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EDITORIAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mi-e cu neputinta sa cred Romania nu este capabila sa iese din 
impasul economic si infrastructural in care se afla. Se vede prea bine 
lipsa de profesionalism cu care se camufleaza evaziunile fiscale 
compensate de o inflatie nejustificata. Alta este problema romanilor si 
anume teama inutila a cetatenilor pentru sustinerea unor drepturi 
esentiale oricarui regim politic inclusiv cel comunist. La aceasta se 
adauga interesul personal si inegalitatea in drepturi creata de lumea 
capitalista motive care definesc lipsa de solidaritate a romanilor in 
solutionarea problemelor existente. Nu cumva acesta este regimul 
politic totalitar care impiedica pacifist declansarea unui puci, menit sa 
obtina adevarata egalitate in drepturi ?  Nu cumva democratia 
romanilor este mai degraba un neo-comunist european ? Nu pun astfel 
de intrebari in ideea de a mi se raspunde afirmativ la ele, ci de a ma 
convinge de ce in Romania de mai bine de 18 ani nu se respecta 
constitutia desi ea este conceputa dupa tiparele celei democratice 
eupopene ? Mai ramane o singura explicatie. Aceasta uniune este 
creata pentru aceleasi state superputeri de altadata, celalate urmand a 
fi sateliti necesari intretinerii acestora. Cu alte cuvinte ceea ce nu au 
reusit razboaiele sa obtina in mii de ani, reusesc acum prin 
semnaturi,oligarhii europei. 
 Iata ce spune cu alte cuvinte o eleva astazi absolventa cu 
cateva luni in urma... 
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 Problema financiar ă - o diferen Ńă major ă între 
oameni 

 
Alexandra Belgun – Energetic Nr. 1 XII-A, Târgu-Jiu  

 
  Ne conduc pe majoritatea...ne spală creierii şi nimeni nu se 

poate împotrivi acestui fapt. Oricum ne-am lupta cu morile de vânt, 
odată ce le-am simŃit gustul suntem deja otrăviŃi. Ne lovim de ei în 
fiecare zi, vin şi pleacă, ne scapă printre degete... Oamenii nu pot trăi 
fără ei, deşi de cele mai multe ori aduc nefericirea. Când sunt prea 
puŃini avem nevoie de mai mulŃi iar când sunt prea mulŃi nu ştim unde 
să-i Ńinem undeva în siguranŃă şi ne roade gândul că într-o zi i-am 
putea pierde. 

 Tipic omului din ziua de astăzi, acel egoist ascuns care se 
laudă că el va ajuta pe toată lumea, că va ridica nu ştiu câte 
catedrale, biserici, adăposturi pentru cei care nu au un loc unde să 
doarmă, sau că va face nu ştiu câte donaŃii la azilele de bătrâni şi la 
casele de copii, iar când se vede împlinit din punct de vedere 
financiar uită de toate promisiunile făcute. Atunci nu se mai gândeşte 
la cei ce au nevoie disperată de ajutor, contează doar el şi dorinŃa lui 
de a rămâne undeva sus în topul celor mai bogaŃi. 

Banii... poate că dacă nu aveau valoarea de astăzi lumea ar fi 
fost altfel acum...poate nu ar mai exista atâta invidie, poate nu ar mai 
fi lupta aceasta continuă pentru a obŃine un statut social ridicat care 
impune automat un anumit respect şi uneori chiar supunerea celor 
inferiori din punct de vedere material. Astăzi banii sunt totul... nu mai 
contează sănătatea când putem să ne-o cumpărăm (există atâtea 
metode sofisticate de tratament care nu şi le poate permite oricine) 
iar fericirea e mult mai relativă... nu mai este provocată printr-un 
zâmbet venit din inimă, ci unul sec, ce răsare pe faŃa tuturor la 
vederea banilor... 
         “ToŃi suntem egali în drepturi” şi totuşi dacă nu avem bani ştim 
cu toŃii că nu avem nici dreptul de a ne bucura de tehnologiile 
avansate din lumea medicinii sau a electronicii, şi consider că 
aceasta este una dintre cele mai mari nedreptăŃi din Ńara noastră. 
Vom reuşi oare vreodată să facem ceva în această privinŃă? 
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I. CRITIC Ă 
 

CRITICUL ŞI ESEISTUL 
DESPRE LITERATURA UNIVERSAL Ă 

 
Pr. Prof. Ionel Cioabă 

 
 Ceea ce Călinescu a publicat 
despre scriitorii altor literaturi aparŃine criticii 
literare sau esteticii? Adrian Marino îşi 
intitulează prefaŃa culegerii George 
Călinescu – Scriitori străini, G. Călinescu, 
critic al literaturii universale.1 Exercitarea 
spiritului critic presupune însă formularea 
judecăŃilor de valoare, ierarhizarea scriitorilor 
după criterii estetice, ierarhizare ce nu este 
posibilă decât în contextul aceleiaşi literaturi, 
iar autorul Istoriei literaturii române de la 

origini până în prezent chiar atunci când consacră un volum compact 
altei literaturi îl intitulează prudent Impresii asupra literaturii 
spaniole, deşi articolele despre Ibsen, Tolstoi, Cehov, beneficiază de 
viziunea, structura şi amploarea unor adevărate studii critice. 
 În prefaŃa la care ne-am referit, Adrian Marino sesizează 
pregnant importanŃa pe care G. Călinescu o acordă studiului 
literaturilor străine: 
 „G. Călinescu susŃinea că prin frecventarea marilor 
literaturi îŃi dezvolŃi şi mai adânc personalitatea, îŃi însuşeşti ierarhia 
valorilor fundamentale, asimilezi un punct de vedere superior, Ńi se 
deschid perspective, poŃi face raportări şi încadrări substanŃiale”.2 

                                                 
1 George Călinescu, Scriitori străini , Ed. Pentru literatură universală, Bucureşti 
1967, p. 5-6 
2 Ibidem, 
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 El debutează în publicistică în anul 1924 cu interesante 
articole asupra literaturii italiene în Roma, revistă italiană de sub 
direcŃia lui Ramiro Ortiz, al cărui colaborator a fost. Încă primul 
articol Luigi Pirandelo şi Pirandelismul, ne relevă un abil căutător al 
esenŃelor, un pasionat al jocului de idei, un amator de interesante, 
uneori surprinzătoare asociaŃii între scriitori şi opere din literaturi 
diferite. Şi, fără dificultăŃi, descoperim în tânărul debutat pe criticul 
profund, pe profesorul pasionat de mai târziu. 
 În anul 1927 găsim  pe Călinescu colaborator al publicaŃiei 
ViaŃa literară, de sub redacŃia lui I. Valerian, unde deŃine rubrica 
Literatură străină. Articolele sale despre Jean Richepin(nr. 34, 22 
ianuarie), Giovani Papini(nr.37, 12 februarie), etc. dovedesc o 
maturizare a calităŃilor estetice şi portretistice ale lui G. Călinescu.3 
  Autorul eseurilor din viaŃa literară devine stăpân pe 
tehnica mânuirii abile a abstracŃiunilor filosofice ca în articolul despre 
Giovanni Gentile: 
 „Gentile porneşte de la transcendentalismul kantian 
repudiind conceptul individului ca particular, ca existenŃă limitată, 
faŃă de tot şi prin raport cu alte particulare.”4  
 În această perioadă a activităŃii sale fraza călinesciană 
capătă amploare şi siguranŃă, scriitorul e stăpân deplin pe resursele 
sale artistice:  
 „A murit Jean Richepin, vagabond saltimbanc, actor, poet, 
dramaturg, romancier, conferenŃiar şi filoromân. Fiind membru al 
Academiei Franceze el avea un nume a cărui sonoritate depăşea cel 
puŃin în cercurile literare sfera de răspândire a operei sale 
abundente.”5 
 Estetica lui Paul Valéry, exprimată în termeni riguros 
filosofici, va fi  sintetizată şi sistematizată ulterior în Jurnalul literar. 

                                                 
3 Viorel Alecu, op. cit., p.153-154 
4 G. Călinescu,  Giovanni Gentile, în ViaŃa literară, anul II, nr.39, 26 februarie 
1927,p. 3 
5 Idem, Jean Richepin, în ViaŃa literară, anul I, nr. 34, 22 ianuarie 1927, p. 3  
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 „Scăpat din reŃeaua noŃiunilor care fărâmă şi ne 
îndepărtează de realitate, eul nostru devine el însuşi parte din natură şi 
mijloc de adâncire a esenŃei. Închide ochii asupra existenŃei (în 
termeni logici) spre a te face mai asemănător substanŃei sale”.6 
 La 1 ianuarie 1939 apărea la Iaşi, sub direcŃia lui G. 
Călinescu, Jurnalul literar, foaie săptămânală de critică şi informaŃie 
literară. Orientarea generală pe care criticul literar, pe atunci 
conferenŃiar la Iaşi, o dă publicaŃiei, este aceea de informaŃie 
competentă asupra literaturii universale. Cu această orientare sunt 
îndrumaŃi colaboratorii să scrie despre scriitori ca: 
Voltaire, Marcel Proust, etc. iar Biografia, care constituie o rubrică 
permanentă pe pagină e consacrată unor scriitori ca: Renan, Jack 
London, Jarry etc.7 Impresii asupra literaturii străine este primul 
volum consacrat de G. Călinescu literaturii străine. El precizează din 
primele rânduri ale prefeŃei caracterul lucrării: „Nu ofer aici un studiu 
asupra literaturii spaniole, ci o operă literară de speŃa eseului, deşi 
cititorul român azi va scoate din această carte cea mai largă 
cunoaştere a literaturii spaniole din câte a putut avea limba română”.8 
Prezentarea literaturii spaniole nu se face cronologic, ci tematic, fapt 
ce conferă structural caracter eseist lucrării. 
 Preocupările spiritului universal care a fost G. Călinescu 
cu privire la literaturile europene sunt atât de bogate si de variate încât 
nu pot fi tratate în toată extensiunea lor. De la Carlo Goldoni la 
Voltaire, de la Bernardin de Saint Pierre la Benjamin Constant, de la 
E.T.A. Hoffman la Sainte - Beuve şi de la estetica lui Hegel la a 
Anton P. Cehov, totul este privit cu interes şi analizat cu 
perspicacitate. 
 Operele unor scriitori din secolul al XVIII-lea ca 
Marmontel, Parny, Delille, Florian, elveŃianul Salomon Gessner etc. 

                                                 
6 Idem, Paul Valery, în ViaŃa literară, anul II, nr 41, 12 martie 1927, p. 3 
7 Viorel Alecu, op. cit., p.154-155 
8 G. Călinescu  Impresii asupra literaturii spaniole, Ed. FundaŃiilor, Bucureşti 
1946, p. 1946. 
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sunt privite în strânsă corelaŃie cu începuturile literaturii române 
moderne.  
 Ceea ce surprinde în estetica călinesciană, ca, de altfel, şi 
în lucrările sale de critică literară propriu zisă, este extraordinara 
putere asociativă, diversitatea şi originalitatea sclipitoare a corelaŃiilor 
precum şi raportarea permanentă a celor mai diverse opere ale 
scriitorilor străini la literatura română.9 Eseistica despre scriitorii 
străini, căreia Călinescu i s-a consacrat de la primele începuturi până 
la sfârşitul vieŃii a contribuit la surprinderea atmosferei marilor 
literaturi europene în care criticul literar va integra valorile 
spiritualităŃii române demonstrând prin aceasta universalitatea ei. 
 
  

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT ÎN EUROPA 
TIMPULUI S ĂU 

 
Preot Ion Bivolu 

 
 
  

                                                             1. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt de la  

                                                                  Mănăstirea Putna,              
JudeŃul Suceava 

                                                 
9 Viorel Alecu, op. cit, p. 169-170 
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În anul 1457, aprilie 14 „la locul numit Direptate, 

reprezentanŃii clerului o parte din boieri şi comandanŃii oştirii aclamă 
ca domn pe Ştefan, care este «uns» de mitropolitul Teoctist.”10  

Întreaga suflare românească îşi aminteşte cu adâncă pietate de cel 
mai mare voievod al Moldovei, figură emblematică a istoriei acestor 
meleaguri, apărător al neamului şi al Bisericii, cel ce între 14 aprilie 
1457 şi 2 iulie 1504 a condus cu inegalabilă râvnă, jertfelnicie, eroism 
şi conştiinŃă creştină, Ńara şi poporul său. 

Ştefan cel mare a fost socotit ca „sfânt” încă din vremea domniei 
sale, dar odată cu mutarea sa la cele veşnice, el a trecut în nemurirea 
credinŃei religioase care l-a însufleŃit în eterna pomenire a istoriei 
româneşti şi a Europei întregi. Pentru aceasta, nici un voievod român, 
din toate cele trei provincii româneşti, nu-l poate egala, prin calităŃile 
sale de luminat om politic, iscusit strateg şi eminent comandant de 
oşti, prin purtarea atâtor calităŃi ale polivalentei sale personalităŃi.11 

S-a născut la Borzeşti în prima parte a sec. al XV-lea, ca fiu al 
domnitorului Bogdan al II-lea şi al doamnei Oltea, care se va călugări 
mai târziu, după omorârea soŃului ei, probabil sub numele de Maria; 
totodată el era şi nepot al lui Alexandru cel Bun. 

A fost căsătorit de trei ori;  prima dată se căsătoreşte la 5 iulie 
1463 cu Evdochia din Kiev, sora cneazului Simion Olelkovici. 
Aceasta însă va muri curând, astfel că va urma o a doua căsătorie, la 
cinci ani după prima căsătorie, cu Maria din Mangop, rudă cu bazileii 
bizantini, care cârmuiau Ńinutul din Crimeea. După câŃiva ani de 
convieŃuire, şi aceasta se va muta către Domnul, aşa că va urma o a 
treia căsătorie, în 1473, cu Maria VochiŃa, fiica lui Radu cel Frumos.12 

Instalarea sa ca domnitor al Moldovei s-a făcut la data de 14 
aprilie, 1475, fiind aclamat de mulŃimea adunată pe locul numit 

                                                 
10 Constantin C.Giurescu,  Istoria României în date, Ed. Crai-nou, Bucureşti 1992, 
pag. 93 
11 Ibidem 
12 Ibidem. 
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Direptate, iar ungerea ca domnitor a fost săvârşită de mitropolitul de 
atunci al Moldovei, Teoctist. În primii doisprezece ani ai domniei 
sale, Ştefan a încercat să-şi asigure siguranŃa tronului, care era 
ameninŃat de multiple primejdii. Una din ele o constituia Petru Aron, 
cel care ucisese la Răuseni pe tatăl marelui Voievod. În 1469, Petru 
Aron a fost prins şi decapitat, şi astfel, una din primejdii era 
înlăturată. Alta însă venea din partea stăpânirii otomane, care încerca 
să domine Moldova în întregul ei ansamblu. Astfel, va începe un lung 
şi sângeros şir de războaie cu turcii, inaugurat prin bătălia de la 
Vaslui, din 10 ianuarie 1457, care a fost cel dintâi mare succes al 
voievodului în lupta pentru independenŃa Moldovei (din cronici se ştie 
că oastea lui Ştefan a numărat 40,000 de oameni, iar cea otomană a 
fost de trei ori mai numeroasă).13 Imediat după bătălie, Ştefan va cere 
ajutor creştinătăŃii apusene, care însă nu va reacŃiona, şi astfel Ştefan a 
trebuit să facă faŃă, în anul imediat următor, armatelor sultanului 
Mehmed al II-lea, pornit să răzbune înfrângerea ruşinoasă suferită de 
confratele său, Soliman. Lupta s-a dat la Războieni, Ştefan fiind 
învins, dar cetăŃile NeamŃ, Suceava, Hotin, nu au cedat în faŃa 
invadatorilor, astfel că oştile sultanului, slăbite de foame şi ciumă, au 
fost nevoite să se retragă.14 

Paralel cu lupta pentru independenŃă, Ştefan se va preocupa şi de 
instalarea în Muntenia a unui domnitor fidel aspiraŃiilor sale de 
independenŃă, dar acest Ńel nu va fi atins, deoarece cel pe care Ştefan 
îl sprijinise la urcarea pe tron, Vlad łepeş, va fi prins şi ucis, iar 
ceilalŃi aspiranŃi la tronul muntean erau fideli turcilor. După ce mulŃi 
dintre principii şi regii apuseni încheie tratate de pace cu turcii, 
Moldova va rămâne singură în faŃa puterii copleşitoare a Imperiului 
Otoman, primul semn de slăbiciune fiind cucerirea de către turci a 
cetăŃilor Chilia şi Cetatea Albă. Astfel, din 1492 Ştefan va fi nevoit 
din nou să plătească haraci turcilor. În anul 1497, moldovenii îi 
înfrâng pe polonezii lui Ioan Albert, care voiau să supună Moldova, în 
bătăliile de la Codrii Cosminului şi apoi CernăuŃi. Aceasta va fi 

                                                 
13 Ibidem 
14 Ibidem. 
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începutul unei campanii pornită de Ştefan împotriva polonezilor, 
ocupând provincia PocuŃia şi ajungând până aproape de Cracovia. 
Îmbolnăvindu-se, Ştefan se va întoarce din PocuŃia, şi va muri la 2 
iulie 1504, lăsându-l pe tronul Moldovei pe fiul său, Bogdan-Vlad.15 

Vitejia sa pe câmpul de luptă a fost dublată permanent de râvna 
sa pentru credinŃa creştină. Această râvnă pentru ortodoxie i-a fost 
insuflată marelui voievod încă din perioada copilăriei sale, prin grija 
şi osteneala evlavioşilor săi părinŃi. În numele acestei credinŃe el ieşea 
la război, şi tot această credinŃă la fi cea care îl va determina să 
zidească numeroase locaşuri de cult (circa 44 la număr). Printre 
ctitoriile sale de referinŃă se numără mânăstirile: Putna (1470), Tazlău 
(1487), VoroneŃ (1488), Borzeşti (1494), PopăuŃi (1496), Războieni 
(1496), NeamŃ (1497), DobrovăŃ (1504), precum şi biserici domneşti 
răspândite pe întreg cuprinsul Moldovei (Vaslui, Bacău, Iaşi, Cotnari, 
Dorohoi etc. ). De asemenea, Ştefan a contribuit cu danii substanŃiale 
la zidirea unor lăcaşuri de cult din Muntenia, Ardeal, de la Sfintele 
locuri, precum şi de la Muntele Athos (mânăstirea Zografu, de 
exemplu). Din relatările cronicarilor este cunoscut ca om al rugăciunii 
şi postului (îşi îndemna întotdeauna oştenii la rugăciune, post şi 
împărtăşanie, înainte de a pleca la război), iar ca povăŃuitor 
duhovnicesc se ştie că îi era marele Daniil Sihastrul, pe care adeseori 
voievodul îl vizita, cerând sfat şi  învăŃătură. Întotdeauna , Ştefan 
purta asupra sa un triptic, (sau Deisis), pe care erau înfăŃişaŃi 
Mântuitorul, Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul. Astăzi, acest 
triptic se află păstrat în Muzeul Mânăstirii Putna, locul de odihnă 
veşnică al marelui voievod. Prin toate aceste fapte autentic creştine, 
observăm că Ştefan s-a străduit să ridice aşezământul Bisericii la o 
înflorire niciodată atinsă până la el, ceea ce a şi reuşit. mai remarcăm 
în legătură cu aceasta apariŃia unei sinteze între arta bisericească 
bizantină, unele elemente gotice, şi elementele locale de arhitectură, 
sinteză care va da naştere unui nou stil arhitectonic bisericesc, stilul 
lui Ştefan cel Mare.16 Sub acelaşi imbold creştin, arta bisericească va 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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cunoaşte şi ea o măreaŃă înflorire în toate domeniile sale: pictură, 
sculptură, broderie, orferărie, muzică, cărŃi de cult, aici situându-se în 
frunte faimosul Gavriil Uric, al cărui minunat Tetraevanghel se află 
astăzi la Biblioteca Bodleiană din Oxford. Din toate operele de artă 
bisericească, putem constata cu regret că numai o mică parte din ele s-
au întors acasă, printre care se află şi faimosul steag de luptă al lui 
Ştefan, care are reprezentat pe el pe Sf. Gheorghe călare, omorând 
balaurul, astăzi aflat în Muzeul de Istorie NaŃională al României.17 

Personalitatea marelui voievod se întregeşte şi mai mult dacă o 
raportăm nu numai la Moldova, ci şi la restul Europei. Sunt multe 
mărturiile externe din acea vreme, cu privire la măreŃia, biruinŃa şi 
gloria acestui titan al Moldovei. În special aceste referinŃe sunt 
poloneze, germane, italiene, maghiare, slave, turceşti. Din aceste 
referinŃe se conturează o personalitate plenară, un conducător de stat 
şi militar de mare elită, aureolat de razele genialităŃii. ConştiinŃa 
europeană avea deplină dreptate să schiŃeze un asemenea profil moral, 
care convinsese „pe viu” Europa că Moldova îndeplinea rolul de 
„poartă a creştinătăŃii”, cu sacra menire de a fi pavăză şi zid de 
apărare întregii Europe, în faŃa urgiei cotropitoare a Imperiului 
Otoman. Astfel, la adăpostul bătăliilor şi victoriilor marelui Ştefan, 
Europa a putut să-şi construiască în tihnă catedralele, universităŃile, şi 
celelalte bunuri materiale şi spirituale, cu care se mândreşte până 
astăzi.18 

Totodată, Ştefan se dovedeşte un incontestabil precursor al 
Principiilor Mişcării ecumenice din zilele noastre, deoarece el se 
adresa căpeteniilor creştine ale Europei fără discriminare de 
apartenenŃă confesională, îndemnându-le stăruitor să alcătuiască un 
front comun de rezistenŃă şi apărare a tuturor valorilor creştinătăŃii. 

Prin cele arătate mai sus, Ştefan a fost cu siguranŃă, la vremea sa, 
singura căpetenie cu conştiinŃă creştină europeană, care, dacă ar fi fost 
ascultată şi urmată efectiv, ar fi putut arunca pe musulmani din partea 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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cucerită până atunci a Europei, şi ar fi restaurat Imperiul creştin al lui 
Constantin cel Mare.19 

Pentru ai săi, Ştefan rămâne, aşa cum adevereşte şi o medalie 
jubiliară lansată la 4 veacuri de la stingerea sa din viaŃă, Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, apelative care reflectă pe deplin personalitatea celui 
care sunt atribuite. Martoră a râvnei sale pentru apărarea ortodoxiei şi 
urmând tradiŃiei poporului dreptcredincios, care de timpuriu l-a 
rânduit pe Ştefan printre sfinŃi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a canonizat în anul 1662, cu titlul de „Dreptcredinciosul 
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”20, iar ca zi de prăznuire s-a fixat 
data trecerii sale în cămările cereşti, 2 iulie. 
 Istoricul şi diplomatul german Herberstein, care a trăit în 
Rusia la mijlocul veacului al XVI-lea, spunea că atât Ludovic al XI-
lea, cât şi Ivan al III-lea, n-au dat vreo bătălie mai mare în vremea lor, 
pe când uriaşul Ştefan n-a lăsat niciodată sabia din mână. Însuşi el 
mărturiseşte în comentariile sale Rerum moscoviticarum 
comentarii, St. Petersburg, 1871, pag.9, că „Ivan al Moscovei nu se 
bate niciodată cu duşmanii şi cuprinde mereu Ńinuturi şi cetăŃi noi, iar 
eu o zi nu pot lăsa sabia din mâini şi abia izbutesc să-mi apăr întreaga 
Ńară!”. Va trebui să înŃelegem că Ştefan al Moldovei se afla mereu în 
faŃa turcului, cea mai mare putere militară din vremea aceea care 
ameninŃa viaŃa Europei. Desigur că Ivan al Moscovei era mai departe 
iar stăpânitorii din Apus cu atât mai mult.21 

Marele cronicar Grigore Ureche spunea că Ştefan, luând 
domnia se găti de războaie, alegând cei mai buni „hotnogi şi căpitani” 
care să-i slujească cu înŃelepciune. Dar Ştefan cel Mare n-a fost un 
scornitor de războaie. Niciodată el n-a avut o toană sângeroasă, 
niciodată el n-a căutat un duşman aşa cum firea lui Vlad Dracul, unui 
Vlad łepeş, al doilea Dracul o dovedea. 

                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Calinic Argatu, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între cer şi genune, Ed. 
Eikon, Cluj Napoca 2004, pag. 34 
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Acelaşi cronicar scria despre Ştefan că era un „om nu mare la 
stat, dar mare la sfat, vărsătoriu de sânge nevinovatu.”22 „Era acest 
Ştefan Vodă om nu mare la stat, întreg la minte …, şi lucrul său ştia 
să-l acopere, şi unde nu cugeta-i acolo-l aflai. La lucruri de războaie 
meşter; unde era nevoie însuşi se vâra ca văzându-l ai săi să nu 
înderăpteze. Şi pentru aceia rar războiu de nu biruia. Aşijderea şi 
unde-l biruiau alŃii, nu perdea nădejdea că ştiindu-se căzut jos, se 
ridică deasupra biruitorului…”23 Dar figura lui Ştefan nu e zugrăvită 
pe deplin. În afară de actele sale mari, rămâne de cercetat, în treacăt 
sufletul lui, caracterul său intim.24 

 Dacă ar fi trăit în alte vremuri aşa cum spunea Nicolae Iorga, 
„el ar fi fost un bun păstor de oameni, un împărat cu iubire şi credinŃă, 
Ńesând firele de aur ale unor zile paşnice, în mijlocul mulŃămirilor ce 
s-ar fi înălŃat de pretutindeni spre bunătatea lui. Dar, bătută de valurile 
tuturor furtunilor, tare avea nevoie de un paznic adormit. Şi el fu 
acela, omul viteaz, dar nu crunt, pe care-l urcau pe vremurile.”25 

Personalitatea excepŃională a lui Ştefan a impresionat puternic 
străinătatea. Contemporanii şi urmaşii au lăsat numeroase mărturii 
care trădează impresia pe care i-au produs-o acŃiunile şi însuşirile 
remarcabile ale domnului moldovean.26  

Ceea ce a caracterizat încă din primii ani de domnie pe marele 
domnitor este tendinŃa acerbă de centralizare a puterii în teritoriul 
condus de el. Împotriva acestor tendinŃe manifestate de Ştefan, „o 
parte a boierimii a reacŃionat, încercând să recâştige poziŃiile pierdute 

                                                 
22 Grigore Ureche, LetopiseŃul łării Moldovei,  E.S.P.L.A. Bucureşti 1958, pag. 
89 
23 Ibidem 
24 Gheorghe Becescu Silvan,  Ştefan cel Mare, Ed. „Librăriei Şcoalelor”, C.Sfetea, 
Bucureşti 1904, pag. 484-485 
25 Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare,  Ed. Pentru Literatură, Bucureşti 
1966, pag. 63-64 
26 Gh. Duzinchevici, Ştefan cel Mare în epoca sa, Ed. Politică, Bucureşti 1973, 
pag. 45 
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şi să le apere pe cele ameninŃate. Dar Ştefan a reuşit să domine toate 
crizele interne izvorâte din această reacŃie.”27  

Marele cronicar polon Jan Dulgosz, contemporan cu Ştefan îşi 
exprima impresiile faŃă de domn în felul următor „bărbat demn de 
admirat, întru nimic inferior ducilor eroici pe care atât îi admirăm.” 
Cronicarul polon Miechowita îşi arăta admiraŃia sa pentru Ştefan prin 
aceste cuvinte „O! bărbat glorios şi victorios care ai biruit pe toŃi regii 
vecini”. Nu mai puŃin elogios scria şi un alt cronicar polon Martin 
Cromer; „bărbat demn de memoria tuturor veacurilor pentru mărimea 
sufletului său, pentru măiestria sa politică, pentru cunoaşterea adâncă 
a lucrurilor militare şi pentru războaiele fericite pe care le-a avut cu 
turcii, ungurii, polonii şi tătarii.”28 
 
 
 

EV MEDIU. DANTE ALIGHIERI, „DIVINA 
COMEDIE” 

 
Cristina Cioabă 

 
 Epoca următoare AntichităŃii este Evul Mediu. În cadrul 
acestei epoci se disting perioade corespunzătoare fazelor de apariŃie, 
dezvoltare şi decadenŃă a orânduirii feudale. Structura şi dezvoltarea 
societăŃii medievale se reflectă asupra culturii şi literaturii epocii. 
Întâlnim astfel, în Evul Mediu, o cultură a claselor dominante 
(divizată într-o literatură cu caracter religios şi în alta cu caracter laic, 
de inspiraŃie cavalerească) şi cu o cultură a poporului. Deşi au 
caractere distincte, cele două culturi comunică între ele. 

                                                 
27 Şerban Papacostea,  Ştefan cel Mare domn al Moldove,Ed. Corint, Bucureşti 
2003, pag. 22  
28 Gh. Duzinchevici, op.cit. 
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Epocă dură, plină de războaie şi cuceriri, Evul Mediu a dezvoltat, în 
primul rând, o literatură a evenimentului, a faptelor, aşadar, genul 
epic. 
 Poemele eroice. După cum „Iliada” este epopeea începuturilor 
poporului grec, tot aşa poemele eroice din Evul Mediu sunt legate de 
perioada frământată a genezei noilor popoare, a afirmării lor. Aceste  
poeme epice s-au format, ca şi epopile homerice, din unificarea 
diverselor fragmente cu caracter istoric şi legendar care circulau oral. 
„Cântecul Nibelungilor” povesteşte în prima sa parte faptele de vitejie 
ale eroului german Siegfried şi uciderea sa de către trădătorul Hagen, 
iar, în partea a doua, răzbunarea Krimhildei, văduva lui Siegfried, 
care, devenită soŃia lui Attila, regele hunilor, îi invită pe cei vinovaŃi 
de uciderea soŃului ei la un ospăŃ, unde sunt măcelăriŃi. 
„Cântecul lui Roland” evocă luptele duse de francii conduşi de Carol 
cel Mare împotriva sarazinilor şo moartea cavalerului Roland. Cu 
ultimele puteri eroul suflă în corn spre a-şi vesti împăratul şi restul 
oştii de cursa ce le fusese întinsă prin trădare. 
Luptele dintre spanioli şi mauri, vitejie lui Don Rodrigo („Cidul”) şi 
răzbunarea lui împotriva nobililor care i-au batjocorit fiicele constituie 
conŃinutul poemului „Cântecul Cidului”. 
Avem de-a face , aşadar, cu poeme epice ample, slăvind vitejia unor 
eroi, cu calităŃi excepŃionale, evocând aspre vremuri războinice şi 
îmbinând elementele istorice cu cele legendare. 
 Romanele cavalereşti.  Începând cu secolul al XII-lea, 
literatura se deschide unor sentimente şi unor forme de expresie mai 
variate şi mai delicate în raport cu caracterul aproape exclusiv 
războinic şi forma sobră, adesea rudimentară, a poemelor eroice. 
Apare idealul cavaleresc („fără frică şi fără pată”), ce se 
caracterizează prin: vitejie, simŃ al onoarei, urmărirea unui scop nobil 
şi măreŃ, cultul unei doamne pentru care eroul trece prin cele mai 
grele încercări. Observăm că în aceste romane sentimentul pur şi 
delicat al iubirii întregeşte personalitatea cavalerului. Asemenea 
caracteristici se întâlnesc, de exemplu, în romanele lui Chrétien de 
Troyes. 
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Specia romanului cavaleresc a circulat, cu personaje şi motive 
identice, în FranŃa, Anglia şi Germania, datorându-şi apariŃia şi 
înflorirea unor scriitori (anonimi şi cunoscuŃi) din toate aceste Ńări. 
Mai târziu, o dată cu tiparul, prelucrările romanelor cavalereşti cunosc 
o deosebită răspândire şi un mare succes de public. Ecouri ale lor 
întâlnim în opere literare ca „Infernul” de Dante (unde în episodul 
Francescăi da Rimini este amintit cavalerul Lancelot) sau „Don 
Quijote” de Cervantes (care le satirizează exagerările). 
 Lirica. Poezia trubadurilor. 
„Iubirea curtenească”, manifestată în romanele cavalereşti, capătă 
expresie şi în lirica trubadurilor. Apărută în sudul FranŃei, poezia 
trubadurilor se răspândeşte în tot Occidentul Europei, favorizată de 
deplasările frecvente prilejuite de Cruciade şi de contactul culturii 
orientale. 
Principalul subiect al acestei lirici îl constituie dragostea sub forma de 
adorare şi slujire a unei femei nobile, cu toată ardoarea virtuŃilor 
cavalereşti: statornicia, fidelitatea, cuviinŃa, onoarea. O asemenea 
dragoste este exprimată de Marie de France în „Cântecul caprifoiului” 
prin cuvintele adresate de Tristan iubitei sale, Isolda: „Frumoasa mea, 
ne-a hărăzit Preanaltul/ Să nu putem fi unul fără altul:/ Ca floarea cu 
alunul, fără mine/ Nu poŃi trăi, cum nici eu fără tine!” 
Stilizarea şi spiritualizarea sentimentului erotic conferă nor dintre 
creaŃiile trubadurilor un caracter convenŃional. Dar forŃa emoŃională şi 
talentul expresiv al unor poeŃi autentici transmit naturaleŃe şi 
sensibilitate versurilor, în cadrul formelor fixe de poezie inaugurate de 
trubaduri, ca rondelul şi balada. 
În Italia, poezia şcolii siciliene şi cea a „dulcelui stil nou”, care l-a 
îînfluenŃat şi pe Dante, prezintă caracteristicile generale ale poeziei 
trubadurilor. 
 DIVINA COMEDIE de Dante Alighieri 
Dante Alighieri, cel mai mare poet al Italiei şi una dintre marile 
personalităŃi ale literaturii universale, s-a născut la FlorenŃa în anul 
1265. Vasta cultură pe care a acumulat-o tânărul Dante prin studii şi 
călătorii este reflectată în creaŃia sa. Dante a murit în 1321 la 
Ravenna. 
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Au rămas posterităŃii scrierile lui: „Vita Nuova”-operă în versuri şi în 
proză inspirată de iubirea sa pentru Beatrice –tratate filozofice, 
literare şi politice, scrisori. Dar mai cu seamă creaŃia care l-a făcut 
nemuritor, „Divina comedie”. 
Structura „Divinei comedii”. Dante şi-a intitulat capodopera sa 
„Comedia”. „Divină” a fost numită de către Giovanni Boccacio, unul 
dintre primii ei comentatori. „Comedie” avea în Evul Mediu un sens 
diferit de cel de astăzi şi însemna o scriere cu un început trist, dar cu 
deznodământ fericit, spre deosebire de tragedie. De asemenea 
„comedia” era scrisă în limba italiană, nu în latină, ca alte specii 
literare şi într-un stil accesibil tuturor. 
„Divina comedie” prezintă călătoria lui Dante prin Infern, locul în 
care, conform concepŃiei creştine, sunt pedepsiŃi după moarte cei 
păcătoşi, prin Purgatoriu, zona în care , potrivit credinŃei catolice, se 
purifică sufletele ce vor intra în Paradis, tărâmul spiritelor fericite ale 
virtuoşilor. Prin Infern şi Purgatoriu, Dante este condus de umbra lui 
Vergiliu, poetul antic cel mai preŃuit în Evul Mediu, iar în Paradis îi 
este ghid sufletul Beatricei. 
Simetria impresionantă este una dintre calităŃile „Divinei comedii” şi 
un motiv pentru care acest poem a fost comparat cu o catedrală 
medievală. Cele trei cantice (Infernul, Purgatoriul şi Paradisul) au un 
număr aproape egal de versuri şi fiecare este împărŃit în 33 de câturi, 
scrise în terŃine (strofe de câte trei vrsuri). ExistenŃa unui prim cânt, 
cu caracter de prolog, face ca numărul total al cânturilor din „Divina 
comedie” să fie o sută. Toate cele trei cantice se sfârşesc cu cuvântul 
„stele” („Ieşirăm iar către lumini şi stele”-Infernul; „curat şi dornic 
de-a urca la stele”-Purgatoriul; „iubirea ce roteşte sori şi stele”-
Paradisul). Fiecare dintre cele trei tărâmuri este contituit din zece 
părŃi: câpia întunecată şi nouă ceruri în care se chinuiesc păcătoşii 
(Infernul), Ńărâmul mării, coasta muntelui, cele şapte brâne ale 
acestuia şi grădina paradisului pământesc (Purgatoriul), cele nouă 
ceruri mobile şi Empireul, cerul fix (Paradisul). 
Sensurile poemului. Ca orice operă literară valoroasă, „Divina 
comedie” este bogată în sensuri, fapte accentuate de regulile poeticii 
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medievale. Dante însuşi a stabilit cele patru sensuri după care poate fi 
interpretată o creaŃie literară: 

-sensul literal, cel mai aparent, conform căruia Dante 
călătoreşte într-un răstimp de şapte zile din anul 1300 prin cele trei 
tărâmuri ale lumii de dincolo de moarte. 

-sensul alegoric se referă la purificarea sufletului poetului prin 
coborârea în Infern, urcarea pe muntele Purgatoriului şi până în cel 
mai înalt cer al Paradisului. Alegoria apare din primul cânt al 
poemului, în care Dante, la mijlocul vieŃii sale, ieşind dintr-o pădure 
întunecoasă (ce simbolizează o viaŃă de păcate) este împiedicat să 
ajungă la lumina care i se arată pe creasta unui deal de trei fiare care îl 
ameninŃă: o panteră, un leu şi o lupoaică, simbolizând: lăcomia, 
violenŃa şi viclenia: „Spre amiaza vieŃii ajuns, fără de veste/ mă 
pomenii într-o pădure deasă,/ căci rătăcisem calea către creste.” Din 
acest impas îl salvează Vergiliu, simbol al raŃiunii, mântuirea supremă 
realizându-se sub îndrumarea Beatricei, care simbolizează iubirea 
pură şi superioară. 

-sensul moral depăşeşte cazul particular al lui Dante şi indică 
o linie de conduită pentru toŃi semenii, care se pot salva de o viaŃă 
nedemnă prin raŃiune şi iubire. 

-suprasensul se referă la condiŃia umanităŃii pe cale de a ieşi 
din pădurea întunecoasă a evului mediu îsângerat de războaie şi 
umbrit de dezbinări prin unirea în cadrul unui imperiu care ar 
reprezenta o restaurare a Imperiului Roman. 

Acestea au fost sensurile date de Dante, dar nimic nu ne 
împiedică, pe noi, să descoperim în „Divina comedie” şi alte 
înŃelesuri apropiate de gândirea şi sensibilitatea noastră, atâta timp cât 
aceste semnificaŃii îşi găsesc justificarea în poem. 

„Divina comedie” – o sinteză a literaturii şi culturii medievale. 
„Divina comedie” este pe drept cuvânt considerată cea mai 

grandioasă enciclopedie poetică a Evului Mediu. Impresionantă 
cultură a lui Dante a topit în poezia operei sale un tezaur de cunoştinŃe 
ale vremii din cele mai variate domenii: astronomia – deşi limitată la 
concepŃie lui Ptolemeu, acre punea Pământul în centrul universului – 
îi permite lui Dante să precizeze poziŃia planetelor, determinând exact 
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timpul călătoriei sale; geografia îi oferă date referitoare nu numai la 
Italia, pe care o cunoştea temeinic în varietatea proviincilor sale, ci şi 
la alte Ńări, în limitele lumii cunoscute de europenii acelei epoci 
dinaintea marilor descoperiri geografice. 

CunoştinŃele de istorie populează opera li Dante cu numeroase 
personalităŃi ale AntichităŃii, Evului Mediu şi perioadei contemporane 
poetului. Scriitorii antici şi medievali evocaŃi, personajele literare 
amintite, motivele preluate sunt o dovadă a competenŃei lui Dante în 
domeniul istoriei literaturii, iar cunoaşterea filozofiei se vădeşte în 
concepŃiile inspirate de Platon, Aristotel, filozofii latini şi cei 
medievali. 

Structura infernului. Motivele călătoriei în Infern a unui om 
care în viaŃă fiind străbate lumea morŃilor nu este creaŃia lui Dante. 
ContribuŃia sa constă în modul de tratare a motivului, în bogăŃia şi 
varietatea imaginaŃiei , în personajele create, în atitudine şi în arta 
expresiei poetice. 

În reprezentarea pe care i-o dă Dante, Infernul are forma unei 
pâlnii săpate în pământ şi care se îngustează pe măsură ce cobori în 
ea. Pe pereŃii ei sunt terase în formă de amfiteatru, cercurile în care 
sunt pedepsiŃi damnaŃii, după gravitatea păcatelor. În vestibulul 
Infernului se află şovăielnicii, iar în primul cerc, Limbul, marile 
personalităŃi ale AntichităŃii, care nu au altă vină în afara aceleia de a 
fi cunoscut creştinismul şi nici altă pedeapsă decât imposibilitatea de 
a contempla divinitatea. În cel de-al doilea cerc se află desfrânaŃii, 
într-al treilea, lacomii, într-al patrulea, avarii şi risipitorii, într-al 
cincilea, mânioşii, într-al şaselea, ereticii, într-al şaptelea, violenŃii şi 
cămătarii. În văile cercului al optulea se chinuiesc seducătorii de rele, 
dezbinătorii şi falsificatorii, iar în cercul al nouălea, cel cel mai adânc, 
trădătorii. 

Elemente fantastice. ImaginaŃia lui Dante îi supune unor 
chinuri îngrozitoare pe cei sortiŃi Infernului: sufletele păcătoşilor din 
dragoste sunt purtate fără odihnă de un vânt năprasnic, ereticii se 
zvârcolesc în morminte de foc, violenŃii sunt scufundaŃi într-un râu de 
sânge clocotitor, ghicitorii şi vrăjitorii au capul întors cu faŃa spre 
spate, ipocriŃii sunt îmbrăcaŃi în mantale aurite pe dinafară, dar 
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umplute cu plumb pe dinăuntru, trădătorii stau intr-un lac îngheŃat. 
MulŃimea diavolilor şi a monştrilor care populează Infernul 
accentuează latura fantastică, împinsă uneori până la grotesc. 

Militantismul şi patriotismul lui Dante. 
Dante se dovedeşte un pătimaş partizan al unui ideal politic, 

atitudine reflectată în opera lui. Impasibilitatea îi este străină. 
Evenimentele istorice şi politice evocate îi trezesc ura sau admiraŃia, îi 
inspiră invective ori cuvinte de laudă. 

Poetul luptător îi dispreŃuieşte pe indiferenŃi, pe care nu-I 
primeşte nici Infernul. El este omul unei cauze. Iubirea de patrie îl 
face să-I aşeze pe trădători în cel mai de jos cerc al Infernului, 
acoperindu-I cu sarcasm. 

Patriotismul, care îl face pe Farinata să tresară când îl aude pe 
Dante vorbind în limba lui, iar în „Infernul” şi forma diatribei 
împotriva celor care au răpit libertatea FlorenŃei, au contribuit la 
decadenŃa moravurilor şi l-au exilat pe poet. 

„Divina comedie” – moment de tranziŃie spre Renaştere. 
MăreŃia lui Dante constă şi în faptul că ilustrul poet îşi 

depăşeşte epoca. Om al Evului Mediu, legat de cultura, de concepŃiile 
acestei perioade istorice, Dante Alighieri o depăşeşte, prevestind 
Renaşterea, prin multiple aspecte ale scrisului său. 

Literatura medievală micşora dimensiunile personalităŃii 
umane o reducea schematic la câteva trăsături, o utiliza adesea doar ca 
alegorie abstractă a unor idei filozofice sau teologice. Omul apare 
plenar în personajele bine individualizate şi fremătând de viaŃă ale 
„Divinei comedii”. Omul dantesc este stăpânit de pasiuni care trec 
dincolo de moarte, dispreŃuind-o şi chiar negând-o: dragostea 
Francescăi de Remini, demnitatea umană a lui Farinata degli Uberti, 
setea de cunoaştere a lui Ulise, dar cea mai complexă personalitate a 
poemului este Dante însuşi. Nimic din ce este omenesc nu-i este 
străin: iubirea pătimaşă, patriotismul înflăcărat, ura răzbunătoare, 
frica, îndoiala, duioşia, zâmbetul şi seninătatea înŃelepciunii. 
Natura pătrunde în opera lui Dante ca şi în aceea a contemporanului 
său, pictorul Giotto. Peisajele cele mai diverse, văzute în diferite 
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anotimpuri, florile şi animalele îmbogăŃesc „Divina Comedie”, având 
funcŃii poetice precise. 
Dante este un precursor al Renaşterii şi prin admiraŃia pe care o arată 
figurilor de seamă ale AntichităŃii: poeŃii (Homer şi HoraŃiu), filozofi 
(Platon, Aristotel), eroi (Hector, Enea) pe care îi pune alături de 
personaŃele biblice: pe Traian de exemplu îl aşează în Paradis pentru 
spiritul său de dreptate. 
Deşi pătruns de credinŃa creştină, Dante îşi manifestă puternic 
sentimentele anticlericale, condamnând la chinurile Infernului 
călugării zgârciŃi şi risipitori sau papii corupŃi. 
Dar mai mult decât sinteză a Evului Mediu şi prevestire a Renaşterii, 
„Divina comedie” se impune ca operă poetică, creaŃie mereu vie prin 
valorile umane pe care le afirmă şi prin excepŃionala sa expresie 
artistică. 
 
 
INUTILITATEA INVATAMANTULUI BIROCRATIC 
                                        Prof. Corcodel  Maria Mirabela 

 
 Nu scriu acest articol din perspectiva unui critic ci mai 
degrabă a unui gazetar cu o experienŃă minimă în domeniul educaŃiei. 
„Criticul este din fire transparent, artistul este din fire refractar. EsenŃa 
criticului este de a fi flexibil la impresiile poeŃilor, esenŃa poetului 
este de a fi inflexibil în propria sa impresie.  
 De aceea criticul trebuie să fie mai ales nepărtinitor, artistul nu 
poate fi decât părtinitor”(Titu Maiorescu, Critice, vol. I, Ed. Minerva, 
Bucureşti 1908, p. 66) 
 Critica este a scriitorilor consacraŃi cu renume iar noi în 
debutul nostru publicistic facem doar simple constatări reverenŃioase 
şi banale în acelaşi timp. Acestea au intenŃia de pragmatiza legal 
proiectele de lege în domeniul educaŃiei şi de a completa lacunele 
existente momentan. 
 E cunoscut de toată lumea în ce direcŃie merge învăŃământul 
românesc. Dureros este că oamenii de iniŃiativă sunt consideraŃi 
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răufăcătorii sistemului şi diletanŃi în cele ale educaŃiei. De câte ori se 
discută în consiliile profesorale despre rolul nefast al birocraŃiei în 
progresul educaŃional, se răspunde evaziv că trebuie să ne  consolăm 
cu ideea că „peştele de la cap se împute” şi că altele sunt priorităŃile 
învăŃământului românesc. Nu cumva cei ce lasă să treacă timpul sunt 
adevăraŃii uneltitorii ai progresului educaŃional ?  Preocuparea mai 
asiduă de motivaŃiile elevilor decât pentru acumularea unor punctaje 
ireale care scot în evidenŃă un progres virtual doar pe hârtii, n-ar face 
parte din fişa de lucru a profesorilor? Noi facem sistemul şi el nu 
moare înainte de căderea ultimei persoane cu alte cuvinte „nu sunt 
pierdute decât acele bătălii care n-au fost începute niciodată”. (Mircea 
Eliade). Şi pentru că de cele mai multe ori istoria se repetă iată ce 
spunea Nicolae Iorga într-un articol de presă: 
     „Pentru aceasta, în afară de ce strecoară o şcoală care toată nu face 
decât să cultive forŃa şi să încurajeze violenŃa şi de ce se poate culege 
dintr-o publicistică de continuă iritare, se cere o atentă şi răbdătoare 
operă de autoeducare a generaŃiei actuale, care apoi să facă tot 
posibilul pentru ca urmaşii să fie crescuŃi în acest spirit.”( NICOLAE  
IORGA, SFATURI  PE  ÎNTUNERIC, Ed Militară, BUC 1977 pag 
23). Şi dacă cei mai mulŃi se lasă pradă sistemului măcar noi cei tineri 
care avem viitorul deocamdată sumbru, să ne solidarizăm pentru a 
îndrepta ce se mai poate, înainte ca elevii şi studenŃii să răzbune 
incompetenŃa şi ignoranŃa unora din cadrele didactice. Un exemplu 
concret este iniŃiativa unor tineri profesori din judeŃul Gorj care sunt 
fondatorii filialei sindicale F.E.N, sindicat existent din 1990 dar care 
din motive birocratice n-a putut face concurenŃă unicului sindicat 
gorjean din învăŃământ, F.S.L.I. Nu vă pot spune cum a fost privită 
această iniŃiativă că din nefericire nu am acea fire transparentă şi 
nepărtinitoare caracteristică unui critic. Tot ceea ce pot spune este că 
membrii fondatori sunt printre profesorii cu iniŃiativă şi o voinŃă 
irevocabilă de a restructura învăŃământul românesc. 
 Ei nu se împotrivesc sistemului ci dimpotrivă îşi fac datoria 
aşa cum ar trebui să o facă fiecare instituŃie în parte pentru 
dezvoltarea pe toate categoriile de domenii căci „fiecare, în afară de 
optimismul sau pesimismul obişnuit, are de făcut un singur lucru: 
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datoria lui, datoria lui întreagă,  orice s-ar alege de dânsul după ce şi-a 
făcut datoria, pentru că nu interesează acel care-şi face datoria, ci 
interesează datoria care s-a făcut.”(op. cit., pag 5) 
  Nu mai vorbim însă de cei mai mulŃi dintre profesori care Ńin 
mai mult la dezmăŃul lor trupesc fiind uşor cumpăraŃi „pe bani grei şi 
vânduŃi pe nimic” şi care orbecăie într-o viziune falsă asupra a ceea ce 
fac, zic ei bine, dar superficial, după o morală autentică. Vasile cel 
Mare, sfântul ortodoxiei critică aspru imoralitatea lor zicând că:  
„Oamenii s-au dedat prea mult grijilor vieŃii şi sunt asemenea 
păsărilor sătule, care în zadar mai au aripi, căci se târăsc pe pământ 
laolaltă cu dobitoacele.” Evident că aceste slăbiciuni constituie cauza 
principală a incompetenŃei profesionale şi că lipsa moralităŃii relevă 
un învăŃământ decadent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGAZIN CRITIC                                                    OCTOMBRIE 2008                 
 

 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT 
 
I. Politică 
 
1. Care este ultimul popor migrator din România? 
- Moldovenii, că au invadat toate provinciile. 
 

*** 
 
2. - De ce pedepseşte aspru statul român hoŃii de buzunare? 
-..? 
- Deoarece nu suportă concurenŃa! 

 
*** 

II. Unguri 
 
3.     CLASA DE MAGHIARI LA ORA DE ROMÂNĂ 
-GYURY, SPUNE, TE ROG, O PROPOZIłIE 
-DUMINICĂ ME DUC LA PEDURE 
-GYURY DRAGĂ, DA NU-I BINE 
-ATUNCI NU ME DUC. 
 

*** 
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4. Cum numără ungurii perechile la poker: 
O popă, două pope. 
 

GLUME 
 

Un inginer stă pe un pod şi aruncă cărămizi în apă. Se apropie altul şi 
îl întreabă: 

- De ce arunci cărămizi în apă? 
Acela răspunde: 

- Încerc să înŃeleg... 
- Ce să înŃelegi? 

- De ce o cărămidă pătrată, face cercurile în apă... rotunde? 
 

*** 
 
 

 
Un bâlbâit vine la doctor. 

- Va bâlbâiŃi întotdeauna aşa ? 
- N-nu, ddocc-ctore, dd-doarr c-cand v-vor-besc. 

 
*** 

 
Un iepure se duce la farmacie si spune: 

- Doamna, aveŃi morcovi? 
- Nu. Aici este o farmacie, nu avem morcovi. 

Iepurele pleacă. 
A doua zi: 

- Doamna, aveŃi morcovi? 
- Nu. ÎnŃelege că nu avem morcovi la farmacie. 

A treia zi: 
- Doamna, aveŃi morcovi? 

- M-ai înnebunit. Ia treci în locul meu să vedem dacă îŃi convine să te 
bat la cap. 

- Bine, spune iepurele. 
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Farmacista spune: 
- Domnule, aveŃi morcovi? 

Şi iepurele zice: 
- AveŃi reŃeta? 

 
*** 

 
ŞtiaŃi că… 

 
Politic 

1. India. Indira Ghandi a fost fiica a unui prim ministru, mama a 
unui prim ministru şi ea însăşi prim ministru. 

 
Casnic 

2. Aerul din interiorul casei este de obicei de 2 până la 5 ori mai 
poluat decât cel din exterior (şi poate ajunge până la 10 ori), 
conform AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Înconjurător din 

Statele Unite. 
 

Animale 
3. Limba Balenei Albastre cântăreşte mai mult decât un elefant. 

 
4 Cel mai mare ochi este cel al caracatiŃei. Diametrul lui ajunge 

la 40-50 cm. 
 

5. Cât cântăresc creierele animalelor? 
Hamster - 1.4g 
BufniŃa - 2.2g 
VeveriŃa - 7.6g 
Aligator - 8.4g 
Iepure - 10-13g 
Marmota - 17g 

Pisica - 30g 
Rechin - 32g 
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Oaie - 140 g 
Jaguar - 157g 
Porc - 180 g 

Tigru - 263.5 g 
Cimpanzeu - 420g 
Vaca - 425 - 458g 
Gorila - 465 - 540g 

6. Pinguinii pot sări la o înălŃime de până la 1,8 metri. 
 

7. Mamiferul cu cea mai mare temperatură constantă a corpului 
este lupul, cu 42 grade celsius. 

 
REBUS 

 
 

 

R       …   

o      … 
   

 … 
  … C    … 

A     … A    

 … 
  … E     

I      … 
   

   … A      

… 
 …   … 

  … 
 

R      … 
   

C          



MAGAZIN CRITIC                                                    OCTOMBRIE 2008                 
 

 23

 
ORIZONTAL 
Jucator al nationalei Portugaliei si al clubului englez Manchester 
United, nacut la 5 feb. 1985 in Maderia- a treia nota muzicala; 
Campioana europeana in 1988- final la jocul de sah- 
satuc  izolat de sat!….- limpede deslusit 
Club de fotbal din Birminham fondat in martie 1874,… Villa - 
salcam; 
Crema, alifie – pasare rapitoare cu corp zvelt , ciocul scurt si foarte 
incovoiat; 
Nesigur, confuz, indoielnic - cap de doberman! 
Taior fara maneci! – jucator al clubului Corvinul Hunedoara si 
Dinamo Bucuresti, a jucat pentru echipa nationala a Romaniei la 
Campionatul Mondial din 1990(Ioan); 
Oliviu Dragnea – Marius Niculae 
Jucator cluburilor Dinamo Bucuresti, Standard Liege si Rapid 
Bucuresti(Mircea) – a aparea; 
Fost jucator al Universitatii Craiova, a evoluat si in Spania la Real 
Sociedad, Villarroall CF si Getafe CF. 
 
VERTICAL 
Nationala de fotbal care s-a calificat in sferturile de finala la 
Campionatul Mondial din 1944 fiind invinsa la Suedia  la lovituri de 
departajare – Razvan Coscis; 
Vas de lut- Tara din Africa de Vest, fara iesire la mare; 
Club de fotbal din Brazilia fondat in aprilie 1901 -  Afirmatie; 
Cablu care intareste anumiti stalpi, constructii inalte- Olimpiada 
Natioanala de informatica; 
Cald fara comparatie! – instalatie de transmitere si receptie a sunetelor 
cu ajutorul undelor electromagnetice; 
Stramosii nostrii(sing.) – Ethiopian Television Network  
Maimuta arboricola din Sud –Estul Asiei, cu mainele lungi, albe – 
Dayro Moreno; 
Adversara a Romaniei in preliminariile Campionatului Mondial din 
2006 din Germania 
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Cursa atletica desfasurata pe o lungime de circa 42 km -  Vali Negru; 
Speteaza (Parte mai înaltă a unui scaun). 

 

 

Butisanu  Adrian 
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III. RETROSPECTIV Ă LUNARĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-20 august 2008 Festivalul InternaŃional de Folclor 
 
 

 
 
 
 Sărbătoarea continuă pentru 
gorjeni care găzduiesc Festivalul 
InternaŃional de Folclor, ediŃia IX. 
Concomitent cu această sărbătoare în 
oraş are loc Târgul Meşterilor 
Populari unde sunt prezenŃi sute de 
participanŃi din Ńară şi de peste hotare.  
 După un marş demonstrativ pe 

străzile centrale ale oraşului, festivitatea de deschidere a festivalului 
se face de către autorităŃile locale, printre care primarul Florin 
Cârciumaru, prefectul şi subprefectul Municipiului Târgu-Jiu. Ca 
invitat oficial pentru prezentare şi moderare a spectacolului amintim 
pe Gabriela Rusu Păsărin de la Radio Craiova şi profesor universitar 
la Facultatea de Litere din Craiova. łările participante la acest 
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festival: Polonia, Macedonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, au îmbogăŃit 
programul cu dansuri şi obiceiuri specific naŃionale dar nu s-au ridicat 
la nivelul dansurilor noastre. Programul de deschidere a acestor 
dansuri l-a făcut  Ńara noastră cu Ansamblul Doina Gorjului, care au 
executat dansuri din mai multe regiuni ale Ńării la care s-au adăugat 
grupuri de neprofesionişti din Târgu – Cărbuneşti, Turceni ş.a. toate 
din judeŃul Gorj care au uimit cu frumuseŃea dansurilor regionale. Un 
amănunt îngrijorător este însă numărul mic al Ńărilor participante 
comparativ cu cel al ediŃiei precedente. Acest lucru a dus la lipsa 
concurenŃei şi a emoŃiilor participanŃilor precum şi la existenŃa unui 
program încărcat. 
 
 

C.I 
 

01.09.2008  Mitropolia Olteniei pune mare preŃ pe 
bisericile de lemn din judeŃul Gorj 

 
 Bisericile de lemn din judeŃul Gorj au reprezentat tema unui 
simpozion organizat sâmbătă la Mănăstirea Tismana. AcŃiunea a făcut 
parte din proiectul „Bisericile de lemn din judeŃul Gorj - tezaur de 
arhitectură şi iconografie românească”, finanŃat cu sprijinul 
AdministraŃiei Fondului Cultural NaŃional şi implementat de FundaŃia 
„Cuvântul care zideşte”. În urma acestui proiect s-au editat 200 de 
albume în care au fost ilustrate 80 de lăcaşe de cult din lemn de pe 
raza judeŃului Gorj, s-au realizat un site web şi un scurt film 
documentar pentru a reflecta atât starea precară de conservare a 
lăcaşului de cult, cât şi calitatea artistică a reprezentării iconografice. 
La această manifestare a luat parte şi ÎnaltpreasfinŃitul Irineu, 
Mitropolitul Olteniei, alături de profesori, arhitecŃi şi critici de artă 
din întreaga Ńară. 
 
 



MAGAZIN CRITIC                                                    OCTOMBRIE 2008                 
 

 27

9. 09.2008   Termocentrala Rovinari, o enigmă a 
gorjului 
 
 Cum pot să dispară dintr-o instituŃie a statului, păzită de o 
firmă ce aparŃine unui fost SRI-ist  31 de tone de Ńeavă de alamă, fără 
ca cineva să observe acest lucru?! Pare că atunci când vine vorba de 
tonele de alamă, Termocentrala Rovinari devine o enigmă a Gorjului 
unde dispar inexplicabil anumite lucruri, de această dată fiind vorba 
de metalul numit alamă. Aşadar, o sarcină grea şi pentru anchetatori, 
care, în final, vor trebui să explice modul de operare şi cine se face 
vinovat pentru acest furt. Până atunci, directorul general al 
Complexului Energetic Rovinari, LaurenŃiu Ciurel a confirmat 
informaŃia şi, mai mult, crede că dispariŃia a fost pusă la cale în 
complicitate cu angajaŃii termocentralei şi ai firmei de pază.(apud 
Impact în Gorj)  
 

08.09.2008 “Naşterea maicii Domnului” sărbătorit ă 
tradi Ńional inclusiv la Parohia Rovinari 

 
 PuŃini dar suficienŃi oameni au fost prezenŃi la Sf. Biserică în 
oraşul Rovinari pentru timpurile “mondene”. Dar şi din cei prezenŃi, 
puŃini înŃeleg rolul bisericii în promovarea credinŃei creştine. Din 
nefericire cu certitudine afirm ignoranŃa “celor mulŃi” faŃă de 
învăŃătura autentică propovăduită de preoŃii din biserică şi obedienŃa 
cu care invocă o credinŃă subiectivă şi precară. Dar „pentru doi sau 
trei care sunt prezenŃi acolo” Dumnezeu are o mare toleranŃă şi anume 
încrederea în pocăinŃa acestora.  
 
 
11.09.2008 Încep şcolile dar nu şi educaŃia 
 
 Se apropie începerea anului şcolar, multe şcoli sunt încă 
neacreditate pentru funcŃionare. Profesorii sunt foarte nemulŃumiŃi 
pentru lipsa de respect a guvernului care a confirmat fără 



MAGAZIN CRITIC                                                    OCTOMBRIE 2008                 
 

 28

menajamente că mărirea de 50% este doar o utopie în condiŃiile în 
care economia naŃională se află într-un mare colaps după alegerile 
locale din vara aceasta. Şi în plus profesorilor le-a tot crescut salariile 
aşa că anul acesta mai iau o pauză, afirmă domnia sa. Îmi aduc aminte 
cu puŃin înainte de vacanŃa de vară când ni s-au dat de pomană nişte 
tichete cadou, le-am zis colegilor ironic: „BucuraŃi-vă de aste tichete 
că după alegeri nu veŃi mai avea parte de tichetele promise.” Vă poate 
confirma un profesor debutant de ce mărire a avut el parte după 5 ani 
de vechime în învăŃământ cu definitivatul. De la 540 lei(5.400.000) 
încadrare pe anul 2003 astăzi are nu mai mult de 900 lei. Aşa sunt 
respectaŃi în România tinerii profesori debutanŃi cu titulatura pentru 
cei ce cred că ni se acordă o mare atenŃie în ultimii ani ? Un profesor 
titular debutant are salariu de încadrare cu puŃin peste 800 lei. AtenŃie! 
Se spune că anul acesta am avut parte de o mărire de 22%. O 
întrebare: Să-mi spună mie cei din tagma celor intelectuali cu cât 
muncesc mai mult ca noi de au salarii de peste 4000 lei, nu mai 
vorbim de banii necontabilizaŃi de care au parte. Dragi români, mi-am 
dorit egalitate, libertate, democraŃie la revoluŃie, nu birocraŃie, 
oligarhie, cu alte cuvinte anarhie. Am observat că PSD-iştii se luptă 
pentru mărirea pensiilor. De ce nu au aceeaşi atitudine şi pentru 
mărirea salariilor. Nu cumva partidul trebuie să iese la pensie ? VreŃi 
învăŃământ de calitate, copii educaŃi, cultivaŃi, morali. Tot românul 
poate vrea asta dar poate nu vrea U.E - ul . Nu cumva se doreşte 
spălarea creierului uman printr-o educaŃie la normă şi fără concurenŃă 
? 
 

C. I. 
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IV. DIALOG CU CITITORII  
 
 
1. By: MAGAZIN CRITIC  on iulie 31, 2008  
at 9:06 am 
 
 
 Prea multe vreŃi să ştiŃi de la vârsta asta. De veŃi ajunge la 
vârsta maturităŃii intelectuale şi dacă vă recunoaşteŃi neputinŃa 
cunoaşterii veŃi zice din tot sufletul “Ştiu un singur lucru. Că nu ştiu 
nimic.” Important în orice scriere este “duhul” şi nu litera. Ăsta e 
sensul discuŃiilor şi cercetărilor de atâtea veacuri… 
 
 
2. By: fantasia on iulie 31, 2008  
at 2:35 pm 
 
 Vârsta mea sau a noastră nu este o culpa de care să ne 
jenăm;nu este în sine o culpa iar întrebările noastre nu pot fi vinovate 
din câte am înŃeles eu şi din materialele prezentate s-ar putea ca 
religia să acopere frumos minciuni adânci sensul discuŃiilor speram să 
fie adevărul, nu iluzia ce se ascunde în spatele literelor, duhul despre 
care vorbiŃi să fie cel al adevărului dovedit şi nu al adevărului 
închipuit. Cu tot respectul 
 
 
3. By: Marius Ş. on iulie 31, 2008  
at 8:10 pm 
 
Dumnezeu nu poate fi o ecuaŃie ce se rezolvă matematic. A fost, este 
şi va rămâne o necunoscută indiferent de controversele ce se dezvoltă 
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pe seama Lui. Va oscila tot timpul între plăsmuire a omului şi adevăr 
mai presus de orice adevăruri. “Problema” cu Isus trebuie analizată şi 
istoric şi trebuie pusă în termenii dovezilor pe care le avem. A 
abandona prejudecăŃile în acest demers, face posibilă conturarea 
adevărului. 
 
 
4. By: MAGAZIN CRITIC  on august 5, 2008  
at 2:44 pm 
 
Minciunile le spun vrăşmaşii şi frustraŃii creştinismului. Cât despre 
adevărul dovedit sau închipuit asta Ńine de înŃelepciunea fiecăruia 
dintre noi pentru al recunoaşte. Explică-mi te rog ce pierd eu că sunt 
“Toma necredinciosul” ca şi tine? Ce rău mi-a făcut mie creştinismul 
afară de faptul că m-a împiedicat să fiu imoral ? “Dacă Dumnezeu nu 
există n-am pierdut nimic, ba, dimpotrivă mi-a rămas o morală care 
mi-aduce liniştea sufletească dar dacă Dumnezeu există tu ai pierdut 
totul.” 
 
5. By: Marius Ş. on august 16, 2008  
at 12:03 pm 
 
InstituŃiile religiilor operează de când se ştie cu manipularea pentru 
satisfacerea unor interese prestabilite. În acelaşi sens comun găsesc şi 
invocarea Pariului lui Pascal. E inutil să amintim că dacă creştinismul 
e fals întemeiat noi am trăit de milenii în minciuna unei iluzii? 
Bănuiam ca nu. 
Nimeni nu pune la îndoială existenta lui Dumnezeu; se pune sub 
semnul întrebării existenta lui Dumnezeu în forma prezentată de 
religiile tradiŃionale. În condiŃiile date, cine ar fi interesat să interzică 
o cercetare atentă a întemeierii religiei? “Crede si nu cerceta” nu 
interzice dezvoltarea omului pe axa verticala a Chipului si 
Asemănării? 
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6. By: Mirabeau on august 30, 2008  
at 11:52 am 
 
Paradoxal domn profesor este ca aŃi evitat subiectul. Mie mi-ar fi 
plăcut ca domnul Marius S. să mai rămână pe acest blog şi sa purtăm 
discuŃii aprinse legate de tema controversată a religiei. Cred că nu 
prea interesează publicarea opiniilor în revistuŃa d-voastră cât 
interesează descoperirea or redescoperirea unor valori morale sau de 
care vor fi. 
 
 
7. By: PROF. CIOABĂ IONEL  on septembrie 1, 2008  
at 6:16 pm 
 
Îmi cer scuze dar de argumente ştiinŃifice pe acest forum nu am timp. 
Mi-aŃi pus la dispoziŃie un documentar banal în condiŃiile în care eu 
sunt profesor de istorie şi ştiu prea bine ce înseamnă susŃinerea unei 
opinii mai mult sau mai puŃin autentice. Iisus e mult mai mult decât 
toată documentaŃia istorică…Aceasta dezbină pe cei superficiali şi 
preocupaŃi doar de argumente profane…Un adevărat cercetător acela 
care a studiat cel puŃin P.S.B-urile (peste 82 volume) principalele 
scrieri începând cu secolul II. d.Hr. şi istoria dar nu cum o prezintă 
doar scrierile apocrife. Când veŃi citi toate astea atunci vă veŃi 
convinge de autenticitatea lui Iisus. Păcăliciul acela din reportaj nu 
este decât un semidoct care suferă de anonimat. Ori ştiinŃa nu 
înseamnă a face orice declaraŃii doar în ideea de a scăpa de sărăcie.. 
Nu mai fiŃi superficială vă rog.. Repet, Ńin neapărat să ne cunoaştem şi 
să purtăm astfel de discuŃii faŃă către faŃă întrucât eu nu sunt un om al 
internetului şi nu am timp de subiecte epuizate de zeci de ani de care 
intelectualii le-au pus capăt de mult. Acest blog l-am creat pentru 
sugestii şi cei care vor să publice la revista noastră. MulŃumesc pentru 
înŃelegere. 
 
8. By: Marius Ş on septembrie 2, 2008  
at 11:36 pm 
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AutosuficienŃa de care daŃi dovadă în a emite felurite etichetări, e o 
piedica în a aborda şi raŃional problematica invocată. “Păcăliciul” de 
care vorbiŃi, o avea şi el ceva studii, doar nu întâmplător a ajuns 
consilier papal. Trecând peste acest insignifiant amănunt, eu am 
reŃinut că s-au formulat anumite interogaŃii legate de întemeierea 
creştinismului, întrebări la care biblioteci de PSB-uri (secolul al II-
lea??? glumiŃi pesemne) nu vor reuşi să le satisfacă răspunsurile. A ne 
simŃi lezaŃi în mod reflex, Ńine de un mod pătimaş, orbitor de a ne 
apăra prejudecăŃile. Nimeni nu a cerut argumente ştiinŃifice în sensul 
depreciativ pe care l-aŃi prezentat, manipulând discuŃia potrivit acelei 
idei a “opiumului popoarelor”. Voiam un minim argumentativ care să 
nu ne plaseze tot în dimensiunea basmului, fie el şi cult. Nu despre 
Greuceanu încercam să vorbim, ci despre întreaga întemeiere cristică 
a religiei dominante din Ńara noastră. Nu văd de ce e necesară 
comunicarea “face to face” în condiŃiile în care poate nu toŃi 
dispunem de timpul necesar, optim al zilei. Mai mult decât atât, ceea 
ce este scris rămâne, astfel că putem reflecta asupra ideilor emise. Ok, 
am înŃeles greşit rolul acestui blog şi, în consecinŃă, eu mă voi retrage. 
Acum am intervenit pentru ca aŃi formulat un răspuns divagat, 
tendenŃios, jignitor la adresa doamnei/domnişoarei Mirabeau. Orice 
întrebare, orice mirare este profund întemeiată. Nu aveŃi competenta 
necesară să catalogaŃi drept “superficial” un demers care Ńine de 
frământările interioare ale celorlalŃi. Cât despre profesia istorică… 
abandonaŃi ideea, reacŃiile dumneavoastră nu sunt decât comun-
patetice, nepunctuale, apărându-vă “sărăcia, şi nevoile…”. 
Gândind în context, după toate cele spuse, reevaluaŃi-vă poziŃia legată 
de scopul revistei şi de motto-ul propagandistic ales. Să va fie de 
bine! 

 
9. By: MAGAZINCRITIC  on septembrie 3, 2008  
at 11:04 pm 
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 Încă o dată îmi cer scuze pentru suprficialitatea cu care v-am 
tratat. Asta nu din cauza incompetenŃei sau a ignoranŃei ci din două 
motive întemeiate: 
1. Am impresia că mă cunoaşteŃi şi îmi testaŃi inteligenŃa, 
2. Lipsa timpului disponibil. 
Vă propun un lucru: Dacă lipsa timpului nu vă permite o discuŃie faŃă 
către faŃă atunci să aveŃi răbdare ca la eventualele întrebări care mi le 
ve-Ńi adresa să aşteptaŃi mai mult timp, în care voi reuşi să compun 
chiar studii. În această situaŃie mă veŃi antrena într-o muncă eficientă 
mai ales că intenŃionez să mă înscriu la doctorat şi-mi va fi foarte util. 
Vă rog să nu renunŃaŃi la a mai purta aceste discuŃii pe blogdacă nu 
aveŃi posibilitatea de a ne întâlni . Am mare nevoie de dumneavoastră. 
Promit că îmi voi face timp pentru a răspunde la nivelul maxim al 
capacităŃii mele intelectuale întrebărilor dumneavoastră. MulŃumesc 
anticipat 
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V. ANUNłURI  PUBLICITARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Revista noastră caută colaboratori pentru distribuŃie. RelaŃii la 
sediul redacŃiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Biserica Ortodoxă „Constantin şi Elena”, din 
oraşul Rovinari, JudeŃul Gorj face apel la creştinii 
bisericii ortodoxe pentru sprijinirea financiară a 
picturii care din această toamnă urmează a se începe.  
 

 RelaŃii la:  Pr. Paroh. Drăghici Ştefan şi Pr. Ionel 
Cioabă 



MAGAZIN CRITIC                                                    OCTOMBRIE 2008                 
 

 35

 
 
 
 
 

RECOMADĂRI CĂRłI 
 

        
 

1. Despre problemele tinerilor 
                                                                                    Editura: Egumenita,  

An apariŃie: 2008   
                                                                                            

PreŃ :  9,00 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             2. Atlasul Greciei Antice 
                                                       

                                                                          Editura: Aquila93, An 
apariŃie:  

                                                                                                                 2004             
PreŃ: 63,61 lei 

 
            
 
 
 
 
 



MAGAZIN CRITIC                                                    OCTOMBRIE 2008                 
 

 36

 
 
 
 
 
 
 Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, Office XP, şi 
semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: magazincritic@yahoo.com, până la data 
de 15 a fiecărei luni. Tehnoredactarea se va face cu font arial, corp 10 - 12, pagină format A5, 
folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate aparŃine în exclusivitate autorilor. 
O echipă redacŃională va selecta articolele în vederea publicării acestora. AtenŃie la plagiat! 

* Reguli minime de tehnoredactare: 
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, semnul 

întrebării, nu se pune spaŃiu. SpaŃiul se va pune după aceste semne de punctuaŃie, precum şi 
înainte de deschiderea unei paranteze. 
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