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EDITORIAL 
 

Accente neologice. 
O triadă (r)evoluŃionară 

 
 Din colŃul meu neosocratic, gândesc şi acŃionez ca un om obişnuit. Şi ca un 
om neobişnuit să fie minŃit, înşelat (în aşteptările sale), frustrat (de drepturile sale), 
discriminat etc. 
 Am preocupări (r)evoluŃionare. Caut adevărul, binele şi frumosul şi – vai 
mie – de-abia le mai zăresc contururile înceŃoşate de mizeria accentuată, a unei 
Românii în cădere liberă, a unei scriitorimi avortate – devreme ce pe Eminescu l-
au împins într-o „debara” pe post de „idiot”, „cadavru” ş.a.m.d., iar în locul lui se 
încearcă consacrarea (sic!) unor semidocŃi pornografi, scribomani refuzaŃi de idee. 
 Sunt în plin efort de impunere, în spaŃiul cultural-artistic românesc şi 
european, a unei noi paradigme, a unui nou model de interpretare / creare a 
literaturii superioare, cu bătaie lungă în viitor. Le-am zis transmodernitate / 
transmodernism. În cadrul cărora trei valori se impun ca predominante: 
cunoaşterea-religie, cunoaşterea-filosofie, cunoaşterea-artă. Cea dintâi recuperează 
sacrul, cea de-a treia substituie ideii cuvântul-vibraŃie, imaginea ca nouă gramatică 
a esenŃelor. 
 Cred că la o asemenea triadă ontologică şi hermeneutică se gândea şi 
Constantin Brâncuşi în timp ce tripticul de la Târgu-Jiu prindea existenŃă: Masa 
Tăcerii – o masă a înŃelepŃilor, a celor doisprezece apostoli ai adevăratei credinŃe, 
a celor douăsprezece luni ale anului ca doisprezece zeiŃe ale transcendenŃei; Poarta 
Sărutului – ca poartă a intrării / ieşirii din viaŃă, împovărat cu toate întrebările şi 
răspunsurile lumii, ca tot atâtea îmbrăŃişări ale opuşilor / opuselor întru generică, 
repetitivă (re)naştere; Coloana Infinitului, supremă expresie artistică, simbolică şi 
autosemnificantă, grăind prin propria-i formă, ci nu prin conjuncturi extraestetice. 
         

Ion Popescu-Brădiceni 
 
 
 
 



 6 

I.  ARTICOLE ŞI STUDII 
 

CADRUL NATURAL ŞI VOCAłIA SA TURISTIC Ă  ÎN 
DEPRESIUNEA BRAD 

 
PROF.  RAł FLORIN 

 
1. PotenŃialul turistic al reliefului 

Bazinul Crişului Alb, în judeŃul Hunedoara, se suprapune peste o varietate a 
formelor de relief, având ca ax lunca Crişului Alb şi Depresiunea Brad înconjurata de 
dealurile care fac trecerea spre zona montana, aceasta diversificare ca structura si 
fizionomie se impune prin atractivitate deosebita. Relieful generat de rocile diverse este 
contrastant, având însuşiri recreative sporite: culmi rotunjite favorabile drumeŃiilor, „cl ăi” 
de tip vulcanic, abrupturi calcaroase spectaculoase care formează chei şi creste. 

Peisajele se diferenŃiază de la masiv la masiv, în cadrul acestui spaŃiu deosebindu-se 
subunităŃile MunŃilor Metaliferi, Muntelui Găina, Dealurile Bradului şi Depresiunea 
Bradului. 

 Muntele Găina constituie porŃiunea cea mai înaltă din arealul studiat (vf. Găina 
1486 m). În bazinul hidrografic al Crişului Alb, muntele este încadrat de următoarele 
limite:  

  - în sud vine în contact cu Dealurile Bradului şi Depresiunea Bradului 
  - în nord este delimitat de cumpenele de ape dintre Crişul Alb la S şi 

Arieşul Mic în N, peste care traversează şi graniŃa administrativă a judeŃului Hunedoara,   
Această cumpăna cuprinde următoarele vârfuri: de la pasul Buceş (725m) spre N, 

vf. Vulcan (1266m), vf. Chiuzului (1022m), vf. Iepure (985m), Dealul Râşilor (900m), de 
aici cumpăna se orientează pe direcŃia E-V, prin vf. Ştiubeiului (1326m), vf. Padeşului, 
vf, Certezul (1155m), Dealul Lupoaia (1160m), vf. Găina (1486m). 

  - limita vestica este formata din cumpăna de ape dintre valea Obârşiei, în 
E şi valea Hălmagiului, în V, cumpăna care porneşte din Muntele Găina spre S 
cuprinzând vf. La Tău (1040m), vf. Iliceştilor (750m) şi vf. Comorii (500m).  

Atractivitatea turistică este dată şi de varietatea litologică a Muntelui Găina astfel  
sectorul estic si sud-estic, care corespunde Platoului Poieni, este alcătuit din: calcare 
cristaline, conglomerate, gresii cuarŃoase, marne, dacite, riolite, andezite, iar pe areale 
mai restrânse apar si formaŃiuni cristaline. 

Din culmea nordica, unde altitudinea depăşeşte 1300m, se desprind culmi secundare 
ce coboară spre Crişul Alb, aceste culmi fiind drenate de văile Obârsa, Uibăreşti, Junc, 
Valea Bradului. 

Culmile drenate de valea Obârşiei (cel mai vestic afluent al Crişului Alb de pe 
teritoriul judeŃului Hunedoara, pe partea dreapta) sunt caracterizate prin energie de relief 
de peste 350m-în vf. Prislop (848m), ambii versanŃi neavând rupturi de panta si sunt 
lipsiŃi si de fragmentare transversala, dar cu înclinarea pantei accentuata, pe cursul 
superior având un bazin foarte îngust.  

Culmea care separă văile Obârsa si  Uibăreşti (în E) cuprinde vf. Tomnatica 
(1045m), Dealul Poştei, iar din vârful Crâşmarelu (880m) se ramifica mai multe culmi, 
fiind drenate de pâraiele care formează valea Baldovin. 
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Dacă valea Obârşiei prezintă versanŃi abrupŃi si apropiaŃi, iar lunca majora lipsind 
până în localitatea Obârsa (340m), cazul văii Uibăreşti este total diferit. Bazinul superior 
al celei din urma, pe teritoriul comunei Bulzeşti este mult lăŃit, iar fragmentarea 
versanŃilor mult mai prezenta, valea Uibăreşti colectând apele mai multor pâraie. Pantele 
prezintă  numeroase rupturi si sunt, în general, mai domoale fapt care, colaborat cu 
masivitatea si prezenta unor platouri a permis instalarea locuinŃelor umane permanente, 
formând sate de plai. 

PrezenŃa calcarului în bazinul văii RibiŃa (colectorul care are ca afluent şi valea 
Uibăreşti) impune un potenŃial turistic aparte, astfel încât devine unul dintre cele mai 
atractive areale din unitatea studiată. 

De la izvoare, valea Uibăreştilor întâlneşte prima barieră de calcar la câŃiva zeci de 
metri amonte de satul Bulzeştii de Sus, în care a săpat un sector de chei, în care se găsesc 
peşteri (tabel 1), cea mai reprezentativă fiind Huda Cocoşului (1824m), dezvoltată pe 
zece etaje.  

                                                    
Altit(m) Nr

. 
crt
. 

Denumire Localizare 

Ab
s 

Re
l 

Ti
p 
hid
ro 

Dez
v. 
(m) 

Denivel
are(m) 
 -          
+ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

P. PoieŃii (Gaura Găinii) 
Av.Râbaru 
P.nr.2 Vulpilor 
Av.Ruseşti nr.1 
P.Dănileşti 
P. Urşilor(Huda 
Cocoşului) 
P. Vulpilor 
P. cu Horn 
P. cu Apă 

V. Râbarilor; 
Dl.Ruseşti 
         __,,__ 
Dl.Zglimbocului 
v. Dănileşti;Dl.Ruseşti 
V.Dănileşti 
V.Râbarilor 
V.      ,, 
V.      ,, 
V.Găinii   
 

65
0 
65
0 
61
0 
67
0 
65
0 
60
0 
62
0 
59
0 
61
0 

70 
50 
80 
 
 
70 
60 
10 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
A 
F 
A 

53 
44 
12 
30 
343 
1824 
45 
17 
13 

 
19 
 
30 
34 
75 

 
 
 
 
2 
 
6 

Tabel nr. 1 
Deşi rocile carbonatice nu ocupă suprafeŃe mari, se pot remarca trăsăturile specifice 

carstului de platou, întâlnit în Dealul Ruseşti (situat în partea dreaptă a văii Uibăreştilor). 
Relieful de creastă este prezent în vf. Bulzului ( 963m) situat la E de Bulzeştii de 

Sus. Semănând cu o căciulă uriaşă, atractivitatea sa fiind dată de pereŃii verticali de la 
partea superioară , cu grohotişuri mobile la baza lor şi energie de relief mare până la 
nivelul văii, circa 360m. 
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Deşi de extindere redusă, nici în acest masiv nu lipsesc peşterile (în număr de 4), 
prezente la baza versanŃilor, mai importantă fiind Peştera Ionileşti (a Bulzului) cu o 
dezvoltare de 386m.  

La ieşirea din comuna Bulzeşti, valea Uibăreştilor traversează fâşia calcaroasă cu 
lăŃimea maximă (4-5km) din acest areal, numit aliniamentul Grohot-Tomnatic-Piatra 
Helenească. 

În acest areal calcaros s-au dezvoltat două forme de relief de anvergură pentru 
carstul din zonă: Cheile Uibăreşti şi Cheile Ribicioarei.  

Cheile Uibăreştilor sunt situate în aval de satul Bulzeştii de Jos şi se dezvoltă pe 2 
km lungime, având o desvăşurare relativ rectilinie cu direcŃia N-S. 

Obiectivul de vârf al acestor chei este Podul Natural de la Grohot, care are un înalt 
de 20 m, lung de 12 m şi cu o lăŃime de 5 m. 

Spectaculozitatea acestei unităŃi nu o deŃine în întregime podul natural, ci la ea 
contribuie şi sectorul de chei care e dominat de abrupturi, creste, Ńarcuri stâncoase, pereŃi 
verticali cu înălŃime de 200 m şi nelipsitele peşteri (în cadrul lor supremaŃia locală fiind 
deŃinută de Peştera Ponor cu o lungime de 301 m, fiind situată în versantul drept, în 
partea finală a unei văi oarbe). 

Cheile Ribicioarei sunt situate la doar 2 km est de cheile Uibăreştilor şi sunt 
localizate pe cursul median al văii cu acelaşi nume, amonte de satul Ribicioara de Jos şi 
ating o lungime de 1,8 km. 
 Elementele de atractivitate sunt asemănătoare cu cele prezentate la cheile 
Uibăreştilor, dar fiind completate de cascade pe un mic afluent de pe partea dreaptă, 
înainte de a ajunge la aceste praguri, pârâul îşi parcurge traseul printr-o peşteră de 27 m 
lungime. 
 Tot în aceste chei se află peştera Cizmei cu o lungime de 69 m, care este declarată 
rezervaŃie speologică de gradul III. Aici a fost descoperit un schelet uman din perioada 
neolitică şi rămăşiŃe ale ursului de peşteră (ursus speleus). Pe pereŃii acestei peşteri se 
găsesc şi unele desene rupestre (cercuri concentrice, cruci înscrise în cerc) datând tot din 
neolitic. 
 
 Bibliografie: 
 
1. Bleahu M., Brădescu V., Marinescu F., (1976), „ RezervaŃii naturale geologice din     
România”, Editura Tehnică, București. 
2. Cocean p., (1988), „Chei şi defilee în MunŃii Apuseni”, Editura Academiei RSR, 
Bucureşti. 
3. Goran C., (1982), „Catalogul sistematic al peşterilor din România”, Editura CNEFS, 
Bucureşti. 
4. Petrea Rodica, Pâle LuminiŃa, (1999), „ValenŃe turistice ale reliefului din bazinul 
Crişului Alb”, Analele UniversităŃii din Oradea, Geografie, Tom IX. 
5. Pop P. G., (2000), „CarpaŃii şi SubcarpaŃii României”, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca.  
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IDENTITATE ŞI ALTERITATE 
 

Verdeş Rocselana, 
Profesoară de limba şi literatura român ă, 

COLEGIUL TEHNIC MOTRU  
  
 Cuvântul “identitate” este definit în DEXI drept “Faptul de a fi identic în fiecare 
moment cu sine însuşi”, iar “alteritate”, în paginile aceluiaşi dicŃionar, reprezintă 
“Caracterul a ceea ce este diferit de un eu. Ceea ce constituie o entitate aparte, diferită”. 
 Plecând de la înŃelesul acestor termini, noi oamenii, atât de diferiŃi unii de alŃii, 
putem să înŃelegem acŃiunile, datinile, sau să ne înŃelegem mai bine  

Oamenii relaŃionează între ei în diverse moduri. În timp ce unii produc fapte bune 
şi înfăptuiesc dreptatea, alŃii, neglijând oamenii din jurul lor, săvârşesc fapte ale căror 
consecinŃe constau în îngrădirea libertăŃilor celuilalt sau, în cele mai crude situaŃii, în 
chiar distrugerea celuilalt. În această situaŃie, mulŃi dintre filozofi, căutând să găsească 
esenŃa care se ascunde în spatele omului şi a comportamentului acestuia, au reflectat 
asupra felului naturii umane (bună sau rea) şi în funcŃie de viziunea fiecăruia, au încercat 
să descrie mecanismele care stau în spatele acŃiunilor umane.  
 Dacă omul este bun de la natură şi, în consecinŃă, îşi reglează relaŃiile cu semenii 
identificându-se pe sine înşuşi la fel ca ceilalŃi (având o natură identică) atunci 
comportamentul său va fi unul deschis către celălalt, iar prosperitatea proprie nu va avea 
întâietate în dauna prosperităŃii comune, a tuturor. Această idee o gândeşte şi Jean-
Jacques Rousseau atunci când crede că natura l-a creat pe om bun şi numai societatea i-a 
pervertit comportamentul într-unul negativ. Ce îi determină totuşi pe oameni să se 
comporte bine cu ceilalŃi o dată ce societatea i-a înrăit? Rousseau crede că omul este 
înzestrat cu un principiu de dreptate şi virtute, numit conştiinŃă, care distinge între bine şi 
rău şi care venind din sentimentul natural al dreptăŃii îi determină pe aceştia să acŃioneze 
conform „luminii raŃiunii”. Cele două principii pe care Rousseau le pune la baza 
comportamentului uman sunt date de instinctul de autoconservare, prin care fiecare îşi 
doreşte  propria bunăstare, şi de suferinŃa pe care omul o simte în faŃa durerii celuilalt, 
identificându-se cu acesta. La Immanuel Kant acest principiu al idenfificării cu celălalt ia 
forma imperativului categoric al raŃiunii „acŃionează astfel încât maxima voinŃei tale să 
poată servi oricând în acelaşi timp ca principiu al unei legiferări universale”. Dacă în 
filosofia lui Kant întrebarea principală este „cum?”, atunci la întrebarea „cum pot să 
devin fericit” răspunsul unic constă în urmarea acestui imperativ din care reiese faptul că 
fiecare om trebuie tratat ca scop în sine şi nu ca pe un mijloc. Dacă mă identific cu cel de 
lângă mine şi dacă conştientizez faptul că şi eu mă pot afla oricând în acceaşi postură ca 
şi el, atunci cel de asemeni mie va fi tratat de către mine exact aşa cum mi-aş dori eu să 
fiu tratat în situaŃia dată, deci nu ca mijloc pentru ceva, ci ca scop în sine. Premisa pe care 
Kant o foloseşte aici este că dacă toŃi oamenii sunt dotaŃi cu raŃiune, atunci toŃi oamenii 
sunt egali.  
 Egalitatea dintre oameni este exact principiul pe care filosoful german, Friedrich 
Nietzsche îl va nega atunci când va împărŃi comportamentul uman în două tipuri: cel 
bazat pe o morală de stăpân şi cel bazat pe o morală de sclav. Considerând că oamenii nu 
se nasc egali, Nietzsche consideră că aplicarea egalităŃii în relaŃiile dintre oameni este o 
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nedreptate. Cei puternici, cu morală de stăpân şi dotaŃi cu „voinŃa de putere” sunt cei care 
trebuie să domine. Raportul eu-ceilalŃi bazat pe alteritate (spre deosebire de Rousseau 
unde era importantă identificarea cu celălalt) este caracterizat de dominanŃă, supraomul 
(propovăuit de către Nietzsche) îl va domina pe cel slab, iar în voinŃa de dominare a 
acestuia  rezidă însăşi esenŃa vieŃii. Nietzsche nu mai pune problema în termenii lui 
Rousseau care se întreba dacă oamenii sunt de la natură buni sau răi, ci afirmă că oamenii 
sunt puternici şi slabi şi de aceea dreptatea constă, cum spuneam, în dominanŃa asupra 
celui slab. „ViaŃa însăşi, spune Nietzsche, este în esenŃă sustragere, rănire, biruinŃă asupra 
celui mai slab, oprimare, duritate, impunere cu forŃa a formelor proprii, asimilare sau, cel 
puŃin şi în cel mai blând caz, exploatare.” Interpretată în diverse feluri filosofia lui 
Nietzsche a determinat apariŃia unor ideologii nocive precum ce a fascismului. 
 Dacă omul se naşte bun sau rău şi în conformitate cu acest factor îşi reglează 
propriul comportament, atunci înseamnă că pornim de la ideea că omul se naşte om. Ori 
în filosofie dacă se caută esenŃa naturii umane şi dacă ne întrebăm: ce este omul? (iar 
dacă la această întrebare răspundem că el este mai mult decât o fiinŃă bipedă care se 
naşte), atunci cu siguranŃă că omul nu este om numai prin faptul că se naşte aşa, ci devine 
om prin procesul propriu al formării de sine. Omul devine om doar în relaŃie de 
comunicare cu semenii, într-un mediu socio-cultural propice şi favorabil dezvoltării 
personalităŃii acestuia. 

Termenul multicultural a apărut prin anii '70 în urma cererii minorităŃilor pentru 
echitate educaŃională şi a respingerii largi a modelelor asimilaŃioniste din cadrul societăŃii 
şi al instituŃiilor americane. Respingând atât explicaŃiile bazate pe „deficitul cultural” şi 
pe „deficitul biologic” pentru performanŃele academice slabe ale minorităŃilor, 
antropologii momentului, precum şi alŃi specialişti, au susŃinut introducerea de pedagogii 
şi de curriculum-uri „sensibilizate cultural”. 

Prin intermediul valorilor culturale educaŃia stimulează din interior consolidarea 
structurii biopsihosociale a personalităŃii umane şi implicit a poziŃiei sale în ansamblul  
socioeconomic din care face parte. 

Pedagogul francez René Hubert distingea următoarele tipuri de educaŃie: educaŃia 
intelectuală, educaŃia morală, educaŃia profesională, educaŃia estetică şi educaŃia fizică 
sau comportamentală. 

Iată că, datorită emigraŃiei şi imigraŃiei, s-a ajuns la un fenomen de 
întrepătrundere a culturilor, raselor şi civilizaŃiilor, datorită căruia s-a impus o nouă 
educaŃie, educaŃia multiculturală.  

Dacă Lucian Blaga, în „Trilogia culturii” făcea distincŃie între cultura majoră şi 
cultura minoră, iată că această dihotomie s-a extrapolat, eliminându-se, pe bună dreptate, 
dihotomia „cultură a Ńării gazdă”(cultura majoritară) versus „cultura imigranŃilor”(cultura 
imigranŃilor), în favoarea unei concepŃii mai extinse asupra diversităŃii culturale şi a 
deschiderii societăŃi contemporane. 

Astfel, educaŃia şi predarea interculturale sunt menite să concentreze atenŃia 
tinerilor spre experienŃa „celuilalt”, spre propria identitate, cât şi spre valorile umane 
universale;  
se recunoaşte astfel faptul că apartenenŃa unui individ la o comunitate nu est echivalentă 
cu identificarea totală a individului cu respectiva comunitate, el purtând întregul bagaj 
moştenit, care, poate într-o oarecare măsură suferă anumite transformări de formă, iar nu 
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de conŃinut. Aceste transformări Ńin de normalitate însă şi sunt datorate interacŃiunii 
dintre rase, etnii etc. 

Dacă sistemul educaŃional ar marşa spre o educaŃie a majorităŃii f ără a Ńine cont de 
minoritatea care dă un plus de culoare, nu ar exista nicio egalitate a oportunităŃilor 
educaŃionale pentru toate grupurile din interiorul respectivei societăŃi. 

 Prin demersurile antirasiale, antixenofobe, antidiscriminative şi de realizare a 
culturilor existente, educaŃia multiculturală este considerată drept garantul unei societăŃi 
multiculturale viabile, factor de stabilitate democratică şi de diminuare a conflictualităŃii.  
 Spre exemplu, comunitatea ruşilor lipoveni din ConstanŃa îşi sărbătoreşte 
Crăciunul pe stil vechi şi nu pe 25 decembrie, precum românii, diferenŃă ce poate fi 
exprimată astăzi aşa cum nu se putea realiza în urmă cu 19 ani, tocmai prin neputinŃa de a 
marca diferenŃă etnică, din dorinŃa de aplatizare a tuturor de către Partidul Comunist 
Român. DiferenŃa exemplificată este una de ordin religios, dar, fără o înŃelegere a acestui 
aspect, anume libertatea de a hotărî ce religie să îmbrăŃişezi, fără frică, nu s-ar fi ajuns la 
faptul că astăzi, sărbătorile religioase ale fiecărui cult sunt respectate. 
 Comunitatea de rromi, chiar şi cei trecuŃi la ortodoxie, în cazul înmormântării 
unui membru, petrece pe cel decedat pe ultimul drum cu lăutari, iar nu cu fanfara 
obişnuită în comunităŃile de români. Acest obicei al comunităŃii ar putea părea scandalos 
celorlalŃi dat fiind faptul că momentul respectiv reprezintă un moment de durere iar nu 
unul de bucurie, pentru noi, ceilalŃi. Muzica însă, reprezintă pentru comunitatea de rromi 
modelul de exprimare a stării de spirit, o ultima dorinŃă împlinită a decedatului de a se 
bucura pentru ultima oară. 
  Dacă nu ar manifesta înŃelegere, celelalte comunităŃi s-ar putea comporta într-un 
mod nedorit şi, poate, la fel de neînŃeles pentru comunitatea de rromi.   
      EducaŃia multiculturală este, în opinia mea, o educaŃie multietnică, în cadrul 
căreia de la indivizi – la societate se manifestă deschidere, menită fiind să ajute atât 
grupurile etnice, religioase etc. să se integreze, cât şi a societăŃii majoritare de a lua acele 
modele culturale ce i se potrivesc.  
          TendinŃa de mondializare a societăŃii zilelor noastre este una remarcată de 
specialişti în domeniul antropologiei, însă pierderea identităŃii culturale a unui grup etnic 
echivalează cu sinuciderea etnică, poate cu aplatizarea culturală care nu ar aduce nicio 
îmbunătăŃire noii societăŃi integratoare.  
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Fizica –de la teorie la practic ă 
 

Prof. BU ŞE LAVINIA 
Şcoala General ă Nr. 1 Motru 

 
Realizând o incursiune în filozofia fizicii, se poate semnala o întrebare majoră legată 

de problema cunoaşterii în fizică. Această întrebare se referă la raportul dintre factorul 
obiectiv şi cel subiectiv în perceperea lumii: “sunt legile fizice expresii pragmatice, 
independente de orice referinŃă la subiecŃii cognitivi sau sunt rezultate ale stărilor mentale 
ale observatorilor?”. Sintetizând atitudinile fizicienilor faŃă de această problemă, Mario 
Bunge sesizează patru posibile teze: 

- teza realistă (Boltzmann, Planck, Einstein): faptele fizice au o existenŃă autonomă, 
obiectivă; 

- teza subiectivistă (Mach, Scchrödinger): teoriile fizice se referă la senzaŃiile sau 
ideile unui subiect angajat într-un proces de cunoaştere; 

- teza şcolii de la Copenhaga (Niels Bohr şi colaboratorii săi): cel puŃin în teoriile 
cuantice nu se poate stabili o frontieră strictă între subiectiv şi obiectiv, 
interpretarea fiecărei formule neputându-se cataloga drept fie fizică, fie mentală; 

- teza dualistă (Pierce, Dingler, Dewey): teoriile fizice conŃin atât obiecte fizice cât 
şi mentale, rezultate ale tranzacŃiilor oamenilor cu mediul înconjurător [2]. 

Lăsând la o parte incertitudinile filozofice, fizica ne ajută să explicăm o mulŃime de 
fenomene pe care le observăm la fiecare pas, adică ne ajută să percepem realitatea. 

Fizica a fost şi este numită o ştiinŃă preponderent experimentală, intuitivă şi empirică. 
ImplicaŃiile fizicii în viaŃa socială sunt multiple şi complexe şi nu pot fi rupte de 
contextul ştiinŃific şi tehnic. ŞtiinŃa şi tehnica sunt motorul dezvoltării economice şi 
sociale. Dezvoltarea tehnologiilor comunicaŃiilor şi biotehnologiile sunt pe punctul de a 
ne schimba mult modul de viaŃă. În faŃa acestor schimbări, cunoaşterea ştiinŃifică nu mai 
poate rămâne închisă în laboratoare ci trebuie să coboare în viaŃă [1]. 

În etapa actuală de dezvoltare accentuată a ştiinŃei şi tehnicii, fizica are un impact 
asupra omului societăŃii moderne. Fizica este disciplina şcolară care poate oferi o minimă 
instruire tehnologică şi care ajută la înŃelegerea legilor naturii. La fizică elevii află 
răspunsuri la întrebări simple ca de exemplu: Cum luminează un bec electric?, De ce se 
usucă mai repede rufele când bate vântul?, Cum percepem culorile?, De ce se electrizează 
corpurile? etc. 

InvăŃarea fizicii în şcoală, ca de altfel instruirea la toate celelalte discipline cuprinse 
în planul de învăŃământ, este o activitate organizată, un proces sistemic. ÎnvăŃarea în 
şcoală porneşte de la o serie de obiective prestabilite şi ȋntreaga activitate este dirijată 
astfel încât acestea să fie realizate [2]. 
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SĂ VORBIM DESPRE O ALT Ă LUME 
 

PROF. OANA łURLEA 
 

 Acest articol reprezintă o evadare, o fugă către o altă lume care mă ajută de 
cele mai multe ori să depăşesc şi să uit pentru câteva momente realitatea prezentă, 
mult prea murdară şi tristă…LUMEA SCRISULUI. 
                                 
                                                          * 
 N-am ştiut atunci dacă zarea se mutase în alt loc sau eu mă mutasem în ea. Ştiam 
doar că altceva străbătea calea cerurilor şi a lumilor de aici şi de dincolo. Altceva. O pată 
roşie ca de sânge mijea a se aprinde în ochii tinerei care trecea strada. Am văzut-o prin 
spărtura ferestrei. Ea era mică. Spărtura sau tânăra? Amândouă. Doi ochi licăreau în roua 
dimineŃii răcoroase de aprilie. Doi ochi mici şi înecăcioşi…în lacrimi. N-am putut vedea 
prea mult prin ciobul ferestrei, dar am înŃeles atunci aproape totul. Pata roşie s-a mutat în 
scurt timp pe cerul trandafiriu, semn că tânăra dispăruse undeva, in acea linişte pe care o 
căutase atât. Zarea se lupta cu o rază de soare care nu voia să mai iasă (intrase în grevă, 
pesemne). M-am abŃinut de la un zâmbet oarecare şi am ridicat cu o mână cartea de pe 
pat. O carte cu nişte coperŃi albastre-cer-de-vară (sau cer înŃelepciune, care mie, una, îmi 
cam lipsea). Era o carte despre un anotimp căruia i se datora o lume…sau o viaŃă; cineva 
îi datora ceva; cineva sau toŃi îi datoram ceva: o replică, un zâmbet, un abis. Era o carte 
despre începuturi şi despre sfârşituri. Despre începuturi de lumi şi sfârşituri de ani (-
lumină)… 
 M-am identificat pentru o clipă fulgerătoare cu marea din ochii tinerei care 
traversa strada. O mare tulbure, verde. O mare de oameni şi de vieŃi. Ea plângea. Liniştit 
şi dureros în acelaşi timp. Ea plângea o clipă trăită în mizerie sau o viaŃă numită 
singurătate. Raza de soare, care pentru o vreme îndelungată se luptase cu zarea, se dăduse 
batută. Va mai ieşi încă o dată. Asta îi era menirea. Sunt oare singura? se întrebase raza. 
Şi aşa şi este: era oare singura cu o menire? Zarea se mutase în mine şi-n raza de soare, 
şi-n pata roşie din ochii tinerei din ochiul de geam…se înecase cu lacrimile fetei şi-şi 
şoptise amarul…acela de mii de ani. 
 O lume mică se deschidea în locul celei mari. O lume a zării, a tinerei cu ochi 
înecăcioşi, o lume a razei de soare menite a rasări, o lume a cerului trandafiriu şi a 
dimineŃii înrourate de aprilie. O lume fantastică şi deplină, o lume ying şi yang, o lume 
lăuntrică, o lume –pavăză, o lume de dincolo şi de-aici: lumea cerească.                                               
 
                                                       *      
 Ca într-o cutie stăm noi oamenii: betegii, suferinzii, abătuŃii, tebeciştii, muribunzii 
(de foame), donatorii (de organe) contra cost, îmbogaŃiŃii peste noapte, urlătorii, istericii, 
complexaŃii, împovăraŃii, mâncatorii de nervi (şi de oase), însetaŃii de fugă (spre alte zări, 
spre alte lumi, spre alte orizonturi), dădătorii de moarte (căci viaŃa a fugit de noi), 
schilodiŃii, slăbănogii, colecŃionarii de piei şi coaste, fricoşii, hoŃii, asupritorii, ucigaşii de 
cadavre vii, ucigătorii copiilor din pântec şi a visurilor zadarnice, paraziŃii, innoroiaŃii, 
mincinoşii, trădatorii, pustnicii, dezrădăcinaŃii…şi lista poate continua.                                                 
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O CRUCE.... 
 

COSTEA MARIUS CRISTINEL  
  
 O cruce de lemn acoperită până la jumătate cu pământ, stă parcă desprinsă dintr-
un scenariu sumbru a unui tip pierdut în spaŃiu şi în timp. 
 Un cimitir… 
Sumbritatea crucii duce la extaz prin imaginea cimitirului cu lumânările arzând, semn că 
Cineva îl veghează. 
 IndiferenŃă şi curiozitate… 
Indiferent şi stăpânit de o curiozitate apologeică, trăind aievea, conduc un alai parcă de 
zombii, trişti,umili şi moleşiŃi. 
 Întrebare …  
Extazul încetează… Ce se întâmplă? Adevăr… 
Adevărul este…dur..neimaginabil..regretabil… 

Mă trezesc…a fost doar un vis? Un vis ce mă urmăreşte mereu… Acelaşi 
vis…mereu şi mereu. 

Trăim acea clipă mereu, având în inima noastră pe adevăratul nostru coleg şi 
prieten drag. Nu acel trup fără de suflare care este dat putreziciunii şi viermilor, care zace 
parcă în acel sicriu din lemn lăcuit cam cu silă de acel vânzător ambulant. 

Aievea… aievea îmi răsună în gând cuvintele spuse cu atâta indifirenŃă - de parcă 
întreaga viaŃă ar fi doar o clipă- de Gaby, şi anume:”O viaŃă ai trăieşte-o din plin!”. 

Până-n ultima clipă când ultima răsuflare a ieşit- parcă trasă cu un cleşte de către 
cineva- el asta a făcut… a trăit din plin fiecare clipă. În ceasul disperării el zâmbea, trupul 
se odihnea zâmbind ironic către noi… 

Sunt sigur că acolo unde este acum zâmbeşte în continuare şi trăieşte din plin 
veşnicia. 

Îmi vine în minte imaginea crucii murdară şi vopsită proaspăt, a copacului cojit cu 
atâta grijă şi cu atâta durere, şi de acel tablou… 

Da… acel tablou care l-am văzut la înmormântare în care zâmbind , parcă ne 
spunea:” Sunt aici, nu mai plângeŃi!” 

Da…acel tablou încă este acolo, agăŃat într-un cui ruginit, undeva mai sus ca nu 
cumva răufăcătorii să-l risipească. Trecerea timpului şi-a lăsat deja amprenta … urme de 
noroi şi ploi însetoşează faŃa lui… dar el tot zâmbeşte. 

Şi ar mai fi acele Ńipete…Da… acele Ńipete de disperare a unei bătrânici care cu 
toată durerea striga la lumina ochilor ei… dar el o aude, numai că nu-i poate răspunde. 

Săraca bătrâna… săracul Gaby… 
Fiecare îl v-om păstra în amintirea noastră aşa cum era… aşa cum l-am cunoscut, 

însă cu toŃii ar trebui să medităm şi să nădăjduim la cuvintele: „ Când este răpit cu putere 
din trup de îngeri înfricoşători el uită de toate rudele şi cunoscuŃii, şi poartă grijă de cele 
viitoare , de judecăŃile ce vor fi asupra deşertăciunii şi trupului ”. 

Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească… bunul nostru coleg si prieten drag.. 
„Ne-ai făcut pentru Tine Doamne, şi neliniştit este sufletul meu până se va odihni 

întru Tine”. 
• Textele citate sunt culese din slujba înmormântării mirenilor. 
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IMPRESII DE TOAMN Ă 
 

Prof. Cristina Mur ări Ńa 
 Acum câteva zile era încă o toamnă caldă, ruginie, cu o căldură molcomă, 
calină, cu miros de frunze proaspăt căzute în grădină. Mă îndreptam spre şcoală şi 
privirea mi-a fost atrasă de un grup de tineri ce treceau pe lângă nişte fete, în 
curtea liceului. Am urmărit cu încântare şi nostalgie schimbul de priviri complice 
şi zâmbetele. Gândeam „ce frumos te poŃi îndrăgosti la vârsta asta!”. Gândeam, de 
asemenea, ce repede ne plictisim de a fi tineri, ne grăbim „să creştem”, apoi tânjim 
iarăşi să fim adolescenŃi. 
          Toate se leagă în perioada asta, într-un sublim şi nebănuit subînŃeles, căci e 
vârsta intensităŃii, vârsta iubirilor fulgurante, vârsta viselor grăbite şi a nostalgiilor 
abisale. 
          Acum, fiecare zi e o mică viaŃă începând cu rutina minunată de a fi om şi 
continuând cu ireversibile trăiri tumultoase. E timpul asumării curajului, libertăŃii 
de „a fi tu”… sau poate timpul dezamăgirii, aşteptării, frustrării. 
          Poate că eşti la vârsta când sfaturile nu te învaŃă, când erorile te conving… 
când pentru a fi ca ceilalŃi crezi că e necesar să le imiŃi gesturile. Nu te lăsa umbrit 
de gândul că eşti altfel, că nu eşti acceptat, că nu te adaptezi regulilor lor… în 
fond, nu contează decât supravieŃuirea cu tine însuŃi. E bine să ştii că prietenii nu 
sunt cei ce te ajută să fii diferit, ci aceia ce te acceptă aşa cum eşti. 
Lucrurile sunt accentuate, acutizate în această perioadă debusolantă, când totul se 
rezumă la cum eşti tu în ochii celorlalŃi. 
Este timpul verbului contează. 
Contează cum te-ai îmbrăcat azi, cum îŃi stă părul, dacă el/ea Ńi-a zâmbit sau te-a 
ignorat. 
Contează  să laşi timpul să curgă în ritmul lui, să nu grăbeşti, să nu forŃezi 
schimbarea. 
Contează încrederea ce se câştigă greu şi se pierde repede. 
Contează  enorm dacă prietenii îŃi sunt aproape, dacă ai prieteni sau te „închizi” 
afişând indiferenŃa, una teatrală. 
Contează să te dăruieşti, să ştii cum şi cui să te dăruieşti. 
Contează  să ai părinŃi, care, dincolo de încrâncenarea zilei, văd copilul de lângă 
ei… 
Contează  începuturile: măsura cu care te arunci în viaŃă sau lipsa acestei măsuri; 
alcoolul, dragostea, suferinŃa, sexul sunt experienŃe limită ale omului. Cunoaşterea 
frontierelor face diferenŃa între aventura libertăŃii şi regresul către o viaŃă mizeră 
închisă sub lacătele vulgarităŃii. “O libertate fără limite, ucide libertatea” H. 
Balzac 
AdolescenŃa este o treaptă a existenŃei, la a cărei amintire te vei întoarce mereu. 
Depinde de tine cum vrei să o vezi peste ani: o cameră închisă în care intri rareori, 
din greşeală, sau portul tău în caz de furtună. 
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CIULEANDRA. Obsesia dansului 
Prof. Cristina Mur ări Ńa 

 
 După ce, într-un moment de rătăcire, şi-a ucis soŃia, Puiu Faranga (Ion 
RiŃiu) e internat de tatăl său, un ministru influent, într-un sanatoriu. Dar, în loc să 
simuleze nebunia, tânărul dezvăluie, pradă remuşcărilor, tainele căsniciei decise de 
tatăl său. 
 Mădălina (Anca Nicola) i-a cucerit inima, dar l-a şi adus în pragul nebuniei 
din cauza barierei pe care a ridicat-o între ei. Pacientul îi mărturiseşte adevărul 
psihiatrului Aioanei (Ştefan Iordache) care, printr-o coincidenŃă, originar din satul 
fetei, a fost îndrăgostit şi el de ea. 
 Refuzând să scape de osândă prin simularea nebuniei, Puiu se declară gata 
să-şi ispăşească pedeapsa, iar, în lipsa sprijinului moral din partea doctorului său, 
acesta se spânzură.  
 Filmul, ecranizare a romanului omonim al lui Liviu Rebreanu, spune 
povestea tânărului Puiu Faranga (Ion Ritiu) care şi-a ucis soŃia, Mădălina (Anca 
Nicola), şi este internat de tatăl său într-un sanatoriu, din dorinŃa de a-l scăpa de 
pedeapsă. 
 Axat în primul rând pe diferenŃa dintre „sângele limfatic“ al bogatului 
orăşean şi cel puternic al tinerei Ńărănci menite să-i fie soŃie, pelicula are scene 
memorabile ale relaŃiei pacient-medic (Ştefan Iordache). 
Ritmul infernal al „Ciulendrei“ serveşte drept accent atât în dragostea lui Faranga 
pentru Mădălina, cât şi în retrăirea întregii poveştii de către eroul internat. 
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 Romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, considerat de critica literară, la 
apariŃia lui, una dintre operele mai puŃin reuşite ale scriitorului, a mai fost 
ecranizat în 1930, de regizorul german Martin Berger. Filmul lui Sergiu 
Nicolaescu atenuează analiza nebuniei, realizată de Rebreanu, şi reuşeşte un tablou 
de epocă bine construit, cu personaje complexe. Actorii Ion Ritiu şi Anca Nicola 
au fost „cel mai frumos cuplu al anului“ la Festivalul de la Karolovy-Vary din 
1986, unde „Ciuleandra“ a reprezentat România. 

 
Scrieti un comentariu 
Postat in prima pagină, recomandare  
Postat de: xteenam | septembrie 5, 2009  
Monolog întru neşansă 
Mi-e gândul oprit de repetiŃii, ce curg dintr-o memorie a sufletului. 
- Ce exterioară mi-e clepsidra de pe masă. 
- Oare prin ea chiar se scurg, secundele înaintării mele? Nu, e doar nisip. 
- Orice eşec, dramă, iubire, împlinire reprezintă o trecere. Iubirea nu e trecere 
uneori e şi permanenŃă. 
- Înaintare? Care înaintare? 
- Ce fel de trecere? 
- Clepsidra de pe masă? 
Mă macină gândul meu statuar într-o inexistenŃă conservată de ceasornicul 
domnişoarei Havisham. 
- Adică? 
- Uit de serpentinele cioburilor… 
- Nimic nu e bine. Atunci care-i antonimul lui nimic? Vreau să-l trăiesc. 
- Totul?! Nu, nu, e tot la fel un adverb cantitativ. Se va epuiza cândva. 
- Silabisesc organic secunda. Aşteptarea – cel mai ingrat timp. 
- Aştept să intru la cabina de schimb să-mi probez rochia. 
- Eu aştept să mor să-mi probez ce am fost. Aş vrea să mi se aplice pe cruce anii şi 
între ei nu vreau cratima. Timpul meu petrecut în acel interval e viaŃa. Nu, nu doar 
o simplă liniuŃă. Ce să înŃeleagă oamenii că în existenŃa mea au fost mereu spaŃii? 
Ce vor crede ei, oamenii? Dar nu vreau nici locul liber între ani. Între anii mei să 
puneŃi zâmbete că prea au fost lacrimi. 
- … O bătrână s-a sinucis ieri. Necropsia a relevat cauza morŃii ineluctabile: 
bătrâna suferea de ziduri în inimă, o afecŃiune gravă reflectată într-un 
comportament psihic labil… Asta a fost explicaŃia lor. Restul l-a făcut cuŃitul. 
Despre el de ce nu spune nimeni nimic? 
- M-am uitat la un om ce nu mai credea în nimic. În loc de ochi îi crescuseră două 
răni, ce-i sângerau când privea lumea. 
- … SimŃul umorului dragul meu, te ajută să pui laŃ neîmplinirii… 
- Ce absurd, iar am văzut un om obez! Ar trebui să se simtă umiliŃi de ei înşişi că 
nu devin de două ori oameni în spirit, ci în fizic. 
- De parcă oamenii văd altceva decât trupul lucrurilor. 
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Spun că iubesc şi în ochii oamenilor mă descalific ca om. 
- !Iubesc! – predicat al neşansei… 
- Întreb un prieten vechi ce mai face. Mă suspectează de indiscreŃie. Şi atunci plec 
mai departe. Tot mai bine e cu mine… Eu nu mă suspectez decât de vreo boală. 
- Aş vrea să vindec oamenii de nostalgie. Când încep, sindromul ăsta mă 
copleşeşte dintr-o dată. Auzi, tu mă asculŃi? 
- … Da! uite păsările încep să-şi pregătească aripile şi gândul pentru plecare. Se 
aude vânt de toamnă. 
- Eu vorbeam de nostalgie… Ai cunoscut-o? 
- … Da, păsările! Ele ascund mereu ceva din înalŃimi. 
- Nu, nu îŃi vorbeam de păsări! 
- Mi-ai aruncat o provocare… 
- Oricum nu mai contează. 
- Ieri am fost la Biserică. Era aproape pustie. Paşii oamenilor la acel timp se 
îndreptau spre alte deveniri. Am îngenuncheat într-un colŃ. În faŃa mea într-o 
icoană Mântuitorul aştepta. Rugăciuni de început, împotmolite în absenŃă, în 
netrăire şi apoi gândurile ce curgeau în liniştea mea. Îmi plângeam nimicnicia fără 
lacrimi uşor, aproape stins, cu ochii închişi. Halucinant, un zgomot brusc m-a 
smuls din preaplinul tumult. În spatele meu, un bărbat îşi retrăsese mâna din 
geanta mea răsfirată pe un scaun din strană… Să fii fost rugăciunea lui?!… Hm! 
un om îngenuncheat în rugăciunea trădării. În ochii acelui om am văzut pentru 
prima dată răul. 
- Când vorbeai de păsări… Mi-ai spus că nu sunt păsări… 
- łi-am spus că nu mai contează. Ce-Ńi spune Ńie hazardul? 
- Vorbeai de oameni, nu-i aşa? 
- Da. 
- Şi plecarea? 
- Înainte de plecare e vântul de toamnă. 
- Am întâlnit un cerşetor cu vocaŃie prăbuşit într-un colŃ de stradă. Peste el trecea 
nepăsarea oamenilor. Şi atunci s-a ridicat: “acum sunt liniştit, şi eu sunt asemeni 
lor”, nu mai există nici vină şi poate nici milă. 
- Nu-mi spui nimic nou. Eu am întâlnitpe stradă un orb ce cu o mână întinsă 
implora trecătorii, cerşind o parte din întunericul lor. N-a primit nimic. Atunci 
orbul a strigat: “eu văd că nu vreŃi să mă ajutaŃi!”. 
- Într-una din zilele mele şi eu m-am întâlnit cu cineva: cu timpul meu. Şi-atunci l-
am recunoscut: “E timpul meu”. M-am dovedit prea posesiv căci nu prea a 
sălăşluit în drumul meu. 
- Iubirea e un sentiment inexigibil. Prin generalizare a devenit mediocru. 
Străbat interjecŃia luptei dintre oameni şi eu iar la sfârşit semnul întrebării… 
- … Şi începutul… 
- Începutul n-a fost timp, a fost geneză de sentimente. Oamenii au inventat ceasul 
pentru a Ńine veşnicia într-o cutie cu cifre. 
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- E greu, e trist… e devastator să fii om dar e suprem atât cât poate fi supremul 
omenesc. Cine sunt, ce vreau, ce pot să fiu, ce n-am putut să fiu? Nu ştiu de unde 
să încep! Nu ştiu ce să încep! E ca şi când totul ar fi acel punct pe care nu-l pot 
găsi. Un punct suspendat ce poartă stigmatul rătăcirii mele. Merg în derivă… spre 
mine. Sau poate spre sufletul meu. Din fericire, sufletul nu se poate opri. Nu se 
poate opri acolo unde omul îşi abrutizează eul prin acŃiune. El merge, trece prin 
timp în acelaşi trup, care i-a mutilat fiinŃarea. E o separaŃie tristă între om şi acel 
univers numit conştiinŃă. Îmi plec privirea în pământ, să fiu pământ… Acolo la 
acel nivel totul e încă spre devenire, nimic nu e prins într-o ipostază. Mai mult de 
o viaŃă… Norii se scurg spre marginea lumii. 
- Ai cunoscut vreodată disperarea? 
- Când o silabă poate spune un chin nemărginit, mă pierd printre cuvinte. 
- Nu prea ştiu eu ce trebuie să caut… 
- Nimeni nu ştie… fiecare caută în felul său. Şi negăsirea poate fi o soluŃie. 
- Adică eşecul? 
- Nu, doar neşansa. 
- Neşansa de-a fi om. Neşansa, nu. SupremaŃia. 
- Există totuşi o inadvertenŃă a destinului: cutia Pandorei, ascunde uneori şi 
fericirea. 
- La fel de putredă ca tot ce-n lumea asta-i efemer. Ce trist e acest pământ în care 
noaptea poposeşte mirâdu-se neîncetat că întâlneşte atâta întuneric. Pământul 
tresaltă în agonie sub paşii pierduŃi. 
- În fiecarezi Dumnezeu pune pe cer un nou răsărit. Chiar şi în zilele cu furtună… 
- Furtuna răscoleşte teama în om şi-n pământ. 
- Doar omul a fost plămădit din pământ. Or fi şi momente în care de-aceleaşi 
furtuni se lasă străbătuŃi. 
- Nu. Pământul n-are puterea să strige, iaromul nu areputinŃa tăcerii. 
- Crezi că acest pământ Ńi-a fost cândva trup? 
- Mă întrebi de cred? 
- Şi-atunci de unde a apărut carnea? 
- Îndoiala în adevăruri fundamentale sună precum teoria copacilor ce cresc cu 
rădăcinele spre cer. 
- N-am înŃeles! De ce carne şi nu pământ? 
- Pentru că suflul vieŃii nu va fi niciodată înŃeles de o făptură plămădită din pământ 
şi vis. 
- Nu cunosc nimic din toate astea… 
- Cunoaşterea n-ar împlini nimic. 
- Şi să simt e prea târziu. 
- Acest din urmă timp “târziul” îşi va găsi cândva chemarea şi-n simŃire, numai 
uşile… uşile, să nu fie închise… 
Părăsesc spaŃiile întregindu-mă eteric, organic în alte dimensiuni mai puŃin 
pământeşti. Mă întorc vinovat. Iar am greşit drumul. 
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OCTAVIAN PALER 
 
 

Prof. M a r i n e l a    P î r v u l e s c u 
  
 Luna aceasta Octavian Paler ar fi împlinit 83 de 
ani, însă acum nu putem vorbi decât la timpul trecut 
despre cel care în mai 2007 „s-a mutat într-o stea”. In 
urmă cu doar câtva timp, în octombrie 2004, oraşul 
Târgu-Jiu găzduia pentru un scurt popas cultural o 
personalitate marcantă a vremii, pe Octavian Paler. 
Evenimentul a fost întâmpinat de oameni ai culturii 
gorjene, precum Ion Cepoi, Valentin Taşcu, Alexandra 
Andrei, Elena Roată, în sala Teatrului Dramatic „Elvira 
Godeanu” ticsită de tineri iubitori de literatură. Vizita la 
Târgu-Jiu a fost prilejul de a lansa la acea vreme 
„Autoportret într-o oglindă spartă”, carte ce se integrează memorialisticii, acea 
„soră vitregă a literaturii”. Nu îmi propun acum sa realizez o recenzie a acestei 
cărŃi (poate o voi face cu altă ocazie), ci doar sa consemnez un mare act de cultură 
petrecut în urbea noastră. 
          Dialogul a fost generat desigur de semnificaŃiile cărŃii, fiind o pârghie de 
catifea înspre viaŃa comună, de zi cu zi a celor ce îşi consumă destinul sau îşi 
trăiesc viaŃa, în măsura în care resorturile acestei scrieri se regăsesc într-o 
problemă mai veche: ce lasă în urma sa O.P.? O biografie? Sau un destin? Oglinda 
devine forma metaforică a memoriei. Este o „oglindă spartă”, deoarece trecutul 
este prea fragmentat pentru a fi redat integral prezentului. Cioburile ( a se citi 
„clipele trăite, amintirile”) devin astfel expresia unor piese ale unui puzzle 
neterminat. 
          Simplitatea si naturaleŃea gesturilor eseistului, dar si vocea caldă, pregătită 
parcă pentru a face confesiuni au creat momente de sinceră comunicare. „Pentru a 
vă explica mai bine de ce mă simt emoŃionat în aceste momente, şi într-un fel 
surprins – spunea in acel octombrie plin de melancolie O. P. – daŃi-mi voie să vă 
povestesc ceva: am transmis un comentariu unui post de radio, gânduri legate de 
un fapt divers: în comuna Moneasa, judeŃul Arad s-a deschis o librărie. Dar 
această librărie are un specific – librarul este orb. Acest librar care poate doar să 
audă (are o fonotecă de peste 30.000 de titluri) a deschis librăria şi a declarat: «Nu 
m-a interesat niciodată să fac bani din cărŃi. Faptul ca nu văd nu este un motiv de 
îngrijorare pentru siguranŃa cărŃilor. Cine mai fură azi cărŃi?!?»”. Acest lucru îi 
provocase lui O.P. trei gânduri: 1. conform unor date statistice, numărul cititorilor 
virtuali în România este de 100.000. Concluzia ar fi că multe milioane de 
compatrioŃi pot trăi foarte bine fără carte! 2. obiectivul librarului este unul de 
suflet. Orbul nu vrea să facă bani într-o societate în care banul este ridicat la rang 
de valoare. Azi banii Ńin loc de bun simŃ, de valoare. 3. cine mai fură azi cărŃi? 
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Trebuie să-i dăm dreptate. Se fură cabluri electrice, şine de cale ferată, speranŃe, 
orice, dar cartea nu mai e în România nici măcar un lux, e doar o marfă fără 
valoare. Tocmai din aceste motive, O.P. se simŃea atunci obligat la o erată: „ori 
Târgu-Jiu este un oraş nespecific României, ori cei care evaluează numărul 
cititorilor la 100.000 se înşală!” 
          Momentul a reprezentat un bun prilej pentru cel plecat cu mult timp înainte 
din mitologia sacră a unui sat pe nume Lisa de a face, cu obiectivitatea analistului 
Paler, o diagnoză a societăŃii în care trăim. Cu tristeŃe in glas spunea ca „tinerii 
sunt ghidaŃi de o busolă în care Nordul e înlocuit cu Euro. Ei nu mai au nevoie de 
idealuri, nici de caractere”. Un lucru dureros pe care in mod normal nu îndrăznim 
să-l rostim, pentru ca lezează. Lezează orgolii. Cu aceeaşi ocazie a prezentat o 
evoluŃie a barbarului. Barbarul venea odinioară calare, îmbrăcat cu piei de 
animale. Neobarbarii de azi nu vin din afara cetăŃii, ci sunt înăuntru. Neobarbarul a 
evoluat, schimbând calul cu mercedesul, iar pieile de animal cu hainele croite la 
firme de lux. DiferenŃa? Barbarul era analfabet, în vreme ce neobarbarul are 
diplomă. Totuşi, grosolănia e aceeaşi; au oroare de cultură: o acceptă, o tolerează, 
dar dacă poate să agonizeze, mai bine aşa. 
          În ceea ce priveşte poiesisul cărŃii, autorul mărturisea: „cartea am scris-o 
pentru mine, dintr-o nevoie a mea de a mă privi cât mai aproape de adevăr 
înăuntrul meu“. Cât de departe merge sinceritatea? Sinceritatea absolută e 
imposibilă. Pudori, temeri, chiar când suntem singuri vrem să părem mai buni 
decât în realitate. Rousseau spunea: „pot să mă recunosc orice mă învinovăŃeşte, 
nu pot însă a recunoaşte ce mă face caraghios”. Definindu-se ca specialist în 
paradise pierdute şi percepând melancolia asemenea lui V. Hugo, „ca fericirea de a 
fi trist”, O.P. afirma că nu putea să nu se refugieze în amintiri, pentru că nu putea 
să facă abstracŃie de propriile-i obsesii. Nevoia de confesiune este astfel justificată, 
deoarece fiind un introvertit, aşa cum însuşi se caracteriza, nu avea cum să scape 
de propriul sau eu. Fiecare om are haosul său personal, iar a te privi într-o astfel de 
oglindă reprezintă singurul mijloc de a pune puŃină ordine. Cartea reprezintă o 
parte din sufletul autorului, un suflet sensibil ce a vibrat dramatic la timpurile si 
timpul în care a trăit. În ce măsură se justifică tonalitatea confesiunii personale 
rămâne posterităŃii să judece. 
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ICOANA "FEREASTR Ă SPRE TRANSCENDENłA CEREASCĂ" 
 

PR. PROF. CIOABĂ IONEL 
 

        Îndemnând la zugrăvirea sfintelor icoane, Sfântul Ioan Damaschin spune : 
"Când cel fără de trup, fără de formă, fără de greutate şi calitate, fără de marime 
din pricina superiorităŃii firii Lui, cel ce există în chipul lui Dumnezeu „a luat chip 
de rob", prin ace astă apropiere de cantitate şi calitate a îmbrăcat chipul corpului, 
atunci, zugrăveşte-L în icoane şi aşează spre contemplare pe Acela care a primit să 
fie văzut. ZugrăviŃi-le pe toate şi cu cuvântul şi cu culorile"1.  
         „Icoana nu este o simpla imagine si nici o reproducere, ci este un arhetip al 
divinului ce s-a descoperit in uman, un mesaj al vietii de dincolo de veac fiind 
purtatoarea unei bucurii ce nu se aseamana cu nimic in lumea noastra,dar care 
apartine de acum acestei lumi”.2 
 Icoana nu este un idol. Idolul face ca privirea celor ce i se închină, să 
rămană într-un plan strict material. Spre deosebire de aceasta icoana înalŃă pe cei 
ce se închină într-un plan supramaterial, spiritual. Idolul mărgineşte pe când 
icoana dezmărgineşte pe închinători. Ea îi ridică pe aceştia într-un plan 
supranatural. Rugăciunile noastre se îndreaptă spre realitatea supramaterială, de 
dincolo de icoană. Pavel Florenski afirmă că icoanele sunt: "ferestre care dau spre 
priveliştea de dincolo", ajutând pe credincioşi să se concentreze. "Concentrarea 
atenŃiei este condiŃia progresului spiritual". Cine nu cinsteşte icoana nu cinsteşte 
nici pe prototipul acesteia. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că există o 
distincŃie fundamentală între icoană şi arhetip. "Deşi icoana este exact una şi 
aceeaşi şi în toate asemenea cu arhetipul, cu toate acestea substanŃa lor este 
diferită. Una, neînsufleŃită, cealaltă însufleŃită. Ultima, fiinŃă adevărată, cu viaŃa, 
prima, opera zugrăvitorului, din ceară şi culori". 
        Arătând deosebirea dintre icoană şi arhetip, Sfântul Nichifor Mărturisitorul 
spune: "Acestea le-am spus ca să arătăm modul în care icoana, privită faŃă de 
arhetip, e în relaŃie cu el. Nu e aceeaşi după fiin Ńă, nici nu se va atribui icoanei câte 
se atribuie arhetipului ca arhetip. Căci acela poate e însufleŃit, iar aceasta e 
neînsufleŃită, sau acela poate e raŃional şi mobil, iar aceasta neraŃională şi imobilă. 
Deci, nu sunt una şi aceeaşi amandouă, ci în parte se aseamănă după chip, în parte 
se deosebesc după fiin Ńă. Icoana reprezintă ipostasul, dar nu-l reproduce în firea 
lui, pentru că nu se poate pipăi firea ipostasului în icoană. Dacă ar fi aşa, icoana n-
ar mai fi icoană, ci prototip. "Nu se redă ipostasul fără firi, ci firile definite 
ipostatic". 

                                                 
1 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica,trad. Pr. prof Dumitru Fecioru, Bucuresti 2005 p. 214 ,     
2 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Cu privire la icoanele ortodoxe, în M.A., nr. 11-12/1972,  pag. 901. 
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       Prin întrupare Mântuitorul Hristos a luat chip de om. Reprezentând acest chip, 
mărturisim deci întruparea Domnului. Căci dacă nu S-ar fi întrupat nu ar fi luat 
chip omenesc şi deci nu am fi avut ce reprezenta în icoană. "Icoana este temei al 
realităŃii Lui, dar această realitate depăşeşte icoana". "Şi cum se va crede că şi-a 
luat trup din Sfânta Fecioară dacă nu se zugrăveşte în icoană la fel ca noi?... Dacă 
nu se înfăŃişează în icoană, nu e din ea trupul, ci ceva deosebit". A nu zugrăvi 
chipul lui Hristos în icoană este egal cu a nesocoti dogma întrupării. 
         Ca o concluzie a doctrinei Sfântului Ioan Damaschin vom spune întocmai ca 
el : "Mă închin icoanei lui Hristos ca Unuia ce este Dumnezeu întrupat; mă închin 
icoanei Născătoarei de Dumnezeu, Stăpâna tuturor, ca una ce este Maica Fiului lui 
Dumnezeu ; icoanei sfinŃilor, ca unii ce sunt prietenii lui Dumnezeu, ce au rezistat 
păcatului, până la sânge şi au urmat lui Hristos vărsându-şi sângele pentru El... ; 
mă închin icoanei acelora care au trăit călcând pe urmele Lui, zugrăvesc biruinŃele 
şi patimile lor, pentru că prin ele mă sfinŃesc şi mă aprind de râvnă de a le imita. 
Căci cinstea icoanei se îndreaptă către cel înfatişat pe ea". Icoana este semn al 
realităŃii supramateriale a lui Dumnezeu. Ea exprimă credinŃa ca „Deus est super 
natura”. Icoana îl ajută pe închinător să depăşească planul lumii materiale. "La 
baza icoanei stă tocmai credinŃa într-un plan mai presus de natura şi voinŃa de a 
trece peste natură, de a intra în legătură cu transcendenŃa divină. Icoana nu 
identifică planul naturii cu planul divin, ci le deosebeşte cu desăvârşire. 
Închinătorul icoanei se referă totdeauna la o realitate de dincolo de icoană". 
        Cinstirea icoanelor, precum si reprezentarea lor in pictura iconografica, 
ramane o marturie vie a dorintei umane pentru indumnezeire prin har,si un mijloc 
de comunicare cu Dumnezeu si Sfintii Sai.Fara a fi un idol, icoana este pentru 
crestinul ortodox o prezenta harica a lui Hristos. „Noi trebuie sa credem ca harul 
divin este prezent in icoana lui Hristos si ca aceasta comunica cu sfintenia celor 
care se aproprie cu credinta”.3 
        Tot Pr. prof. Stăniloae adaugă: "Fiind un chip al transcendenŃei lui 
Dumnezeu, icoana ne ajută să transcendem finitul chipului spre infinitul lui 
Dumnezeu". "Dar dacă Hristos a restabilit faŃa umană în capacitatea ei de chip 
transparent al lui Dumnezeu, toŃi cei ce se alipesc de El  prin credinŃă şi printr-o 
imitare totala, umplându-se de infinitatea Lui dumnezeiască, devenind adică sfinŃi, 
fac să se vadă această infinitate şi prin feŃele şi deci şi prin icoanele lor. dacă în 
toŃi sfinŃii este Hristos cu dumnezeirea Lui infinită, cu umanitatea Lui 
îndumnezeită, El se reflectă şi în icoanele lor... În faŃa icoanei fiecarui sfânt 
săvârşim actul transcenderii nu numai la sfântul zugrăvit, ci şi la Hristos, care este 
imprimat în el". Nu este vorba aici de o identificare ca persoane, a sfinŃilor cu 
Mântuitorul Hristos. Căci persoana nu este anulată în creştinism. Hristos este 
imprimat în fiecare sfânt, dar fiecare îl face să transpară, să devină vizibil, într-un 
mod personal de a fi, al fiecăruia. "SfinŃii au ajuns la o imprimare maximă a lui 
Hristos în ei, fiecare în felul lui...". Din cele de mai sus rezultă că cinstirea 

                                                 
3 Pr. asist. Nicolae Dura, art. cit. pag. 60. 
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icoanelor se bazează pe următoarele temeiuri biblice: Ieşire 25, 18, 20; Facere 1, 
26; Facere 18, 4; Evrei 9, 5; Ieşire 30, 1, 6-8; Isaia 53, 7; Ioan 10, 11 ; Matei 23, 
20-21 ; Fapte 24, 11 etc.4 Orice chip real poate fi reprezentat, iar prin cinstirea 
acelei reprezentări se cinsteşte de fapt prototipul. Niciodată creştinii nu s-au 
închinat materiei din care este facută icoana, ci s-au ridicat cu gândul, prin 
intermediul icoanei la Dumnezeu. ObiecŃiile aduse de iconomahi provin adesea 
din faptul ca aceştia au luat drept "cinstire sau arătare" anumite exagerări ale 
cultului, pe care Biserica însăşi le socoteşte abateri de la credinŃă. Icoanele nu sunt 
simple obiecte materiale, ci în ele sălăşluieşte puterea Duhului cel Sfânt al lui 
Dumnezeu. Dacă fiin Ńa lui Dumnezeu nu se poate zugrăvi se poate însă zugrăvi 
chipul de om al Fiului lui Dumnezeu. La fel se pot zugrăvi şi manifestările, faptele 
şi minunile sfinŃilor. Deci, icoanele sunt o mărturie a ceea ce a existat, a unor 
oameni reali şi a unor fapte reale. Icoanele sunt o necesitate a credinŃei şi evlaviei 
noastre. Ele înfrumuseŃează cultul, nu înlocuiesc pe Dumnezeu sau pe sfinŃi, ci îi 
reprezintă, astfel încât credinciosul privind icoana are putinŃa ca să depaşească 
lumea pur materială. Se stabileşte astfel o comunicare sufletească mai intensă cu 
Dumnezeu şi cu sfinŃii. Mântuitorul Hristos este singurul Mijlocitor între 
Dumrezeu şi oameni. Prin El s-au făcut toate (Ioan 1, 3). Niciodată creştinii nu au 
afirmat că sfinŃii sunt direct mijlocitori pentru noi la Dumnezeu, ci că ei sunt 
mijlocitori, dar prin Mântuitorul Iisus Hristos. Chiar sfinŃii afirmă că prin harul lui 
Dumnezeu sunt ceea ce sunt (Gal. 2, 21 ; Rom. 13, 3; I Petru 4, 10), având putere 
de mijlocire de la Hristos (Matei 28, 19). Creştinii trebuie să păstreze cu tărie 
dreaptă învăŃătură a cinstirii chipurilor sfinŃilor şi prin mijlocirea lor să se ridice cu 
sufletul spre unirea cu Dumnezeu Tatăl, Părintele ceresc al nostru, al tuturor. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4 Temeiuri biblice pentru cinstirea icoanelor: Ieşire 25, 18, 20; Facere 1, 26; Facere 18, 4; Evrei 9, 5; Ieşire 
30, 1, 6-8; Isaia 53, 7; Ioan 10, 11 ; Matei 23, 20-21 ; Fapte 24, 11 etc. 
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II. CURIOZIT ĂłI ŞI DIVERTISMENT  
 

 
 
 
 
 
 

* 
 

1. Un oltean și un moldovean în tren.  
Olteanului i se face foame și scoate din traistă niște bucăți de pește prăjit să 
mănânce.  
Moldoveanului i se face poftă și se oferă să cumpere câteva bucăți:  
- Cu cât dai bucata?  
Olteanul:  
- 100 de mii, și te face și mai deștept, peștele deșteaptă!  
Moldoveanul, cu zgârcenie, cumpără o bucată și începe să mănânce:  
- Auzi, dar nu e cam scump?  
Olteanul:  
- Ba da, vezi... deja ai început să te deștepți!  
 

* 
 
2. De ce îşi înghit Oltenii ceasurile?  
Ca-să le miroasă gura a Tic-Tac! 
 

* 
 
3. Ion îşi ascuŃea coasa, iar vecinul lui, Janos, îl întreabă:  
- De ce ascuți coasa aia?  
- Mă Janos, eu vreau să te omor.  
- Ești nebun, ne cunoaștem de 20 de ani, nu am avut nimic de împărțit, ce-ai cu 
mine?  
- Mă, e adevărat că voi l-ați omorât pe Mihai Viteazul ?  
- Da, dar asta a fost acum cinci sute de ani...  
- Așa e, dar eu numai azi am aflat. 
 
 
 
 

* 
 
4. Un copil îi spune lui taică-su.  
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-Tati am auzit o glumă despre polițiști.  
-Păi și eu sunt polițist.  
-Nu-i nimic tati o spun mai rar. 
 

* 
 
5. Într-o secŃie comandantul îşi strânge poliŃiştii în şedinŃă şi spune:  
-Mâine să veniŃi îmbrăcaŃi frumos că mergem la Nunta lui Figaro. ÎnŃelege toată 
lumea?  
A doua zi vin poliŃiştii toŃi îmbrăcaŃi la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
Când îi vede şefu se ia cu mâinele de cap:  
-Dobitocilor, nu mergem la nuntă propriu-zis, Nunta lui Figaro este o operă, maaa, 
operetă, teatru, chestii din astea, înŃelegeŃi?  
Unul dintre poliŃişti:  
- Şefu nu te supăra, dumneata când ai venit la Lacul Lebedelor cu undiŃele noi am 
zis ceva? 
 

* 
 
 
6. Doi ardeleni citeau ziaru:  
- Bă Ioane, i-a uite ce scrie în ziar: "O bombă costă 3 milioane de dolari"  
- Tulai, de n-ar cădea și în curtea noastră una! 
 

* 
 
7. Înaintea unei operaŃii, chirurgul îşi întreabă pacientul:  
- Ce vârstă aveŃi?  
- Peste o lună voi împlini 40 de ani.  
La care chirurgul spune:  
- Îmi place optimismul dumneavoastră! 
 

* 
 
8. Doi pensionari stăteau în parc pe o bancă, când văd o blondă.  
Unul dintre ei spune:  
- Vezi blonda aia? Moare după mine!  
Celălalt răspunde:  
- Cum mă ... aia !?  
Primul pensionar:  

- Păi tu ce crezi ... că doar n-o să moară înaintea mea ! 
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III. ŞTIRI LOCALE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa Nr.  9653  din  8. 10. 2009 
 
Vă informăm, prin prezenta, asupra concursului de pictură   pentru copii şi tineri: “UN 
ORAŞ  MAI  BUN, O VIAłĂ MAI BUNĂ”, ce se desfăşoară la iniŃiativa organizatorilor  
ExpoziŃiei Mondiale  Shanhai  2010. Tema  concursului este conŃinută în titlu şi se referă 
la comunicarea  în limbaj vizual  şi literar   a unor trăiri şi experienŃe demne de a fi  
comunicate semenilor, legate de calitetea  vieŃii actuale sau în viitor, în aglomerările 
urbane. 
 
               SecŃiunile la care elevii pot participa sunt următoarele: 
 
˚PICTURĂ: pentru elevii din învăŃământul preuniversitar cu vârste cuprinse între 11 şi 
15ani; ˚GRAFICĂ-AFIŞE: pentru elevii din invăŃământul preuniversitar vocaŃional de 
arte vizuale; ˚FOTOGRAFIE: pentru elevii din învăŃămîntul preuniversitar liceal; 
˚COMPUNERE/ ESEU: pentru elevii  din  învăŃământul preuniversitar;  organizat pe 
două categorii de vârstă  10- 14 ani şi 15-19 ani. 

 
                 CondiŃii de participare : 
 
       ˚  lucrările de pictură vor fi executate pe format 
A3 sau A4, în tehnici la alegere; 
 
       ˚  afişele vor fi prezentate în format 50/70 cm; 
 
       ˚  fotografiile pot fi prezentate şi pe suport 
digital; 
 
       ˚  eseurile nu vor depăşi  5 pagini 
tehnoredactate; 
 
                 Lucrările vor fi însoŃite de următoarele 
date scrise cu majuscule şi caractere bloc: numele 
şi prenumele autorului, vârsta , adresa de domiciliu, 
numele profesorului  coordonator. 
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                Cele mai bune lucrări vor fi selecŃionate, la nivelul fiecărui judeŃ, de comisii de 
specialişti coordonaŃi  de inspectorii de specialitate arte şi limba şi literatura română. 
Dintre acestea, un număr de cinci, lucrări, cele mai realizate din punct de vedere artistic şi 
convigătoare  din punctul de vedere al mesajului, de la fiecare secŃiune, respectiv o 
lucrare de pictură , un afiş,o fotografie, o compunere şi un eseu, vor fi expediate până luni 
16 noiembrie 2009 pe adresa: Pompiliu Ciolacu, Palatul Copiilor,str.Siret nr. 28, Tg-Jiu, 
cu  menŃiunea pentru concursul “UN ORAŞ MAI BUN, O VIAłĂ MAI BUNĂ”. 
 
Inspector Şcolar Management, Prof. Elena Ion 

 
 
 

 
 
 

Începând cu anul 1994, la data de 5 octombrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a EducaŃiei. 
Această zi este  o ocazie potrivită de exprimare a respectului şi a aprecierii pentru 
contribuŃia pe care dascălii de pretutindeni o aduc educaŃiei generaŃiilor viitoare… 

 
StriviŃi şi umiliŃi de ignoranŃa unui sistem politic falimentar, de Ziua EducaŃiei, profesorii 
intră în grevă. 

 
 
 
 

Prezentul concept descrie Concursul Na Ńional de Muzic ă Bizantin ă 
Tineri, l ăuda Ńi pe Domnul! organizat cu binecuvântarea Preafericitului P ărinte 
Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române (Temei nr. 1012/2009), de către Sectorul teologic-educaŃional al 
Patriarhiei Române, în perioada 25 mai – 27 octombrie 2009. 
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CCoonnccuurrssuull   NNaaŃŃiioonnaall   ddee  MMuuzziiccăă  BBiizzaanntt iinnăă  

TTiinneerr ii ,,  llăăuuddaaŃŃii   ppee  DDoommnnuull !!   

Edi Ńia a II-a 

organizat cu binecuvântarea  

Preafericitului P ărinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

 
 
2. DESCRIEREA CONCURSULUI 
 
2.1. Contextul cultural 
 
Începutul cântării creştine îl aflăm în Sfânta Scriptură, unde se 

menŃionează, spre exemplu, că Mântuitorul Iisus Hristos şi ucenicii Săi, după 
Cina cea de Taină, „au cântat laude” (Matei 26, 30). 

Psalmodierea preluată din sinagogă de primii ucenici ai Mântuitorului s-a 
îmbogăŃit pe parcursul a 1500 de ani cu elemente ale muzicii popoarelor din 
spaŃiul fostului imperiu bizantin, proces care a dat naştere muzicii bizantine. În 
spaŃiul românesc, începând cu secolul al XIX-lea, muzicii bisericeşti de tradiŃie 
bizantină i se adaugă muzica corală, adoptată sub influenŃa şcolii ruseşti de muzică.  

Preocuparea deosebită a elevilor şi studenŃilor teologi din Ńară pentru 
studierea muzicii bizantine şi corale a determinat Patriarhia Română să iniŃieze 
Concursul Tineri, lăudaŃi pe Domnul!. Prima ediŃie, din anul 2008, a fost dedicată 
muzicii corale, la aceasta participând 11 coruri ale instituŃiilor de învăŃământ 
teologic din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.  

În şedinŃa PermanenŃei Consiliului NaŃional Bisericesc din data de 26 
noiembrie 2008, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a propus ca ediŃia din anul 
2009 a Concursului Tineri, lăudaŃi pe Domnul! să fie dedicată grupurilor de 
muzică bizantină din cuprinsul Patriarhiei Române. Sfântul Sinod, în şedinŃa din 
25-26 februarie 2009, a aprobat această iniŃiativă, urmând ca Sectorul teologic-
educaŃional să elaboreze regulamentul concursului şi să îl transmită în timp util 
centrelor eparhiale (Temei nr. 1012/2009). 

 
2.2. Argument 
 
În Patriarhia Română, anul 2009 a fost declarat de către Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel 
Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379) şi al celorlalŃi SfinŃi 
Capadocieni.  

Sfântul Vasile cel Mare şi-a adus o contribuŃie însemnată la îmbogăŃirea 
cultului creştin, fiind  autorul unei Sfinte Liturghii şi acordând o atenŃie deosebită 
muzicii bisericeşti. Astfel, în scrierile sale exegetice şi în epistole, Sfântul Vasile 
cel Mare face referire la originea şi rolul psalmodiei, la simbolistica instrumentelor 
muzicale, la „muzica sănătoasă” şi „muzica dăunătoare”. Marele Părinte 
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capadocian menŃionează diferite moduri de psalmodiere şi imne creştine cântate 
în primele veacuri, furnizând în felul acesta importante informaŃii cu privire la 
terminologia muzicală şi la istoria muzicii din acea perioadă (Comentariile 
Psalmilor 1, 28, 29, 32; Scrisoarea a II-a Către prietenul Grigorie; Scrisoarea 207 
Către clericii din Neocezarea; tratatul dogmatic Despre Sfântul Duh; omiliile etice 
Împotriva celor ce se îmbată, Despre invidie; omlia pedagogică Către tineri, cum 
ar putea să se folosească de scrierile elinilor). 

Având în vedere importanŃa acordată muzicii bisericeşti de către SfinŃii 
PărinŃi ai Bisericii, dar şi interesul tinerilor din Ńară pentru studierea muzicii bizantine, 
se poate spune că un asemenea concurs naŃional este binevenit.  
 

2.3. Obiective 
 
Concursul NaŃional de Muzică Bizantină Tineri, lăudaŃi pe Domnul! îşi 
propune: 
a. să încurajeze tinerii să studieze muzica bizantină, contribuind astfel la 
păstrarea şi cultivarea acestui tezaur de cultură universală şi naŃională; 
b. să susŃină interpretarea autentică a muzicii bizantine;  
c. să identifice şi să promoveze formaŃiile de muzică bizantină valoroase; 
d. să faciliteze accesul publicului larg la acest gen de muzică. 
 
2.4. Grup Ńintă 

 
Concursul NaŃional de Muzică Bizantină Tineri, lăudaŃi pe Domnul! este 

dedicat grupurilor de muzică bizantină ale instituŃiilor de învăŃământ teologic 
preuniversitar din cadrul Patriarhiei Române.  

 
2.5. Desfăşurarea concursului  
 
SecŃiunea curentă descrie principalele activităŃi ale Concursului NaŃional 

de Muzică Bizantină Tineri, lăudaŃi pe Domnul!: 
1. AnunŃarea concursului şi a condiŃiilor de participare  
2. Etapa mitropolitană (12-16 octombrie 2009)  
3. Etapa naŃională (Palatul Patriarhiei, 27 octombrie 2009). 
 
2.5.1. Anun Ńarea concursului şi a condi Ńiilor de participare 
 
a. AnunŃarea concursului 

 În perioada 25-29 mai 2009, Sectorul teologic-educaŃional va informa 
mitropoliile din Ńară asupra concursului naŃional organizat de Patriarhia Română. 
Fiecare centru mitropolitan va transmite regulamentul concursului eparhiilor 
sufragane şi instituŃiilor de învăŃământ teologic preuniversitar aflate în 
componenŃa acestora şi va comunica Sectorului teologic-educaŃional numele şi 
datele de contact ale persoanei responsabile cu organizarea primei etape a 
concursului (1-5 iunie 2009). 
 



 31 

 b. CondiŃii de participare 
 - membrii grupurilor de muzică bizantină să fie elevi/eleve ai/ale 
seminariilor teologice liceale ortodoxe sau ai/ale liceelor teologice ortodoxe 
(maximum 30 de elevi/eleve); 
 - dirijorul să completeze formularul de înscriere la concurs (ANEXA 1) şi 
să-l trimită centrului mitropolitan până în data de 2 octombrie 2009 , împreună cu 
7 exemplare ale pieselor muzicale ce vor fi interpretate (mai puŃin piesa impusă). 
  

2.5.2. Etapa mitropolitan ă (12-16 octombrie 2009)   
 

În această etapă, fiecare mitropolie din Ńară va desemna un grup de 
muzică bizantină care va participa la faza naŃională a concursului.  

 
a. Proba de concurs 
Proba de concurs, atât la nivel mitropolitan, cât şi la nivel naŃional, constă 

în interpretarea a 3 piese muzicale: una irmologică, una stihirarică (piesă impusă 
– Vrednică eşti, Axion, glas VI, de Protos. Varlaam – ANEXA 2) şi una papadică, 
nu mai mult de 15 minute în total. 

 
b. Timpul şi locul desfăşurării concursului 
Proba se va desfăşura într-una din zilele săptămânii 12-16 octombrie 

2009, într-un loc stabilit de centrul mitropolitan şi comunicat participanŃilor. 
 
c. Evaluarea grupurilor de muzică bizantină 
Fiecare centru mitropolitan va invita în juriu maximum 5 cadre universitare 

având specializarea muzică bisericească. Acestea vor stabili propriile criterii de 
jurizare (cel mult 5). Exemplu de criterii: interpretare (acurateŃe, tehnică), 
dificultatea repertoriului abordat, impresia artistică. La fiecare piesă muzicală, un 
evaluator poate acorda maximum 5 puncte pentru fiecare criteriu, ceea ce 
înseamnă 25 de puncte în total. Astfel, un grup de muzică bizantină poate obŃine 
cel mult 375 de puncte pentru toate cele trei piese interpretate, dacă s-au stabilit 
5 evaluatori la nivelul mitropoliei respective şi 5 criterii de evaluare (5 
puncte/criteriu * 5 criterii * 3 piese de concurs * 5 evaluatori = 375 de puncte).  

Punctele vor fi trecute în Fişa de evaluare individuală (ANEXA 3) a fiecărui 
evaluator. Fişa de evaluare colectivă (ANEXA 4) va însuma, pentru fiecare grup 
de muzică participant, punctele obŃinute de la profesorii evaluatori şi va indica 
câştigătorul etapei mitropolitane. 

Până la data de 20 octombrie 2009 , centrele mitropolitane vor trimite Fişa 
de evaluare colectivă şi 7 exemplare ale partiturilor pieselor muzicale interpretate 
de către grupul câştigător pe adresa Sectorului teologic-educaŃional, Aleea 
Dealul Mitropoliei, nr. 25, 040163, sector 4, Bucureşti, prin fax la nr. 
021.406.71.72, sau prin e-mail la adresa invatamant@patriarhia.ro 

 
2.5.3. Etapa na Ńional ă (Palatul Patriarhiei, 27 octombrie 2009, ora 
18.00)  
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În etapa naŃională vor concura şase grupuri de muzică bizantină 
reprezentând cele şase mitropolii din Ńară (Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Mitropolia Ardealului, Mitropolia Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramureşului, Mitropolia Olteniei şi din Mitropolia Banatului). 

 
a. Proba de concurs 
Proba de concurs constă în interpretarea celor 3 piese muzicale, 

prezentate şi în etapa mitropolitană: una irmologică, una stihirarică (piesă impusă 
– Vrednică eşti, Axion, glas VI, de Protos. Varlaam – ANEXA 2) şi una papadică, 
nu mai mult de 15 minute în total. 

 
b. Timpul şi locul desfăşurării concursului 
Etapa naŃională se va desfăşura la Palatul Patriarhiei – Aula Magna 

Teoctist Patriarhul, în ziua de 27 octombrie 2009, între orele 18.00-20.15.  
 
c. ParticipanŃi la eveniment 
La acest eveniment vor fi invitaŃi membrii Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, reprezentaŃi ai instituŃiilor statului, oameni de cultură. Intrarea 
publicului se va face pe bază de invitaŃii distribuite în săptămâna precedentă (19-
23 octombrie).  

 
d. Evaluarea grupurilor de muzică bizantină 
La nivel naŃional, juriul va fi format din 6 membri, câte un cadru universitar 

având specializarea muzică bisericească, pentru fiecare mitropolie. Numele 
acestora va fi comunicat Sectorului teologic-educaŃional de fiecare mitropolie 
până în data de 20 octombrie a.c.  Preşedinte de onoare al juriului va fi 
PreasfinŃitul Ciprian Câmpineanul, episcop vicar patriarhal. 

Cu o oră înaintea începerii concursului naŃional, membrii juriului vor stabili 
prin tragere la sorŃi ordinea intrării în scenă a grupurilor de muzică bizantină 
participante. 

Ca şi în etapa precedentă, membrii juriului vor stabili propriile criterii de 
jurizare (cel mult 5). Membrii juriului nu pot evalua grupurile de muzică bizantină 
care provin din aceeaşi mitropolie cu ei, astfel încât fiecare grup concurent va fi 
evaluat doar de 5 membri ai juriului. La fiecare piesă muzicală, un evaluator 
poate acorda maximum 5 puncte pentru fiecare criteriu, ceea ce înseamnă 25 de 
puncte în total. Astfel, un grup de muzică bizantină poate obŃine cel mult 375 de 
puncte pentru toate cele trei piese interpretate, dacă s-au stabilit 5 criterii de 
evaluare (5 puncte/criteriu * 5 criterii * 3 piese de concurs * 5 evaluatori = 375 de 
puncte).  

Punctele vor fi trecute în Fişa de evaluare individuală (ANEXA 5) a fiecărui 
evaluator, pe parcursul desfăşurării concursului. Fişa de evaluare colectivă 
(ANEXA 6) va însuma, pentru fiecare grup de muzică participant, punctele 
obŃinute de la profesorii evaluatori şi va indica câştigătorii etapei naŃionale.  

Juriul va oferi şi Diplomă pentru cel mai talentat dirijor, printre criteriile de 
acordare a acesteia fiind: gestica dirijorală, prezenŃa scenică, relaŃia dirijor-cor. 
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e. Agenda concursului 
Concursul naŃional se va deschide cu rugăciunea „Tatăl nostru”, urmată 

de cuvântul PreasfinŃitului Ciprian Câmpineanul, episcop vicar patriarhal. 
Prezentatorul concursului va oferi publicului informaŃii despre desfăşurarea 
evenimentului şi va introduce fiecare grup de muzică bizantină concurent, în 
ordinea stabilită. La finalul concursului propriu-zis, în timp ce juriul va delibera, un 
cadru universitar având specializarea muzică bisericească va face o scurtă 
prezentare în Power Point, cu tema: „Istoria muzicii bizantine pe teritoriul Ńării 
noastre”/va fi proiectat un film documentar despre „Istoria muzicii bizantine pe 
teritoriul Ńării noastre”. După acest moment vor fi premiaŃi câştigătorii concursului 
de către PreasfinŃitul Ciprian Câmpineanul. În încheierea manifestării, 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va rosti un 
cuvânt de binecuvântare (ANEXA 7). 

 
f. Premii oferite 

 Premiul I – 3000 lei + cheltuielile pentru înregistrarea unui CD cu muzică 
bizantină (nu mai mult de 2000 lei). 
 Premiul al II-lea – 2500 lei 
 Premiul al III-lea – 2000 lei 
 Premiu special – 1500 lei 
 Ultimele două grupuri de muzică clasate vor primi diplome de participare. 

 
3. ASPECTE ORGANIZATORICE 
 
3.1. Sponsori şi parteneri 
 
3.1.1. Mitropoliile din cuprinsul Patriarhiei Român e 
 
Acestea vor organiza şi susŃine etapa mitropolitană a Concursului NaŃional 

de Muzică Bizantină Tineri, lăudaŃi pe Domnul!. De asemenea, vor asigura 
transport gratuit pentru grupul de muzică bizantină câştigător, până la Bucureşti 
şi retur. 

 
3.1.2. Centrul de Pres ă Basilica 
 
Prin componentele sale, Centrul de Presă Basilica va asigura promovarea 

evenimentului şi înregistrarea etapei naŃionale a concursului/transmiterea 
acesteia în direct. În realizarea acestui concurs, centrul va fi prezentat ca 
partener media al Sectorului teologic-educaŃional. 

 
3.1.3. Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodox ă 
 
Tipografia va asigura diplome pentru cele şase grupuri de muzică 

bizantină concurente în etapa naŃională (6 diplome). Tipografia va fi menŃionată în 
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mass-media, ori de câte ori va fi prezentat concursul. 
 
3.1.4. Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul  – 

Bucure şti   
 
Seminarul va asigura – contra cost – o noapte de cazare (27-28 octombrie 

2009) şi pensiune completă (dejun şi cină – 27 octombrie; mic dejun – 28 
octombrie) pentru membrii juriului, membrii grupurilor de muzică participante la 
etapa naŃională şi pentru însoŃitori - dirijori şi şoferi (198 de persoane). Seminarul 
va fi menŃionat în mass media, ori de câte ori va fi prezentat concursul.  

 
5. REZULTATE AŞTEPTATE ŞI IMPACTUL CONCURSULUI 
 
Se preconizează participarea a 36 de grupuri de muzică bizantină 

aparŃinând instituŃiilor de învăŃământ teologic preuniversitar din cadrul Patriarhiei 
Române, însumând maximum 1080 de membri. La cele şapte spectacole-
concurs organizate la nivel mitropolitan şi naŃional sunt aşteptaŃi peste 2000 de 
spectatori. 

Concursul va indica nivelul de pregătire muzicală a elevilor/elevelor din 
învăŃământul teologic preuniversitar, în domeniul muzicii bizantine. Se aşteaptă o 
îmbunătăŃire a cunoştinŃelor teoretice muzicale şi a tehnicii de cânt la membrii 
grupurilor de muzică bizantine participante. 

Se va cultiva simŃul muzical şi exigenŃa publicului din sală şi a celui din 
faŃa televizorului, cu privire la interpretarea muzicii bizantine. 
 

6. EVALUAREA CONCURSULUI 
 
Evaluarea concursului se va face atât la nivelul mitropoliilor, cât şi al 

Patriarhiei Române.  
Astfel, fiecare centru mitropolitan va trimite pe adresa Sectorului teologic-

educaŃional, până în data de 9 noiembrie a.c ., un Raport de evaluare a 
Concursului NaŃional de Muzică Bizantină „Tineri, lăudaŃi pe Domnul!” – etapa 
mitropolitană, în care se vor menŃiona: modalitatea de promovare a 
evenimentului, instituŃiile implicate şi gradul de angajare, numărul de elevi 
participanŃi la nivelul mitropoliei, impactul asupra publicului, reflectarea 
evenimentului în presa locală. 

Pe baza rapoartelor trimise de centrele mitropolitane, precum şi a fişelor 
de evaluare completate de concurenŃi în ziua de 27 octombrie, Sectorul teologic-
educaŃional va întocmi până în data de 16 noiembrie  a.c. un Raport de evaluare 
a Concursului NaŃional de Muzică Bizantină „Tineri, lăudaŃi pe Domnul!” – etapa 
naŃională. Acesta va analiza modalitatea de promovare a evenimentului, 
instituŃiile implicate şi gradul de angajare, numărul de elevi participanŃi la nivel 
naŃional, impactul asupra publicului, reflectarea evenimentului în presa naŃională. 
 

7. PROMOVAREA ŞI CONTINUITATEA CONCURSULUI 
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Concursul va fi promovat la nivel naŃional, prin intermediul centrelor 
mitropolitane, centrelor eparhiale şi instituŃiilor de învăŃământ teologic 
preuniversitar. De asemenea, va beneficia de o bună mediatizare atât la nivel 
local, cât şi la nivel naŃional, prin intermediul Centrului de Presă Basilica. 

Prin înregistrarea unui CD audio, concursul va face cunoscut - la nivel 
naŃional - grupul de muzică bizantină, câştigător al acestei ediŃii. 

EdiŃia viitoare a Concursului NaŃional de Muzică Bizantină „Tineri, lăudaŃi 
pe Domnul!” va avea ca obiectiv promovarea muzicii bisericeşti autentice la 
nivelul parohiilor din cadrul Patriarhiei Române. 

Anexa 7: Agenda concursului 
 

AAGGEENNDDAA  CCOONNCCUURRSSUULLUUII  
 

 
De la Până 

la Activitatea 
18:00 

 
 

18:05 
 
 

Rugăciunea Tatăl nostru. 
Cuvânt de deschidere a etapei naŃionale a concursului: PresfinŃitul Ciprian 
Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal  

18:05 
 

18:10 
 

Prezentatorul oferă publicului informaŃii privind desfăşurarea concursului 
(grupurile de muzică bizantină participante, proba de concurs, membrii 
juriului, premiile oferite); va introduce fiecare grup de muzică bizantină 
concurent. 

18:10 18:25 Grupul de muzică bizantină 1 
18:25 18:40 Grupul de muzică bizantină 2 
18:40 18:55 Grupul de muzică bizantină 3 
18:55 19:10 Grupul de muzică bizantină 4 
19:10 19:25 Grupul de muzică bizantină 5 
19:25 19:40 Grupul de muzică bizantină 6 
19:40 19:55 Prezentare în Power Point, cu tema: „Istoria muzicii bizantine pe teritoriul 

Ńării noastre”/ proiectarea unui film documentar despre „Istoria muzicii 
bizantine pe teritoriul Ńării noastre” (juriul deliberează) 

19:55 20:05 Premierea câştigătorilor concursului de către PreasfinŃitul Ciprian 
Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal 

20:05 
 

20:15 
 

Cuvânt de binecuvântare: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române 
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IV. DIALOG CU CITITORII 

 
 
 
 
 

De: M.C. pe octombrie 6, 2009  
la 12:01 am 
 
Revista Magazin Critic anunŃă cititori că va amâna publicarea ultimului număr pentru 
câteva schimbari substanŃiale. Noii colaboratori sunt rugaŃi să vină cu sugestii pe adresele 
de contact. Vă mulŃumim ! 
 
Forum Energetic Nr. 1 Târgu-Jiu 
 
Postat 07 October 2009 - 09:46 PM 
In curand forumul o sa contina pachetul de limba romana, o sa fie mult mai usor pentru 
de inteles optiuniile forumului. Va multumim pentru intelegere! 
 
Bufu, on 08 October 2009 - 10:26 PM, said: 
adica tie ti se pare inutil nu? Profesorii au laptopuri, o sa poata sa va arate lucruri 
interesante in timp ce fac orle sa nu mai fie atat de plictisitoare...  
Cei care au dispozitive, telefoane cu WLAN, PSP-uri,laptop-uri sau altele... o sa poata sa 
stea pe internet gratuit... NE CRESTE RE[moderat]TIA SCOLII ... lucru care conteaza 
foarte mult... chestia asta o sa incante profesorii... si daca profesorii sunt incantati de noi, 
o sa ne incante si ei pe noi ( asa ar trebuii ) 
 
against, on 08 October 2009 - 10:33 PM, said: 
Chiar crezi ca profesorile le pasa noi?Iar cand zici ca o sa ne incante si ei,te astepti numai 
la note de 9-10?crede ma nu se va intampla niciodata asta.Vrei sa sti ceva?Noi pentru 
ei,suntem niste plante,niste plante care trebuie udate,ne uda azi,1 saptamana nu,iar 
singura planta pe care o uda zilnic este la ei akasa. 

 
Greşelile de ortografie aparŃin celor ce au scris pe acest forum 
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V. RECOMADĂRI CĂRłI 

 
                                        

InteligenŃa materiei (ediŃia a III-a, revizuită şi adaugită) 
          Autor: Dumitru Constantin DULCAN  

Editura: Eikon 
An apariŃie: 2009 
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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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