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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  U.E. este o fantasmagorie a unei lumi cosmopolite departe de ceea ce 
înseamnă respect faŃă de istoria şi tradiŃia naŃională, caracteristică 
semidocŃilor şi celor ce au fost educaŃi doar pentru a avea şi a mânca. Cei ce 
au avut ocazia măcar o dată în viaŃa lor să vadă ce este Europa în realitate şi 
cum o promovează presa coruptă, au înŃeles că nimic nu este mai presus 
decât datoria faŃă de neam aşa cum o fac cu menajamente Ńările dezvoltate 
din această uniune. CâŃi dintre europeni le e ruşine să afirme străinilor cu 
certitudine că sunt români aşa cum o fac trădătorii acestui neam? CâŃi dintre 
europeni nu serbează cu fast zilele naŃionale în detrimentul intruşilor români 
care se adaptează cu nonşalanŃă la obiceiurile gazdelor? De ce să nu 
recunoaştem că întotdeauna Ńara noastră a avut de suferit de pe urma acestor 
nerecunoscători imorali care au făcut din România o Ńară mai mică decât 
Luxemburgul… 
 
 
 
 
 

I.C. 
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Slavica şi slavoromanica în paginile revistei ,,Arhivele 

Olteniei’’1 

Prof. Drd. Cosmin Vilău 

              Este una dintre cele mai valoroase reviste ştiinŃifice 
româneşti, având profil enciclopedic. A fost întemeiată la Craiova în 1922, 
ca publicaŃie trimestrială, sub conducerea dr. Charles Laurigier, având în 
colectivul de redacŃie, alături de el, pe profesorii Ştefan Ciuceanu din 
Craiova, Toma G. Bulat din Râmnicu-Vâlcea, Al Bârcăcilă din Turnu-
Severin şi C.D. Fortunescu – secretarul de redacŃie, profesor de limba 
franceză în Craiova, ucenic şi colaborator al lui Nicolae Iorga. Acesta din 
urmă a fost sufletul revistei şi prin activitatea sa publicaŃia s-a ridicat la un 
nivel ştiinŃific remarcabil, astfel că înŃelegându-i valoarea lui ca om de 
ştiinŃă, Charles Laurigier l-a făcut codirector în 1923, iar din 1926 i-a cedat 
definitiv conducerea: 

             „De la înfiinŃarea Arhivelor Olteniei – scria Ch. Laurigier – ai 
fost alături de mine. Secretar de redacŃie în primul an, stăruinŃa ta la redacŃie 
m-a îndemnat ca, din al doilea an chiar să împart cu tine cinstea de director 
al revistei. Munca dată pe din două la început, din al treilea an întreagă 
asupra ta. În atari împrejurări, socotesc că pentru anul ce vine, al cincilea, se 
cade să-Ńi las nu numai munca, dar şi întreaga cinste de a conduce revista 
noastră. 

              Vei fi dar bun ca, începând cu numărul din ianuarie 1926, să 
rămâi ca singur director al revistei, rezervând pentru mine numai un mic 
colŃişor, în care să-mi treci numele ca fondator”. (,,Arhivele Olteniei’’, VI, 
nr. 21-22, sept. - dec. 1925, p. 531, cf. Justin Constantinescu, Florea Firan, 
Teodor Nedelcea, op. cit., p.5). S-a bucurat de aprecierea oamenilor de 
ştiinŃă contemporani; astfel polemicul Ilie Bărbulescu, a dăruit lui 
Fortunescu studiul InfluenŃe ale cirilicei catolice asupra cirilicei ortodoxe de 

la români, Iaşi, 1941, extras din ,,Arhiva’’, XLVII, 1940, nr. 3-4, păstrat 
actualmente în Biblioteca UniversităŃii din Craiova - depozit Istorie 
Geografie, cota III 8261, inventariat cu nr. 22.987, cu următorul autograf: 
Domnului coleg C. D. Fortunescu şi excelentei reviste ,,Arhivele Olteniei’’ 
ce diriguieşte cu urări de sănătate, viaŃă lungă şi izbândă în aspiraŃii. Prof. 
Ilie Bărbulescu. 

       În paginile acestei reviste s-au publicat şi recenzii şi documente 
slavo-române. Acestea din urmă s-au editat mai mult din interes istoric, ca 
                                                 
1 Pentru mai multe informaŃii, vezi mai pe larg Justin Constantinescu, Florea Firan, Tudor Nedelcea, 
Arhivele Olteniei (1922 – 1943) Bibliografie, Bucureşti, 1983. 
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izvor de documentare şi s-au precizat mai puŃin caracterele documentelor, 
astfel că un număr mic dintre ele sunt însoŃite de comentarii exegetice şi nu 
se menŃionează la toate limba scrierii. De aceea este dificil a stabili numărul 
documentelor slavo-române publicate, înclinăm să credem că se apropie de 
100. De publicarea lor s-au ocupat: George Fotino, Ion Vlădoianu, N.P. 
Romanescu, C. Danielescu, Stoica NIcolaescu, Emanoil Hagi Mosco2, N. 
Boicescu, George D. Florescu, Marcel Romanescu, C. S. Nicolăescu-
Plopşor, Jean C. Filitti, I. Popescu-Cilieni, I. Ionaşcu,  I. Brătulescu, C. I: 
TotoroaŃă, Nicolae Bârzeanu, Ion Marian, I. M. Neda, Marius Theodorian-
Carada, Mişu Săulescu, I. Spineanu, M. V. Demetrescu, Seb. Pârvulescu şi 
Elena Eftimiu3. Documentele publicate aici sunt importante pentru studierea 
elementelor româneşti din textele slavo-române. Astfel documentele din 24 
apr. 1543 prin care Radu Vodă dă poruncă lui Radu şi lui Dragomir să Ńină 

moşia din PadureŃi
4
, arătându-i şi hotarele. XVIII, nr. 104 - 106, iul. - dec. 

1939, p. 439 – 440 şi din 20 oct. 1548 prin care Mircea Vodă dă o carte de 

judecată intre [Radu] şi Dragomir deoparte şi între Tatul şi Manea de altă 

parte. Aceştia doi din urmă rămân de lege şi de judecată, apoi Domnul 

întăreşte stăpânirea lui Radul şi a lui Dragomir la PădureŃ
5
.  XVIII, nr. 104 

- 106, iul. - dec. 1939, p. 441, menŃionează despre existenŃa termenilor 
PadureŃi şi PadureŃi. 
                          Cele două recenzii, Raporturile lingvistice slavo-române de 
Th. Capidan, III, nr.12, mart.- apr. 1924, p.182 şi Elementul slav în dialectul 

aromân de acelaşi autor, IV, nr. 20, iul.-aug. 1925, p.350; ambele sunt 
semnate de C.D. Fortunescu şi au un rol publicistic de difuzare a ştiinŃei. Se 
apreciază activitatea lui Capidan care a stabilit în prima lucrare că ,,influenŃa 
românească asupra limbii bulgare a fost mai mare decât înrâurirea 
contrarie”, iar în cealaltă că ,,elementul slav a început să pătrundă în limba 
română în perioada străveche, prin urmare înainte de sec. X, fără ca să ne 
putem sui pe scara veacurilor mai sus decât sec. VIII”. 
 În 1943 şi-a întrerupt apariŃia; a reieşit în 1981, sub egida Academiei 
Române; în această nouă serie au fost publicate şi două articole de  

                                                 
2 Emanoil Hagi-Mosco, n. la 5 oct. 1882 la Bucureşti, cu studii de drept la Toulouse şi de arhitectură la 
Roma, membru al Comisiei Heraldice Române. (Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea. 

Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, Bucureşti, 1999, p.385) 
3 Elena Eftimiu, publicist, născută la Bucureşti, licenŃiată în istorie şi geografie, cu studii de doctorat în 
istorie şi geografie la Praga, specialistă în slavistică (Ibidem, p.302). 
4 În traducerea din AO apare forma PădureŃ ce ace este inexact; în D.R.H. IV se redă şi textul slavon având  
forma padureci. Termenul PadureŃi este element românesc de toponimie, nu figurează în DicŃionarul 

elementelor româneşti din documentele slavo-române (1374-1600), coord. Gheorghe Bolocan, Bucureşti, 
1981,p.XXII-XXIV, ceea ce înseamnă că a fost omis. 
5 Potrivit publicistului actul original s-a pierdut, iar textul de faŃă este după o traducere veche; în DRH, IV, 
p. 316-317 este publicată doar traducerea, astfel că nu putem fi siguri dacă nu era forma PadureŃi. 
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slavistică: Mardarie Cozianul et son role dans la philologie slavo-roumaine, 
nr. 20, 2006, p. 151-156 şi Les publications roumaino-serbes de Râmnic 

(1726-1761) dans le contexte des relations culturelles roumaino-slaves, nr. 
21, 2007, p. 129-136; ambele fiind semnate de Cosmin Vilău. 

 
Fig.1.  Document din 1856 al Bisericii „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din 

Ploştina, jud. Gorj 
 Document neafişat din motive de securitate٭
 

BAZELE SOCIETĂłII MARXISTE* 
 

Prof. Cioabă Ionel 
 
 Scopul fundamental al lui Karl Marx 
(1818-1883) a fost acela de a analiza sistemul de 
putere din societăŃile capitaliste şi de a arăta că el 
are în centru puterea economică. Puterea în 
societăŃile capitaliste nu este disipată în societate, 
între diverse grupuri largi ale populaŃiei. Din 
potrivă, ea este deŃinută de o clasă dominantă, 
care se bazează pe poziŃia sa privilegiată pe plan 
economic, anume aceea de proprietară a 
mijloacelor de producŃie.6 
 Bazele societăŃii comuniste sunt în aşa 
numita „erezie politică” numită leninism.  
 

    Fig. 2. Karl Marx 
 Leninismul nu a fost o erezie pur şi simplu; a fost exact aceeaşi erezie 
care a creat fascismul. Italia era şi ea o Ńară semiindustrializată, unde 
marxiştii se aflau în căutarea căilor de a grăbi venirea revoluŃiei. Şi marxiştii 
italieni se simŃeau atraşi de conceptul de violenŃă revoluŃionară a lui Sorel.  

Aceste idei au fost preluate de un al treilea marxist italian, Benito 
Mussolini, care era cu treisprezece ani mai tânăr decât Lenin şi tocmai intra 
în politică la vremea aceea. Dar, ca şi Lenin, el propovăduia formarea unor 
„minorităŃi de avangardă” care ar putea angaja sentimentele, credinŃele şi 
voinŃa maselor nehotărâte.7 

                                                 
*  continuare din numărul trecut al revistei MAGAZIN CRITIC 
6 Adrian Miroiu, Introducere în anliza politicilor publice, S.N.S.P.A., Bucureşti 2005, pag 44 
7 Paul Johnson, O istorie a lumii moderne 1920-2000, Ed. Humanitas, Bucureşti 2003, pag 63 
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 La nivel teoretic confuzia cea mai des întâlnită este cea între regim şi 
sistem politic. Sistemul politic, model teoretic introdus sub influenŃa teoriei 
sistemelor şi folosit în special în anii „70-80” exprimă la nivel conceptual, 
interacŃiunile politice instituŃionale ce determină deciziile cărora li se supun 
colectivităŃile şi indivizii. Pentru unii, de exemplu, sistemul reprezintă 
exerciŃiul puterii ce rezultă din practica instituŃională dominantă, pentru alŃii 
el este rezultanta tuturor structurilor sub aspectul lor politic.8 
 Criticii burghezi ai marxismului afirmă că marxismul dă istoriei o 
explicaŃie „unilaterală”, numai cu ajutorul „factorului economic”, negând, 
chipurile, influenŃa şi rolul celorlalŃi factori politici, ideologici, psihologici, 
religioşi, culturali, etc. O astfel de critică a marxismului vădeşte 
superficialitatea criticilor. Materialismul istoric nu neagă deloc rolul activ al 
suprastructurii, acŃiunea ei asupra bazei, nu neagă, ci cere să se ia în 
consideraŃie în mod obligatoriu interacŃiunea dintre bază şi suprastructură în 
procesul dezvoltării societăŃii. InteracŃiunea dintre bază şi suprastructură se 
produce pe temeiul bazei economice, care, chemând la viaŃă o anumită 
suprastructură, determină direcŃia dezvoltării acesteia.  

Suprastructura nu este efectul pasiv al bazei sau ceva în genul unui 
ornament exterior al edificiului societăŃii. Dacă clasele exploatatoare au 
creat şi au consolidat timp de veacuri instituŃiile lor politice şi juridice, au 
sprijinit religia şi biserica, au dezvoltat şi au impus maselor ideologia lor, ele 
au procedat astfel pentru că au găsit în aceasta un mijloc de a-şi întări 
dominaŃie asupra maselor muncitoare, asupra majorităŃii societăŃii.  

Dacă clasele exploatatoare tind să nimicească instituŃiile care le 
asupresc, create de clasele dominante exploatatoare, şi îşi creează 
organizaŃiile proprii, o ideologie proprie, aceasta se explică prin cerinŃele 
luptei pentru propria lor eliberare. Dacă marxiştii ar considera că 
suprastructura nu joacă un rol activ în istorie, atunci de ce ar chema 
muncitorii la luptă împotriva statului burghez şi al politicii şi ideologiei 
burgheze reacŃionare, pentru victoria dictaturii proletariatului şi a ideologiei 
socialiste?  
 Statul, conchide Karl Marx, este cel mai puternic instrument al clasei 
dominante, el concentrează în sine puterea economică şi politică a clasei 
respective. Statul socialist concentrează în mâinile sale întreaga putere 
politică a poporului.9   
 În gândirea lui Marx, locul central îl are ceea ce Fr. Engels numea 
„concepŃia materialistă asupra istoriei”: ideea importanŃei vieŃii economice şi 

                                                 
8 Cristian Pârvulescu, InstituŃii publice şi societate civilă, S.N.S.P.A., Bucureşti 2006, pag 70 
9 Bazele filozofiei marxiste, Academia de ŞtiinŃe a URSS,  Ed. Politică, Bucureşti 1960, pag 514-515 
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a condiŃiilor în care oamenii produc şi reproduc mijloacele lor de existenŃă. 
Potrivit lui Marx, modul de producŃie al fiecărei societăŃi (condiŃiile 
materiale ale vieŃii economice, precum şi felul în care diverşii actori se 
raportează la producŃie; felul în care sunt structurate relaŃiile de proprietate, 
felul în care se face schimbul şi se consumă bunurile produse) condiŃionează 
sau determină toate celelalte elemente ale societăŃii.  

Astfel, în societatea capitalistă existenŃa proprietăŃii capitaliste face să 
existe o diviziune între burghezie (caracterizată prin faptul că are în 
proprietate mijloacele de producŃie) şi proletariat (lipsit de proprietate, 
membrii săi fiind nevoiŃi pentru a trăi să-şi vândă forŃa de muncă).  

De exemplu la sfârşitul anilor 90, s-a putut observa oprirea dezvoltării 
economice a gospodăriilor Ńiganilor angajatori pentru că paleta lor de 
posibilităŃi nu s-a extins. Deşi unele familii au ajuns în poziŃii de patroni, 
poziŃiile de putere, în general, sunt în mâinile maghiarilor. Imaginea 
Ńiganilor este mai nuanŃată, însă prejudecăŃiile sunt în continuare puternice, 
în ciuda faptului că se observă în rândul Ńiganilor o puternică stratificare. 
PosibilităŃile sunt deschise tuturor, însă, mai deschise maghiarilor.10  

 Puterea pe care o exercită burghezia nu se reduce însă la exploatare şi 
la proprietate. Burghezia este clasa dominantă şi într-un alt sens: ea exercită 
puterea politică, prin intermediul statului capitalist, precum şi puterea 
ideologică, întrucât îşi impune ideile sale cu privire la societate ca idei 
dominante. 
 Care este rolul statului în societate? (reformulând, răspunsul la această 
întrebare este în acelaşi timp şi un răspuns la întrebarea privind felul în care 
se desfăşoară, din punct de vedere Marxist, procesul de înfăptuire a 
politicilor în statul capitalist modern.) În lucrările lui Marx se pot întâlni trei 
poziŃii principale. Cea mai cunoscută – modelul instrumental al statului – 
este cea din celebrul Manifest comunist: acolo Marx argumentează că 
“puterea executivă în statul modern nu este decât un comitet de gestionare a 
afacerilor burgheziei”.  

Aşadar, statul nu face altceva decât să impună interesele clasei 
dominante; politicile publice servesc burgheziei, cel mai adesea în contra 
intereselor celorlalte clase din societate şi, în primul rând, în contra 
intereselor proletariatului. Astfel, în societatea modernă statul (ai cărui 
oficiali provin preponderent din clasa burgheză) sprijină capitalul autohton 
împotriva competiŃiei străine şi dezvoltarea tehnologică; statul oferă subsidii 
în acele ramuri economice în care profiturile 

                                                 
10 Liviu Chelcea, Oana Mateescu, Economia informală în România: pieŃe , practici sociale şi transformări 
ale statului după 1989, Ed. Paideia, Bucureşti 2005, pag 340 
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Fig.3. Comunism 
sunt mici; iar cele mai multe politici de asistenŃă socială (de exemplu, cele 
privind protejarea persoanelor handicapate, asistenŃa sanitară, educaŃie) 
reprezintă instrumente de a face ca mare parte a costurilor care revin 
capitaliştilor să se transfere asupra întregii societăŃi. 
 Un mod diferit de a înŃelege rolul statului este propus de Marx în 
studiile asupra evenimentelor contemporane lui. Astfel, în „Optsprezece 
Brumar al lui Louis Bonaparte” (1851) el admite că instituŃiile statului pot se 
funcŃioneze într-un mod mai autonom de interesele burgheziei. Statul joacă 
în unele situaŃii rolul de arbitru între interesele diferitelor clase sociale, 
limitând puterea burgheziei şi dominând societatea civilă. Marxiştii moderni 
(precum N. Poilantzas, 1978) au argumentat că acest rol de arbitru nu este 
vremelnic; dimpotrivă, dată fiind complexitatea funcŃiilor statului, el trebuie 
să acŃioneze autonom faŃă de interesele de clasă opuse.  

SusŃinerea burgheziei nu se realizează prin aceea că oficialii şi 
birocraŃii provin din această clasă, sau pentru că au valori comune, reŃele de 
contacte cu membrii ei. Mai curând, susŃinerea burgheziei se face Ńinând 
seamă de interesele ei de lungă durată, nu de cele imediate şi concrete, 
menŃinându-se armonia între interesele diferitelor tipuri de capital. În acelaşi 
timp, statul modern apare ca deschis intereselor tuturor cetăŃenilor săi, 
inclusiv celor ale muncitorilor. Pentru a susŃine pe termen lung interesele 
burgheziei, statul trebuie să apară ca şi cum ar fi neutru.11  
 Un al treilea mod de a înŃelege din punct de vedere marxist rolul 
statului este cel funcŃional (Marx l-a dezvoltat în operele sale târzii, de 
exemplu în al treilea volum din „Capitalul”). Statul are două tipuri de 
funcŃii; unele sunt comune oricărei comunităŃi umane (menŃinerea ordinii 
sociale, economice etc.), altele rezultă din nevoie de a promova interesele 
burgheziei şi de a mări capacitatea acesteia de a extrage plusvaloarea de la 
muncitori.  

Caracterul capitalist al statului înseamnă că funcŃiile care contribuie 
mai mult la satisfacerea intereselor capitaliştilor dobândesc prioritate şi 
proeminenŃă în raport cu celelalte.12    
 De pildă, sprijinirea acumulării capitaliste a dus în secolul al XX-lea 
la creşterea sectorului public, prin furnizarea de bunuri publice precum 
drumuri, aeroporturi etc.; dar au existat şi alte mecanisme: pentru a reduce 
costul forŃei de muncă şi pentru a o menŃine sănătoasă, statul capitalist a 

                                                 
11 Adrian Miroiu, Op. Cit, pag 45 
12 Ibidem, pag 46 
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oferit servicii publice precum asistenŃa socială sau sprijinirea construcŃiei de 
locuinŃe. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Karl Marx şi Friedrich Engel 
                                                   

Cunoaştere sau poate.... 
 

Burche A. Nicoleta 
 
  Avem aceleaşi ticuri, aceleaşi tendinŃe, cu mici influenŃe din partea 
gusturilor caracterizante fiecăruia în parte....şi în mod normal ne deosebim 
ca orice oameni lăsaŃi pe pământul acesta contorsionat si umplut de logica 
pesimistă până la limita admiterii cu greu a unui adevăr mai mult sau mai 
puŃin palpabil .... Însa mulŃi vor continua să nu înŃeleagă misterul ce ne 
învăluie în luarea deciziilor şi a acelor excese de personalitate,  considerate 
dăunătoare unei relaŃii şi mai ales sâcâitoare celui de lângă, mult  prea egoist 
şi prins în lumea sa.  
           Întâmplarea a făcut să îmi dau seama de faptul că fiecare, ocupat în 
neantul propriei fiinŃe, posedăm o genă  cunoscută sub numele de «  genul 
omului miserupist ». În ce poate consta această caracteristică des întâlnită în 
cadrul tinerilor de azi ,  preocupaŃi doar de « distracŃie beton, frate » şi  
rărirea neuronilor cerebrali prin înecarea acestora în litri de bere în scopuri 
(după părerea lor, deşi dreptate au, însa asta nu justifica prostia ascunsă în 
spate) nobile destinate problemei preocupante a propriei sănătăŃi ce îi 
trăzneşte parcă de fiecare dată când sunt în apropierea unui prilej de a defila 
« manga » pe străzi după terminarea distracŃiei induse de o găleata de 
beŃie.... Întrebarea ce parcă a ocupat mai ceva de un sfert de pagina cere 
insistent un răspuns mai amplu pentru o mai buna  înŃelegere. 
    Prin folosirea de date medicale..., deci o mai bună percepere a 
zicalei «  e scris alb pe negru », minŃile ce parcă folosesc la nu mai puŃin de 
atât,  justifică o oarecare patimă pentru unele vicii prin absurditate 
stupefiantă. Lichidele în mod normal ajută la curăŃirea rinichilor , însă la 
polul opus norocului te poŃi trezii suferind de binecunoscutul diagnostic  «  
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piatră la rinichi ». Fiind în mod clar un fapt ştiinŃific, aceste  grozavii  de 
tineri, diversificaŃi prin cutele ce le brăzdează creierul atrofiat, înŃeleg mai 
personal aceste lucruri. Însă spre dezamăgirea lor totală, la fel de adevărat 
este că berea scade volumul creierului,  afirmaŃie destul de redundantă. Dar 
de fapt miserupistul nu înŃelege aluzia prostiei adânc încolŃită în acte 
sublime, mai degrabă am putea zice că prezintă o tendinŃă actuală de 
ipocrizie ironică....de aici în continuare ar deriva o altă incertitudine ...Cum 
se poate face o alăturare a acestor  două stări de conştiinŃă şi trăsături de 
personalitate, fiind ştiut, ( cel puŃin aşa consider eu ) faptul că sunt diametral 
opuse,..una dintre ele, ipocrizia, desemnează ceva rău,...cu o influentă 
negativă,..iar cealaltă, ironia, se spune că este caracterizantă oamenilor 
deştepŃi, dar cantitatea de ironie folosită şi exprimată  te poate cataloga drept  
influenŃă negativă în situaŃii diverse. Se poate da şi o altfel  de explicaŃie, 
adică prin prezentarea unor situaŃii în care poŃi fi ipocrit când ironizezi la fel 
cum poŃi devenii ironic ipocrizând.... 
 Unde ne despărŃim de ipocrizie ?,......şi când începe prostia ? 

Adevărul este relativ,...printre fiecare din noi, un adevăr mai falsat de 
realitate sau poate de  imaginaŃie ; cei ce poate cunosc ce înseamnă 
ipocrizia,...încetează să o mai folosească şi dau în superficialitate în faŃa 
multora. Scriind acestea mă încercă o senzaŃie de râs,....concluzionat într-o 
admiraŃie faŃă de complexitatea lumii....omul prost este în definitiv aşa 
pentru că doreşte, deci o concluzie l-ar acapara a fii deştept, iar cei deştepŃi 
se luptă să îşi menŃină poziŃia fiind în definitiv proşti,....dar toate acestea 
numai în anumite situaŃii în spaŃiu şi timp. 
 

Părăsire sau călătoria spre ceva mai bun? 
 

Prună Greta  
Colegiul George Coşbuc Mun. Motru, Jud. Gorj 

      Cum suntem în lumea asta...ca nisipul din clepsidra de pe birou! Toată 
viaŃa încercăm să facem ceva pentru a împiedica trecerea timpului...Ce 
sentiment ciudat ai atunci când toŃi oamenii trec pe lângă tine şi îşi continuă 
drumul spre urcare sau coborâre; tu eşti undeva la mijlocul scărilor... Starea 
de visare hipnotică te împiedică să decizi; alŃii încearcă să decidă pentru tine. 
Demonul din tine îŃi ghidează paşii spre coborare, pentru a vedea o mulŃime 
de lucruri pe care unii le consideră cele mai frumoase de pe pământ, iar 
îngerul conştiinŃei tale, sau mai bine zis  însuşi Dumnezeu îŃi acoperă ochii 
cu aripile speranŃei şi depinde de tine dacă vrei să te laşi purtat de valul divin 
care duce spre o lume cu totul nouă, spre ceva ce oamenii nici măcar nu au 
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puterea de a-şi imagina... 
           Este foarte greu sa te desparŃi de aceasta lume, şi mai ales de cei pe 
care îi iubeşti şi Ńi-au fost mereu aproape când ai avut un moment de 
rătacire; dar şi mai greu este să vezi pe cineva drag Ńie, înaintea ta, caruia i se 
întamplă asta.ToŃi ştim că bunicii sunt cele mai iubitoare fiinte, te iubesc şi 
au grijă de tine mai bine chiar decât parinŃii tăi. Imaginati-vă cum este sa fii 
de faŃă atunci când cel care te-a crescut, care te ducea de mânuŃă  în parc 
face cu mâna la toata familia! Când îmi aduc aminte prin ce momente am 
trecut atunci deja mă trec fiorii şi încep să rostesc o rugăciune...Eram acasă 
la bunici toŃi şi stăteam cu bunicul care nu se simŃea deloc bine; avea cancer, 
o boala sfâsietoare, care-l chinuia mai demult.  
           Ştiu că rămăsesem nemişcată, pur şi simplu, îl priveam pe bunicul 
meu cum se lupta să rămână pe lumea asta, chiar dacă nu e perfectă, alături 
de cei dragi. Îşi căuta cu ochii nepoŃeii şi ridica mana, poate, poate va reuşi 
să le mai mângâie chipul pentru ultima dată. Incercă să se prindă de toŃi cei 
din jur, dar nimeni nu e mai presus de "femeie însetată de suflete". Numai 
când mă gândesc la privirea bunicului în acel moment simt cum lacrimile 
îmi mângaie obrajii calzi şi roşii... Avea o privire disperată şi stupefiată în 
acelaşi timp, probabil gândul său era purtat în locuri neştiute de muritori; 
parcă încerca să ne zică ceva dar o forŃa nevazută nu l-a lăsat... 
           Îmi amintesc că fratele meu s-a uitat la mine şi s-a speriat, plângeam, 
şi nu mă puteam mişca, iar privirea o aveam fixată spre bunicul. Atunci mi-a 
închis ochii cu un sărut, m-a luat în braŃe ca să mă ducă afară departe de 
acolo. Eu tremuram şi nu ştiam de ce toŃi oamenii aceia stau şi nu fac nimic 
pentru a-l ajuta pe buniul. Acum am înŃeles, dar nu în totalitate de ce trebuie 
ca oamenii să plece din sânul celor iubiŃi; probabil pentru că acolo unde se 
duc îi aşteaptă ceva mult mai bun decât pe lumea asta. 
           Este un pas important în mântuirea noastră să ne jertfim pentru 
durere, dragoste şi chin, mai ales pentru dragoste, deoarece Iisus S-a 
răstignit pentru noi pentru că ne iubea prea mult ca să ne lase să murim 
neştiutori. Probabil acest lucru îl facem şi noi atunci când plecăm spre 
Tăramul Neştiut, ne jertim pentru cei pe care îi iubim, în speranŃa că îi vom 
ajuta mult mai mult de acolo... 
 
 
 
 
 
 
 Imagine protejată din motive de securitate٭
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Fig. 5. „Spiritualitatea astăzi”, Viena 2007 
 
 

 
 
 

DIVERTISMENT 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Mesajul electoral al PNL  
"Fii atent la ce urmează, România promovează, ştii că PNL contează, mergi 

la urnă şi-l votează!. Citeşte şi dă mai departe!" 
 



 15 

2. Clasa de maghiari la ora de limba română: 
- Gyury, spune, te rog, o propoziŃie! 
- "Duminica me duc la pedure". 
- Gyury, dragă, nu-i bine. 
- "Atunce nu me duc". 

 
3. De ce îşi pun olteni noaptea ceasul în gură?  
Ca să le miroasă dimineaŃa gura a tic tac. 

 
4. Unii oameni sunt nebuni, dar nu-i apucă totdeauna 
AlŃii sunt normali, dar nici pe ei nu-i apucă totdeauna. 

 
5. AnunŃ de angajare: 

"Firmă serioasă angajăm hacker. Va rugăm să plasaŃi CV-ul pe prima pagina 
de la Microsoft!" 

 
5. Ce diferenŃa este între Gigi Bacali şi D-zeu? 

?????? 
Dumnezeu nu se crede Becali! 

 
 
 
 

6. Un moldovean, vorbind despre planurile sale de viitor: 
"Bluji am, jeacă-mi cumpăr, o leaca di bataie ştiu... acu' mă duc la 

Bucureşti." 
 

7. Cum spun moldovenii la " închide lumina!"? 
"Uşidi becu!" 

 

 

8. La tribunal, judecătorul: 
- Şi vreŃi să susŃineŃi că atunci aŃi crezut că portmoneul găsit vă aparŃine? 

- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi păreau cunoscute... 
 

9. Ce este mic, negru si-l doare inima? 
- Adrian Copilul Minune! 
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10. Înaintea unei operaŃii, chirurgul îşi întreabă pacientul: 

- Ce vârstă aveŃi? 
- Peste o lună voi împlini 40 de ani. 

La care chirurgul spune: 
- Îmi place optimismul dumneavoastră! 

 
 

11. Dacă marcam un gol la început, pe urmă putem şi să jucam şi la 0-0. 
(Gigi Becali) 

 
12. Culmea lăcomiei: Să mănânci bătaie şi să nu te saturi 

Culmea cutremurului: să chemi liftul şi să vină etajul. 

Culmea orbului: Să-şi vadă moartea cu ochii. 

Culmea fizicii: Să paşti un cal putere pe un camp magnetic. 

Culmea ceasului deşteptator: Să sune ocupat... 

Culmea somnului:Să visezi că dormi. 

Culmea orei exacte: Să pui ceasul după radio şi să-l uiŃi acolo. 

Bivolu Iuliana Teodora 
 

 
RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 

 
 
 
 
 
 

(23 noiembrie 2007) Nuclearelectrica şi 
Hidroelectrica sunt pregătite pentru listarea la BVB 

Companiile Hidroelectrica şi Nuclearelectrica sunt cele mai pregătite pentru 
listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a declarat ministrul Economiei 
şi FinanŃelor, Varujan Vosganian, la o conferinŃă pe tema listării Transgaz. 
El a adăugat că o altă companie care va ajunge la bursă este Romgaz, 
momentul listării depinzând de modul în care fiecare companie se va pregăti. 
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(27 noiembrie 2007) Sfidarea politicienilor europeni din 
România 

Gorjenii şi-au pierdut încrederea în politica birocratică a politicienilor 
români. O demonstrează dublul scrutin de duminică, când nici 30% dintre 
alegătorii din Gorj nu s-au prezentat să-şi exercite dreptul de vot.  
Realitatea o consemnează că electoratul nu este de acord cu politicile 
revanşarde şi retrograde a „baronilor locali” care se folosesc de politică 
pentru aşi păstra proprietăŃile agonisite ilegal. Este a nu ştiu câta lecŃie de 
acest sens dar neputincios românul aşteaptă parcă răzbunarea lui Dumnezeu. 

(29 noiembrie 2007) Locuitorii din łicleni fără apă 
Aproape 700 de familii din oraşul łicleni au rămas fără apă potabilă din 
cauza unor lucrări de reabilitare a reŃelei. Oamenii sunt disperaŃi că nu mai 
au apă nici măcar pentru gătit. În tot acest timp, autorităŃile locale ridică din 
umeri şi nu găsesc soluŃii de rezolvare a problemei. 

(4 decembrie 2007) Reguli penibile pentru elevii Şcolii din 
Baloşani 

„Nu avem voie să stăm la sobă”, „nu avem voie să scoatem limba la 
profesori” sunt doar câteva din regulile afişate la intrarea în Şcoala Generală 
din satul Baloşani, comuna Stejari. Nu mai puŃin de 17 interdicŃii le sunt 
impuse elevilor de aici, şcolarii trebuind să fie atenŃi la toate mişcările pe 
care le fac în timpul orelor de curs sau în recreaŃii. Pentru unii profesori, 
unele reguli par exagerate, în timp ce directorul coordonator susŃine că nu 
avea cunoştinŃă de existenŃa acestor norme. 

 

(5 decembrie 2007)  Mii de brazi vânduŃi de DirecŃia Silvică 

Aproximativ 3000 de brazi şi molizi vor fi scoşi la vânzare de către DirecŃia 
Silvică Gorj începând de mâine. După spusele directorului Ovidiu Cârstoc, 
pomii de Crăciun vor fi tăiaŃi de pe raza mai multor ocoale din judeŃ şi vor fi 
comercializaŃi la centrul de fructe situat în cartierul Preajba din municipiu. 

(10 decembrie 2007) Săracii sunt băgaŃi în seamă 

Primarul municipiului Motru, Ing. Dorin Hanu, a prezentat în Consiliul 
Local o iniŃiativă prin care, în locul pachetelor de Crăciun 1.200 de familii 
considerate sărace o să primească fiecare câte 40 de lei. Măsura a fost 
motivată de faptul că din aceşti bani beneficiarii pot cumpăra produsele 
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tradiŃionale de Crăciun din magazinele alimentare şi supermarketurile 
motrene. 

 (11 decembrie2007) SNLO, în proprietatea BNP Consult 

Este de necrezut cum instituŃiile statului dorm cu nesimŃire în faŃa unei 
probleme care priveşte interesul economic al României. Cum Ministerul 
Economiei şi FinanŃelor este umilit de „băieŃii deştepŃi” ai celebrei firmei 
BNP Consult. Ar trebui sancŃionaŃi cei care au lăsat ca o firmă de lichidare 
judiciară să pună mâna pe Societatea NaŃională a Lignitului Oltenia. Peste 
60% din acŃiunile SNLO aparŃin, de aproape o lună, printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi executorie, lichidatorului judiciar BNP Consult. 
La fel de intrigant este că SNLO a aflat abia ieri că nu se mai află în 
proprietatea statului, ci nu din acte oficiale aşa cum ar fi trebuit să se 
întâmple. 
Singurii care au ştiut au fost cei din Ministerul Economiei şi FinanŃelor şi 
BNP Consult Craiova. 

(12 decembrie 2007) BNP cere statului să răscumpere acŃiunile 
SNLO 

 Firma de lichidare judiciară BNP Consult, cea care deŃine 66% din 
acŃiunile SNLO, a cerut Ministerului Economiei şi FinanŃelor să răscumpere 
acŃiunile pe care le-au deŃinut. Ieri, BNP Consult le-a spus în scris 
responsabililor din MEF că dacă doresc să redevină proprietarii SNLO să 
ofere un preŃ mult mai mare decât cele 2100 de miliarde de lei, preŃul celor 
66% din acŃiuni. În aceste condiŃii, BNP vinde acŃiuni care au aparŃinut 
statului şi pentru care nu a plătit un leu, tot statului cu multe mii de miliarde 
de lei vechi, bani publici. În tot acest timp, sindicatele tac şi spun că nu cred 
nimic din cele apărute în presă.  

(13 decembrie) MEF critică sentinŃa în cazul SNLO 

 Prin intermediul unui comunicat de presă redactat în 11 decembrie 
2007, Ministerul Economiei şi FinanŃelor explică procedura prin care  a 
pierdut controlul SocietăŃii NaŃionale a Lignitului Oltenia. „Prin cererea 
formulată de CS ARC SA Târgul Cărbuneşti în temeiul dispoziŃiilor Legii 
nr. 85/2006, reclamantul a solicitat instanŃei de judecată deschiderea 
procedurii insolvenŃei în ceea ce priveşte Societatea Comercială pentru 
Închiderea şi Conservarea Minelor SA. 
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Hidroelectrica şi Nuclearelectrica sunt cele mai pregătite 
pentru listarea la BVB 

 Companiile Hidroelectrica şi Nuclearelectrica sunt cele mai pregătite 
pentru listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a declarat ministrul 
Economiei şi FinanŃelor, Varujan Vosganian, la o conferinŃă pe tema listării 
Transgaz. El a adăugat că o altă companie care va ajunge la bursă este 
Romgaz, momentul listării depinzând de modul în care fiecare companie se 
va pregăti. 

(18-20 decembrie 2007)  Zilele Filocaliei în Târgu - Jiu 
La Casa de Cultură a Sindicatelor din Mun.Tg-Jiu va avea loc trei conferinŃe 
religioase susŃinute de Prof. Univ. Dr. C-tin Necula, Prof. Univ. Dr. Vasile 
Mihoc şi respectiv I.P.S. Teofan Savu, Mitropolitul Olteniei. În preajma 
sărbatorilor de iarnă, au loc anual asfel de întruniri în aproape toate judeŃele 
Ńării, organizate de asociaŃiile Bisericii Ortodoxe române. Ca de obicei la 
inŃiativa preoŃilor parohi au participat la aceste conferinŃe aceeaşi pioşi 
enoriaşi. Pe 19 decembrie 2007 un concurs de colinde pentru gimnazii şi 
licee va fi organizat de Inspectorul Pr.Prof. Matei Popescu la iniŃiativa 
Mitropoliei Olteniei. AtenŃia profesorilor este scăzută, deoarece s-a constatat 
că nici o şcoală până acum nu şi-a exprimat intenŃia de a participa la această 
serbare. 

CRISTINA CIOABĂ 

DIALOG CU CITITORII 
 
 
 
 
 
 

1. By: IULY on Decembrie 5, 2007  
at 4:53 pm 

 Vă felicit pentru perseverenŃa redacŃiei de a continua editarea revistei 
în ciuda vicisitudinilor iscate de sistemul birocratic. Aşteptăm şi ziua în care 
şi alŃi cititori se pot folosi de scrierile acestei reviste şi de ce nu să contribuie 
la îmbunătăŃirea ei…SUCCES 
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            2. By: CRISTINA on Decembrie 5, 2007  
at 5:07 pm 

Aşteptăm cu nerăbdare să ne bucurăm de realizările unui profesor foarte 
ambiŃios care nu trăieşte decât pentru a lăsa celor ce îl abordează un mesaj 
oarecum folositor. Ne dorim şi un altfel de mesaj decât cel transmis de 
ziarişti diletanŃi într-un mod destul de deformat… 

 
 
 
 
 
 

ANUNłURI PUBLICITARE 
 

1. L.T.C.O.R. Motru, face o campanie de ajutorare a celor nevoiaşi. Doritorii 
pot solicita contul dechis la B.C.R. Motru sau la adresa redacŃiei. 
Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513. 
 
2. Joi 20, decembrie 2007, la orele prânzului, va avea loc un spectacol 
extraordinar de colinde şi obiceiuri de iarnă organizate de Prof. Geta 
Clipicioiu şi Prof. Cioabă Ionel la LICEUL ENERGETIC Nr.1 Tg-Jiu.  
Bivolu Iuliana Teodora  
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