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        Asistăm în România postdecembristă la o răsturnare de valori fără precedent. Am avut 

parte de o întrebare la una din orele de dirigenţie, spusă nu fără o oarecare doză de mândrie, 

de conştientizare a ceea ce putem face noi că romani, anume:, Domnule profesor, aţi văzut 

emisiunea, Romanii au talent” de aseară?” 

          În faţa unei astfel de probleme am unele îndoieli în privinţa răspunsului: cu siguranţă 

că toate acele evoluţii stau sub semnul performanţei deşi emisiunea se doreşte a fi 

descoperitoare de talente în timp ce majoritatea sunt de la o ediţie la altă tot mai exersaţi în 

vederea actului artistic final. Dar, lăsând la o parte acest aspect, de ce ne interesează atât de 

mult talentul la romani, probat în atâtea momente ale istoriei noastre ca naţie? Construim o 

Românie, moartă” din 1944 încoace, îndoctrinată, în care omul, nou” e obligat la delaţiune, 

sperjur, trăind sub semnul terorii, în libertate”. Să ne amintim ce spuneau cei eliberaţi din 

temniţele comuniste de la Gherla, de la Aiud, de la Jilava sau de la Piteşti, dorit a fi, 

reeducaţi” dar niciodată reuşindu-se acest lucru şi anume că au scăpat din închisoare şi au 

dat de alta în libertate, una mult mai mare şi mai grozavă. Nu cumva am trăit într-un univers 

concentraţionar general?, Pervertirea, răsturnarea sistemelor de valori a generat o 

ambiguitate atitudinală urmată sau însoţită de necesitatea de supravieţuire şi adaptare, lucru 

ce a fost urmat de un sentiment al lipsei de organizare, de motivaţie, lene, neseriozitate, hoţie, 

acel, l-aseca merge şi-aşa-specific românesc dar nu dintotdeauna “şi poate, cel mai grav, 

lipsa de credinţă (să nu ne lăsăm înşelaţi de cea aparenta, fariseica deci nepracticata decât 

eventual la botez, cununie, Naşterea şi Învierea Domnului Iisus Hristos), prelungite după 

1990 în mod malign. 

             Am avut în perioada interbelică, atunci când s-a construit România Mare, făuritori 

de sisteme la toate capitolele: în medicină, în literatură, în muzică, în arta plastică, în 

inginerie, în politică şi exemplele pot continua, chiar dacă unii au sfârşit în a întinde covoare 

roşii echipei lui Stalin şi glorioşilor, eliberatori”. Se spune: vai de cel ce păcătuieşte, dar vai, 

îndeosebi, de cel prin care vine păcatul!” La polul opus acestora, care nici nu merită amintiţi, 

s-au situat Mircea Vulcănescu, Nechifor Crainic, Emil Cioran, Mircea Eliade, Petre Țutea, 

Radu Demetrescu Gyr, preoţi martiri din mişcarea, Rugul Aprins” sin u numai şi toţi cei care, 

dacă aveţi curiozitatea să ajungeţi la mănăstirea de la Aiud ridicată pe locul gropilor comune 

în care odihnesc, îi veţi găsi enumeraţi în mod insuficient dar necesar reparatoriu, enumeraţi 

pe toţi cei nerecunoscuţi decât în parte de noi cei de astăzi, martiri ai Neamului Românesc şi 

borne romaneşti intru eternitate! Aceştia s-au jertfit în mod feciorelnic, în numele lui Hristos, 

au creat (bună parte din ei) adevărate sisteme de valori, au creat idei pe care le-au dus până 

la capăt, fapt ce ne lipseşte nouă astăzi că neam. Avem talent, sclipiri, dar ne stingem 

meteoritic. 

            Se spune că acela care nu îşi respectă trecutul nu are viitor. Avem o ţară minunată şi 

un neam din care fiecare dintre noi suntem mlădiţe vii. Pentru a străluci că talente avem 

nevoie de sisteme creatoare de valori şi, poate, în primul rând, de o, reîncreștinare” autentică 

în corpore, până acum lipsindu-ne tocmai setea de Hristos şi frica de a privi în sine, a 

fiecăruia dintre noi, ca într-o formă de mărturisire şi penitenta generală. DOAR AŞA 

PUTEM SĂ FIINŢĂM HRISTIC, SFIINTINDU-NE LOCUL ŞI CEASUL. 

 

Prof. Florin Berculescu 
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Trezeşte-te! 

 

  

Era spre seară în Nain… 

Trecea tăcut prin colbul fin, 

cernit cortegiu funerar 

spre al cetăţii vechi hotar, 

 

grăbind pe drum coborâtor 

către lăcaşul morţilor, 

să nu apună-a zilei stea 

aşa cum Legea o cerea! 

 

Duceau în racla de lemn greu, 

tristă povară, un flăcău! 

Ce tânăr şi frumos a fost, 

cuminte, harnic şi cu rost! 

 

Zadarnic maica sa plângea, 

gemând cu pumnii-n piept îşi 

da, 

azi, mândrul, scumpul ei 

fecior, 

toiagul bătrâneţilor, 

 

soarele vieţii ei, s-a dus… 

'Nălţându-se, el a apus! 

…Trecuseră de poarta grea 

când iată, veselă urca 

 

 

o ceată către ei uşor, 

având în frunte ca Păstor 

un tânăr blând, înalt şi drept, 

purtând un copilaş la piept! 

 

Cei ce mergeau spre Răsărit, 

urcuşul şi-au încetinit… 

Şi-au amintit, fără să vrea, 

de soarta care-i aştepta! 

 

Cătând spre maica ce ofta 

– sărmana văduvă era –  

Blândul Păstor S-a apropiat, 

cumplit de trist S-a arătat, 

 

pe toţi cu milă i-a privit, 

apoi măicuţei i-a vorbit: 

„Nu plânge!” şi încetişor, 

de raclă S-a atins uşor! 

 

   Mulţimea-ndată s-a oprit 

şi cu mirare L-a privit. 

Când cei de-aproape-au auzit 

cum mortului i-a poruncit, 

 

 

 

 

desigur, L-au crezut nebun: 

„Tinere, scoală-te îţi spun!” 
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…Şi-n faţa lor s-a întâmplat 

ce nu visaseră vre-odat’! 

 

Cuprinşi de groază, au ţipat, 

când tânărul s-a ridicat 

palid şi rece ca un sloi 

privind şi el uimit spre noi… 

 

Blândul Păstor l-a-mbrăţişat 

şi maicii lui l-a-ncredinţat! 

Pierită, maica nu credea, 

ci doar un vis totu-i părea, 

 

de fericire-acum plângea, 

din ochii muţi Îi mulţumea! 

Mulţimile se prosternau, 

pe Cel Etern Îl proslăveau, 

 

c-aşa un lucru minunat 

de veacuri lungi nu s-a-

ntâmplat! 

Căci Dumnezeu Cel Preacurat, 

pe Israel l-a cercetat 

 

şi iată, fericit soroc, 

aveau Un Mare Prooroc! 

Chiar mândrul Soare-n loc a 

stat, 

Domnului său de s-a-nchinat! 

 

Cu toţii-L binecuvântau 

şi între ei se întrebau: 

„– Dar cine-i acest Nou Profet? 

– Este Iisus din Nazaret!” 

 

     * 
  *      * 
 

…Câţi însă, cu adevărat, 

au înţeles ce s-antâmplat? 

Cum Domnu-n felu-I minunat, 

o lume-ntreagă a-nviat! 

…Da, tânărul nu s-a pierdut, 

căci a văzut şi a crezut! 

Chemat chiar din al morţii 

somn, 

el L-a urmat pe-al Vieţii 

Domn! 

 

Dar, tineri, voi ai noştri fii, 

căutători de bucurii, 

fie săraci, fie bogaţi,  

voi către ce vă îndreptaţi? 

 

Cum de-aţi schimbat cerul 

senin, 

pe-ncrâncenare şi venin? 

…Aproape văd că-aţi şi uitat 

un zâmbet sincer şi curat! 

 

Atâta doar, cât nu dormiţi, 

vă văd de-un aparat lipiţi… 

Mai toată ziua lâlăiţi… 

Mă-ntreb acum, când mai 

gândiţi? 

 

Ca nişte jalnici trubaduri 

prin ale lumii fundături, 

vieţi ieftine de mucava 

visând că însemnaţi „ceva”, 

 

o, cât de repede-aţi aflat 

drumul murdar şi-ntunecat 

„Biserica paharului” 

nu mângâierea Harului! 

 

Neobosit Amăgitor, 

 pentru naivul „peştişor”, 

întinde iscusit năvod 

ca viclenia-i să dea rod! 

 

Cu circuri mari şi străluciri, 

cu-nşelătoare năluciri, 

cu urlete şi strâmbături, 

cu josnice apucături, 

 

pociţi, bezmetici, necuraţi, 

ai Întunericului fraţi, 
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scuipând pe tot ce este sfânt 

şi tot ce e frumos sluţind 

 

– la ce ei muzică numesc 

şi florile se ofilesc – 

de suflete otrăvitori, 

de adevăr măsluitori,  

 

meschini ai Lumii trepăduşi, 

ale Satanei dragi păpuşi, 

toţi cântă-n Templul Banului! 

Acesta-I Chipul Domnului? 

 

– A libertăţii lor, esenţă? 

– Doar droguri, sex şi violenţă! 

Ce libertate aţi ales? 

Din pomul sterp, ce-i de cules? 

 

Hormoni, hormoni, numai 

hormoni? 

Doar nu vi-i mintea-n 

pantaloni? 

Curvie, drum alunecos, 

ispita cea mai de prejos, 

 

plăcerea, cupă cu venin 

cu care-ades ne osândim, 

scuipând pe ce e mai sublim, 

când noi pe noi ne siluim!  

 

Maimuţărind un duh străin 

ce-i doar de întuneric plin, 

fără să ştiţi vă-nstrăinaţi, 

de-ai voştri buni, părinţi şi 

fraţi! 

 

Cum liberi credeţi c-o să fiţi, 

când limba voastră n-o mai 

ştiţi? 

 Visând mereu un veşnic „nou”, 

ce-i doar trecutului ecou, 

nici strâmbi, nici drepţi, 

nici calzi, nici reci, 

nici beţi, nici treji, 

nici miei, nici iezi, 

 

o turmă de debusolaţi, 

pierduţi şi dezrădăcinaţi, 

spălate minţi, de nici un fel, 

aşa ne vrea un duh tembel! 

 

Cine vă-ndeamnă şi spre ce, 

să vreţi mereu, mai mult? De 

ce? 

„Dar, lumea toată-a ta de-ar fi, 

 oare la ce-ţi va folosi?” 

 

copil al banului făcut, 

„când sufletul ţi l-ai pierdut?” 

Bani, sex, mâncare, somn, 

plimbare: 

În altceva, mai credeţi oare? 

 

Atâta, viaţa doar vă e? 

Afaceri şi distracţie? 

…Şi totuşi, vreţi mereu 

schimbare! 

Schimbare, iar şi iar 

schimbare! 

 

De unde-această boală grea 

să vrem întruna „altceva”? 

De unde oare-atâta zel, 

în a schimba orice reper? 

 

Când totul sta atât de bine 

şi mai frumos ca-n orice vis, 

ales-am şi atunci 

Schimbarea… 

Schimbare chiar şi-n Paradis! 

 

 

 

 

Cu unduiri ispititoare, 

desăvârşind fără-ncetare 
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nenorocita sa lucrare 

prin Dezbinare şi Schimbare, 

 

Tatăl Schimbării, Belzebut, 

arhanghelul din Cer căzut, 

sfârşiţi ne-a vrut de la-nceput, 

prin doi copii ce l-au crezut! 

 

Aceasta-i Strategia lui: 

– Divorţ, rânjetul Iadului! 

Din Paradisul mult plăcut, 

iată Schimbarea ce-a făcut: 

 

O lume strâmbă pe-un strâmb 

drum, 

pierind în zgomot şi în fum, 

turbată-n agonia sa 

şi devorându-se pe ea! 

 

Din căpşună, mătrăgună, 

iar din Om, hâdă minciună! 

…De ce nu vreau să tac acum? 

– C-am mers şi eu pe lângă 

„drum” 

 

şi nu vreau să-l aud din nou 

râzând pe cel ascuns în hău! 

Veţi spune deci: „De-acasă-i 

dus!” 

 – Nu-i bai! V-am spus ce-

aveam de spus! 

 

Ce-i rău sau bine nu prea ştim, 

însă durerea o simţim… 

Acum dar, văd cât am pierdut, 

plătind prostiei greu tribut! 

 

Floare curată am schimbat 

pe-un mărăcine înspinat, 

de cei mai buni m-am depărtat 

şi cinstea pe ruşine-am dat, 

 

un sac de aur pe-o mărgea, 

un diamant pe-o tinichea, 

liniştea pentru doi arginţi 

iar pe străini i-am luat 

părinţi!… 

 

…Dar mi s-a dat într-un târziu, 

să vreau din nou copil să fiu! 

Cuvântul Sfânt m-a luminat 

şi nu e timp de pregetat 

 

căci iată, colo-n Ceruri Sus, 

ne-aşteaptă-ncrezător Iisus, 

Ochi de Părinte-nlăcrimat 

văzându-şi visul destrămat! 

 

Toţi vom da seama într-O Zi, 

inevitabil, orice-am fi, 

în Ochii Săi când vom privi 

şi toate ni se vor plăti! 

 

Privindu-ţi clipa în „replay” 

– n-ai cum să pui şi nici să iei – 

„oglinda” te va întreba, 

când faptele-ţi te-or judeca, 

 

măsura ta te-o măsura: 

– „Ce ai făcut cu viaţa ta?” 

…Atâta şi s-a isprăvit, 

pierzându-se în infinit! 

 

…Întoarceţi-vă la Iubire, 

vă cheamă azi întreaga Fire! 

Priviţi mai des spre Curcubeu, 

deschideţi Drum spre 

Dumnezeu! 

 

Plecaţi-vă către pământ 

să nu mâncaţi vise şi vânt, 

petrol şi pietre într-o zi 

când ai minciunii fii veţi fi, 

 

 

 

voi, ce nimic nu aşteptaţi, 

consumatori şi consumaţi! 
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La masa pusă toţi am vrea, 

dar ce avem de pus pe ea? 

 

Azi prin pustiile grădini, 

cresc ciumăfăi şi mărăcini! 

Sceptici şi reci, comozi, 

parşivi, 

cinici, abili speculativi, 

 

fanatici robi ai viselor 

"legaţi" de un calculator, 

însingurate suflete, 

inteligenţi, dar pentru ce? 

 

Stăpâni acum Pământului, 

dar şi copii vântului, 

ai vanităţilor proscrişi, 

în Cartea Ifoselor scrişi! 

 

Un har cu toţii am primit! 

Cum însă noi l-am folosit, 

când numai Lumea am vânat 

iar Cerul nu L-am căutat? 

 

…Deja e seară! Chiar nu ştim, 

că spre „ieşire” ne grăbim? 

Dormind al raţiunii somn 

voi L-aţi uitat pe-al Vieţii 

Domn 

 

şi cine vă va mai scula 

când Ceasul ultim va bătea? 

Când bezna grea vă va chema, 

la "monitor" vă veţi ruga? 

 

Semnul, a fost „Titanicul”, 

că „barca lumii” plină „ful” 

de trântori, hoţi, risipitori, 

se-afundă-n negrele vâltori! 

 

Treziţi-vă acum, vă spun, 

din visul lumii cel nebun! 

În locul Morţii greu blestem, 

„Alegeţi Viaţa, Eu vă chem!” 

 

Treziţi-vă, ca nu cumva 

tot alergând după vre-o „stea”, 

s-ajungeţi nişte venetici 

în case mari cu geamuri mici! 

 
 

Radu Gorj 

Gureni, 30 noiembrie 2010 

 

 

 

 

 

 

 



11 

MAGAZIN CRITIC 

Literatura română postmodernă 

                                                                                Profesor: Pȋrvan Daniela 

Postmodernismul s-a declanșat în literatura română în a doua jumătate a 

anilor șaizeci și continuă să existe până în zilele noastre. Problematica delimitării 

acestui curent, recunoscut pentru dificultatea de a primi o definiție unică, implică 

nevoia de raportare la o direcție literară opusă desfășurată sincron, anume 

modernismul. În cultura română, regimul politic a favorizat opere care să continue 

direcția modernistă manifestată în perioada interbelică, în schimb mușamalizând 

creațiile autorilor interesați de o estetică nouă, de avangardă. De aceea, literatura 

postmodernă s-a desfășurat până la sfârșitul anilor optzeci în mod subteran, 

materializându-se în activitatea mai multor grupuri și cenacluri literare. Din 1990, 

s-au publicat multe dintre operele cenzurate în deceniile anterioare; noile creații 

reflectă direct schimbarea regimului politic în România către unul permisiEste 

greu, dacă nu imposibil, de împăcat punctele de vedere ale teoreticienilor asupra 

dimensiunii postmodernismului și mai cu seamă de a o sintetiza în doar câteva 

principii. Căci zonele în care liniile ce desenează hărți atât de diferite, se 

intersectează, nu sunt prea numeroase. Iată totuși câteva puncte de vedere ale 

unora dintre cei mai autorizați comentatori români ai fenomenului. În proză, 

postmodernismul presupune textualism, un mod de a organiza povestirea sau 

romanul; trecerea de la proza auctorială la proza autoreflexivă; predilecția pentru 

fragment și o nouă relație cu cititorul, afirmă Eugen Simion. Poezia postmodernă 

– consideră Nicolae Manolescu – își împrumută criteriul poeticului din aceea 

modernă, cu deosebire că se arată mult mai îngăduitoare în preferințele și în 

idiosincrasiile ei. Epoca postmodernă nu inventează cu adevărat o nouă poezie, așa 

cum inventase epoca modernă. Monica Spiridon îl consideră în schimb doar un 

mit cultural și nimic altceva. Mircea Cărtărescu, dimpotrivă, accentuează latura 

autobiografică, realistă, orală și prozaizantă a curentului. Ion Bogdan Lefter 

evidențiază legăturile dintre postmodernism și experimentul literar românesc din 

anii '60-'70. Pe lângă toate acestea postmodenismul mai înseamnă joc, combinație, 

ironie, retorică, eliberarea fanteziei și împrumutarea limbajului familiar, dar și 

ingenioase construcții din „prefabricate”. Iar lista trăsăturilor ar putea fi 

amplificată. 

 Grupuri literare postmoderne românești 

 Grupul oniric s-a constituit prin anii ’64 de către Leonid Dimov, Emil 

Brumaru, Vintilă Ivănceanu și Dumitru Țepeneag, cărora li s-au adăugat 

ulterior Virgil Mazilescu, Daniel Turcea ș.a. Vag apropiat de literatura 

onirică romantică, dar mai ales de estetica suprarealistă, a fost rapid interzis 

de cenzura comunistă. Dumitru Țepeneag s-a refugiat la Paris unde trăiește 

și azi, iar ceilalți au fost marginalizați. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Postmodernism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Literatura_rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1960
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curent_literar&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Defini%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sincronizare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Modernism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_socialist%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Politic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Perioada_interbelic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Estetic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Avangard%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_rom%C3%A2n%C4%83_din_1989
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cenaclu&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cenzur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Simion
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Manolescu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Monica_Spiridon&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_C%C4%83rt%C4%83rescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Bogdan_Lefter
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupul_oniric&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonid_Dimov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Brumaru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Brumaru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vintil%C4%83_Iv%C4%83nceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_%C8%9Aepeneag
http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Mazilescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Turcea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_%C8%9Aepeneag
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
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 Școala de la Târgoviște se referă la un grup de prozatori între care Radu 

Petrescu, Costache Olăreanu și Mircea Horia Simionescu – numit astfel 

pentru că ei s-au intalnit la scoala in Targoviste; numai Mircea Horia 

Simionescu era originar din Targoviste – ale căror trăsături, recunoscute 

chiar de ei, sunt subiectivitatea, hazardul și jocul. 

 Grupul de la Brașov- reprezentat mai bine în anii 1990 de câțiva poeți și 

prozatori originari din Brașov: Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Alexandru 

Mușina, Simona Popescu etc. 

 Cenaclul de luni, al studenților din Centrul Universitar București, condus de 

Nicolae Manolescu, a reprezentat nucleul bucureștean al poeziei noii 

generații, numită și generația ’80 sau generația în blugi. A fost înființat în 

anul 1977 și desființat în 1984 de secretariatul P.C.R. al Universității, care îl 

considera subversiv. Volumele colective emblematice ale grupului au fost 

antologiiile de poezie Aer cu diamante de Mircea Cărtărescu, Traian T. 

Coșovei, Florin Iaru și Ion Stratan, publicată în 1982 și Cinci cu Bogdan 

Ghiu, Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin, Romulus Bucur și Alexandru 

Mușina, apărută în 1983. 

 Cenaclul Universitas (1983-1990), al studențiolor din Centrul Universitar 

București, condus de Mircea Martin. 

 Cenaclul Junimea, al studenților din Facultatea de Filologie din București, 

din anii șaptezeci și optzeci, condus de criticul Ovid S. Crohmălniceanu. 

Volumul cult al grupului este Desant ’83 (1983) care conține proză scurtă 

scrisă de șaisprezece tineri debutanți (Mircea Nedelciu, Nicolae Iliescu, 

Cristian Teodorescu, Călin Vlasie, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, 

George Cușnarencu, Mircea Cărtărescu ș.a.). 

 Cenaclul Litere, condus la sfârșitul anilor nouăzeci de poetul Mircea 

Cărtărescu, care a dat mai multe promoții de poeți și prozatori tineri. 

 
 

Duminica-sărbătoarea săptămânală a creștinilor 

 

Prof. Mirulescu Dumitru 
 

După ce Dumnezeu a săvârșit creația lumii, în ziua a VII-a s-a odihnit de 

toate lucrurile pe care le-a făcut și a binecuvântat această zi și a sfințit-o. 

Ziua a VII-a în Vechiul Testament se numea Sabat, adică sărbătoare sau zi 

de odihnă. Sabatul este de origine mozaică și respectarea lui a fost inclusă în 

poruncile Legii Vechiului Testament. Ca zi de odihnă el a preînchipuit duminica 
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care ține de Legea Noului Testament. Fiind legat de ieșirea evreilor din robia 

egipteană, el prefigurează ziua Domnului- Duminica, în care Mântuitorul Hristos a 

înviat eliberând întreaga omenire de sub stăpânirea diavolului. 

Mântuitorul Iisus Hristos a înviat în ziua în care urmează după sabat și 

pentru aceasta ucenicii săi sărbătoreau această zi spre a aduce laudă lui Dumnezeu, 

numind-o mai ales Ziua Domnului (dies dominica) sau ,,ziua domnească”, ori cea 

dintâi a sâmbetelor, iar păgânii o numeau ziua soarelui (dies solis).  

În calendarul creştin – ortodox, duminica apare ca fiind prima zi a 

săptămânii, cum ne spune Sfânta Evanghelie, iar luni a doua zi, marţi a treia zi, 

miercuri a patra zi s.a., adică luni este ziua a doua după duminică, aceasta fiind 

ziua întâi a săptămânii. Duminica, numită şi „Ziua Domnului”, este cinstită de 

aproape două mii de ani, ca zi de comemorare şi slăvire a Învierii din morţi a 

Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos:„Aceasta este ziua pe care a făcut-

o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea” (Psalmul 117, 24). 

Din dumnezeieștile izvoare ale credinței noastre – Sfânta Scriptură și Sfânta 

Tradiție- constatăm că serbarea duminicii este una din cele mai vechi practici 

creștine; ea își are originea la începutul activității Bisericii, întrucât de acestă zi 

sunt legate principalele evenimente ale operei de răscumparare a omului.. 

 Temeiul cinstirii zilei de duminică este absolut. Iisus a înviat în ziua cea 

dintâi a săptămânii şi S-a arătat ucenicilor.  

Sfântul Evanghelist Matei, relatând despre mergerea Mariei Magdalena și a 

Mariei lui Iacob la mormântul Domnului, zice: ,,După ce a trecut sâmbăta, când 

se lumina de ziua întâi a săptamânii (duminică), au venit Maria Magdalena și 

cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. (Matei XXVIII,1). Același eveniment 

deosebit îl istorisește și Sfântul Evanghelist Marcu, folosind aceeași denumire, dar 

precizează că, femeile mironosițe au venit la mormânt cu scopul de a unge cu 

miresme Trupul Lui Iisus, spunând: ,,Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria 

Magdalena, Maria, mama lui Iacob, și Salomea au cumpărat miresme, ca să vină 

să-l ungă. Și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (duminică), pe când 

răsărea soarele, au venit la mormânt.(Marcu XVI,1-2). Sfântul Evanghelist Luca, 

în descrierea evenimentului, întrebuințează aceeași expresie: ,, iar în prima zi de 

după sâmbătă (duminica), foarte de dimineață, au venit ele la mormânt, aducând 

miresmele pe care le pregătiseră.(Luca XXIV, 1). 

Nu numai Învierea Domnului a avut loc duminica, dar şi arătarea Sa, cu 

ocazia încredinţării lui Toma, a avut loc de asemenea  duminica, astfel: “Și fiind 

seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde 

erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: 

Pace vouă!…. Şi, după opt zile, ucenicii Săi erau iarăşi înăuntru, şi Toma 

împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: 

Pace vouă!” (Ioan XX,19,26). 

Tot în ziua Învierii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a arătat sfinților Luca 

și Cleopa, care mergeau spre localitatea Emaus. 

Foarte mulți Sfinți  au remarcat just că, în această zi, Dumnezeu a început opera de 

creare a întregului Univers. 
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Duminica a fost ziua în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli la 

cincizeci de zile după înviere, zi în care a luat naștere Biserica creștină și a început 

propovăduirea Evangheliei la toate neamurile.( Faptele Apostolilor II, 1-4). 

Datorită acestor importante evenimente, care au avut loc duminica, de la începutul 

creștinismului s-a stabilit ca ea să fie ziua specială consacrată săvârșirii Sfintei 

Liturghii. “Iar în ziua cea dintâi a săptămânii, când noi ne-am adunat să frângem 

pâinea… .(Faptele Apostolilor XX, 7). Duminica fiind zi de cult, când se adunau 

toţi credincioşii, era şi timpul cel mai potrivit pentru strângerea colectelor, spre 

ajutorarea „fraţilor” din Biserica mamă, din Ierusalim. De aceea, Sfântul Apostol 

Pavel, scriind corintenilor, îi îndeamnă: „În ziua întâi a săptămânii (duminica), 

fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă 

strângerea abia atunci când voi veni” (I Corinteni XVI, 2). 
Sfântul Evanghelist Ioan, autorul mai multor scrieri cuprinse în Noul Testament, 

printre care și Apocalipsa folosește denumirea pe care o avem și astăzi: ,,Am fost 

în duh în zi de duminică și am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiță. 

(Apocalipsa I, 10). 

Încă de la începuturile sale, creştinătatea prăznuieşte săptămânal, ziua de 

duminică, prin rugăciune şi odihnă, prin meditaţie şi înălţare sufletească, dar mai 

ales prin participarea la Sfânta Liturghie, având conştiinţa că duminica este ziua 

bucuriei şi a întâlnirii cu Domnul cel înviat. 

Odată cu legalizarea creștinismului de către împăratul Constantin cel Mare 

(313), duminica a fost recunoscută și consfințită de către stat ca zi de odihnă, chiar 

și pentru necreștini, rămânând astfel până azi la toate popoarele creștine ca zi 

săptămânală de odihnă. 

 
 

 

Bruitismul - ofensiva zgomotelor 

 

Ioana Frăţilă Nichifor 

 

          A existat un moment, în istoria secolului XX, care anunţa că natura muzicii 

nu va mai fi niciodată aceeaşi. Fiecare epocă a avut pionierii săi, fermecaţi în faţa 

zorilor enigmatici ai schimbării, dar ceea ce arta suntelor avea să experimenteze în 

jurul anului 1910, s-a dovedit a fi o transfigurare dramatică a esenţei muzicii: 

sunetul însuşi a fost atins. Revoluţia viza o luptă metaforică pentru egalitate şi 

eliberare în muzică, prin impunerea unei entităţi acustice opusă înălţimii 

determinate – zgomotul. 

          Este greu să înţelegi şi să accepţi bruitismul fără a fi tentat să cedezi în faţa 

primei impresii. Mulţi au protestat cu disperare – pentru ei, muzica avea să moară. 

Nu au vrut nici să asculte, nici să înţeleagă. În timpul primului concert bruitist, la 

21 aprilie 1914, un public animat de curiozitate invada sala Teatrului Dal Verme 
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din Milano, în aşteptarea unei revelaţii artistice futuriste. După numai câteva 

secunde de audiţie, revolta era însă iminentă: uimire, proteste, strigăte pline de 

mânie s-au transformat, în scurt timp, în adevărate lupte corp la corp, acompaniate 

de o muzică stranie ce refuza să se stingă. Critică vremii a surprins cu fidelitate 

ineditul tablou: „Bătălia, la parter, a durat aproape o jumătate de oră, în timp ce 

Luigi Russolo, imperturbabil, continua să dirijeze orchestra sa de instrumente 

bruitiste. Formidabilă simultaneitate de chipuri însângerate şi sonorităţi bruitiste, 

într-un vacarm infernal. Pentru prima oară, artiştii, după un timp petrecut pe 

scenă, aveau să se separe dintr-o dată: o parte dintre ei împlinindu-şi menirea pe 

scenă, ceilalţi coborând la parter pentru a lua cu asalt un public ostil. Futuriştii, 

boxeri bine antrenaţi, au ieşit din luptă teferi şi nevătămaţi, cu doar câteva 

zgârieturi. Tradiţionaliştii au avut unsprezece răniţi, conduşi degrabă la 

Urgenţe...”  

          Cine era Luigi Russolo? Pictor şi muzician futurist (1885-1947), este 

menţionat în istoria muzicii ca iniţiator al bruitismului. Russolo a dorit să dărâme 

pentru totdeauna zidul despărţitor dintre sunet şi zgomot, două produse ale 

vibraţiilor – regulate şi periodice pentru sunet, neregulate pentru zgomot. Viziunea 

sa surprinzătoare se sprijină pe apropierea muzicii de fenomenele acustice 

naturale, eliberând-o astfel de convenţia sistemului temperat care împarte artificial 

octava în 12 semitonuri egale.  

          În universul zgomotelor, libertatea se câştigă prin redarea tuturor 

schimbărilor gradate de înălţime între un sunet şi altul, succesiunea treptată, nu 

prin salt, a acestor diviziuni foarte mici îmbogăţind, fără îndoială, emisia sonoră. 

De unde această densitate acustică? În cazul zgomotului, vibraţia se produce în 

mai multe direcţii, corpul supus fenomenului fiind divizat în mai multe părţi. 

Rezultatul – mai multe sunete armonice, mai intense decvât cele care însoţesc 

sunetul, şi generate de un ton fundamental predominant. Din acest punct începe 

marea aventură bruitistă: captarea zgomotelor, construirea reperelor auditive şi 

compunerea unor structuri sonore într-o manieră nemaiîntâlnită în lumea artei 

muzicale. Pentru că adepţii acestui curent nu au văzut eliberarea limbajului 

muzical decât printr-o libertate totală a sunetului.  

          Plecând de la zgomotele din natură – tunetul, vocea vântului, ploaia, 

cascadă, foşnetul pădurii, bruitiştii s-au apropiat de zgomotele tinerei societăţi 

industriale, relativ noi pentru percepţia începutului de secol XX. Freamătul 

oraşelor moderne, maşinile, uzinele, motoarele, s-au transformat pentru ei în cea 

mai variată sursă de zgomote, din care a luat fiinţă nouă artă. Contemporanii au 

fost surprinşi de metamorfoză. Nu erau pregătiţi. Nu eşti niciodată suficient de 

pregătit pentru o revoluţie. Nu vrei să vezi că obişnuitul reconfortant piere. 

Indiferent de natura schimbării, pasivitatea se supune atunci spiritului de acţiune şi 

ideilor novatoare complet asumate. 

          Bruitismul a revoluţionat, pe lângă principiile de bază ale limbajului 

muzical, şi alţi parametri adiacenţi. Inovaţiile lui Russolo nu puteau fi aplicate 

decât cu ajutorul unor noi instrumente care să emită zgomote, îmbogăţind astfel 

considerabil paleta timbrală şi generând noi emoţii. Secretul zgomotului se 
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ascunde în multitudinea armonicelor care îl compun, iar orchestra de instrumente 

bruitiste este o sursă de noi senzaţii sonore. 

          Şi rolul interpretului se schimbă, acesta find pus în faţa unei cutii cu pâlnie 

şi manivelă, încercând să descifreze o partitură desfăşurată pe alte coordonate 

decât cele tradiţionale. Russolo a conceput o notaţie aparte, păstrând totuşi 

portativul de 5 linii, măsura, chiar şi cheile sol şi fă! Noua grafie muzicală utiliza 

două valori de bază: linia (principiu dinamic) şi punctul (principiu fix şi static). 

Două puncte indicau un semiton sau două sferturi de ton. Scopul acestei notaţii 

ciudate era acela de a reprezenta, într-o manieră logică, desfăşurarea ascendentă 

sau descendentă a zgomotului, într-o continuitate dinamică ce permitea perceperea 

tuturor sunetelor intermediare posibile între două înălţimi. Iar timbrul, rodul 

acestei neaşteptate continuităţi, transcende mentalitatea tradiţională şi spiritul unei 

epoci care nu era pregătită să îl accepte. 

          Avangardismul bruitist a constituit punctul de plecare pentru muzica 

concretă, fabricată în studio, şi cea electronică. Pierre Schaeffer compunea pentru 

întâia oară, în 1948, muzică concretă. El dispunea de o tehnologie perfecţionată 

care îi permitea să valorifice zgomotele prin montaje. Schaeffer nu era un 

muzician în înţelesul clasic al cuvântului, ci un excelent tehnician care realiza 

mixaje pe bază de zgomote, la radio. Însă astfel de trucaje, posibile datorită 

tehnologiei de studio, te fac să uiţi, la un moment dat, cauzalitatea sunetului. 

Capcană pentru unii, evoluţie şi sursă de inspiraţie pentru mulţi. Zgomotele, 

îmbogăţite şi metamorfozate, devin muzică, iar sunetul, văzut ca entitate spirituală, 

este descompus şi recompus prin complicate sinteze. 

          Experienţa ascultării este esenţială. Percepută mai uşor cu ajutorul 

sistemelor stereofonice, muzica concretă reclamă din partea publicului o atitudine 

departe de a fi pasivă. Imaginile mentale născute în conştiinţa celui care ascultă îi 

decriptează profunzimile acestei muzici şi, ca într-o revelaţie sonoră, îl ajută să 

descopere elemente logice, pretabile unor analogii, un fel de melodii interioare 

străine de afect, insesizabile la o primă ascultare. 

          Consumatorul acestui tip de muzică trebuie să fie inventiv, perseverent, 

profund şi, mai presus de toate, vigilent. Vorbim despre o muzică născută din 

zgomot, iar încercarea de a-i capta forţa interioară şi puterea creatoare revelează 

existenţa unui univers sonor nebănuit, în care libertatea poate fi înlănţuită de spinii 

anarhiei. 
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Mixul de marketing - strategii de stabilire a preţurilor 

 

 

Prof. Raț  Jana 

 

  Înainte de a prezenta unele aspecte edificatoare referitoare la strategia de 

preţ, trebuie să se sublinieze faptul că acest instrument de marketing nu are o 

determinare unică, şi nu trebuie neapărat să se concretizeze într-o variantă 

singulară, de neînlocuit pentru activitatea practică. Dimpotrivă, este posibil ca o 

firmă să practice mai multe variante strategice de preţ, mai ales în cazul oferiri 

unei game diversificate de produse sau servicii. În astfel de situaţii, se înţelege că 

şi evantaiul politicii preţurilor poate fi relativ ridicat. 

  În principiu, obiectivul fundamental al strategiei de preţ al întreprinderii este 

obţinerea rentabilităţii, respectiv asigurarea recuperării costurilor şi realizarea de 

profit. Strategia de preţ este modalitatea în care acest obiectiv poate fi atins. Însă, 

un astfel de obiectiv poate fi îndeplini în mai multe moduri, strategia de preţ 

adoptată presupunând compararea unor modalităţi alternative ș? I alegerea unei 

variante optime pentru firmă în cauză. Tot odată, menţinerea obiectivelor şi 

modificarea condiţiilor de piaţă poate determina schimbarea strategiei. 

  O primă problemă care se cere soluţionată este acea a stabilirii orizontului 

de timp al strategiei de preţ. Din acest punct de vedre este necesar să se 

stabilească dacă strategia de preţ este : pe termen scurt, pe termen mediu şi pe 

termen lung.  

  Strategia de preţ este un instrument multidimensional, dacă depinde atât 

de factorii endogeni, cât şi de factorii exogeni. În rândul factorilor endogeni care 

influenţează strategia de preţ se numără : obiectivele generale ale firmei, şi în 

primul rând, nivelul cotei de piaţă care se intenţionează a se atinge ; costurile 

specifice produselor sau serviciilor furnizate ; situaţia rentabilităţii firmei, la un 

moment dat ; specificitatea produselor sau serviciilor. În rândul factorilor exogeni 

care influenţează strategia de preţ se menţionează : percepţia preţurilor de 

consumator ; reacţia concurenţei, cadrul legal în domeniu ; tendinţele 

macroeconomice ale inflaţiei, veniturile reale ale cumpărătorilor, indicilor 

preţurilor etc.  

  În mod fundamental, analiza strategiei de preţuri este bine pusă în 

evidenţă de cele două alternative opuse : a) strategia preţului înalt, b) strategia 

preţului de penetrare pe piaţă. Decizia de a adopta, în mod expres, una din aceste 

strategii posibile depinde, în mod esenţial, de caracterul elastic sau in elastic al 

cererii respective.
1 

  Strategia preţului înalt este menită să valorifice existenţa unor categorii de 

consumatori care sunt dispuşi să plătească preţuri mai ridicate decât alţi 

cumpărători pentru produse care îi interesează în mod deosebit. Această strategie 

prezintă avantaje certe, între care se numără următoarele : 

                                                
1 Virgil Balaure –“ Marketing” ,Editura Uranus  
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  ●? Valorifică unicitatea unor produse a căror atractivitate a căror activitate 

pentru consumatori face că cercetarea să fie puţin elastică, iar preţul perceput ca 

având o mică însemnătate. 

  ●? Poate conduce la segmentarea pieţei în funcţie de criterii strict 

economice şi contabile, respectiv veniturile consumatorilor şi puterea lor de 

cumpărare. Segmentul cel mai important este cel al consumatorilor care, pe curba 

sensibilităţii la preţ, se amplasează pe ramura rigidă, adică insensibili la preţ şi cu 

reacţie pozitivă faţă de caracterul distinct şi exclusiv al produsului. Ulterior, 

recurgând la scăderea preţului iniţial, devine posibilă şi atragerea segmentelor de 

piaţă care sunt sensibile la preţ.  

  ●? Firma poate să reducă preţul iniţial cu multă uşurinţă, dacă reacţia pieţei 

este nefavorabilă, deoarece a pornit de la un preţ ridicat. Acest avantaj este 

notoriu, întrucât s-a dovedit că este mult mai dificil de mărit un preţ iniţial, care s-

a dovedit prea mic pentru acoperirea costurilor şi, eventual, obţinerea de profit. 

  ●? Preţurile mai ridicate încă de la începutul prezenţei pe piaţă a unui 

produs generează, evident, mai multe venituri, şi, implicit, profit, comparativ cu 

practicarea unor preţuri mai scăzute. 

           ●? Preţurile iniţiale ridicate pot fi folosite pentru echilibrarea cu eforturile 

de investiţii ale întreprinderii în capacităţi de producţie. 

  Strategia preţurilor ridicate se recomandă firmelor interesate în lansarea pe 

piaţa a unor produse noi sau modernizate, atunci când este imperios necesară 

recuperarea cât mai rapidă a cheltuielilor de cercetare ⁄/dezvoltare şi a celor 

promoţionale – categorii de cheltuieli care sunt, de regulă, foarte mari. Pe de altă 

parte, s-a dovedit că strategia preţului înalt este oportună pe pieţele al căror 

potenţial nu este suficient de mare pentru a-i motiva pe marii concurenţi să vină pe 

astfel de piaţă. 

  Strategia preţului de penetrare pe piaţa, la rândul ei, se caracterizează 

prin stabilirea unui preţ iniţial relativ scăzut, în scopul pătrunderii rapide în 

segmentele vizate ale pieţei produsului. Această strategie nu ţine seama în mod 

explicit de ciclul de viaţă al produsului, deoarece se poate practica fie la începutul 

acestuia, fie în fazele sale finale. Adoptarea acestei variante strategice de preţ se 

recomandă îndeosebi, în următoarele situaţii : 

  ●? Când cererea produsului în cauză prezintă o mare sensibilitate în funcţie 

de preţ. 

    ●? Când pot fi obţinute reduceri substanţiale ale costurilor unitare de 

producţie şi în general, a costurilor de marketing, printr-o producţie de masă. 

   ●? Când costul se loveşte de o puternică şi păgubitoare competiţie pe piaţă, 

firma în cauză fiind angajată pe piaţa respectivă cu investiţii la care nu poate 

renunţa înainte de recuperarea lor, fie şi parţială (situaţie generată de comiterea 

unor eroi în stabilirea strategiei şi a cotei de piaţă). 

  ●? Când puterea de absorţie a pieţei (în genere, puterea de cumpărare a 

populaţiei şi consumatorilor de tip colectiv) este redusă, adică marcată de 

fenomene negative care nu permit practicarea strategie preţului înalt (este vorba, 
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îndeobşte, de diverse fenomene care generează tulburarea macro mediului firmei, 

cum sunt inflaţia, şomajul, instabilitatea politică, crizele sociale etc). 

  Pentru stabilirea strategiei de preţ adecvate pentru un anumit produs este 

necesar să aibă în vedere că strategia de preţ este influenţată de curba de viaţă 

a produsului. Prin această prismă, teoria şi practica de specialitate au pus în 

evidenţă mai multe particularităţi, între care se consideră mai importante 

următoarele : 

  ●? În faza introducerii pe piaţă a produsului în cauză este relativ uşor de 

decelat între strategia preţului înalt şi strategia preţului de penetrare pe piaţa, prin 

simpla luare în considerare a obiectivelor firmei în ceea ce priveşte recuperarea 

investiţilor şi a anticipării reacţiilor concurenţilor.  

  ●? În faza de creştere a produsului, pe piaţă, opţiunea pentru o strategie 

fundamentală sau alta de preţ este determinată de două aspecte: numărul de 

competitori existenţi (inclusiv cotele lor de piaţă) şi necesitatea de a se menţine o 

stabilitate relativă a preţului. 

  ●? În faza de maturitate a produsului, în general, ritmurile vânzărilor intră 

într-un evident declin. Elasticitatea ridicată a cererii şi presiunea concurenţei, în 

astfel de situaţii, determinată cote procentuale tot mai scăzute ale profitului. 

Vânzătorii nu au prea multe soluţii la îndemâna, în asemenea cazuri, ei neputându-

şi permite nici să mărească preţul, deoarece ar risca să piardă din cota de piaţă, 

nici să reducă preţul, întrucât ar intra în veritabile conflicte de piaţă cu firme 

competitoare. 

  ●? În faza de declin a ciclului de viaţă a produsului, când de regulă acesta 

devine nerentabil, este limpede că preţul va fi micşorat. Produsul respectiv va fi 

menţinut pe piaţă numai pentru eventuala completare a gamei sortimentale, sau în 

aşteptarea lansării pe piaţă a unui produs înlocuitor. Scăderea preţului, în această 

fază a ciclului de viaţă, mai poate avea şi menirea de atragere a unor consumatori 

în magazine, cu speranţa că acestea vor cumpăra alte produse ale firmei, care sunt 

rentabile. 

  După cum se constată, variantele fundamentale ale strategiei de preţ a unei 

firme nu sunt deloc sofisticate, ceea ce este mult mai dificilă fiind fundamentarea 

variantei stabilite şi, în continuare, a policii şi tacticii preţurilor propriu - zise.  
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PREZENTARE CARTE 

LECTURI CONSTRUCTIVE – ION VLAD 

 

                                                                                                Prof. Albici Luminiţa 

  Şcoala Generală Nr.1 Motru 

 

 

 

           S-a născut la 26 noiembrie 1929 la Archiud/Bistriţa-Năsăud). Este critic şi 

teoretician literar, profesor la Facultatea de Filologie a Univ. Cluj (1952), doctor 

în ştiinţe filologice cu teza Povestirea. Destinul unei structuri epice (1971). Debut 

absolut în Lupta Ardealului (1950).  

Volume: Între analiză şi sinteză, 1970, Descoperirea operei, 1970, Povestirea. 

Destinul unei structuri epice, 1972; Convergenţe, 1972; antologia Romanul 

românesc contemporan, 1944-1974, 1974; Lecturi constructive, 1976; Lectura – 

un eveniment al cunoaşterii, 1977; „Cărţile” lui M. Sadoveanu, 1981; Lectura 

romanului, 1983; Pavel Dan. Zborul frânt al unui destin, 1986; Lectura prozei, 

1991 Aventura formelor. Geneza şi metamorfoza genurilor, 1996; În labirintul 

lecturii, 1999; Romanul universurilor crepusculare, 2003.  

Studii incluse în volume colective despre Marin Preda, Zaharia Stancu, Ion 

Barbu, Ion Agârbiceanu, Ioana Em. Petrescu etc. Premiul pentru critică al Uniunii 

Scriitorilor, 1972. Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” al Academiei Române, 

1983.  

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj 

Cartea Lecturi constructive apărută la Editura Cartea Românească în 1976 

este structurată în 6 capitole: I. Critică literară. Teoria literară, II. Lectura 

clasicilor, III. Lectura prozei, IV. Scriitorul şi lumea, V. Confesiunea scriitorului, 

VI. Inscripţii. În paginile cărţii, autorul profesează lectura în calitatea ei de 

afirmare a valorilor şi ideilor şi de continuă revenire la operă prin recitirea ei 

fidelă. 

În primul capitol, Critică literară. Teoria literară după ce prezintă câteva 

aspecte despre cunoaşterea conceptelor şi posibilităţile de interpretare a operelor 

se opreşte asupra câtorva critici literari şi teoreticieni urmărind diferite aspecte ale 

operelor acestora: Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, 

Mihail Sebastian, Octav Şuluţiu, Şerban Cioculescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 

Nicolae Balotă, Dan Hăulică, Eugen Simion, Mircea Iorgulescu, Liviu Petrescu. În 

acest capitol mă opresc asupra studiului pe care Ion Vlad îl face despre Eugen 

Lovinescu şi despre Mihail Sebastian ca teoretician al romanului. Ion Vlad face o 

analiză a operei lui Eugen Lovinescu insistând asupra disocierii dintre pamflet şi 

cronică din Monografia pe care Lovinescu o face lui Titu Maiorescu. În ceea ce 

priveşte Istoria civilizaţiei române moderne E. Lovinescu îi apare ca un adept al 

unei analize de psiho-sociologie aplicate societăţii româneşti din secolul al XIX-

lea, iar sincronismul ca factor dinamizator al dezvoltării literaturii române. E. 
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Lovinescu se remarcă prin calitatea unor judecăţi definitive necontrazise de 

evoluţia ulterioară a unor scriitori ca: Perpessicius, C. Petrescu, H.P Bengescu, L. 

Blaga. Ion Vlad reţine, de altfel, şi erorile care nu sunt puţine, obiecţiile asupra 

prozei lui G. Galaction şi considerarea prozei lui Gh. Brăescu superioară prozei lui 

I.L.Caragiale. Monografia lui E.Lovinescu despre T. Maiorescu a fost elaborată-

crede autorul- în favoarea direcţiei maioresciene, realizând o monografie 

exemplară obiectivă menită să atenueze exagerările apologetice. De altfel, 

impresia pe care i-o dă această Monografie este de cronică. Lucrarea Titu 

Maiorescu şi contemporanii lui este o lucrare de istorie literară, o istorie epică, 

după părerea lui Ion Vlad, de aici venind şi preferinţa pentru evocări şi memorii a 

lui Lovinescu. În Mihail Sebastian, teoretician al romanului, Ion Vlad îl 

înfăţişează ca un bun cunoscător al romanului modern. El nu este un teoretician al 

literaturii şi al formelor ei, dar în discuţiile despre romanul interbelic şi în teoria 

generală a romanului comentariile sale pot fi citate ca argumente. Autorul se 

opreşte şi asupra relaţiei dintre epic şi poezie, o preocupare majoră a lui Mihail 

Sebastian. 

Capitolul al II-lea Lectura clasicilor cuprinde trei studii: Sentimentul 

clasicităţii, Înfăţişările grave ale comicului, Şi a fost povestitorul... În Sentimentul 

clasicităţii autorul consideră clasicii o categorie de primă mărime a fiecărei culturi 

şi realizează dimensiunea cea mai rezistentă a unei literaturi, scriitorul clasic 

îndemnând la reinterpretări şi la o restituire activă. Dă ca exemplu teatrul 

românesc şi universal care trebuie înţeles sub semnul interpretării şi al situării în 

perimetrul activ al receptivităţii cititorului. În Înfăţişările grave ale comicului se 

opreşte asupra operei lui I.L.Caragiale, Grand Hotel, Victoria Română” în care 

autorul redescoperă o temă răspândită în literatura română, cea a universului 

provincial, şi o demonstraţie despre sistemul general al viziunii unui artist. De 

asemenea, în Telegrame insistă asupra efectului comic produs la nivelul unui 

limbaj laconic. În Şi a fost povestitorul... autorul trece în revistă câteva din 

povestirile lui M.Sadoveanu, subliniind tehnică folosită de marele povestitor şi 

motivele specifice. 

  În capitolul al III-lea, Lectura prozei, în Romanul, act de cunoaştere, 

autorul se axează pe ideea că în roman colaborează o serie de termeni extraliterari, 

importanţi în elaborarea teoriei genului românesc. De asemenea, autorul subliniază 

problema construcţiei epice a romanului şi conştiinţa istoriei, condiţie necesară 

pentru perspectiva romancierului. În acest capitol autorul se opreşte asupra 

operelor unor scriitori ca G. Călinescu, Zaharia Stancu, Marin Preda, Augustin 

Buzura, Dumitru Radu Popescu. În studiul Teme Ion Vlad analizează tema 

războiului prezentă atât în literatura universală (Norman Mailer- Cei goi şi cei 

morţi; Erich Maria Remarque- Pe frontul de vest nimic nou;), cât şi în literatura 

română (Cămil Petrescu, un fragment din Craii de Curtea Veche a lui M. 

Caragiale, capitolul Spovedanii, D. Zamfirescu, În război...). I. Vlad subliniază că 

literatura inspirată din evenimentele unor mari confruntări trăieşte nu numai sub 

semnul istoriei, ci şi sub acela al raporturilor esenţiale ale unei lumi. Atenţia să se 

opreşte şi asupra romanului poliţist, trecând în revistă o serie de scriitori ce 
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excelează în acest domeniu ca: E.A. Poe, E. Sue şi afirmă că Moară cu noroc poate 

fi analizată din unghiul unei scheme de roman poliţist, iar itinerariul Vitoriei Lipan 

din Baltagul are ceva din periplul unui anchetator în căutarea de probe. Autorul 

subliniază ideea că există o mecanică a elaborării romanului poliţist. 

În al IV-lea capitol, Scriitorul şi lumea, autorul se opreşte asupra 

publicisticii lui G.Călinescu (prezentat în ipostaza unui moralist, polemist şi 

pamfletar), Geo Bogza (autorul se opreşte asupra operelor scrise sub forma unui 

jurnal de călătorie, surprinzând plăcerea contemplaţiei şi a luminilor vieţii: Cartea 

Oltului, Ţara de piatră, Paznic de far) şi Radu Cosaşu (în care autorul vede 

însuşirile esenţiale ale publicistului în continuă stare de veghe).  

 Al V-lea capitol, Confesiunea scriitorului, surprinde importanţa jurnalului 

de creaţie întrucât acesta a relevat întotdeauna acţiunea necunoscută a scriitorului 

surprins în plin proces de creaţie. Autorul insistă pe ideea că jurnalul de creaţie îşi 

păstrează valoarea şi justifică interesul criticului sau al teoreticianului literar din 

perspectiva unor însuşiri fundamentale ale scrisului. Ion Vlad se opreşte asupra: 

Memoriilor lui N. Iorga, Jurnalului” lui Gala Galaction, Amintirilor” lui Ion 

Barbu, Caietelor” lui Eugen Barbu, Convorbirilor” lui Florin Mugur cu Marin 

Preda care dezvăluie istoria internă a creaţiei, subliniind faptul că e important să 

ştim să le citim cu un ochi pregătit. 

           În Inscripţii, ultimul capitol al cărţii, în eseul Clujul sentimental autorul 

realizează biografia spirituală a Clujului. Îşi aminteşte cu plăcere de profesorii Ion 

Breazu şi D. Popovici şi de studenţi ai acestora: Romul Munteanu, Aurel Martin şi 

George Munteanu. Autorul aminteşte de studiul lui Ion Breazu care trecea în 

revistă poezia şi proza transilvană, comentând creaţia lui L. Blaga său Pavel Dan 

şi proza lui Ion Agârbiceanu şi Ion Vlasiu. Răsfoind reviste autorul reface istoria 

spirituală a Clujului: revista Gândirea unde semnează L. Blaga, Cezar Petrescu, 

Tudor Arghezi..., Societatea de mâine, Almanahul literar, Gând românesc şi 

reviste de azi: Tribuna, Steaua care sunt mărturii pentru o istorie mai recentă, dar 

la fel de încărcată de fapte şi semnificaţii. Ion Vlad se opreşte asupra prozei lui 

Pavel Dan şi a unui curs al profesorului Ion Breazu în care realizează o prezentare 

monografică a scriitorilor şi cărturarilor anului revoluţionar de la 1848.  

 Cartea Lecturi constructive nu este consacrată unei singure teme sau unui 

singur autor. Paginile care alcătuiesc sumarul acestei cărţi cuprind studii şi eseuri 

publicate în reviste literare. 
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Aspecte privind minoritatea evreiască și intelectualii români la sfârșitul 

secolului al XIX-lea 

 

 

Prof. Raț Florin Adrian 

 

 Antisemitismul nu este totuna cu rasism și nu este numai o componentă a 

ideologiilor de tip fascist și totalitar. Este, în aceeași măsură, și înainte de apariția 

ideologiilor, un cod cultural, un complex de prejudecăți și stereotipuri care au 

generat, de-a lungul vremii, mituri iraționale ale conspirației și primejdiei 

evreiești, fantasme ideologice și programe politice, dar și clișee mentale mai 

rudimentare sau mai sofisticate. Ele au afectat, în grade diferite, cultura europeană, 

având, în anumite perioade, o pondere în istoria religioasă, politică și intelectuală, 

cu consecințe directe și tragice asupra istoriei evreilor. 

 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea minoritatea evrească de pe 

teritoriul României era adesea privită drept deținătoarea celor mai mari privilegii 

economice și sociale. În Regat elitele politice, economice și culturale erau 

românești, în vreme ce clasă de mijloc, urbană și rurală era un amestec de evrei, 

români și alte naționalități care, fiind creștine, s-au asimilat în mai mare măsură 

decât evreii. 

În Moldova evreii erau o prezență importantă în mediul urban și un segment 

semnificativ în sectorul economic al micilor negustori și al micilor meseriași deși 

până la emanciparea lor de după Primul Război Mondial le era interzis accesul în 

funcții publice, în învățământ și avocatură. 

Evreii trăiseră în orașe, mai ales, inclusiv în stetl și mici târguri, începând 

din secolul al XIX-lea. 

Între 1859-1860 evreii alcătuiau 3% din populația regatului, aproape 9% în 

Moldova și 0,4% în Valahia. În Iași alcătuiau 47% din populație și 29,7% în 

capitalele de județ și reprezentau doar 1,4% din populația rurală a Moldovei. 

Marele geograf Simion Mehedinți, fost ministru al învățământului considera 

prezența masivă a evreilor în mediu urban o invazie:” România este singur stat de 

pe fața pământului, ale cărui orașe sunt în cea mai mare parte străine.” 

Istoricul Elias Schwarzfeld preocupat de evreii din România considera că 

epoca de aur a minorității evreiești a fost cuprinsă între 1848-1866. 

Generația intelectuală pașoptistă este creatoarea mitului național și a 

doctrinei naționaliste ale cărei concepte de bază sunt patria, poporul și națiunea.  

Din rândul acestei generații romantice se vor ridica primii doctrinari ai 

naționalismului democratic: Mihail Kogălniceanu, N. Bălcescu, Alecu Russo. 

Deși la 1848 proiectele de constituție acordau drepturi evreilor acestea vor 

rămâne un deziderat, iar unii dintre foştii lideri ai revoluției vor deveni cei mai 

vehemenți adversari ai acordării de drepturi evreilor: I. H. Rădulescu, Cezar 

Bolliac, I. Ghica, Simion Bărnuțiu, V. Alecsandri. 

Doctrina națională română a dezvoltat de la început modele negative ale 

străinului: turcul- păgân, invadator; polonul- arogant, invadator; maghiarul- 
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asupritor al românilor din Transilvania; rusul- acaparator de teritorii românești; 

grecul și evreul- acumulează toate defectele morale ale străinului. 

Apariția problemei evreiești în România și începuturile antisemitismului 

politic și doctrinar, de la mijlocul secolului la XIX-lea, nu sunt o consecință a 

creșterii populației evreiești. Problema apare pe agenda politică românească o dată 

cu formarea statului român unitar, când, inevitabil, se pune în discuție și statutul 

evreilor, considerați până atunci, în totalitate, ca străini. Dar chestiunea modificării 

statutului de străin și acordării de drepturi evreilor nu a apărut ca o consecință a 

evoluției normale a societăţii românești în faza ei de modernizare, după modelul 

Europei Occidentale, ce a fost impusă, în mare măsură, din afară de către puterile 

europene; împlinirea unor esențiale obiective naționale și recunoașterea 

internațională a României erau condiționată de emanciparea evreilor. Punctul 

maxim este atins la 1866, când cu toată presiunea Germaniei și Franței se votează 

articolul 7 din constituție care menținea evreilor statutul de străini. După obținerea 

independenței în urma Congresului de la Berlin din 1978, România este silită să 

modifice în favoarea evreilor articolșul amintit. 

Starea de spirit antievreiască răspândită în clasele mijlocii și de sus, în 

păturile intelectuale se extinde chiar și în elitara societate culturală Junimea din 

Iași, inițial o tolerantă lojă masonică. 

Problema evreiască a fost cel mai des asociată cu problema țărănească, 

problema centrală a vieții economice și politice românești, cu pătrunderea 

formelor capitaliste în România și a consecințelor sale negative asupra structurilor 

sociale vechi, feudale. Ca și în Rusia și Polonia, prezența evreilor la sate că 

arendași și cârciumari va fi socotită cauza degradării vieții rurale și sărăciei 

țăranului român.  

Împrejurările politice amintite și xenofobia tradițională au făcut că 

primejdia evreiască să devină catalizatorul consolidării naționalismului, stimulent 

al deșteptării naționale. 

Principalii adversari ai emancipării evreilor au fost intelectualii naționaliști, 

adevărate autorități în domeniile lor: economistul Dionisie Pop Marțian, filologul 

și scriitorul Bogdan Petriceicu Hașdeu, scriitorul Ioan Slavici, profesorul de drept 

Vasile Conta. 

Respingerea ideii modificării statutului evreilor se regăsește și în operă 

marelui poet național Mihai Eminescu. Prin formație intelectuală și temperament 

artistic, Eminescu este mai apropiat de romantismul german în spiritul căruia s-a 

cristalizat și ideologia sa naționalistă: telurică, paseistă, predispusă spre xenofobie; 

Eminescu a studiat la Viena, în jurul anului 1870, adică în unul din primele focare 

ale antisemitismului european modern. 

În viziunea naționalistă a poetului, conflictele economice se reduc, în ultimă 

instanță, la imperativul conservării naționale. Pătrunderea elementului evreiesc în 

economia națională devine o primejdie etnică: pericolul nu este în înprejurarea că 

evreii ar acapara toată proprietatea, ci în aceea că ei nu sunt – nu pot fi români, 

precum în genere nu sunt nici pot fi germani, englezi, franțuji, italiani. 
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Împrejurările istorice amintite și spiritul societății românești, de tip rural, 

arhaic, pe care Eminescu îl ridică la rang de model național unic și etern, au 

exacerbat imaginea negativă a străinului și xenofobia. La Eminescu, străinul ca 

primejdie provoacă, și în operă poetică, imagini terifiante, ca apocaliptica invazie 

a străinătății din poezia, în stil popular Doină, cu un ecou enorm în conștiința 

romanilor. 

Nația, în înțelesul cel mai adevărat al cuvântului se confundă la Eminescu 

cu clasa țărănească, clasa cea mai pozitivă din toate, cea mai conservatoare în 

limbă, port, obiceiuri, purtătorul istoriei unui popor. Dintre străinii așezați, fie și 

de secole, printre români, evreii sunt cei mai depărtați de granițele acestei idei de 

nație: străini de rit necreștin, ce nu se pot contopi cu poporul nostru. 

Spre deosebire de articolele lui Eminescu, o mare rezonanță în epocă a avut 

discursul lui Vasile Conta ținut în Parlament în septembrie 1879. Profesor de 

drept, proaspăt ales deputat, Vasile Conta este cel mai important filozof român din 

a doua parte a secolului trecut. În discursul său, Conta își propune fundamentarea 

științifică a discriminării evreilor, după” principiile științei moderne”, și el poate fi 

considerat adevăratul întemeietor al antisemitismului doctrinar românesc. 

După 1880, antisemitismul devine în România un fenomen social și politic 

curent. Presiunile externe pentru emanciparea evreilor au fost folosite de oamenii 

politici pentru a crea o atmosferă de vigilență și alarmă în fața pericolului 

pătrunderii elementului evreiesc. Pentru observatorii străini, societatea românească 

va lăsa, de acum înainte, impresia unui mediu de antisemitism generalizat. 

Partidele politice și presa vor asocia constant problema evreiască și prezența 

elementului evreiesc în noile structuri capitaliste cu situația gravă a țării, 

menținută, și în pragul secolului XX, în cadrul unor înapoiate și falimentare 

structuri feudale, cu șomajul, crizele economice și alte fenomene negative generate 

de o agricultură înapoiată și de o dezvoltare inegală a economiei capitaliste. 

Tulburările țărănești din 1888 și, mai ales, marea răscoală a țăranilor din 1907, vor 

căpăta, pe plan propagandistic, o pronunțată coloratură antisemită. 

Dacă până prin 1880 unul din argumentele de bază ale manifestelor 

antisemite era refuzul asimilării (explicat prin intoleranța religioasă evreiască), 

după 1900 teza aceasta tinde a fi înlocuită cu un slogan contrar, reflectând o nouă 

realitate: integrarea evreilor în structurile sociale românești trebuie împiedicată, 

pentru că pune în pericol caracterul național românesc. 

Primele organizații antisemite sunt concomitente, uneori chiar racordate la 

grupări similare din alte țări sau chiar” internaționale”. În 1886 are loc la București 

congresul de constituire a” Alianței Anti-Israelite Universale”. Participă delegați 

din România, Ungaria și Franța. 

Potrivit lui William Oldson, între 1859 și 1914 antisemitismul a devenit” o 

parte integrantă a vieții intelectuale” a României într-o asemenea măsură încât” a 

fi român a devenit sinonim cu a fi antisemit”. Antisemitismul” a fost îmbrățișat de 

unii dintre cei mai importanți scriitori și istorici” și de cei mai înzestrați membri ai 

intelectualității”. 
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Fără a diminua cu nimic importanța operei realizate, a demersului cultural 

pe care marea elită românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea l-a 

realizat, trebuie să admitem că o mare parte din personalitățile culturale ale 

perioadei au fost de orientare antisemită. Asumarea unor greșeli politice și 

ideologice nu ne împiedică astăzi să respectăm, la adevărata valoare, întreaga 

creație culturală. 

În cazul unor intelectuali care participă nemijlocit, prin scris sau atitudini 

publice, la formarea teoriilor sociale și la susținerea unor ideologii, antisemitismul 

este un aspect, un element al concepției lor despre națiune și specific național, 

despre străin sau minoritar, În cazul altora, este vorba numai de preluarea unor 

clișee și locuri comune xenofobe sau numai antievreiești, preluate din inerție sau 

coformism față de tradiția retoricii naționaliste. A demasca acest aspect din scrisul 

lor nu înseamnă a-i condamna sau compromite. 
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LEGENDA BABEI DOCHIA 

                                                           Prof. Învățământul 

primar: Comănescu Marieta 

 

Legenda spune că între 1 şi 9 martie, "Zilele 

babelor", baba Dochia toarce lângă oi îmbrăcată în 

nouă cojoace pe care le scutură unul câte unul în 

fiecare zi. 

 În România prima zi a primăverii este de 

neconceput fără imaginea Babei Dochia. Conform 

legendei, se spune că bătrâna purta douăsprezece sau 

nouă cojoace, pe care a început să şi le scoată la 

începutul lunii martie, fapt ce a provocat schimbări 

ale vremii. Zilele însorite au fost deseori urmate de ploaie şi ocazional chiar de 

lapoviţă. Mitul ne spune de asemenea că, Baba Dochia a avut trei momente 

speciale, marcate astfel: 1 martie: timpul dedicat însămânţării de primăvară, 2 

martie: ziua muncii de vară; 3 martie: reprezentând secerişul de toamnă. În 

funcţie de modul în care evoluează vremea în aceste trei zile, putem şti cu 

certitudine cum va fi timpul în cele trei anotimpuri amintite. Puţini, desigur, 

rezistă tentaţiei de a nu-şi alege o "babă" în timpul primelor nouă zile din martie, 
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pentru că, dacă ziua aleasă este însorită, aceasta înseamnă că eşti binecuvântat cu 

un suflet pur şi blând şi totul îţi va merge bine întreg anul. Din contră, dacă 

vremea este friguroasă şi geroasă, cu vânt şi cu un cer înnorat, atunci persoana în 

cauză va fi la rândul ei cu inima "rece, neagră şi îngheţată". 

             Există o altă parte a acestei legende legată de mărţişor, care ne spune că, 

Baba Dochia obişnuia să cutreiere peste dealuri şi văi împreună cu turma sa. 

Asemenea altor ţărănci din acea vreme, ea îşi petrecea timpul torcând lână. 

La venirea primăverii, a făcut o gaură într-o monedă şi a trecut prin aceasta 

o bucată de lână. În timp, diferite simboluri au început să înlocuiască moneda 

iniţială. Astăzi există câini, elefanţi, fluturi, semne zodiacale, mici inimioare, chei, 

măşti, pitici, o întreagă lume în miniatură creată special pentru a simboliza venirea 

primăverii, alături de micile bucheţele de violete, ghiocei, zambile şi de fulgii de 

zăpadă care câteodată nu ne părăsesc nici în martie. 

              Există numeroase variante ale mitului Baba Dochia, toate 

interesante şi toate la fel de frumoase. Astfel, se spune că Baba Dochia a avut un 

fiu care s-a căsătorit împotriva dorinţei ei. Pentru a-şi necăji nora, într-o zi rece de 

iarnă, i-a dat acesteia un ghem de lână neagră şi a trimis-o la râu să-l spele, 

spunându-i să nu se mai întoarcă până când lâna nu devine albă. Fata a încercat să 

spele lâna, dar chiar dacă degetele sale au început să sângereze, culoarea acesteia 

rămânea tot neagră. De disperare, pentru că nu se putea întoarce acasă la soţul 

iubit, a început să plângă. Impresionat de durerea fetei, Domnul Iisus Hristos i-a 

apărut în cale şi i-a dat o floare roşie, spunându-i să spele lâna cu ea. Acesta nu 

este un fapt neobişnuit, pentru că, în legendele românilor, Iisus însoţit de Sfântul 

Petre apar des în vieţile oamenilor pentru a-i ajuta la nevoie. Mulţumindu-i, fata a 

pus floarea în apă, a spălat-o şi a constatat cu uimire că lâna s-a albit. Fericită că a 

reuşit să ducă la bun sfârşit această sarcină grea, şi-a îndreptat paşii spre casă, 

unde nu a fost primită cu bucurie de soacra sa, din contră, auzind povestea fetei 

aceasta a acuzat-o ca Mărţişor (aşa îi spunea fata, deoarece nu-l recunoscuse pe 

Iisus) era iubitul ei. După această întâmplare, Dochia a pornit împreună cu turma 

sa spre munte, fiind convinsă că primăvara venise deja, altfel de unde ar fi putut 

Mărţişor să aibă floarea? Pe parcursul călătoriei sale, şi-a scos, rând pe rând, cele 

doisprezece cojoace pe care le purta, până când a rămas fără niciunul. Dar vremea 

s-a schimbat. Pe cât de frumos fusese la începutul zilei, pe atât de urât se făcuse 

acum. Ningea şi totul începuse să îngheţe. Fără alte veşminte cu care să se 

încălzească, Dochia a îngheţat împreună cu oile sale, transformându-se, conform 

legendei, în stană de piatră. Rocile se pot observa şi astăzi pe muntele Ceahlău şi 

sunt o mărturie vie a acestui mit românesc. 

Legenda ca tot, reprezintă de fapt, lupta dintre bine şi rău, roşu şi alb, dintre 

primăvară şi iarnă, lupta din care, prin sacrificiu, binele triumfă întotdeauna. Cele 

douăsprezece cojoace ale Dochiei reprezintă lunile anului, iar moartea ei, sfârşitul 

anului vechi. Acum poate să înceapă noul an cu primăvara, acest minunat 

anotimp! 
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ALTERNAREA METODELOR ŞI PROCEDEELOR 

TRADIŢIONALE CU CELE MODERNE 

- Deziderat al educaţiei moderne- 

Institutor Andrei Ana 
Grădinița P. P., nr. 1, Motru 

 

        Predarea tradiţională în sensul în care profesorul ţine o prelegere, face o 

demonstraţie, iar rolul elevilor este acela de a urmări, nu produce învăţare 

decât în foarte mică măsură. 

        Este insuficient pentru învăţare dacă în timpul orei elevii doar ascultă 

explicaţiile profesorului şi văd o demonstraţie făcută de profesor. Cauza 

acestui fenomen, ţine de însuşi funcţionarea creierului. Creierul nu 

funcţionează ca un DVD sau casetofon. Creierul nu este un simplu receptor 

de informaţie. 

        Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă a fost 

proiectat şi creat după modelul de funcţionare al creierului. Pentru ca un 

computer să înceapă să funcţioneze trebuie să apăsam butonul de pornire. În 

cazul în care învăţătoarea este „pasivă", butonul „pornire" al creierului nostru 

este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de funcţionare 

de un soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are 

nevoie să facă unele conexiuni cu ideile ancoră deja cunoscute. 

       Când învăţarea este „pasivă", creierul nu face aceste legături. Un 

computer nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul 

„salvare". Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice 

altcuiva pentru a o stoca. 

       Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine 

organizate. Educatoarele recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul 

„hai-sa-ţi-arăt-cum". Desigur că, prezentarea poate face o impresie imediată 

asupra creierului, dar în absenţa unei memorii excepţionale, copiii nu pot 

reţine prea mult pentru perioada următoare. O educatoare, oricât de 

strălucitoare ar fi, nu se poate substitui creierelor copiilor şi deci nu poate 

face activitatea care se desfăşoară individual în mintea fiecăruia. Copiii înşişi 

trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de 

semnificaţii.  

       Dacă copiilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi 

eventual a predării, învăţarea nu are loc. 

 Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât 

cunoaşterea faptelor. 

 Copiii construiesc cunoaşterea pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. 

  Copiii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi raţionarea 

conceptelor lor curente şi prin adăugarea de noi concepte la ceea ce 

cunosc deja. 



29 

MAGAZIN CRITIC 

 Învăţarea este mediată de mediul social în care copiii interacţionează 

unii cu alţii. 

 Învăţarea eficientă necesită preluarea de către copil a controlului 

asupra propriei învăţări. 

 Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi 

este afectat de gradul în care copiii învaţă pentru înţelegere şi învaţă cu 

înţelegere.  

              Fără îndoială, este adevărat 

că acela care învaţă trebuie să-şi 

construiască cunoaşterea prin 

intermediul propriei înţelegeri şi că 

nimeni nu poate face acest lucru în 

locul său. Dar nu este mai puţin 

adevărat că această construcţie 

personală este favorizată de 

interacţiunea cu alţii care la rândul 

lor învaţă. Dacă copiii îşi 

construiesc cunoaşterea proprie ei nu o fac singuri.  

              Să nu uităm că omul este fundamental social. Adevărata învăţare 

este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Este nu doar 

simplu activă, individual activă ci interactivă. Reciprocitatea este un 

stimulent al învăţării, când acţiunea comună este necesară, când 

reciprocitatea este activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui 

rezultat, atunci par să existe procese care stimulează învăţarea individuală şi 

care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de constituirea grupului. 

             Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este 

necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi 

informală, în variatele lor forme de articulare. Ca subsistem al 

macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin ofertă să educativă, 

contribuie la structurarea traiectelor de (auto) formare şi (auto) dezvoltare a 

personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al 

educaţiei permanente. 

             În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, 

sistemul educaţional are dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să 

discearnă informaţia preţioasă de cea excedentară, de a extrage esenţialul din 

general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de „educaţie modernă".  

            Temenul de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva 

situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin 

dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale şi se 

caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se 

află acum la graniţa dintre modernism şi postmodernism. În societăţile 

moderne, cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în sine.  
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           Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere", „ştiinţă" 

din cât mai multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept 

persoane educate. Într-o societate postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie 

funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti" şi a stoca o serie de informaţii 

din diferite domenii, pentru a demonstra cât de „educat eşti", ci, înveţi pentru 

„a face", pentru „a folosi" ceea ce şti, pentru „a aplica" ceea ce ai acumulat, 

în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este 

dezideratul major al educaţiei postmoderniste. 

            Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie 

aceia care uşurează cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. 

Cunoaşterea se realizează pentru că este utilă. Relaţile educator-educat sunt 

deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe cooperare.  

           Această viziune promovează colaborări stânse ale şcolii cu 

comunitatea educativă presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, 

promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, 

punându-se accent pe proces. Profesorul este animator, moderator. 

          Activismul copilului implicat de strategiile folosite de către cadrul 

didactic în desfăşurarea activităţii de predare-învăţare se constituie ca un 

imperativ al orientării postmoderniste în educaţie. Şcoala postmodernistă 

trebuie să ştie cum să motiveze pe copil să înveţe şi cum să faciliteze 

procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, 

punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor 

pentru a se descurca, în viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de 

ceea ce-şi doresc să înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe.  

           Rolul educatorului este nu de a îndopa copilul cu diverse cunoştinţe, 

ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea. 

           Şcoala postmodernistă promovează învăţarea prin cooperare ca 

formă superioară de interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe 

toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop.  

   Motivaţia este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor membrilor ce 

urmăresc un destin comun. Atenţia este îndreptată asupra procesului de 

elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinii.  

           Este împărtăşită părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de 

soluţionare a problemei, dacă le sunt 

oferite premisele necesare şi sunt 

ajutaţi Evaluarea urmăreşte 

acordarea ajutorului imediat, având 

o funcţie mai mult corectivă, 

ameliorativă, decât de sancţionare, 

ducând la reducerea stresului. Ea se 

realizează prin raportarea la 

progresul individului, şi are în 
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vedere atât participarea fiecărui membru la procesul elaborării în comun cât 

şi rezultatele echipei. 

           Trebuie promovată învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, 

ci una participativă, activă şi creativă. Activităţile propuse copiilor în scopul 

sporirii gradului de implicare activă şi creativă în grădiniţă trebuie să asigure: 

stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi 

laterale libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În 

acest sens apar că adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la 

dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi a 

capacităţilor specifice fiecărui individ în parte, incitarea interesului către nou, 

necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort 

de căutare, dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin 

întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, sunt coordonate majore ale 

învăţării prin cooperare.  

        Lecţia de predare-învăţare devine astfel "o aventură a cunoaşterii” în 

care copilul participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi 

situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. Rolul 

educatoarei constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare iar motivaţia 

activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Copilul 

implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina 

devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia 

cooperării. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care 

asigură dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor. Predarea, ca proces 

creativ, presupune că educatoarea să medieze între copil şi lumea cel 

înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să 

participe alături de copii la elaborarea cunoştinţelor; să servească drept 

model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante 

dintre copii. 

           Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a 

învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente 

didcatice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.  

          Acestea stimulează creativitatea, comunicarea, activizează toţi copii şi 

formează capacităţi: spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi 

acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de 

învăţare. 

          Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă 

activităţii “mister didactic”, se constituie ca o “aventură a cunoaşterii” în 

care copilul e paticipant activ pentru ca el întâlneşte probleme, situaţii 

complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbate, 

descoperă raspunurile la toate întrebările, rezolva sarcini de învăţare, se 

simte responsabil şi mulţumit la finalul activităţii. 

          Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în grădiniţă de către 

educatoare în a-i sprijini pe copii să descopere viaţă, natura, lumea, lucrurile, 
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ştiinţa. "Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea 

acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de 

învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii 

formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă." (Sorin 

Cristea). Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei 

didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de 

învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în 

valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în contaminarea şi 

suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, 

reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului 

potenţial al copilului. 

 

Bibliografie: 

•  Cucoş, Constantin – Pedagogie generală, Ed. Polirom, Iaşi, 2000  

•  Mitu, Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului, Ed. Pro 

Humanitas, Bucureşti, 2000 

 

 

IMPORTANŢA METODELOR INTERACTIVE DE GRUP 

 

Institutor Zugravu Diana 

Grădinița P. P., nr. 1, Motru 

 

Să pornim odată cu copiii la descifrarea, organizarea şi aplicarea 

metodelor noi în activitatea instructiv-educativă care poate fi una cooperantă, 

modernă, activă, flexibilă, accesibilă, plăcută şi democratică. 

Nevoile şi cerinţele copiilor „actori" pe scena educaţională pretind 

dascălilor o schimbarea radicală a modului de abordarea a activităţii 

didactice. 

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă 

activităţii „mister didactic", se constituie ca o „aventură a cunoaşterii", în 

care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii 

complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, dezbateri, 

descoperă răspunsuri la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte 

responsabil şi mulţumit la finalul lecţiei. 
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Acum ştim cu toţii că „oricine poate învăţa de oriunde". Copiii primesc 

prin diferite canale, prea multe informaţii pe care nu le reţin şi nici nu au 

capacitatea de selecţie a acestora. 

Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a 

selecta, combină, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi 

de adult. Efortul copiilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a 

proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale 

interdisciplinare decât cele clasice, prin studiul mediului concret şi prin 

corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilitatea, 

formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, 

intergrup, individual, în perechi. Ideile, soluţiile grupului au încărcătură 

afectivă şi originalitate, atunci când se respectă principiul flexibilităţii. 

Toate metodele interactive de grup (în special 6/3/5, brainstroming, 

6/6, ş.a.m.d.) stimulează creativitatea, comunicarea, activizarea tuturor 

copiilor şi formarea de capacităţi ca: spiritul critic constructiv, independenţă 

în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvarea a 

sarcinilor de învăţare.  

Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, 

nu de concentrare, metodele interactive învaţă copiii să rezolve probleme cu 

care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele. 

Situaţiile de învăţare, rezolvate prin metode interactive de grup 

dezvoltă copiilor gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică 

şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, 

o faptă, o idee, un eveniment, ei critică comportamentul, ideea, fapta şi nu 

critică personajul din poveste sau copilul, adultul. Metodele învaţă copiii, că 

un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi poate fi criticat pentru a învăţa 

cum să-1 evităm. Ei aduc argumente, găsesc soluţii, dau sfaturi din care cu 

toţii învaţă. Este însă importantă alegerea momentului din lecţie, dintr-o zi, 

personajul copil şi fapta lui, deoarece ele reprezintă punctul cheie în reuşita 

aplicării metodei şi nu trebuie să afecteze copilul. Tocmai acesta este punctul 

forte al metodelor care introduc în dezbatere comportamentele reale, 

cotidiene. 

După fiecare metodă aplicată, se pot obţine performanţe pe care copiii 

le percep şi-i fac responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii 

înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar încurajaţi, îşi vor cultiva 

dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înţelege prin 

exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei 

exersându-şi toleranţa reciproc. 

Metodele implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie să-şi 

adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, 

acaparator, nerăbdător pentru fiecare găsind gestul, mimică, interjecţia, 

întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în 

concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte. 
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Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele 

tradiţionale, cu metode din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se 

elimină, se modernizează, se combină, se modifică, se îmbunătăţesc şi se 

adaptează. Dintre obiectivele metodelor interactive enumerăm: 

           - Formarea sau promovarea unor calităţi europene ce au la bază 

atitudini şi competenţe democratice, stabilirea unor relaţii interculturale care 

au al bază comunicare; 

- Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, comportament de bază în 

învăţarea eficientă a unor abilităţi practice în condiţii de cooperare; 

* Dobândirea primelor elemente ale muncii intelectuale în vederea 

cunoaşterii realităţii şi a activităţii viitoare de învăţare şcolară; 

* Implicarea activă şi creativă a copiilor pentru stimularea gândirii 

productive, a gândirii divergente, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a 

gândurilor, a faptelor; 

* Formarea deprinderilor copiilor de a găsi singuri informaţii, de a 

lucra în echipă, de a aplica cunoştinţele în diferite situaţii de viaţă, de a 

conştientiza stilurile de învăţare pe care le preferă (adică cum învaţă o 

poezie, o poveste, cum realizează un desen, o construcţie etc, cel mai 

repede); 

* Realizarea unor obiective interdisciplinare, a şti să culeagă informaţii 

despre o temă dată, a şti să identifice probleme diferite, a şti să facă 

conexiuni; 

* încurajarea autonomiei copilului şi promovarea învăţământului prin 

cooperare; 

* Focalizarea strategiilor pe promovarea diversităţii ideilor; 

* Formarea unui sistem de capacităţi; 

* Formarea deprinderii de a gândi critic; 

* Comunicarea pe baza unei tehnologii informaţionale, moderne, 

interactive. 

   În urma aplicării acestor metode, copiii învaţă să-şi împărtăşească 

ideile, capătă 

Încredere în ei, devin responsabili pentru ideile şi acţiunile lor: 

- Învaţă să privească critic mediul social în care trăieşte el, fiind parte 

integrantă a acestuia şi să se descurce în situaţii reale de viaţă; 

- Învaţă cum să înveţe, printr-un antrenament plăcut interactiv în grup; 

 - Îşi exersează capacitatea de autoevaluare şi de a evalua alternative şi 

a lua decizii, de a critică, a testa ipoteze, a reflecta; 

* se comportă cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu 

cei din jur; 

* învaţă să înveţe creativ, să negocieze soluţiile, ideile, să rezolve o 

sarcină alături şi împreună cu alţi copiii; 
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* se comportă cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate, corectitudine cu 

cei din jur; -  

*  învaţă să argumenteze, să caute alternative, să facă afirmaţii 

neobişnuite, să adreseze chiar întrebări neobişnuite, să-şi exprime gândurile 

creativ, spontan. 

           Ar fi frumos ca fiecare dascăl să fie pentru copiii lui „formator" 

pentru a simţi zilnic acea satisfacţie pe care ţi-o dă pregătirea pentru 

activitatea cu copiii şi mai ales plăcerea de a realiza o 

predare/învățare/evaluare creativă diversă, eficientă, atractivă, diferențiată, 

atât pentru tine ca dascăl, cât și pentru copii. 

 

Bibliografie: 
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Dor de primăvară 

 

                                                                                          Eleva: Chişă Oana 

                                               Clasa a V-a C 

          Şcoala Generală Nr.1 Motru 

       

 

           Afară este frig, urmele de zăpadă îşi aşteaptă sfârşitul şi întreaga 

natură pare îngheţată. Copacii zgribuliţi şi goi aşteaptă optimişti primăvara. 

Cerul este întunecat şi norii plumburii împiedică soarele să lumineze 

pământul trist. Liniştea e apăsătoare. 

La poalele unui copac bătrân, un ghiocel cu capul plecat, de sub o 

pătură groasă de omăt a reuşit să se ridice şi să deschidă ochii, dar ceea ce a 

văzut l-a dezamăgit, nimic nu era cum se aştepta. În zbor, o buburuză 

îmbrăcată într-o rochie rubinie, atrasă de mirosul plăcut şi proaspăt al 

ghiocelului se aşeză în faţa acestuia şi-l provocă la o mică discuţie. Ghiocelul 

surprins de această apariţie diafană, începu a suspina de tristeţe, plângându-

se de singurătate: 

- Sunt singur, nimeni n-a îndrăznit să mai apară, primăvara nu mai 

vine, ne-a uitat, zise cu glas stins ghiocelul. 

- Nu, nu au apărut încă. E normal, doar tu eşti primul vestitor al 

primăverii, îl linişti buburuza. 

- Dar primăvara unde este? De fiecare dată când mişcam din clopoţel 

primăvara venea repede la mine, acum de ce nu vine? 

- Păi, mişcă-ţi şi acum clopoţelul, îl sfătui buburuza veselă. 

- L-aş mişca, dar clopoţelul meu plăpând a îngheţat. 

- Hai să încercăm să-l dezgheţăm amintindu-ne de primăvara trecută, 

zise ea încrezătoare. 

Buburuza începu să povestească întâmplări din viaţa gâzelor, bucuria 

lor la începutul fiecărei primăveri, zborul din floare în floare, plăcerea pe 

care o simt ele văzând curcubeiele de flori înmiresmate, dulceaţa lor şi jocul 

primelor raze aurii prin înaltele fire de iarbă proaspătă. Spusele buburuzei 

dezmorţi clopoţelul îngheţat al ghiocelului şi acesta şi-l mişcă timid scoţând 
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nişte sunete cristaline, dar nu se întâmplă nimic. Cerul era plumburiu, 

pământul umed şi rece, iar liniştea era brăzdată de şuierul sălbatic al 

vântului.  

- Nu are rost, pur şi simplu, primăvara ne-a uitat, nu mai vine, şopti el 

plecându-şi capul. 

- O să vină, vei vedea. Tu ştii cum îi mai spune lunii martie? 

- Da, luna mărţişorului, dar sunt foarte trist, primăvara nu mai vine. 

- Nu fi trist! Am o idee. Să împletim un şnur de poveste: alb de la tine 

şi roşu de la mine şi să-l trimitem primăverii aşa va şti că a întârziat şi se va 

grăbi să vină. 

Dintr-o dată, o voce groasă, răguşită se auzi: 

- Vă ajut şi eu cu plăcere şi eu vreau să vină croitoreasa naturii. 

- Cine a vorbit? 

- Sunt eu copacul cel înalt şi bătrân. Primăvara este prietena mea, ea 

îmi croieşte în fiecare an haine noi împodobite cu flori înmiresmate. 

Cei trei începură să împletească de zor şnurul de poveste. Când fu gata 

buburuza zbură şi-l agăţă de cea mai înaltă ramură a copacului. Ghiocelul 

prinse putere şi îşi mişcă clopoţelul până la lăsarea nopţii. Sunetele divine 

învăluiră întreaga natură. Spre dimineaţă, pământul negru şi umed deveni 

catifelat şi parfumat, firele de iarbă se ridicau vesele dezmierdate de razele 

soarelui ce învinsese norii plumburii. Un zumzet se înălţa uşor în aer, 

păsărelele ciripeau vesele, iar ghiocelul era mulţumit că reuşise să aducă 

primăvara. 

 

Minunile nopţii 

 

                                                                                                 Fotescu Daniela 

                                                  Şcoala Generală Nr. 1 Motru Clasa a VII-a B   

 

           Soarele de abia s-a dus la culcare, valurile de întuneric se abătuseră 

peste râul cu apă limpede şi cristalină din pădurea înmiresmată de la atâtea 

flori ce continuau să tot apară, fiindcă pădurea abia înflorea după o iarnă 

grea. Luna îşi făcea încet, încet apariţia pe uriaşa întindere întunecată a 

cerului, în timp ce micuţele steluţe neastâmpărate încercau să-şi găsească 

locul lângă această. Nicio mişcare, nicio adiere de vânt doar susurul apei ce 

încet, încet îşi mişca valurile şi cântecul unei păsări nocturne. Lângă râu totul 

pare magic. Luna ridicată din adâncul plin de mister al cerului se reflectă 

argintie până în adâncul liniştit al râului. Licuricii şi ei fascinaţi de minunile 

lunii şi de reflecţia acesteia în apă zboară printre copacii din apropierea 

râului că nişte felinare minuscule. De cealaltă parte a râului, zăresc o 
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căprioară care se apropie uşor şi începe a sorbi liniştită din apa cristalină 

pentru a-şi potoli setea, apoi se pierde tăcută în negura nopţii. Din când în 

când se aud sunete stranii ce străbat negura adâncă a pădurii, urlete de lupi şi 

mormăit de urşi ce încep a se trezi din hibernare şi care mă fac să tresar, 

gândindu-mă la pericolul ce pândeşte la fiecare pas. Un fior de teamă îmi 

străbate sufletul, la doi paşi în faţa mea din copacul cu crengile abia înverzite 

mă fixează doi ochi strălucitori şi sfidători. Rămân nemişcată câteva clipe, 

încercând să înţeleg ai cui sunt ochii aţintiţi asupra mea. Teama dispare 

pentru că îmi dau seama că este o bufniţă inofensivă, un paznic al nopţii. Mă 

întorc liniştită spre casă, lăsând în urmă pădurea cu misterele ei. 

 

Viaţa politică în vremea Fanarioţilor 

 

                                            Referat realizat de: 

                                            Iacobescu Roxana-Amalia, cls. a VIIa A 

                                            Școala Generală Nr. 1 Motru 

 

     Regim politic fanariot a fost inaugurat deopotrivă în Moldova (1711) 

şi Ţara Românească (1716) de Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru 

Mavrocordat Exaporitul, negociatorul păcii de la Karlowitz, personalitate ce 

se distinge printr-o alesă cultură, cu preocupări pentru principiile de 

guvernare. Încă din a doua domnie optează pentru o colaborare cu Stările, 

soluţie care s-a dovedit utilă păstrării unui echilibru interior. 

     În practică politică internă se remarcă, încă din timpul celui dintâi 

domn fanariot, tendinţa de a supune controlul boierimii, problemele 

financiare ceea ce semnifică recunoaşterea unui atribut al Stărilor. 

     Istoria politică din prima jumătate a secolului stă sub semnul 

consolidării regimului, care manifestă tendinţa de integrare în viaţa socială şi 

politică locală. Cu toate astea, opoziţia Stărilor se transformă adeseori în 

reacţii evidente împotriva noului regim, care se vor repeta cu prilejul 

războaielor ruso-austro-turce. 

     Istoria politică a regimului fanariot înregistrează şi importante 

pierderi teritoriale. Confruntat cu intensitatea crizei otomane, sistemul 

fanariot, deşi funcţionează, dă semne de oboseală cu toate că încearcă să 

continue politica de reorganizare prin Alexandru Ispilanti în Ţara 

Românească (1774-1782). În această perioadă încălcările Porţii şi excesele 

exploatării otomane, exercitate printr-un nou val de greci din sfera Fanarului, 

împiedica politica reformatoare şi stabilitatea la care râvnise regimul. 

    Instituţiile statului -politice, juridice şi fiscale- în a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea NU au căpătat forme moderne: 
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 funcţia executivă şi cea judecătoarească au rămas strâns împletite 

 legea civilă şi cea bisericească se suprapuneau 

 lipseau bugetele anuale şi contabilizarea precisă a veniturilor şi 

cheltuielilor statului 

       Reformele realizate de domnii fanarioţi au urmărit raţionalizarea în 

vederea creşterii rolului statului. Etatismul a dominat concepţia lor 

reformatoare care viza: 

 instaurarea ordinii în detrimentul arbitrariului medieval 

 subordonarea boierimii 

 precizarea competenţelor diferitelor instituţii şi dregătorii, toate 

subordonate nevoilor fiscale 

        Sistemul politic fanariot poate fi caracterizat ca o oligarhie în care 

puterea era exercitată de către domnitor şi mare boierime. Domnitorul avea 

iniţiativa în definirea şi aplicarea politicii oficiale, dar el nu putea conduce 

ţara fără sprijinul boierilor mari. Aceştia deşi erau dezbinaţi din diferite 

motive erau totuşi solidari în a-şi apăra poziţiile privilegiate apărând ordinea 

socială şi economică existentă. 

         O caracteristică a regimului politic era şi slăbiciunea instituţiilor 

reprezentative. Motivele au fost multiple: 

 lipsa de unitate a boierimii, fapt ce putea fi folosit de către domn în 

avantajul său, aşadar boierii nu reuşesc să organizeze o mişcare de 

opoziţie 

 absenţa unei clase mijlocii autohtone care să limiteze puterea domnului 

 regimul dominaţiei otomane interesat să întărească în interior puterea 

domnului care era omul turcilor, el răspundea de îndeplinirea politicii 

otomane de furnizarea sumelor de bani şi materiale cerute 

        Ultimele domnii fanariote mărturisesc semnele tot mai evidente ale 

dezagregării, manifestate în criza de autoritate a puterii centrale, care nu mai 

putea stăvili nemulţumirea generală şi drumul spre revoluţie. În această 

perioadă firmanele otomane încorporau o bună parte din revindecările 

Stărilor, ceea ce mărturiseşte un evident progres şi faţă de trecut şi 

deopotrivă încercare Imperiului otoman în noul cadru creat de Revoluţia 

franceză de a prelungi existenţa regimului prin satisfacerea unor revindecări. 

În această fază însă se exercită şi influenţa ideilor revoluţiei democratice 

asupra climatului politic românesc în care se va prefigura programul 

revoluţiei secolului al XIX-lea. 

     

Bibliografie:-Istoria României ,Editura Corint 

-http://istorie-edu.ro/istoriee/Ist_romanilor/ist_ro-025abs1.html 
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1. O carte departe de a fi ceea ce pare – a apărut în luna mai 2011 ca reacția 

la neînțelegerea adevărului revelat 
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- Salut, bine că te-am întâlnit! Poţi să-mi împrumuţi 100.000 de lei? 

- Îmi pare rău, dar n-am bani la mine! 

- Dar acasă? 

- Acasă toţi sunt bine, sănătoşi, mulţumesc! 

 

*** 

 
- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat, spune inculpatul. 

- Îmi pare rău, spune judecătorul, dar am încheiat deja audierea martorilor. 

 
 

 *** 
- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat, spune inculpatul. 

- Îmi pare rău, spune judecătorul, dar am încheiat deja audierea martorilor. 

 

*** 

 
- Să vezi că ieri am făcut vreo 10 inşi să fugă. 

- Da- cum aşa? 

- Eu fugeam în faţă, ei după mine. 

 

 
*** 

 
Intră un bărbat distrus într-o cârciumă şi strigă: 

- Toţi avocaţii sunt nişte proşti! 

De la o masă se ridică un tip solid şi se apropie de tipul disperat: 

- Retrageţi-vă cuvintele! 

- De ce? Sunteţi avocat? 

- Nu, sunt prost! 

 

 
*** 
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