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I. EDITORIAL   
 

  
 Chiar dacǎ „nu există nici o societate în care regulile să fie 
automatizat respectate”1, totuşi un minim de moralǎ trebuie sǎ fie, pentru a 
asigura nu numai progresul economic ci şi unul civilizator.  
   Deasemeni, „au fost epoci în dezvoltarea sufletului românesc în care 
gânduri mari nu s-au putut răspândi pentru că nu s-a găsit nimeni să 
cheltuiască pentru tipar şi în care, pentru aceeaşi osândă de a rămânea în 
manuscris şi până astăzi, lecŃii folositoare de bună limbă românească nu s-au 
putut îndrepta către cei cari, prinşi de falsele mode, greşeau în alcătuirea 
formei”2, ceea ce putem observa şi astǎzi. Se mai poate ridica pentru noi 
românii un conducǎtor precum łepeş sau Ştefan cel Mare care îmbinau 
convenabil cultura cu politica? Petre łuŃea descria vulgar dar realist cǎ׃ 
 „(Vlad Tepeş) are meritul de a fi pus pe tronul Moldovei pe cel mai 
mare voievod român, pe Ştefan cel Mare. Cu armele! Are meritul cǎ l-a şi 
bǎtut. Şi are mai ales meritul cǎ a coborît morala absolutǎ prin Ńepele puse în 
cur la nivel absolut. Dormeai cu punga de aur la cap şi Ńi-era fricǎ sǎ n-o furi 
tu de la tine. Ăsta-i voivod absolut, Vlad Tepeş. Pǎi fǎrǎ asta istoria 
românilor e o pajişte cu miei!”3 

 
 

 
C.I. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 GERGES BALANDIER, ANTROPOLOGIE POLITICĂ, ED.”Amarcord” ORADEA 1998, p.  111 
2 NICOLAE  IORGA, SFATURI  PE  ÎNTUNERIC, Ed Militară, BUC 1977, p.84 
3 PETRE łUłEA, CUGETĂRI MEMORABILE, p. 26 
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II. ARTICOLE ŞI STUDII 
  
  
  
  

ISTORIA ŞI PATRI(H)OłII 
 

Prof. RaŃ Jana -Daniela 
 

 
 Într-o primăvară bântuită de o criză generală (economică, socială, 
morală ),clasa politica uninominal aleasă încearcă să răzbată la lumină tăind 
în dreapta şi stânga sporuri, procente, salarii şi punând aşa „puŃintel” câte 
ceva la „MICUłELE” lor indemnizaŃii de demnitari aleşi pe sprânceană. 
 Şi pentru ca o criză fără restructurare nu e criză, guvernul PDL-PSD 
cu ale sale ministere pe baza algoritmului împărŃite s-au pus pe treabă 
(foarte) mare ! 
 Deunăzi doamna ministreasă din capu’ educaŃiei şi-a zis că ar fi bine 
să mai tăiem pe lângă sporuri şi nişte ore la discipline „atent” selecŃionate. 
Aşa se face că disciplina istorie o să cam dispară de la liceele cu profil 
tehnic! 
 Deh ce să-i faci, să poată  bietul licean răzbate prin circuite integrale 
fără să-i stea gându la etnogeneză, evul mediu sau politica de cruciadă a 
voievozilor! La noi „sunt codrii verzi de brad” şi patriotismul e în floare, tot 
românul, fie el şi cel mai mare ignorant îşi iubeşte Ńara, trecutul, are o 
conştiinŃă naŃională! 
 Zău, ce să ne mai cramponăm de nişte ore de istorie inutile, tinerii 
noştri internauŃi manifestă un drag de Ńărişoara lor încât ori de câte ori li se 
iveşte prilejul ar da o fugă permanentă până în Canada sau dacă nu se poate 
măcar în Italia sau Spania! 

Europa ne primeşte cu suficient dispreŃ, cu o politică protecŃionistă 
anti „rromâni” şi ne asociază cu o populaŃie pe care soarele stepelor nord 
pontice i-a mângâiat atunci când legaŃi de şaua hoardelor lui Gingis Han au 
poposit pe meleagurile româneşti. 

La ce e bună istoria pentru tinerii noştri fără Ńel, fără identitate ce se 
zbat în cotidian între calculator şi barul de la colŃul şcolii? 

Doamna ministru Andronescu consideră probabil că patriotismul şi 
identitatea naŃională sunt însuşiri înăscute ale românilor, că nu mai e să fie 
cultivate inutil la câteva ore de istorie plictisitoare pentru viitori sculeri-
matriŃeri. 

În acest timp minoritatea maghiară din România luptă pentru visata 
autonomie în secuime, jură credinŃă naŃiunii maghiare, şi elogiază şi 
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trâmbiŃează peste tot trecutul istoric al „Ungarei Sfântului Ştefan”, ai noştri 
ministeriabili se chinuie cumplit în a distruge ceea ce generaŃii de români 
patrioŃi, de secole au clădit: o naŃiune ce a luptat la intersecŃia marilor puteri 
vecine, să se afirme.        

Nu ignorarea trecutului ne asigură un viitor fără griji ci preŃuirea şi 
respectarea  valorilor, tradiŃiilor civiliza Ńiei şi culturii româneşti.  

Istoria este ştiinŃa pe care toate popoarele lumii o cultivă şi îi acordă 
respectul cuvenit, numai noi, românii „născuŃi în zodia lupului” ne lăsăm 
amăgiŃi de o mână de parveniŃi politici pentru care socialismul şi marxism-
leninismul este vectorul director. 

Politica „pesedeilor” din fruntea educaŃiei, nu este una care să 
încurajeze valorile autentice ale poporului român, tinerii noştri nu o să ştie 
care este diferenŃa dintre un popor şi o populaŃie, dintre autentic şi kich, 
tradiŃie şi imitaŃie… 

Şi dacă suntem la capitolul politică şi educaŃie, nu vi se pare că este un 
antagonism între PSD şi istorie? Istoria consemnează, păstrează şi cerne prin 
sita timpului adevărul de minciună şi tocmai acesta nu este interesul 
neocomuniştilor cu dosare grele ce parcă s-au volatizat. 

Pentru binele nostru ca popor ar trebui să investim educaŃie, dragoste, 
încredere în generaŃia tinerilor de azi, pentru ca mâine să nu ne zbatem ca azi 
în anonimat valoric, veşnici migratori pe alte meleaguri. 

 

     
   Copilărie…                                                        

 
Vii ca o floare; 
Pleci−ca frunzele toamnei− 
Departe de soare, 
La rădăcina crizantemei. 
 
Renaşti ca frunzele 
Sub mâna primăverii. 
O dată aduci zînele 
În asprul cerc al vieŃii. 
 

Carcalicea Anca  
Liceul de Muzica si Arte Plastice "C-tin Brailoiu",Tg.Jiu 
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Mai este desenul animat o formă de cultură? 
 

  
Cui nu îi zboară niciodată gândurile spre copilărie? Eu adesea îmi 

amintesc acea perioadă în care poveştile nu au luat viaŃă doar în imaginaŃia 
mea, ci şi pe ecranul televizorului, prin intermediul unor producŃii de o 
valoare artistică incontestabilă, desenele animate. Cred că oricine schiŃează 
un zâmbet când îşi aminteşte de simpaticii Tom şi Jerry, Looney Tunes sau 
strălucitoarea lume Disney. Aceste lucrări pot fi considerate nişte reuşite ale 
cinematografiei dacă înŃelegem că naivitatea lor este doar aparentă. 

De-a lungul timpului, unele dintre cele mai cunoscute desene animate 
au fost cenzurate, respectiv criticate din cauza unor mesaje rasiste, de aici 
derivând naivitatea aparentă despre care vorbeam.Eu sunt convinsă că acele 
creaŃii nu erau nici pe departe atât de nocive în comparaŃie cu ceea ce văd 
copiii la televizor în ziua de azi. 

Mă întreb de ce nu sunt atâtea revolte şi împotriva noii generaŃii de 
desene animate, care ne invadează Ńara cu produse de import, cu scop 
exclusiv comercial şi fără valoare artistică? Aceste creaŃii promovează  un 
limbaj agresiv şi atitudini violente faŃă de oameni sau animale, fapt 
demonstrat şi de un studiu CNA, care afirmă că cel mai mare procent de 
violenŃă din televiziune se găseşte în desenele animate. Posturile de 
specialitate nu se simt deranjate de aceste acuzaŃii, continuând promovarea 
negativismului în rândul copiilor de grădiniŃă. Aceste desene animate atrag 
atenŃia copiilor în direcŃii negative, spre violenŃă şi dezinteres faŃă de tot ce 
poate fi potrivit vârstei lor. În asemenea circumstanŃe nu mă miră faptul că 
văd copii de grădiniŃă jignindu-se folosind nişte cuvinte pe care nu le pot 
învăŃa din altă parte. Ar trebui să se creeze o adevărată „Renaştere”, în care 
să se redescopere valorile din domeniul animaŃiei şi să se înveŃe din ele 
pentru ca noile generaŃii de copii să cunoască valoarea artistică a producŃiilor 
cinematografice, nu aspectul comercial. CreaŃiile de azi formează oamenii de 
mâine. Şi cum vor înŃelege aceşti “omuleŃi” arta şi cultura dacă sunt privaŃi 
de ea? 

 

                                                          Carcalicea Anca  
Liceul de Muzica si Arte Plastice "C-tin Brailoiu",Tg.Jiu 
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     EMINESCU INTERZIS 

- GÂNDIREA POLITICĂ – 
 
 

Radu Mihai CRI ŞAN 
 
 

Această lucrare este finanŃată şi apare sub 
egida AsociaŃiei AcŃiunea Română. 
Toate drepturile de multiplicare, traducere, 
adaptare şi difuzare a acestei lucr ări sunt 
absolut libere (gratuite şi neîngr ădite), atât 
pentru România cât şi pentru fiecare dintre 
celelalte Ńări ale lumii.  

 
 
 

CINE ESTE MIHAI EMINESCU 
Cine este Mihai Eminescu? 

 
„DispreŃul pentru uzurparea conducerii 

de puŃinii care nu s-au ridicat măcar prin 
inteligenŃa, cultura şi munca lor”. 

Cine este Mihai Eminescu? 
„Evlavia pentru timpurile de cinste, bărbăŃie 

şi măsură”. 
Cine este Mihai Eminescu? 

„Afirmarea unităŃii româneşti eterne, groaza 
de cotropirea străină, care ucide o conştiinŃă, 

împiedică o desfăşurare, sfarmă un viitor, 
lasă fără îngrijire un trecut, pentru a da în loc 

jaf şi corupŃie, oricare ar fi numele 
cotropitorului, al celui dintâi dintre neamurile 
de cultură ori a celei din urmă plebi asiatice”. 

Nicolae Iorga 
Trei extrase din cuvântarea Ńinut ă la 16 

octombrie 1911, cu prilejul dezvelirii 
statuii lui Mihai Eminescu în Gala Ńi 
GăsiŃi textul integral al cuvântării în 

volumul: Nicolae Iorga, Eminescu, EdiŃie 
îngrijită, studiu introductiv, note şi 
bibliografie de Nicolae Iliu, Editura 
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Junimea, Iaşi, 1981, pag. 112 
 
 

reeditare a lucr ării: Radu Mihai Cri şan, 
Drumul Doinei. Arma cuvântului la Mihai Eminescu , 

Editura Tibo , Bucure şti, 2008  
 

 
 
 
 

Bădie Mihai Eminescu, 
 

 Prin cartea aceasta voiesc să te redau pe tine însuŃi Ńie. Cu 
înseşi cuvintele tale. Aşa cum le-ai încredinŃat eternităŃii prin scrisul 
tău jurnalistic. 
 Fireşte, n-o fac cu ochi cuminŃi de fată. (Precum ştiu că ai fi 
preferat.) Dar cu ochi nebatjocoritori de român. M-am străduit să 
strâng în ea ideile-axă ale gândirii tale. Politice, economice, sociale. 
Să le articulez ca sistem. Aşa încât semenii noştri să te poată 
cunoaşte. Nu pretind că am reuşit perfect. Nu dispensez pe nimeni 
de a-Ńi citi opera (publicistică, manuscrise, proză ş.a.m.d.). 
Dimpotrivă. Recomand tuturora să îŃi parcurgă scrisul în întregime. 
Să îşi formeze fiecare, cu propriul lui cap, propria-i opinie. Le 
dăruiesc, însă, materialul de faŃă. Cu dragoste creştină. Şi cu dorinŃa 
de a le fi întru folos. 

 
ÎNTRU DUMNEZEU ÎNAINTE! 

 
Bucureşti, 

9 martie 2008 
Duminica SfinŃilor 40 de Mucenici din Sevastia 

Continuare în numǎrul urmǎtor 
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TOTUL PENTRU HRISTOS! 
TESTAMENTUL POLITIC 

AL LUI 
NICOLAE IORGA 

 
Radu Mihai CRI ŞAN 

doctor în economie – specializarea «Istoria gândiri i economice» 
 

Cartea Universitar ă, 2006 

 
Această lucrare este finanŃată şi apare sub 
egida AsociaŃiei AcŃiunea Română. 
Toate drepturile de multiplicare, traducere, 
adaptare şi difuzare a acestei lucr ări sunt 
absolut libere (gratuite şi neîngr ădite), atât 
pentru România cât şi pentru fiecare dintre 
celelalte Ńări ale lumii. 
 
 
 
 
 Săgeata adevărului se înfige în tine, minciuna ce Ńi s-a aruncat 
cade în noroi la picioarele tale. 

Nicolae IORGA 
 
 

 
 

Singur Doamne, doar Tu eşti fără de păcat 
 
 După părerea mea, nu sunt nici antisemit şi nici filosemit; nici 
xenofob şi nici xenofil; nici şovin şi nici renegat. Mărturisesc, alături 
de apostoli, că «singur Doamne, doar Tu eşti fără de păcat» şi îmi 
repugnă organic atât să ridic în slăvi, cât şi să arunc anatema. Şi-
aceasta cu-atât mai mult când este vorba de personalităŃi şi de 
evenimente istorice asupra cărora am deplina conştiinŃă a 
nedesăvârşirii cunoaşterii mele. Cred nestrămutat în partea sublimă a 
sufletului fiecăruia dintre noi şi credinŃa aceasta este primul şi ultimul 
gând care m-a îndemnat să redactez această restituire morală. 
Fireşte, fiece testament politic este expresia icoanei unei spiritualităŃi. 
Această spiritualitate este amprentată, în situaŃii precum cea de faŃă, 
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inclusiv de contactul cu aspecte extrem de sensibile. Aşadar, se-
nŃelege de la sine că pertinenŃa oricărei străduinŃe restitutive în 
domeniu este condiŃionată de integrarea respectivelor aspecte în 
demersul investigativ. BineînŃeles, cu onestitate şi cuviincioşie, 
nepătimaş şi fără nici cea mai mică idee preconcepută. Este tocmai 
ceea ce m-am străduit din răsputeri să fac, este miza prezenŃei în 
lucrare a unor citate nici pe departe comode. 
Amin. 
 
 
 
 
 
 

Testamentul politic al lui Nicolae Iorga 
 
 Nu voim a fi un stat modern oarecare, de o precocitate şi 
îndrăzneală care să uimească lumea. Având conştiinŃă de ceea ce 
suntem, simŃindu-ne români mai mult decât coborâtori ai romanilor şi 
chiar decât cetăŃeni ai României, voim, în cea mai strânsă legătură cu 
tot ceea ce a fost sănătos în trecut să clădim cu mijloace româneşti 
civilizaŃia românească pentru toŃi românii. Singura chestiune care 
trebuie imediat resolvată, prin braŃele unite ale noastre e dreptul 
Românimii de a se impune ca stăpână în orice colŃ al pământului pe 
care l-a locuit, l-a fructificat prin munca ei şi l-a adăpat cu sudorile şi 
sângele ei şi al străbunilor. 
 A venit timpul să facem aici la noi politica noastră naŃională, să 
întrebuinŃăm în viaŃa noastră naŃională numai elementele naŃionale, 
să îndepărtăm pe străinul nefolositor, iar cu atât mai mult pe străinul 
pierzător, pe străinul ucigător şi pervertitor al neamului nostru. 
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REFLECłII... 

 
 Ce era istoria noastr ă? Un x. Orice document e un termen al 
membrului al doilea (+a+b+c) pân ă când suma tuturor termenilor 
ăstora va fi x/x. – dar mul Ńi din termenii afla Ńi ne fac s ă ghicim pe 
ceilal Ńi pân ă ce la sfâr şit descoperim suma concret ă pe care x o 
reprezint ă. Asta îns ă e toată istoriografia. Cine nu ştie decât numele 
şi anii, acela ştie tot atâtea necunoscute ale ecua Ńiei, cari numai în 
legătură, în coadaptare una cu alta primesc un în Ńeles. 
 

Mihai Eminescu, Manuscrisul Istoriografie şi 
coadaptare în Opere vol. XV, EdiŃie critică 

întemeiată de Perpessicius, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1989, pag. 370, 371 

 
 
 
 Cel mai mare p ăcat al oamenilor e frica, spaima de-a privi în fa Ńă 
ş-a recunoa şte adevărul. El e crud, acest adev ăr, dar numai el 
folose şte. 
 

Mihai Eminescu, Manuscrisul SuperfluenŃa 
populaŃiei, în Opere, vol. XV, EdiŃie critică 

întemeiată de Perpessicius, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1989, pag. 85 

 
 A compara argumentele, şi a o face cu tonul lini ştit al  unei 
credin Ńe reciproce, constituie esen Ńa oric ărei discu Ńii serioase. 
 

Mihai Eminescu, «Românul» continuă a 
se ocupa…, Timpul, VI, nr. 20 din 27 

ianuarie 1881, în Mihai Eminescu, Opere, 
vol. XII, PUBLICISTICĂ, 1 ianuarie 

1881 – 31 decembrie 1881, Timpul, cu 28 
de reproduceri după manuscrise şi 

publicaŃii, EdiŃie critică întemeiată de 
Perpessicius, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1985, pag. 46 
 

Continuare în numǎrul urmǎtor 
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PĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎN ISTORIA ROMÂNILOR 
 

Pr. Prof. Ionel Cioabǎ 
 

 Pǎmântul românesc - strǎbǎtut de paralela de 45°-  se încadreazǎ la 
limitele sud-estice ale Europei Centrale. Simetria şi armonia sa aşa cum 
subliniazǎ S. MehedinŃi sunt cu totul remarcabile. Istoria unui popor se 
desfǎşoarǎ nu numai în timp, ci şi într-un anumit spaŃiu, pe un anumit 
teritoriu, într-un aşa – numit mediu fizic şi spaŃiu geografic. „În acest sens 
socotesc cǎ este, întodeauna, nevoie, înainte de a începe povestirea vieŃii 
unui popor, sǎ cunoaştem locurile pe care a trǎit şi trǎieşte el”.4 
 Podişul Transilvaniei ocupǎ poziŃia centralǎ având o înǎlŃime de vreo 
500 m, iar MunŃii CarpaŃi îl înconjoarǎ, precum o cetate împrejmuitǎ de 
ziduri de apǎrare. CarpaŃii depǎşesc pe alocuri 2000 m, iar în exterior 
înǎlŃimile scad treptat, printr-o zonǎ colinarǎ, pierzându-se spre câmpia 
Dunǎrii, spre şesurile Tisei şi Nistrului. Acest teritoriu locuit în principal de 
români, cuprinzând enclave de alte neamuri, mǎsoarǎ vreo 300 000 km², 
statul actual 237 500 km² şi România Mare din perioada interbelicǎ, însuma 
aproape 295 000 km².5  

Situatǎ la intersecŃia de 45° latitudine nordicǎ cu meridianul de 25° 
longitudine estică, subliniem cǎ poziŃia geograficǎ a României se defineşte 
prin trei elemente naturale de importanŃǎ europeanǎ, şi anume: 

România este o Ńarǎ ponticǎ, prin litoralul de 244 km la Marea 
Neagrǎ, care deschide cǎi de navigaŃie spre întreg Oceanul Planetar; este o 
Ńarǎ dunǎreanǎ, deoarece 38% din lungimea acestui fluviu – partea cea mai 
importantǎ ca debit şi navigaŃie – inclusiv gurile lui, se gǎsesc pe pǎmântul 
Ńǎrii noastre; este o Ńarǎ carpaticǎ, deoarece douǎ treimi din aceastǎ catenǎ 
muntoasǎ se situeazǎ în cuprinsul Ńǎrii noastre. 

GraniŃele politice ale României de astǎzi sunt impuse de tratate 
internaŃionale şi ele nu coincid cu graniŃele etno-lingvistice ale românilor şi 
nici cu aria geograficǎ în care s-a derulat istoria vechilor geto-daci şi apoi a 
românilor. Locul unde au trǎit strǎmoşii românilor şi românii în momentul 
apariŃiei lor pe scena istoriei europene coincide – în linii generale – cu 
„graniŃele” de maximǎ expansiune ale tracilor din grupul nordic, cu graniŃele 
statului geto-dac din vremea lui Burebista şi cu aria de rǎspândire a 
romanitǎŃii europene orientale (aproximativ MunŃii Haemus la sud, Podişul 
Boemiei şi CarpaŃii GaliŃiei la nord, Dunǎrea mijlocie cu afluentul acestuia 
Marus-Morava la vest şi Bug, Ńǎrmul de vest al Mǎrii Negre la est). Se 
observǎ cǎ spaŃiul geografic de atunci era cu mult mai întins decât cel al 
României de astǎzi. „Putem afirma cǎ unitatea reliefului Ńǎrii noastre, reŃeaua 
                                                 
4 Gherghe Prof. Univ. Dr. Petre, Istoria Veche a României, partea I, Tipog. Univ din Craiova, 2003, p7 
5 Bǎrbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Şerban, Pompilio Teodor, Istoria 
României, Ed. Corint Bucureşti 2006, p.11 
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hidrograficǎ, clima, bogǎŃiile solului şi subsolului au contribuit şi au asigurat 
dezvoltatrea unitarǎ etnolingvisticǎ şi culturalǎ a strǎmoşilor românilor şi 
apoi a românilor care locuiesc în spaŃiul carpato-danubiano-pontic din cele 
mai vechi timpuri”.6 
 Spiritul care dǎ naştere fenomenelor istorice este condiŃionat de douǎ 
elemente: al mediului, adicǎ al naturii şi al aşezǎrii geografice în sânul cǎreia 
poporul este chemat a vieŃui şi al rasei, sau al complexitǎŃii organice şi 
psihice a indivizilor care alcǎtuiesc grupul omenesc - spunea A.D. Xenopol. 
„Mediul va înlesni înflorirea oricǎror facultǎŃi, a oarecǎror aplecǎri, precum 
va putea şi pune o stavilǎ altora, prin nişte piedici mai mult sau mai puŃin 
greu de învins. Rasa va înzestra poporul cu oarecare înaripare de idei, de 
simŃǎminte, de voinŃi” 7. Aceşti factori statornici ai istoriei a influenŃat 
pozitiv ideea de naŃiune a culturii şi civilizaŃiei româneşti.  
 Pǎmântul  românesc e legat prin marea arterǎ a Dunǎrii de Europa 
Centralǎ; prin Marea Neagrǎ îşi întoarce o faŃǎ spre Orient. CivilizaŃia 
acestui pǎmânt a fost deschisǎ deopotrivǎ Europei şi Asiei aşa cum 
climatologic influenŃele Europei Centrale interfereazǎ aici cu cele dinspre 
stepele ruseşti şi dinspre Mediteranǎ. 8 Ceea ce conferǎ o notǎ aparte istoriei 
şi viitorului este filtrarea celor douǎ mari tipuri de culturǎ şi moduri de viaŃǎ, 
ca şi amestecul lor în suptile proporŃii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Gherghe Prof. Univ. Dr. Petre, op. cit., p. 8 
7 A. D. Xenopol, NaŃiunea Românǎ, Ed. Albatros, Bucureşti 1999, p. 1 
8 Bǎrbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Şerban, Pompilio Teodor, op. cit, p.14 
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OPERA DRAMATIC Ă A LUI SHAKESPEARE 

Prof. Cruceru Roxana Maria 

 
Piesele lui Shakespeare se împart în trei categorii: piese istorice, 

comedii şi tragedii. În general, o piesă istorică este orice piesă dramatică ce 
se bazează pe fapte istorice. În acest sens, Antoniu şi Cleopatra, Iulius 
Caezar s-ar potrivi acestei definiŃii deoarece prezintă personaje istorice. Într-
un sens mai concret o piesă istorică este o piesă englezească ce se bazează 
pe opera lui Raphael Holinshed: Cronicile Angliei, Scotiei şi Irlandei (1578). 
Acestea au fost o sursă importantă pentru  o parte dintre piesele lui 
Shakespeare. Subiectul politic al acestor piese întreŃine publicul şi arată 
virtuŃile şi viciile eforturilor depuse pentru a preveni războiul civil şi 
dezordinea. AmbiŃia, decepŃia şi trădarea erau mai mult decât de interes 
istoric. Deşi Shakespeare a folosit ca sursă opera lui Holinshed, acesta nu a 
ezitat să fac modificări pentru a dramatiza opera.  
 Comediile shakespeariene sunt numite comedii romantice deoarece 
implică îndrăgostiŃi ce se iubesc cu adevărat, care trebuie să-şi apere 
dragostea în faŃa părinŃilor, decepŃiilor, geloziei, iluziilor, identităŃilor 
confundate, deghizărilor, sau alte neînŃelegeri. Apar conflicte dar acestea 
sunt mai degrabă amuzante decât ameninŃătoare în piese cum ar fi: Visul 
unei nopŃi de vară, Cum vă place, Mult zgomot pentru nimic. În aceste 
comedii viaŃa este o celebrare ,o sărbătoare ce ne mulŃumeşte tot timpul, 
deoarece generozitatea umorului ne lasă un apetit viu pentru posibilităŃile 
surprinzătoare ale vieŃii. Ura şi neînŃelegerea ne duc la dragoste şi înŃelegere. 
Căsătoria este o pledoarie a reînnoirii vieŃii, ce dă naştere la noi începuturi. 
 În schimb tragedia, nu promite pace şi înŃelegere. Caracteristicile de 
bază ale tragediei au fost deja subliniate în contextul tragediei greceşti, Ca şi 
eroii tragici greceşti, protagoniştii lui Shakespeare sunt fiinŃe excepŃionale a 
căror statură dau destinului nefericit un ton mai dramatic. Aceste personaje 
plătesc un preŃ prea mare pentru acŃiunile lor. Goana  lui Oedip după 
ucigaşul lui Laius, refuzul Antigonei şi a lui Creon de a-şi compromite 
principiile, convingerea spre agonie a lui Hamlet că timpul nu mai are limite, 
voinŃa lui Othello de a se îndoi de fidelitatea soŃiei, toate acestea duc la 
rezultate ireversibile. 
 Câteva dintre diferenŃele dintre tragedie şi comedie pot fi uşor de 
observat în Othello. Deşi piesa este o tragedie, Shakespeare include multe 
ingrediente asociate cu comedia. Pentru o  perioadă de timp Othello şi 
Desdemona par să treacă peste complicaŃiile produse de un tată 
dezaprobator, dar decepŃiile minore, percepŃiile greşite şi iluziilor vagi care 
zboară în jurul lor. Dar în Othello, căsătoria nu este un semn al înŃelegerii, în 
schimb dragostea şi căsătoria marchează începutul unei acŃiuni tragice. 
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łara mea, România 
 

Prof. Oana łurlea 
 

 

            Mă trezesc des gândindu-mǎ: asta mi-e Ńara?: Şi dacǎ da, cum s-a 

ajuns aici? Şi de ce nimeni nu ia nici o măsurǎ pentru ca într-o zi sǎ avem 

cer senin sau mǎcar sǎ vorbim corect româneşte? Stau şi mǎ întreb cine mai 

citeşte în ziua de azi, câŃi dintre românii care trec zilnic pe langă noi pe 

stradă, la serviciu sau în mijloacele de transport mai ştiu să scrie corect în 

limba română şi nu scriu «  mi-au spus » ca pisica sau ştiu să răspundă la o 

întrebare legată de Caragiale sau Slavici sau Bacovia … Nu ştiu câŃi. Dar în 

sinea mea recunosc tacit că foarte puŃini. 

           Acum se ascultă manele la maximum în maşinile răsărite ca 

ciupercile după ploaie, în smog şi-n aer murdar şi simt că mi-e mai greu cu 

fiecare zi ce trece să respir în această Ńară  în  care culorile politice îmbracă 

dealuri, munŃi, câmpii, în care oamenii au uitat să mai zâmbească, în care pe 

străzi se scuipă şi se înjură constant, o Ńară lipsită de gust sau mai bine –zis o 

Ńară amară, mult prea amară pentru a o mai degusta. 

           Mi-am propus de n ori să plec în ultimii ani (şi cu siguranŃă nu sunt 

singură), dar ceva m-a atras înapoi. M-am speriat. Şi am rămas. Cu acelaşi 

gust amar în cerul gurii, auzind claxonul maşinilor care, ca un monstru, vor 

să ne înghită, citind pe nerăsuflate Bacovia, Păunescu, Eliade…, scriind câte 

o poezie din când în când, aşa ca să mă mai descarc. Da, am rămas. Dar 

parcă aş pleca în fiecare zi, cu fiecare răsuflare, în fiecare anotimp, sau an 

sau timp. 
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Pr. Viorel Săpun 

eşi poate fi considerat oarecum nefiresc demersul de a vorbi despre 
singurătate, în ideea că aceasta are un rol esenŃial şi bine definit în 
viaŃa omului, ca una în cadru căreia spiritul uman ajunge, cu tot ceea 
ce îi aparŃine, la o relativă stare de detensionare, totuşi studiul de faŃă 
nu are în vedere glosarea pe tema singurătăŃii ca moment de reflecŃie 

deconectantă şi prilej de regenerare intrinsecă. 

Ceea ce urmăreşte  acest scurt popas reflexiv, este definirea şi 
propunerea unei soluŃii pentru eredicarea acelei stări morbide, înŃeleasă ca 
ultimă zvâcnire de sub ruinele forului interior prăbuşit, ca o consecinŃă a 
negării conştiente a raportului dialogic-ontologic eu-tu, în perspectiva 
realizării unei relaŃionalităŃi depline, ca expresie a intercomuniunii dintre 
eurile unificate şi Tu-ul absolut. 

Deşi aparent s-ar putea traduce ca un reflex al unei spaime nejusitficate, 
totuşi ideea meditaŃiei pe tema solitudinii, cu sensul precizat mai sus se 
impune astăzi imperios  deoarece,în mod cert, regresele pe care le cunoaşte 
astăzi omenirea, de orice factură ar fi ele, au ca  „primum movens” o 
anumită stare patologică, ce determină asumarea de atitudini, ale căror 
consecinŃe au implicaŃii dăunătoare asupra umanităŃii şi a cărei denumire 
poate fi  „crasa însingurare egolatră patologică”. Se poate naşte fireasca 
întrebare: care este cauza acestei stări dezaxante, sau ce anume comportă ea 
patologic, ca să prezinte nişte urmări atât de  negative ?  

Plecându-se de  la aserŃiunea deplin asumată că singurătatea există 
oarecum şi că ea într-o formă mai slabă sau mai acută a fost şi este simŃită de 
fiecare dintre noi, se poate ajunge la răspunsul că saltul de la  singurătatea  
regenerantă la cea care poartă în ea germenele morbidului, este logic 
irealizabil.Căci nu se poate concepe o progresie continuă într-un sens 
determinat, deoarece clipele de singurătate sunt mai dulci ca orice, atunci 
când travaliul infernal al vacarmului cotidian te deconcertează în aşa măsură, 
încât cu foarte mare uşurinŃă  se poate ajunge la un dezechilibru interior. 

           Ca atare, s-a ajuns la concluzia că nu singurătatea admisibilă este 
cauza solitudinii bolnave, ca expresie intensificată şi deplin accentuată a 
acesteia din urmă.Acest lucru denotă că alta este cauza şi de altă natură, 
încât se ajunge la o condiŃie în care persoana umană nu se mai deosebeşte 
prin nimic de individ sau se identifică absolut cu el, deci la o condiŃie vecină 
cu neantul. „Marea tragedie a zilelor noastre nu este nici suferinŃa, nici 

SINGURĂTATEA - SEMNUL ULTIM AL UNEI  EXISTEN łE 
DESFIGURATE 

D 



 19 

boala, nici frica, ci sentimentul unei uriaşe absenŃe. Oamenii mai ales tinerii 
caută cu disperare „ceva” descinzând adesea în Ńinuturi primejdioase, unde 
falşi slujitori ai adâncului le oferă soluŃiile cele mai primejdioase şi mai 
bizare ”1.        

Foarte bine sunt surprinse unele realităŃi din această viaŃă în afirmaŃii 
destul de plastic formulate. Toate aspectele vieŃii, indiferent de semnificaŃiile 
lor sunt supuse la fel de fel de comentarii, şi se pretează la diverse 
interpretări. Omenirea nu cunoaşte din singurătate decât latura terapeutică şi 
latura care alienează, ca urmare a egoismului. În fine, se poate spune că, deşi 
nu există o deosebire de fond între aceste două manifestări ale spiritului, 
deoarece nu există în esenŃă două singurătăŃi deosebite una de alta, ci numai 
noŃiunea de vid interior cu nuanŃele pe care le comportă şi pe care le-am 
subliniat mai sus, totuşi între cele două laturi ale singurătăŃii, ca manifestare 
spontană a golului lăuntric, nu este numai o deosebire semantică . 

În primul rând este o deosebire de cauzalitate, deoarece în timp ce 
sensul terapeutic al singurătăŃii îşi are originea în tumultul dezechilibrant al 
unei atmosfere agasante prin presiunea ei psihologică, sensul deprimant al 
vidului spiritual are drept cauză cea mai gravă şi periculoasă atitudine a 
umanităŃii în general şi a individului special: egoismul. Se poate totuşi 
obiecta că nu egoismul este cauza solitudinii, ci aceasta este motorul 
egocentrismului. Până la un punct afirmaŃia poate fi deplin îndreptăŃită. Dar 
ce se întâmplă cu egoistul care în singurătatea lui disperată ajunge la suicid? 
N-ar mai plana această plagă asupra omenirii, n-ar mai fi oamenii singuri, 
sau nu s-ar mai autoînsingura, dacă s-ar debarasa definitiv de dureroasa 
cangrenă a egoismului. Marele teolog rus,Paul Evdokimov spunea: „În inima 
unei existenŃe infernale omul se simte abandonat singurătăŃii lui 
totale…,gândirea ascunsă demolează   inima ”2.  

Nu numai teologia, dar şi medicina şi în special psihologia, precum şi 
ştiinŃele pedagogice şi sociologice privesc introspecŃia egoistă cu toate 
consecinŃele ei nocive pentru psihicul uman ca pe o stare deplin patologică, 
cu singura diferenŃă că dacă celelalte ştiinŃe atribuie morbul egoismului 
instinctului de conservare a individului, relativizând efectele distructive, 
teologia vede în aceste lucruri cauza îmbolnăvirii persoanei cu virusul 
individualismului subuman, aruncându-l pe om în capcana solitudinii 
degradante. Ajungându-se la un egoism extrem, are loc pervertirea oricărei 
relaŃii umane şi metamorfozarea lor într-o permanentă tendinŃă de a-l 
surclasa şi domina pe celălalt ,din toate punctele de vedere transformându-l 

                                                 
1 Pr. Prof.Ion Buga, Temeiurile conştiin Ńei cre ştine , în rev. Ortodoxia, 
           an XIV, nr. 3/1962 iulie-septembrie, pg. 50 
2 Paul Evdokimov,Vârstele vie Ńii spirituale ,Editura Cristiana,1993,pg.91 
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într-o maşinărie care să se îndrepte în orice direcŃie, la o simplă mişcare de 
cheie. 

SoluŃia acestei condamnabile stări, dar mai ales a consecinŃelor ei 
negative care pot lua dimensiuni imprevizibile este dată în unitatea spirituală 
a persoanei, văzută ca participare la dimensiunea spiritualităŃii hristice şi 
prin aceasta la o unitate transcendentă care nu vrea decât binele omului şi al 
cosmosului, unitate deplin revelabilă la nivelul uman de percepŃie,cu accente 
supranaturale în cadrul teofaniilor . 

Iată cum descrie această re-centrare teologul francez Olivier Clément: 
„omul puterii şi al calculului, omul însingurării egoiste nu vede decât 
aparenŃa. El transformă totul în lucruri pe care crede că le poate stăpâni. 
Omul care în acelaşi timp se unifică şi se deschide, găseşte. Adevăratul chip 
urcă în inimă, dacă inima se înflăcărează. Omul al cărui adânc al inimii 
comunică cu adâncul lui Dumnezeu devine om-umanitate la limită, dar o 
limită niciodată depăşită căci este vorba despre o dilatare infinită, omul 
neavând nimic, dar fiind în acelaşi timp totul”3.  

Aşadar, parafrazând  ideea, soluŃia salvatoare la pasivitatea 
egocentrismului însingurării desfigurante este dinamismul comunicării 
iubitoare transfigurtoare prin  semen şi Dumnezeu.  

În încheiere, dincolo de reflecŃiile personale,supuse inerentului 
subiectivism, citez din acelaşi remarcabil teolog francez: „Nimic mai 
mişcător decât călătoriile interplanetare, mâine poate intergalactice. Trebuie 
ca omul să-şi exploreze închisoarea sa …, singura soluŃie este un chip, 
chipul cosmonautului care apare pe ecranele televizoarelor noastre acoperit 
de gluga abisului…, şi dacă chipul se înăspreşte, se închide, ştim că în taină 
o privire ne întâmpină întotdeauna. Chipul lui Hristos nu este închis 
niciodată” 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                 

                                                 
3 Olivier Clement,Întreb ări asupra omului ,Alba-Iulia,1997,pg.64 
4 Ibidem,pg67 
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„Înva Ńă să priveşti mai departe” 

CRISTINEL  MARIUS  COSTEA 

 Omul din greşeli învaŃă… mai mult sau mai puŃin adevărat. Noi, fiinŃe 
raŃionale de altfel, avem întotdeauna posibilitatea de a alege între bine şi rău, 
interzis şi neinterzis. Dar… dar întotdeauna această alegere ne marcheaza, 
fie în bine, fie în rău, viitorul nostru. Eu am ales… ce am ales nici eu nu ştiu. 
Ştiu doar că am ales să mă închid în mine, să nu mai vorbesc cu nimeni, să 
nu mai am încredere în nimeni. Azi asta fac. Trec neclintit şi nedrept prin 
toate problemele care odată ce mă depăşesc, ce mă părăsesc, i-au o parte din 
mine cu ele. Azi v-oi încerca să privesc mai departe, poate aşa voi reuşi să 
uit de ceea ce mi se tot întâmplă. În mintea mea mi-am format o imagine 
amplă a ceea ce vreau să văd, cum într-o zi frumoasă de toamnă, luminoasă, 
eu îmbrăcat într-o rasă slujesc alături de alŃi preoŃi, de altfel aş fi în al II lea 
an la facultatea teologică. Am părul lung pe spate, culoarea blond şaten, o 
barbă fină de tânăr de 21 de ani. Vocea mea să-i încânte pe toŃi să lumineze 
feŃele lor triste, să lumineze şi să înfrumuseŃeze peisajul sumbru provocat de 
pierderea celui drag. Să- L slujesc pe Dumnezeu cu toată dragostea mea şi să 
mă dau Lui cu totul. Să ajung acasă şi ai mei să fie mândri de mine. Să am ai 
mei prieteni adevăraŃi alături de mine şi cu sfaturi bune să mă încânte. Să fiu 
iubit şi înŃeles, iar l-a rândul meu să iubesc şi să înŃeleg. Asta ar fi imaginea 
din mintea mea. Dar din oarecare motiv nu îi găsesc un final fericit. Ochii mi 
se umezesc, o lacrimă plină de durere, ură şi dispreŃ mi se prelinge pe obraz. 
Încep să-mi pierd cumpătul. Inima îmi bate din ce în ce mai rapid. În faŃa 
mea nu văd decât cum cineva sapă o … groapă. Văd un cosciug de lemn pe 
care sunt sculptate iniŃialele Iis Hr şi o cruce de lemn. În interior un tânăr cu 
capul acoperit. Spaima şi frica incep să pătrundă puternic în sufletul meu, iar 
acele lacrimi se transform într-un izvor de apă vie. Încep să privesc din nou, 
de data aceasta mai de aproape. Spre mirarea mea am zărit mai multe 
persoane îmbrăcate în negru. Cu feŃele galbene, iar vremea era parca culeasă 
dintr-un tablou tipic satanist. Mă apropii de sicriu… văd cum acel tânăr se 
ridică şi mă apucă de mână. Încep să urmez întocmai ceea ce mi se ordonă 
de parcă aş fi drogat. Mă aşează în locul lui… în sicriu. Când am realizat 
unde sunt era deja prea târziu. Capacul era pus, pământul la locul lui, iar eu 
eram de mult săvârşit. Apoi ud leoarcă de la atâta transpiraŃie m-am trezit. 
Mâinile mele tremurau de parcă băusem 10 căni de cafea şi 2 litri de coca-
cola. Atunci mi-am zis: „ Cât voi trăi nu voi lăsa ca aşa ceva să se întămple, 
ci mereu voi nădăjdui întru Domnul, că totul va fi bine, voi fi ceea ce vreau 
atâta timp cât voi lupta pentru aceasta!” Om blând… învaŃă mereu să-Ńi pui 
nădejdea în Dumnezeu, speranŃa şi dragostea. Atunci când vei reuşi acestea, 
atunci te vei numi cu adevărat…om. 
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CURENTE ŞI ORIENT ĂRI STILISTICE ÎN MUZICA SEC. XX : 
înnoiri de limbaj, concepŃii stilistice, tehnici de creaŃie, exemple 

 
Prof. Florin Dumitrescu 

 
 Compozitorii începutului de secol 20 utilizează în creaŃia lor structuri 
sonore care se îndepărtează de centrul tonal, inventând noi scări modale, 
regândind rolul melodiei. Şcoala franceză adoptă impresionismul şi cultivă 
modalismul, prin Claude Debussy şi Maurice Ravel, iar şcolile germană şi 
vieneză se orientează către expresionism şi atonalism. În secolul al 20-lea 
istoria genurilor se scrie mai mult în termeni de mutaŃie, de experienŃă şi de 
sinteză decât în termeni de invenŃie şi de determinare categorială. În această 
perioadă s-au scris mai multe tipuri şi stiluri de muzică decât în orice altă 
perioadă din istorie. Singura limitare era imaginaŃia compozitorului. 
Compozitorii au abordat stiluri variate, aparent contradictorii şi în opoziŃie. 
Tipic pentru dilema perioadei dintre războaie este exemplul compozitorilor 
austrieci Webern şi Lehar. În timp ce primul experimenta o formă foarte 
concisă şi modernă cunoscută sub denumirea de structură serială, al doilea, 
simultan, compunea într-un stil de operetă care şi-ar fi găsit locul cu 
jumătate de secol mai înainte.  
Curente 

• Impresionsimul : Claude Debussy, Maurice Ravel 
• Expresionismul, dodecafonismul, serialismul: A.Schonberg, 

A.Berg, A.Webern 
• Neoclasicismul, aleatorismul, muzica electronică, spectrală, 

structuralist ă. 
Tr ăsături  
♫ Modernitatea discursului vocal 

Tributari tradiŃiei, dar şi sensibilizaŃi de transformările înnoitoare ale 
muzicii, creatorii secolului 20 recurg, în dorinŃa ilustrării sonore a ideilor 
poetice şi prelungirii semnificaŃiilor prin sunet la diverse soluŃii de integrare 
a materiei verbale în configuraŃia vocală. Unul dintre procedeele uzitate este 
ca scriitura vocală să fie expusă în manieră declamativă, când sub formă 
cantabilă, dând naştere unui recitar cantando, când profund influenŃată de 
stilul parlato, generând acel tip de recitativo secco şi parlando rubato. 
PolivalenŃa expresivă a vocii a îngăduit compozitorilor să găsească în 
muzica vocală, mai mult decât în oricare artă, mijlocul cel mai adecvat de 
expresie a universului spiritual al unui popor. Deşi pluridimensional prin 
structură şi diversificat după fiecare lucrare şi personalitate creatoare, liedul 
secolului 20 cunoaşte forme deosebite de intersectare a universului sonor cu 
cel poetic. Secolul 20 a manifestat interes pentru maniera în care sunt 
exploatate calităŃile vocale şi artistice. Este secolul în care resursele cele mai 
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particularizate de limbaj şi teorii, precum cea a modalismului, 
atonalismului, dodecafonismului, politonalitatea, poliritmia, serialismul 
sunt tot atâtea alternative propuse şi exploatate de compozitori pentru a da 
amploare şi diversitate instrumentarului propriului univers. ConsecinŃă a 
extinderii capacităŃii expresive a limbajului muzical şi a spectrului larg de 
soluŃii în exprimare, fizionomia discursului vocal beneficiază de o certă 
schimbare a câmpului estetic. StimulaŃi de o imaginaŃie generoasă însoŃită de 
un spirit inventiv, unii compozitori potenŃează profilul melodic cu 
dimensiunea timbrală. Devenind un cadru al conjugării elementelor 
tradiŃionale cu sfere intonaŃionale deosebit de variate, precum împletirea 
melismelor cu sunete vorbite printr-un demers componistic complex şi 
rafinat, noul discurs vocal reprezintă mai mult decât o statuare a unei noi 
emancipări vocale.  
♫ Utilizarea în partitur ă a unor elemente de notaŃie extramuzicală 
(John Cage, Aria)  
♫ Utilizarea benzii magnetice suprapuse vocii 
♫ Dezvoltarea şi lărgirea sistemului armonic fundamentat pe 
suprapunerea de terŃe 
♫ Muzica electronică 

 Primele piese de muzică electronică au fost realizate în anii 50 ai 
secolului 20. În faza sa incipientă genul a avut la bază muzica clasică de 
avangardă. Muzica electronică iniŃială s-a definit printr-o renunŃare totală la 
modalităŃile de expresie convenŃionale ale muzicii instrumentale, prin 
absenŃa ritmului percutiv şi a melodiei, un flux intermitent de semnale 
electronice. Genul a marcat tranziŃia de la redarea mesajelor muzicale prin 
intermediul tonalităŃii şi a ritmului spre valorificarea sunetelor noi ca resurse 
de expresie. Procedee preluate din muzica clasică de avangardă ca 
dodecafonia, explorarea spaŃiului intertonal şi ritmul conceptual, elemente 
de tehnică serială şi combinatorică, aplicarea unor principii matematice au 
transformat muzica electronică într-un limbaj artistic deosebit de complex.  
 Secolul 20 a adus în muzica dedicată orchestrei o mare diversitate a 
procedeelor de exprimare preluate din tradiŃia seculară, dar şi prin inventarea 
unor procedee noi. Melodia, armonia, polifonia, ritmul sunt indisolubil 
legate de culoare, de timbru, astfel încât orchestraŃia devine un act de creaŃie 
prin care se defineşte structura şi forma creaŃiei respective.Arta culorilor 
orchestrale se realizează în primul rând prin contraste: contraste armonice în 
care acordurile trebuie să se afle în relaŃii bine determinate de tensiune-
destindere, contraste timbrale şi ritmice. 
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III. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT 

  
  
  
  
  
  
  

  
 1. În perioada crizei financiare poŃi face o micǎ avere doar dacǎ 
porneşti de la una mai mare. 
  
 2. Doi unguri sǎ treacǎ strada: 
-Pişte, facem pariu cǎ trec strada în juma' de ora!?? 
-Da ce mǎh tu eşti rachetǎ? 
 
 3. Primul ministrul al Chinei il sunǎ pe Bush în 11septembrie, 
imediat dupǎ atac:  
"Îmi pare rǎu pentru atac, este o mare tragedie. Dar în caz cǎ aŃi pierdut 
documente importante în atentatul de la Pentagon, avem noi copii dupǎ 
toate. 
 
 4. Saddam Husein îl sunǎ pe Bush în 11 septembrie, imediat 
dupǎ atac:  
Saddam: Domnule preşedinte, doresc sǎ îmi exprim condoleanŃele pentru 
tragedia suferitǎ... atât de mulŃi oameni... nişte clǎdiri atât de frumoase... 
Doresc sǎ vǎ asigur cǎ nu avem nici o legaturǎ cu ce s-a întamplat. Nu am 
fost noi...   
Bush: Care cladiri? Care oameni? Despre ce vorbesti?  
Saddam: Pai... cat e ceasul acum în America? 
Bush: E 8 dimineaŃa! 
Saddam: Ooooops! Scuze, revin într-o orǎ... 
 
 5. Erau doi urşi. Unu era brun şi unu nu era. 
 
 6. Douǎ rosii pe calea feratǎ: 
 una din ele: ethe trenu 
 cealaltǎ: ethe fleoshk!! 
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 7. Un bâlbâit vine la doctor. 
- Va bâlbâiŃi întotdeauna aşa ? 
- N-nu, ddocc-ctore, dd-doarr c-cand v-vor-besc. 

 
 8. 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? 
 

         ŞtiaŃi cǎ.... 
 

1. Omul pierde o jumătate de litru de apǎ pe zi prin respiraŃie? 
2. Când o persoanǎ moare auzul este ultimul simt perceput? Vǎzul este 
primul care dispare ? 
3. Bebeluşii se nasc fără rotule la genunchi? 
4. Grupa de sânge este indicatǎ de absenŃa sau prezenta unor substanŃe 
pe suprafata leucocitelor. Existǎ multe tipuri de leucocite, însǎ o persoanǎ 
nu poate avea decât un singur tip de astfel de celule. 
5. Când cantitatea de apă din corpul omenesc este redusǎ cu 1%  îŃi va fi 
sete, iar dacǎ este redusǎ cu 10% vei muri. 
6. Puse cap la cap venele, arterele, şi capilarele unui adult ar ajunge 
pentru înconjurul Pamântului de aproape patru ori? 
7. O persoanǎ poate trǎi fǎrǎ mâncare pânǎ la o lunǎ, dar fǎrǎ apǎ numai 
o sǎptǎmânǎ. 
8. ŞtiaŃi că... în medie unui om îi cad circa 56 de fire de păr pe zi? 
9. O persoanǎ normalǎ este cu circa 6mm mai lungǎ noaptea. Corpul 
uman se lungeşte în timpul noptii. 
10. Femeile şi bărbaŃii gândesc diferit. De aceea, dacǎ un bǎrbat şi o 
femeie ar suferi leziuni în aceeaşi zonǎ a creierului, efectele ar fi complet 
diferite. 

                                                                                            http://stiati-ca.haios.ro 
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IV. ŞTIRI LOCALE 
 

 

COORDONATORI: 
Prof. Dragoş Ionel Cosma - inspector general MECI 
Prof. Marinela Ciortan - inspector ISJ Gorj 
Prof. Ionel Oană - director GŞ Energetic Nr.1 - Târgu Jiu 

INVITA łI DE ONOARE: 
Prof.drd. Dan Dorin Taşcău - inspector general ISJ Gorj 
Ing. Ionel Stoica - director general Termoserv Rovinari SA 
Prof. univ. dr. Adrian Gorun - rector Universitatea Constantin Brâncuşi 
Prof. univ. dr. ing. Valentin PaliŃă - şef Catedră energetică şi mediu, UCB 
Prof. univ. dr. ing. Liviu CîrŃînă - prorector UCB 
Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru - Facultatea de Inginerie şi Mediu 
Prof. univ. dr. Gheorghe Gămăneci - Facultatea de Inginerie şi Mediu 
Ing. Gheorghe Fometescu - director APM Gorj 
Dr. ec. Constantin FîrŃă - director DirecŃia de Patrimoniu Târgu Jiu 
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Ing. Marcel Bivolu - şef secŃie AMC PRAM Termoserv Rovinari SA 
Ec. Ion Târlea - director executiv ANOFM Gorj 

ORGANIZATORI: 
Prof. Daniel MurăriŃa 
Prof. Antoaneta Butoarcă 
Prof. Vasile Udroiu 
Elev Radu Drăghici 

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINTIFICE: 
09.30-10.00 - Deschiderea simpozionului 
10.30-13.00 - Desfăşurarea programului pe secŃiuni* 
14.00 - Închiderea festivă 
15.00 - Excursie Târgu Jiu-HobiŃa-Tismana 

________________ 
*Programul se va desfăşura în Corpul B astfel: 
SecŃiunea 1 (B, C) etajul I; 
Moderatori: Prof. Felicia Lumezeanu, Prof. Elena Vijulan, Prof. Elena 
Ciobanu, Prof. Elena Săpun. 
SecŃiunile 1 (A), 3, 4 etajul al II-lea; 
Moderatori: Prof. Ion Chisăli Ńă, Prof. Emil Iuri Ivan, Prof. Maria Bivolu, 
Prof. Elena Iordache. 
SecŃiunea 2 etajul al II-lea (Laborator Informatică) 
Moderatori: Prof. Antoaneta Butoarcă, Prof. Eugenia Pasăre. 

Grupul Şcolar Energetic Nr.1, Aleea 23 August Nr.11, Târgu Jiu, Gorj. 
→ T a x i ← 
♦ Lazăr  
1.5 lei pornirea 
1.5 lei stop 
0253.206.028 
♦ Lou Lines 
1.5 lei pornirea 
1.7 lei stop 

0253.206.060♦Harta   
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Iustin Ştiucă, 22 ani, bolnav de leucemie acută promielacitară. 
Student la Facultatea de Teologie - Craiova. 

Profesor de Religie, Şcoala Generală Plopşoru. 

www.helpiustin.wordpress.com/ 

www.iustinstiuca.com 

DonaŃii (Raiffeisen Bank): 
EURO: RO19RZBR0000060011461183 

LEI: RO56RZBR0000060006464047  

Ai acasă jucării cărora nu le mai acorzi atenŃie şi le-ai aşezat într-un loc 
ascuns şi plin de praf? Sau eşti dornic să oferi şi unui alt copil bucuria pe 
care ai împărŃit-o cu acea jucărie? 

Dacă ai văzut acest anunŃ înseamnă că noi vom fi la tine în şcoală… Şi vei 
avea posibilitatea de a dona jucăriile tale unui copil mai puŃin norocos… 
Ia-Ńi jucăriile de acasă şi vino cu ele la şcoală! O jucărie = un zâmbet! 
[Miercuri ora 13!]  
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V. ANUNłURI  PUBLICITARE   

 
 
 
1. Liga Tinerilor Cre ştini Ortodoc şi Români - Gorj 

 PuteŃi direcŃiona 2% din impozitul datorat pe venitul anual către o 
asociaŃie sau fundaŃie prin completarea Anexei 230 de la formularul de 
DeclaraŃie de impozit pe venitul anual. Termenul limită este 15 mai. AveŃi 
acum posibilitatea de a vă implica fără costuri în cauze socio-culturale. 

Cont B.C.R. RO37RNCB0150019452620001, Cod fiscal 16427513 
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VI. DIALOG CU CITITORII 
  
  

 
 

1. februarie 7, 2009, www.wizzyblack.wordpress.com 

Reflexie în rânduri 

 

ViaŃa este o carte căreia încercăm să îi citim sfârşitul, iar subiectul acesteia 
stârneşte curiozitatea, care necesită totuşi intrebări pentru a supravieŃui, iar 
cititorul trebuie să-şi dezvolte imaginaŃia. 

Ac Ńiuni şi subiecte cu care cititorul se poate întâlni:  

1. omul (unul din personajele principale de care cartea are nevoie) 

2. iubirea (unul din motivele pentru care autorul Ńine in viată personajele) 

3.Cuplul (un tablou cu doar două persoane)  

4. Ura (dezechilibrul mintal al personajelor)  

5. Încrederea ( o singură rădăcina care face parte din mai multe plante) 

Personajul principal se regăseşte defapt în mai multe persoane, născându-se 
mereu câte un nou personaj. Fiecare personaj are propria poveste şi propriul 
final, dar cu fiecare sfârşit se poate naşte un nou început. Astfel cartea nu are 
sfârşit, dar un cititor poate încerca să ajungă la finalul cărŃii… Cititorul se 
regăseşte în personaj fiind astfel nevoit să continuie să citească pentru a 
ajunge la sfârşitul propriei cărŃi, căci fiecare cititor citeşte aceeaşi carte, dar 
nici unul nu are în faŃă exact aceleaşi rânduri. 

ViaŃa este o carte care trebuie citit ă! 

Autor anonim 

2. februarie 27, 2009 
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Dragii mei, 

 Sufletul îmi este sfâşiat… durerea îmi apasă greu pe piept lăsându-mă 
să respir foarte greu. Cuvintele îmi mişună prin cap fără nici un înŃeles. În 
doar câteva secunde s-a întunecat totul în faŃa mea… în doar câteva secunde 
prin faŃa ochilor mei mi s-a derulat întreaga mea viaŃă. Nu realizez ce se 
întâmplă dar deodată o lacrimă înmuiată în sânge se prelinge pe obrazul 
meu. Încet, încet văd cum mă îndepărtez de al meu trup. O lumină 
strălucitoare mă atrage cu o forŃă extraordinară spre ea. Alerg cu bucurie 
spre ea… ochii îmi strălucesc precum două stele, iar duhul meu se umple de 
fericire şi dragoste. Dar toate acestea pier … de întunecă totul şi văd cum 
cineva îmi ia apărarea.  

 Întreb cu cutremur cine este?, de ce şi de cine mă apără? 
Dar nu primesc nici un răspuns. După ce am întrebat de mai multe ori tot nu 
am primit nici un răspuns. Şi apoi m-am lăsat păgubaş… am renunŃat. În 
spatele meu a venit o persoană îmbrăcată în alb, faŃa lui strălucea aşa de 
puternic încât nu-l puteam privi. Cu un glas blând şi înduioşător mi-a spus: „ 
De ce ai renunŃat, fiul meu?” Nu i-am putut răspunde, dar El a continuat: „ 
Vezi, tu? Cei doi se ceartă pe tine…”(un cutremur şi un fior m-a cuprins 
deodată) , dar El mi-a zis: „ Nu te speria… ci vin-o după Mine!”. L-am 
urmat şi atunci, dragii mei, am realizat unde sunt şi ce se întâmplă. M-am 
dus după El şi am intrat într-o încăpere albă în care El mi-a zis: „ Vezi, tu? 
Acum câteva secunde Tatăl Meu a cerut sufletul tău.” Atunci m-am tulburat 
foarte… nu ştiam ce să fac, credeam că visez, mă rugam să mă trezesc. Dar 
El cu dragoste şi blândeŃe mi-a zis: „ Fiule nu te mai chinui degeaba căci nu 
visezi, ci mai degrabă fii pregătit căci urmează judecata ta!” Eram foarte 
speriat… acea încăpere s-a umplut de îngeri… Un glas puternic a spus: „ 
astăzi am cerut sufletul de la tine, omule! Nu te necăji foarte ci mai degrabă 
caută spre ale tale fapte pentru a nu ajunge spre pierzare.” Dragii mei… nu 
vă pot spune ce momente de coşmar am trăit acolo…toŃi strigau vei fi al 
meu, ba al meu sau ba al meu. Eram singur şi foarte speriat… dar îmi 
rămăsese tipărit în minte imaginea cu voi… familia… copilaşii mei. Vă 
vedeam cum râdeaŃi şi în braŃe mă strângeaŃi. Pentru o secundă am uitat de 
toate şi de toŃi, vă vedeam numai pe voi. Dar totul a durat doar o secundă. 
Un înger a venit spre mine şi mi-a zis: „Omule, judecata ta s-a încheiat. 
Toate faptele tale cele bune şi cele rele au fost cântărite, iar pentru că ai fost 
un soŃ şi un tată iubitor, pentru că Ńi-ai crescut familia şi copii în frica de 
Dumnezeu şi nu ai uitat niciodată să-I mulŃumeşti, ai fost iertat de toate ale 
tale păcate şi ales să vieŃuieşti alături de cei Aleşi.” M-am bucurat că nu am 
fost pedepsit… ci asta datorită vouă… iubiŃii mei. Voi mi-aŃi dat speranŃa de 
a trai. Pentru voi am trăit şi am turdit toată viaŃa mea… vă las ca rugă, dragii 
mei, să vă rugaŃi neîncetat Domnului, Dumnezeului nostru… să nu uita-Ńi că 
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eu v-am iubit pre voi… să nu mă uitaŃi, dragii mei, căci nici eu nu am să vă 
uit în veacul acesta şi nici în cel care v-a să vină. 

Cu dragoste şi sincere regrete 
Al vostru tată şi soŃ. 

P.S. Acea stea care străluceşte prima dată pe cer şi care la răsăritul Soarelui 
încă mai străluceşte, acea stea să ştiŃi că eu sunt şi vă veghez al vostru somn. 

CRISTINEL  MARIUS COSTEA 
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VII. RECOMADĂRI CĂRłI 
 
 
 
 

1. Agendă medicală. ConŃine CD.  PreŃ 76, 30 lei 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                2. Autor : Toma de Aquino  
                                           Editura: IRI [2007] 
                                           PreŃul: 28,00 lei 
 
 
 
 

 
 
 
    3. Cetatea anticǎ....de Foustel de Coulanges 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                 4.   Reglementări contabile. PreŃ 25,00 lei 
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 Tiparul  a fost                                                      Acest numǎr apare  
   executat de                                                              cu sprijinul                                                     
                                       

 

 
 
    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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     Apare lunar, se găseşte de vânzare în oraşul Rovinari, Librăria P.F. 
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