşa visurilor noastre; 

un Diamant incinerat 

împrăştiat în Hăul veşnic, 

din Sine iar cristalizat! 

   

Sunt şi-nlăuntru şi-n afară, 

în Sfeşnic două flăcări ard; 

Hazardul este Raţiune 

şi Raţiunea e Hazard! 

  

Ce-a fost la început, 

Lumina sau Întunericul 

adânc? 

Nonacţiunea, Acţiunea, 

Tăcerea sau Primul Cuvânt? 

  

…Atâta-i doar, o nucă seacă 

al Infinitului buric, 

iar a O Sută Noua Lege: 

"Nimic n-ajută la nimic!"… 

  

A fi sau a nu fi !? E oare 

o altă cale de urmat? 

Când ştiu doar că nu ştiu 

nimica 

şi nici atât, ce pot să fac? 

  

Mai bună-i dar o cupă plină, 

chiar dacă s-o goli cândva, 

decât o cupă goală care 

sperăm că s-ar putea umplea! 

  

…Ştiu eu Khayyam? Să-ţi 

dau dreptate, 

prieten bun şi-nvăţător? 

Tu ai ales Prezenţa Clipei

       
Radu Gorj 



 

 

sfidând Trecut şi Viitor! 

  

Tu azi vrei, să-i săruţi iubitei, 

sub triluri de privighetoare, 

fierbinţi, catifelate buze, 

albaştrii ochi de vrăjitoare… 

  

Visezi doar mângâierea 

Clipei, 

parfumul trandafirilor 

şi cauţi adevărul dulce 

ascuns în vinul din ulcior! 

  

În vin plăcere-i şi uitare… 

Cunoaştere, nu-ţi mai doreşti? 

Ce vânt ciudat te face astăzi 

de Adevăr să te fereşti? 

  

Cândva credeai în Libertate! 

Dar fără Adevăr, ce e? 

Cunoaşterea este Credinţă, 

Credinţa e Cunoaştere! 

  

Plăcere numai şi uitare? 

Dar e cinstit aşa ceva, 

când Clipa ne-a fost greu 

plătită 

cu Viaţa Sa de-Altcineva? 

  

Khayyam, Khayyam, tu ştii 

prea bine, 

prieten scump şi înţelept, 

că Adevărul şi Lumina 

pulsează chiar la tine-n piept; 

  

că viaţa-i Un colier de clipe, 

Un magic Dar nepreţuit, 

Un Curcubeu de nestemate, 

Un Vis prea tainic împlinit! 

  

Albaştrii ochi ai dragei tale, 

parfumul trandafirilor, 

cântarea de privighetoare 

şi vinul dulce din ulcior, 

  

n-au cum să fie o-ntâmplare! 

Nici tu nu crezi aşa ceva… 

E-atâta frumuseţe-n toate, 

aici, e clar Mâna Cuiva! 

  

Nu! "Clipa" nu-i o fundătură 

ci Cale spre Cunoaştere, 

spre Stânca Izbăvirii noastre 

de Care sigur ştiu că E! 

  

Întreaga viaţă-i o cabală 

şi toţi ne oglindim în ea… 

Ştii vre-o poveste mai 

frumoasă, 

un joc mai minunat, cumva? 

  

Şi eu îmi spun „Trăieşte 

clipa!” 

deja oftez după „Acum” 

când văd nisipul din 

clepsidră, 

dar alţi „Acuma” vin pe 

drum! 

  

  

Şi eu îmi spun: "Trăieşte 

clipa!" 

Totuşi eu cred că altcumva… 

Clarifică, simplifică! 

Vrei Viaţa sau Iluzia? 

  

Plăcerea sau Desăvârşirea? 

Asta-i Problema cea mai 

grea! 

Când ştii că nu eşti o-

ntâmplare, 

de ce eziţi alegerea?



 

 

 

 Atât de simplu-i Adevărul, 

ca apa rece de izvor, 

ca Soarele de primăvară, 

ca zâmbetul copiilor! 

  

Doar ce crezi tu că este, este! 

Altfel nici îngeri şi nici 

draci… 

Aici e "buba", 

HOTĂRĂŞTE, 

e tot ce trebuie să faci! 

  

E sacrificiul opţiunii; 

pe două căi nu poţi umbla, 

să fii dihor dar şi pisică, 

cu fundu-n două luntrii sta… 

  

Nehotărârea sau curvia 

pe „taler” greu vor atârna; 

e condamnare sau salvare 

în fiecare „Nu” sau „Da”! 

  

N-ai cum să fii şi alb şi negru 

şi gras şi slab şi jos şi sus… 

Ori Întuneric, ori Lumină, 

ori cu Satan, ori cu Iisus! 

  

"Biserica nehotărârii" 

Satanei nu va rezista 

căci este scris: "Cel ce nu e cu 

Mine, e împotriva Mea!" 

  

Cu sacrificii, cu durere, 

în Vârf nu poţi s-ajungi 

oricum… 

Împărăţia Cerurilor 

nu-i masă-ntinsă lângă drum! 

   

E aspru drumul către stele, 

fără efort, nimic, nicicum! 

"Fă-ţi rost de o inimă nouă 

şi de un duh nou de acum!" 

  

Deci "Îndrăzniţi, învingeţi 

lumea!" 

prin noi, pe noi chiar 

învingând; 

la bani, la carne şi la vorbe, 

pe cât se poate renunţând! 

  

…Că în acelaşi foc vom arde, 

cândva Khayyam ai 

prorocit… 

Dar focul e-al purificării 

şi vom fi aur lămurit! 

  

Nu numai lucruri mari ni-s 

date… 

Eu fac ce cred că-i de folos 

şi caut să aduc în lume 

un strop de bine şi frumos! 

  

Dar ştiu că am o Misiune 

şi pentru ea mă voi lupta, 

să pot privi în Ochi Iubirea 

când Faţa Sa O voi vedea! 

  

Nu siluiri şi masochisme, 

o tobă goală-n carnaval; 

minciună-i tot ce faci de nu e 

firesc, organic, natural! 

  

Eu vreau să aflu Adevărul, 

numai pe El să-L am Stăpân, 

cuvântul magic e VOINŢĂ 

iar "cheia" e la mine-n sân! 

  

Voi alerga după Iubire, 

voi crede în "Povestea" Sa! 

- Când ni s-a dăruit iubire, 

mai pot să cred în altceva?



 

 

  

De-ar fi să spun ce-i 

Universul 

şi Dumnezeu într-Un Cuvânt, 

eu cred că totul e Iubire 

în cel mai pur sens şi mai 

sfânt! 

  

Cu mintea mea atât cât este, 

cu sufletul, azi am ales, 

urma-voi Stâlpul de Lumină 

ce din pustie ne-a cules! 

  

Da, voi juca pe Cartea Asta 

şi pe Credinţă voi "risca" 

în scurta clipă ce ni-i dată, 

apoi ce-o fi om mai vedea! 

  

…Khayyam, Khayyam, ce 

nebunie, 

Mare-i Grădina, frate drag! 

Fii fericit, dansează, cântă, 

zdrobind al clipelor şirag! 

  

E vreo speranţă-n lumea asta? 

"Acesta-i omul!" ce să zici… 

- Umbră visând nemurirea, 

plină de-orgolii şi de frici! 

  

Dar asta-i "nebunia" vieţii 

şi măreţia-i totodat', 

o luptă crâncenă în toate 

cu ceea ce de mult e dat! 

  

Vreau să iubesc, să cunosc 

lumea, 

dar nicicum bucuria mea 

nu va ajunge vreodată 

nefericirea altuia! 

  

N-oi pune masca-nţelepciunii 

când n-o mai fi nimic de 

"ros", 

nici în cumplita neputinţă 

să-ncerc să par un virtuos… 

  

Vom fi cândva cu toţi 

ulcioare, 

dar trupul ce ni-i azi lăsat 

poartă un "vin" cu mult mai 

tare - 

e Duhul cel din Cer turnat! 

  

…Tu nu te temi, nici nu te 

bucuri, 

n-aştepţi, nu plângi, nu ceri, 

nu speri; 

un sfinx răbdându-se pe sine, 

zâmbind senin spre nicăieri 

  

 Aşa e, dacă este, este; 

iar dacă nu e, iarăşi nu-i! 

Dar noi avem un Bun Părinte, 

nu suntem fiii vântului! 

  

"Şedea-vor iar bătrâni la 

poartă, 

talanga iarăşi va suna, 

pe înverzite plaiuri iarăşi 

copii şi miei se vor juca!" 

  

Alege Calea care urcă 

şi nu al morţii crud blestem, 

Calea Iubirii şi-a Luminii: 

"Alegeţi Viaţa, Eu vă chem!" 

  

… Voi sta acum pe Piatra 

Asta 

în limpede adânc privind; 

eu sunt de-acum doar Cer şi 

Mare 

– Albastrul veşnic unduind!



 

 

 

 

 

Era intuneric.Şi frig. Picuri grei de ploaie se loveau de 

fereastra  odaii, parca implorând să li se deschidă. Într-un colţ 

luminat doar de zâmbetul trist al lunii, o fată şedea ghemuită, 

cu ochii mari, negri. Privirea sa era pierdută în umbre, iar 

gandurile ei se îndreptau spre un tăram de mult uitat. Ar fi 

vrut să adoarmă, iar sufletul să i se golească de acea durere 

apasatoare. Cu greu, se ridica şi apucă o rochie zdrenţuita, pe 

care o  strânsese la piept. Imagini, senzaţii, clipe începura să 

îi inunde corpul şi întreaga fiinţă. Încet, simţurile sale 

începuseră să tresară, să retrăiască acele momente pierdute. 

Îşi amintea un chip, un surâs, o mână caldă mângâindu-i 

obrazul plâns, un parfum dulce de iris. Îşi amintea o gradină 

superbă de trandafiri roşii şi o mică potecă ce ducea spre o 

căsuţa cochetă. Acolo, pe un pat, cu un zâmbet cald, era El. Îi 

întinse mâna, iar ea se aproprie. Acolo se atinseseră pentru 

prima dată, acolo primise primul sărut adevarat, acolo 

părăsise copilaria şi îmbrăţişase maturitatea. Devenise femeie 

şi învăţase ce este iubirea. Cel mai frumos şi cel mai delicat 

sentiment… Iar din acea clipă,viaţa ei luase o alta întorsătură. 

Fiecare răsărit era presarat cu picurii de rouă ce se prelingeau 

pe florile de trandafiri, iar fiecare asfinţit învăluia razele 

calde ale soarelui într-o manta stralucitoare. Întâlnise 

fericirea deplină, pe care nu tuturor le este dat să o 

întâlnească. Datorită lui. Acel miros… de acolo pornise totul. 

Acel miros îmbătător, divin, dulce, ce o aruncase în braţele  

iubirii. Lumea prinsese culoare, viaţa, iar sufletul ei se înalţa 

pe cele mai inalte culmi. Tristetea dispăruse, parcă nici măcar 

nu existase vreodată în fiinţa sa. 

Da !Acel parfum îi inspira renaştere ! 

Încet, punând pe hârtie aceste  rânduri, încep să mă regăsesc 

treptat în acest simţiri. Parcă acea fiinţă se ascunde în 

Renastere 
de Sonya Pârvan 



 

 

 mine… Dar eu nu sunt tristă, cu privirea pierdută într-o altă 

lume. Nu am încetat niciodata să simt parfumul dulce al 

trandafirilor şi al irişilor, al iubirii adevărate. Pentru că 

fericirea mea se împleteşte cu acel miros, devine un tot. 

Fericirea mea este el, iar fără el nu aş fi fericită .Lui ii 

datorez…ceea ce sunt azi. Iar fără acel parfum delicat nu ar fi 

existat un el. Când mă îmbrac în acel miros, iubesc, sunt 

iubită, renasc…trăiesc. Iubesc parfumul şi îl iubesc pe el !  

Povestea continua… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Zidurile de pe temelia epocii         
Aflate pe pragul dintre ani,                

Clipele si amintirile trec peste decenii. 
Bataile orologiului ruginit din sufletul rece al noptii,                

Satul adormit,inghetat asteptand strainul unchi,                        
Perdeaua lasata peste citadinul zbucium ,                               

Orele ce fara incetare trec la Cel  fara chip. 
Avem fara oprire ganduri de care ne imbolnavim                          

In bataile plopilor ,a brazilor dezintegrarea striga in negura 
noptii       

Departe de aerul citadin, de zambetele false ,de bucurii  
inebunim? 

 Va fi un suflu ce-n clipeala va fi si trecut. 
Petreceri si ospete cu capeteniile de imbuibati                           

Fusiformele beculete,cantece de poveste,tinand in mana vioara 
vremii,                                 

Alunecand in lichiorul mortilor demult adormiti,                                
Veniti fara incetare la cumpana dintre ani.                             

Sarbatorim flautul din fluierul piciorului                            
Lutul topit ,degenerat, ametit de senili,                                 

Valori distruse ce tin firul de amurguri                               
In marsul  nostalgicei vremi.                       

 

Agonie 
de Wagner Joseph 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Past simple of the verb „to bring” 

2. Past simple of the verb „to fly” 

3. Past simple of the verb „to stick” 

4. Past simple of the verb „to stand” 

5. Past simple of the verb „to sleep” 

6. Past simple of the verb” to make 

 

 

Băcanu Mădălina, Sc Gen. Nr.1, Cls a VI-a 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel mai mare OM din istorie.. Iisus n-a avut 
servitori, şi totuşi I se spunea Stăpân.. 
N-a avut diplomă, şi totuşi I se spunea Învăţător. 
N-a avut medicamente, şi totuşi I se spunea 
Vindecător. 
N-a avut armată, şi totuşi se temeau de EL.  
N-a câştigat nici un război, şi totuşi a cucerit 
lumea... 
N-a comis nici o crimă, şi totuşi l-au răstignit. 
A fost înmormântat, şi totuşi trăieşte şi azi. 
 

 
 Viteza cu care 
aerul este 
eliminat in timpul 
unui stranut este 
de cel putin 160 
de kilometri pe 
ora.Femeile 
clipesc de doua 
ori mai des decat 
o fac barbatii. 
Marimea inimii 
unui om este 
egala cea cea a 
propriului sau 
pumn. 
 Plamanul drept 
retine, 
intotdeauna, mai 
mult aer decat 
cel din partea 
stanga. 

Unghiile si parul sunt 
alcatuite din aceeasi 
substanta: cheratina. 
Orice persoana pierde, in 
medie, 100 de fire de par 
pe zi si peste 10 miliarde 
de particule de piele 
moarta. 
Un om poate rezista pana 
la 40 de zile fara 
mancare, 6 zile fara apa 
si 6 minute fara aer. De 
asemenea, el nu poate 
rezista, in mod normal, 
fara sa doarma mai mult 
de 11 zile. 
In 30 de minute, corpul 
uman degaja suficienta 
caldura incat sa poate 
fierbe 3,5 litri de apa. 
 



 

 

 

 

 

  

Tot timpul am văzut de 

parcă aş fi fost văzut, de 

parca aş fi fost o mascotă a 

propriei mele umbre , de parcă 

umbra mea alergând ar fi fost 

irisul  cuiva .... mult timp am 

trăit ,Doamne, cu o aură teribilă, 

sagetând camerele blajine ale 

voluptăţii. ine a smuls cuiele si 

le-a strigat ca pe zilele 

saptămânii? 

Cine a scris cu emailul sidefiu 

al molimelor pe uşi că defapt 

crucea lui Iisus e  un steag 

verde  şi s-a umplut de 

spume  incercând să-l înfigă 

disperat în oameni...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRISTESCU 
Mircea 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mă priveam în oglindă şi 

imaginea pleca ,cu 

răsuflarea mea cu tot spre 

cer iar eu neavând  la ce 

să mă mai uit  am ramas o 

peşterăsăpată într-un om. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonya 
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