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EDITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am fost şi noi  demni de munca noastră doar pentru o zi asta pentru 

cǎ în ziua următoare am fost deja umiliţi de opinia publicǎ în fel şi chip de 

îţi era ruşine sǎ mai dai ochii cu cei cunoscuţi. Evident că educaţia 

pântecului şi a buzunarului specifică civilizaţiilor dispărute stă în mâinile 

unor parveniţi şi semidocţi care contribuie încet dar sigur la pierderea 

identităţii naţionale. Dar problema nu sunt ei ci noi cei din sistem care ne 

pasǎ la fel de mult cum le pasǎ şi lor chiar dacǎ invocăm disproporţia dintre 

merit şi răsplată care contribuie la dezbinarea socialǎ generală. Nu ne mai 

rǎmâne decât un Ţepeş care va veni când Dumnezeu va considera cǎ 

pedeapsa pentru genocid a naţiunii române a fost ispăşită, adică la sfârşitul 

veacurilor... 

 

 

C.I. 
 

 

 

 

 

 

I. ARTICOLE ŞI STUDII 
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BISERICILE DE MIR CTITORITE DE ŞTEFAN CEL MARE 
ŞI SFÂNT 

 
Pr. Bivolu Ion 

 
 

 Nu avem de gând să cuprindem situaţia bisericii moldoveneşti 
în domnia lui Ştefan cel Mare în întregime. Ar fi poate aceasta şi 
imposibil în scurta expunere de faţă. Ceea ce ne propunem este să 
scoatem la iveală raporturile dintre Ştefan şi Biserică, cu tot specificul 
lor. În domnia lui Ştefan cel Mare, biserica moldovenească a fost 
condusă consecutiv de doi mitropoliţi: 1) până la 1477 Teoctist şi 2) 
de la această dată până la moartea domnului de Gheorghe „cel 
Bătrân”. În legătură cu diferita conducere vom socoti că sunt două 
perioade în istoria bisericii moldoveneşti din acest timp. Prima 
perioadă se caracterizează printr-o neobişnuită energie a 
reprezentantului Bisericii, Mitropolitul Teoctist.1 
 O împrejurare importantă, care prevenea orice nemulţumire 
faţă de domn, este grija deosebită din partea domnului pentru 
instituţiile bisericeşti. Înzestrarea mănăstirilor şi bisericilor cu toate 
trebuincioase lor intra în preocuparea constantă a domnului. Donaţii 
şi privilegii au fost acordate bisericii de Ştefan cel Mare în decursul 
întregii domnii, cu unele intermitenţe.2 
 S-a făcut afirmaţia că „opera de mare ctitor a lui Ştefan 
sintetizată de tradiţie în cele 44 de mănăstiri, care i se atribuie, s-a 
desfăşurat în cea mai mare parte în ultima etapă a domniei sale”, dar 
documentele nu confirmă această afirmaţie. După calculul nostru, pe 
prima perioadă a domniei lui Ştefan cel Mare, 1457-1472, cad 43 de 
donaţiuni şi confirmări de posesiune, pe a doua perioadă, 1473-1488, 
27, iar pe a treia, 1489-1504, abia 22. Prin urmare, avem o ordine 
descrescândă. Şi nici de cum nu se poate afirma că tocmai în ultima 

                                                 
1
 Alexandru V. Boldur,  Biserica în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în Biserica. O 

lecţie de istorie, Ed. Sfânta Mănăstire Putna 2004, pag. 89  
2
 Ibidem, pag. 99 
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perioadă a domniei sale Ştefan a avut mai multă grijă de biserică şi în 
special de mănăstiri. Cifrele pe an sunt următoarele: 
 Prima perioadă: 1457-2,1458-10, 1459-3, 1460-2, 1462-2, 
1463-1, 1465-3, 1466-5, 1467-2, 1468-1, 1470-5, 1471-3, 1472-4. 
 A doua perioadă: 1473-2, 1475-2, 1476-2, 1478-1, 1479-4, 
1480-1, 1481-3, 1482-1, 1487-4, 1488-7. 
 A treia perioadă: 1489-1, 1490-8, 1491-3, 1492-1, 1497-1, 
1499-5, 1500-3. 
 Avem întreruperi mari de 
donaţii şi confirmări de posesiuni numai 
în a doua perioadă de patru ani (1489-
1485) şi în a treia perioadă de cinci 
ani (1492-1497). În prima perioadă 
întreruperile sunt mici: câte un an 
(1461,1464,1469). Cele mai mari 
confirmări cad pe anul 1458 imediat 
după începerea domniei, anume 
10, şi pe perioada de trei ani 1488-
1490, după o mare cotitură în politica 
lui externă, anume 16. Această manifestare de bunăvoinţă a 
domnitorului faţă de Biserică putea dezarma pe orice nemulţumit din 
sânul clerului.3   
 Bisericile zidite de Ştefan sunt o îmbinare de stil bizantin şi 
gotic. Inspiraţia bizantină o mărturisesc: planul cu trei încăperi; forma 
de trifoi sau trilobată, executarea bolţilor cu arcuri semicirculare. Stilul 
gotic poate fi identificat în aspectul zvelt al zidirii, precum şi în 
acoperirea separată a fiecărei părţi a clădirii.4 
 O etapă însemnată în afirmarea istorică a unei colectivităţi 
umane nu poate fi considerată desăvârşită dacă impulsul pornit din 
sfera activităţii social-politice nu e încununat şi de o mare operă 
spirituală. El a dat ţării şi o tradiţie istorică şi culturală.5  

                                                 
3
 Ibidem, pag. 99-100 

4
 Ibidem. 

5
 Şerban Papacostea, Ştefan cel Mare Domn al Moldovei, Ed. Enciclopedică, Bucureşti 

1990, pag. 65 
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 Întregirea spirituală a marii acţiuni creatoare de stat a lui 
Ştefan, opera artistică şi culturală realizată în Moldova în timpul, şi, în 
cea mai mare parte, din imboldul lui, se integrează – dincolo de 
valoarea ei estetică – într-o dublă finalitate politică.6 Cea dintâi s-a 
manifestat şi realizat printr-o prodigioasă activitate în domeniul 
arhitecturii bisericeşti. Expresie a puternicului sentiment religios al lui 
Ştefan, ………. Sa creatoare în acest domeniu a avut menirea de a 
invoca şi simboliza protecţia divină asupra faptei sale şi a ţării ale 
cărei destin îl conducea. În al doilea rând, opera sa culturală s-a 
născut din necesitatea puternic resimţită de domn de a da ţării o 
tradiţie, de a lega fapta sa de fapta predecesorilor săi şi de a le 
transmite succesorilor.7  
 Abia se încheiase îndelungatul război cu turcii şi Ştefan, 
încrezător în perspectivele de pace şi convins că noul echilibru 
internaţional în care încadrase politica externă a Moldovei avea să 
fericească ţara de noi invazii şi să-şi asigure răgazul de care avea 
nevoie, începe să acopere Moldova cu o mantie de construcţii 
religioase, bisericii şi mănăstiri. În ritm accelerat, pentru a recâştiga 
parcă timpul pierdut pentru creaţia spirituală în anii de sterilitate ai 
luptelor dintre pretendenţi şi ai războaielor devastatoare din primele 
trei decenii ale propriei sale domnii, Ştefan înalţă lăcaşuri bisericeşti 
din piatră menite să înlocuiască modestele construcţii din lemn în 
care se adăpostise până atunci cinstirea divinităţii.8 
 Construcţii de dimensiuni reduse în sate, menite să 
răsplătească fidelitatea în luptă a ţărănimii sau să fixeze amintirea 
unor evenimente importante, - edificii solemne în oraşe – biserica 
Sfântului Ioan din Vaslui (1490), Biserica Adormirii Maicii Domnului 
din Bacău (1491), Biserica Sfântului Nicolae din Iaşi (1492), Biserica 
Sfântul Gheorghe din Hîrlău (1492), Biserica Sfântul Nicolae din 
Dorohoi (1496), Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Huşi 
(1495), Biserica Sfântul Nicolae din Botoşani (1496), Biserica Sfântul 
Ioan din Piatra Neamţ(1497-1498). 

                                                 
6
 Ibidem 

7
 Gh. Duzinchevici, op.cit, pag. 65 

8
 Şerban Papacostea, op.cit, pag. 65 



 9 

 Unii spun că cel întâi întemeietor a bisericii din satul 
Hărmăşeşti, comuna Vascani, ţinutul Sucevei, ar fi fost Ştefan cel 
Mare.9 Biserica Sfinţii Voievozi din comuna Stoeşti, Biserica Sfântul 
Neculai, Biserica Veche de la Mănăstirea Poiana (Probota), ţinutul 
Suceava din ţântirimul Sihăstriei din Vale, zice că a fost făcută de 
Ştefan-Vodă. Acum nu mai este Biserica Sfântul Gheorghe sau 
Biserica Domnească e zidită de Ştefan, când a făcut curţile de piatră 
din Hîrlău, Biserica Sfânta Înviere de la Mănăstirea Doamnei din satul 
Doamna, de lângă târgul Botoşani, a fost făcută de Ştefan, Biserica 
din comuna Dimăcheni, ţinutul Dorohoi, ulterior biserica s-a stricat. În 
Dorohoi biserica Sfântul Neculai făcută pentru mărirea lui Dumnezeu 
şi pentru înfrângerea purtată asupra polonilor, pe câmpiile Siretului la 
Vârfu-Câmpului şi la Ionăşeni. Aici sunt portretele Voievodului Ştefan 
în straie scumpe (asemenea celui de la biserica Sfântul Neculai din 
Iaşi) a soţiei sale, Doamna Maria şi a fiilor: Bogdan, Ştefan şi Petre. 
În comuna Dealu-Nou, din ţinutul Bacău, pe locul numit „Siliştea”zice 
că ar fi fost o mănăstire de călugări, întemeiată de Ştefan.10 Biserica 
cea de la ţintirimul din câmp, din comuna Valea Mare, ţinutul Bacău, 
mănăstirea Socola, în vechime a fost schit de călugăriţe. 
 În locul unde-i Mitropolia din Iaşi, era o biserică numită Biserica 
Albă; în marginea pădurii Ţibăneştilor, ţinutul Vaslui este o bisericuţă 
care a fost mănăstire de călugări. Se văd aici, urmele unor şanţuri, 
care ar fi fost ca întărituri ostăşeşti. Mănăstirea Dobrovăţul din ţinutul 
Vaslui, făcută de Ştefan în anul morţii, biserica Sfânta Parascheva din 
satul Fâtânele, comuna Nicoreşti, ţinutul Tecuci, este făcută de 
Ştefan, după cum s-a găsit pe-o piatră, care se află acum sub Sfânta 
Masă.11  
 Biserica Sfântul Arhidiacon Ştefan, făcută în chip de paraclis 
mic pentru curteni în colţul despre miază-noapte, în Cetatea 
Neamţului. Mănăstirea Bisericani a fost împodobită cu o mulţime de 

                                                 
9
 Simion T. Kirileanu,  Ştefan cel Mare şi Sfânt-Istorisiri şi cântece populare,  Ed. 

„Tipografia Monastirii Neamţu”, 1924, pag. 311 
10

 Ibidem 
11

 Ibidem. 
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odoară de către Ştefan şi fiul lui, Bogdan (La 9 august, în fiecare an 
se face pomenirea lui Ştefan- Vodă cu tot neamul lui).12  
 Biserica din satul Măscăteşti, comuna Dobreni, ţinutul Neamţ,  
 Locuri de refugiu potrivite vieţii cenobitice – mănăstirea Putna 
1466-1469, singura construcţie bisericească anterioară marelui avânt 
de creaţie arhitectonică, mănăstirea Voroneţ (1488), mănăstirea 
Tarlău, mănăstirea Neamţ (1497), mănăstirea Dobrovăţ (1503-1504) 
– sunt expresia elanului înnoitor izvorât din energia colectivă a ţării 
transferată acum de pe câmpul de luptă în activitatea constructivă.13    
 Ştefan Vodă a dat călugărului Simionbani de aclădit la 
Pângăraţi din ţinutul Neamţ, o biserică de lemn, cu hramul Sfântul 
Dumitru. În vremea războiului de la Valea-Albă a ars biserica cea de 
lemn, iar călugărul Simion cu toţi călugării au trecut în ţara 
Ungurească la Cetatea Gurgia şi s-au sălăşluit în Mănăstirea Kaşiva 
până după potolirea războiului.14 
 A zidit biserica din Războieni, ca locaş sfânt pentru aducerea 
aminte de cei căzuţi în războiul pentru apărarea ţării. A dăruit biserica 
şi o bucată de moşie şi din venitul ei ca să se grijească de biserică şi 
să se grijească de pomenirea ostaşilor îngropaţi acolo. Mănăstirea 
Pătrăuţi din Bucovina este zidită ca să slujească de spital pentru 
ostaşii neputincioşi. Clopotul de la mănăstirea Zamca este din 
vremea lui Ştefan Vodă, fu şi clopotul aista-i năzdrăvan, că se trage 
singur când are să se-ntâmple ceva în Ţară (Bucovina): bătălie, 
foamete, bolişte mare.15  
 Întru multe alte daruri ale lui Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt, 
sunt şi la mănăstirea Vatra-Moldaviţei nişte clopote, împotriva furtunii. 
Ele sunt sfinţite şi menite anume de-a împrăştia orice furtună, care s-
ar ivi în partea locului sau prin împrejurimi. 

INFLUENŢA FAMILIEI, A ŞCOLII ŞI A MASS-MEDIA ÎN 

FORMAREA PERSONALITAŢII ELEVULUI 

 

                                                 
12

 Ibidem 
13

 Şerban Papacostea, op.cit., pag. 69 
14

 Simion T. Kirileanu, op.cit, pag. 314 
15

 Ibidem. 
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PROF.: GRIDAN MARIA – G.S.I. ROVINARI 

 
Rolul conducător în procesul de educaţie îl are şcoala pentru motive bine 

cunoscute. Dar cel mai important colaborator al şcolii-familia, trebuie să o 

secondeze aproape şi sincer. Parintii iau cunoştinţă  de cerinţele şcolii prin diverse 

moduri: şedinţe cu părinţii, corespondenţă, iar linia educativă generală le este 

cunoscută din presă, tv, radio, internet. Problemele mari apar atunci când părinţii nu 

colaborează cu şcoala, ci iau o altă atitudine faţă de sarcinile trasate de şcoală. În 

acest fel creează mari probleme copiilor: stări de nervozitate, le determină un 

caracter duplicitar şi ipocrit. Şi astfel caracterul copiilor va fi  unul pervers.    

Din acest motiv părinţii şi copii trebuie să formeze un front unitar-educativ. Relţiile 

parinţi-copii sunt relaţii educative cu repercursiuni asupra formării personalităţii lor, 

lucru de care ar trebui să fie conştienţi toţi parinţii. Am intâlnit familii, care se 

mândresc cu atitudinea lor severă faţă de copii, în care mama si tata se întrec în a fi 

severi cu copilul lor. În felul acesta copilul creşte timorat, de gândul pedepsei, se 

preocupă de ascunderea greşelilor şi va simţi nevoia să mintă, se îndepartează de 

parinţi, căutându-şi afectivitatea în altă parte. Dar şi mai grav, atunci când părinţii 

sunt împărţiţi în două tabere, unul sever şi celălalt indulgent. În acest caz se va 

forma viitorul demagog, viitorul ipocrit-trăsături ale personalităţii pe care nu le 

doreşte nici un părinte pentru copilul lor. 

De aceea părinţii trebuie să facă un front comun, astfel  copilul va exploata orice 

fisură în detrimentul formării sale. La polul opus acestei familii se află familia 

“permisivă”  care este improprie formării unor caractere tari. Copilul va fi un 

neajutorat, un egoist şi se va integra cu dificultate în colectivitate. 

Formarea personalităţii elevului va fi una negativă în oricare dintre cele două 

climate educaţionale extreme. Simţul măsurii şi al echilibrului nu sunt mai necesare 

niciunde mai mult ca în educaţie. 

Explozia informaţională, generată de noile tehnologii de telecomunicare si explozia 

telecomunicaţiilor transpune adolescentii de astăzi într-un spaţiu tehnologic si 

mediatic foarte complex şi variat,unde accesul la informaţie si posibilităţile de 

utilizare a acestuia capătă o importanţă specială. În ziua de azi, opinia publică este 

modelată de mass-media, în special de audio-vizuale. Aceasta influenţează 

prioritaţile culturale, gusturile şi chiar nevoile de consum cultural. Însă, nu toate 

categoriile de public, consumă şi sunt modelate la fel de mass-media, fiecare 

reacţionând în mod specific la mesajele si ofertele primite. 

Interesul publicului şi utilizarea serviciilor bibliotecii, sunt puternic marcate de 

efectele consumului si modelelor generate de mass-media iar bibliotecarii trebuie să 

observe fenomenul şi să se adepteze, pentru că pe viitor vor fi şi mai marginalizaţi. 
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Preferinţele adolescenţilor(elevilor de liceu) în ceea ce priveşte posturile de radio 

ascultate sunt cele muzicale-culturale. Publicaţiile citite şi posturile de televiziune 

vizionate, pun accentul pe emisiunile care îi interesează în mod deosebit: 

divertisment, filme documentare, emisiuni sportive, ştiri, etc. Adolescenţii (elevii de 

azi) se diferenţiază de celelalte categorii, atât prin orientarea către alte oferte media, 

cât şi prin vârsta la care a inceput sa folosească calculatorul. Cea mai mare parte a 

adolescenţilor au pus pe primul loc, canalele muzicale, apoi topurile muzicale iar 

cealaltă jumătate dintre adolescenţi au ales posturile private de televiziune(Prima 

Tv, Antena 1, Pro Tv, Acasa ), şi chiar televiziunea publică (Tvr 1, Tvr 2), 

emisiunile urmărite fiind cele de divertisment(Cronica Cârcotaşilor, divertis, filme 

seriale).Un procent foarte mic de adolescenţi urmăresc cu preponderenţă posturile 

cultural ştiinţifice( Discovery History, Natinal Geografic, Animal Planet, Tvr 

Cultural). În ceea ce priveşte radioul acesta tinde să devină un instrument aproape 

exclusiv de divertisment, adolescenţii preferînd posturile de radio,care  au un 

caracter muzical adecvat genului de muzică preferat.Sunt ascultate atât posturile 

naţionale de muzică ( Pro Fm , Europa Fm , Naţional Fm, Kiss Fm, Romantic Fm) 

cât şi posturile locale de radio având acelaşi caracter ( Radio Omega,Radio Tg-jiu, 

Star Fm 

              Un procent infim de adolescenţi ,ascultă şi posturi publice de radio ( Radio 

Oltenia Craiova,Radio România Actualităţi,Radio România Cultural).În nici unul 

dintre cazuri aceste posturi nu se află pe primul loc. 

 

             La nivelul publicaţiilor se observă o specializare a acestora în funcţie de 

sex: 

                            -publicaţii pentru adolescenţi de sex feminin; 

                            -publicaţii pentru adolescenţi de sex masculin.   
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             În cazul tinerelor fete 

predomină revistele în care 

citesc articole legate de 

modă,sănătate,informaţii despre 

viaţa vedetelor şi horoscop,în 

timp ce băieţii preferă 

publicaţiile sportive,dar şi 

revistele de stiinţă şi 

tehnică.Sunt citite şi cotidiane 

naţionale şi regionale în care 

fetele caută rubrica de stiri 

mondene şi cele de horoscop,iar 

băieţii pagini sportive. 

            Televiziunea este canalul 

cel mai puternic şi cel mai 

răspîndit.Aici contează mai puţin 

veniturile şi nivelul de 

educaţie.Deci cel mai scump 

canal media ,televiziunea 

reprezintă cea mai puternică şi singura legatură cu masele. 

            Presa scrisă constitue mediul cel mai eficient şi mai economic pentru 

anuntători.Tendinţa cititorilor este aceea de a se interesa de anunţurile apărute în 

publicaţiile,în care au încredere,considerîndu-le mai puţin agresive decît 

publicitatea televizată. 

            Revistele,graţie profilului clar definit al cititorului reprezintă cele mai sigure 

căi la îndemîna unui anunţător pentru a găsi o audienţă specifică. 

            Educaţia faţă de mass-media vizează formarea şi cultivarea capacităţii de 

valorificare culturală a informaţiei furnizate de radio,televiziune,presa în condiţii 

diversificare,care solicită o evaluare pedagogică responsabilă la scara valorilor 

sociale. 

            Este bine ştiut că elevii noştrii nu mai citesc ci preferă mijloace mai comode 

de informare:presa,radio,televiziunea. 

           Roadele educaţiei sunt mai bogate cînd între factori există unitate,cînd 

dascălii şi părinţii adoptă atitudini unitare şi pro-active şi astfel vom reuşi să 

contribuim la evoluţia personalităţii copiilor. 
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OPINII DESPRE PRINCIIPIILE CRITICII LITERARE 

CĂLINESCIENE 

 
Pr. Prof. Cioabă Ionel 

 
 „Criticul este un pictor cu o paletă foarte 

bogată, punând culoarea tare care reliefează plăcut sau 

displăcut; citatul însuşi e ales cu generozitate sau maliţie, e 

stors de apă sau de esenţă, devenind demonstrativ şi 

încadrându-se sentenţios în textul analizei critice. Scriitorul e 

prezentat în volum sau în plan, din profil sau din structura lui 

intimă, pus între reflectoare puternice, care-l copleşesc sau îl 

avantajează”.
16

 Criticul este un artist inimitabil, care-şi alege 

colţul de preferinţă de unde scriitorul poate să apară acoperit 

de umbre sau în lumina solară;  numai un cititor ipocrit nu va 

recunoaşte că, oricâte divergenţe intime ar răscoli vasta panoramă a istoriei literelor 

noastre, caleidoscopic înfăţişată de G. Călinescu, nu impune prin excelenţa şi 

felurimea însuşirilor sale atât de personale. […]  

 În inteligenţa lui era de presupus parcă o latură euclidiană. Erudiţia sa 

prefera o impulsie tumultuoasă, iar argumentaţia nu i se abătea de la operaţia strict 

logică. Frazele erau concepute după reguli convenite în epoci de claritate a 

spiritului. Cuvintele aveau o oarecare reţinere, ferindu-se să pară cumva 

manifestante, neagitând vreun fanion care să le semnaleze mai departe, consimţeau 

fără constrângere la frumuseţea – sumă a perioadelor. „Estetica umanităţii era 

efectul ultim al disciplinei lor. Ştiind de mai înainte ceea ce avea de exprimat, pe 

Tudor Vianu ideile nu-l surprindeau de după câte un cuvânt sau după vreo 

întorsătură a frazei; el consemna pe îndelete rezultatul unui proces de gândire 

încheiat.”
17

 

Prin eseurile lui de critică şi estetică, se reprezenta la noi forma european-

tradiţională a prozei de idei. Acest critic provenit dintr-un gânditor era un „grec”, un 

învăţat al Greciei Mari, care transmitea modernilor, de pe un anumit punct al 

Europei, legatul ordinei spirituale. Cu gustul vădit al dominaţiei de sine, fără 

îngăduinţă faşă de pitorescul şi spontaneitatea proprie,care nu-i lipseau, disociativ, 

                                                 
16

 Călin şi Ion Moldoveanu, op. cit, p 40. 
17

 Vladimir Streinu, Spectacol de personalitate, în Revista de istorie şi teorie literară, , nr. 

2, Buc. 1964, p. 493-498. 
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metodic, instructiv şi chiar didactic, la nivelul exemplarităţii, acest spirit, văzut în 

economia culturii române, ilustra tipul academic, reabilitându-l. 

„Criticul, pe lângă o pălărie împodobită de penaje cu care salută 

complimentos, are la şold o sabie decorativă, potrivită cu costumul al cărei mâner 

lucrat artistic cere o mână fină şi gesturi inofensive. În condiţia sa internă, acest 

critic, aparţine secolului politeţei şi este poate ultimul european căruia îi stau bine, 

mai bine decât multora din epocă, peruca, jaboul, mânecuţele de dantelă şi fundele 

de sub genunchi, până unde urcă ciorapii de mătase. E un gentilom al criticii 

literare.”
18

 Cu G. Călinescu spectacolul de personalitate se schimbă pe de-a întregul, 

atât faţă de Perpessicius cât şi de T. Vianu. El e, în toate privinţele psihologic, 

socialmente şi biografic, un homo novus. O energie abundentă, impetuoasă, curgând 

în direcţii multiple şi chiar opuse pe spaţii mici, părând de aceea deseori tulbure, dar 

păstrându-şi limpezimea şi direcţia de curgere pe spaţii mari, energie decisă, prin 

demonstrativ şi aproape răzbunător, după legea morală, s-ar zice, a unui Rastgnac al 

culturii sau a unui ocupant, i se impune ca forţă cotropitoare. Valoarea permanentă 

la care ţinteşte şi ajunge temperamentul lui critic, este monumentalul, totdeauna 

evident prin materia multă şi aprins până la urmă atât de amănuntul scăpărător, cât 

şi de însuşi stilul cantităţii. Afirmaţiile critice, impresiile, intuiţiile, referinţa erudită, 

paradoxul, raţionamentele, sofismele şi mai cu seama metaforele sar unele asupra 

altora, se asupresc, se încalcă şi reapar luptându-se încolăcit şi alcătuindu-se astfel 

într-o impunătoare arhitectură de stil baroc. Criticul acesta, care este şi un 

romancier, un poet, un moralist, un dramaturg, şi un filozof se înfăţişează, în 

condiţia lui intimă, ca un Gengis Khan, un asiat cu nostalgia cruntă a Europei. 

Instinctul stilistic i se satisface de fapt pe frontoane dorice, pe care le copleşeşte 

decorativ cu caimanii şi dragonii familiari. Aceasta imagine se poate obţine asupra 

lui G. Călinescu, din punctul de vedere cel mai înalt.
19

    

Personalitatea lui, în cuprinsul căruia asiatismul i se pacifică în momente de 

aticism, îşi declara întreaga complexitate barocă: apar limpede substilurile care într-

o alternanţă liberă, combinată, dar şi distinctă îşi acopăr prototipul cu derivaţii şi 

forme secundare. Contemplare liniştită, ca să se aşeze în conştiinţa privitorului, e 

mai întâi ridicată de alarma percepţiei artistice. 

„Un fel se spaimă intelectuală încearcă pe admiratorii acestei mari 

personalităţi creatoare, putându-se zice că spaima nu lipseşte nici ca realitate şi nici 

ca intenţie din compunerea ei. În orice caz, numai trecerea pe lângă cearta de stiluri 

arhitectonice, pe care o susţine pe acoperiş catedrala Sf. Antoniu din Padova 

                                                 
18

 Călin şi Ion Moldoveanu, op. cit., p. 43-44 
19

 Ibidem, p. 45-46  
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trezeşte un sentiment asemănător… doar stăruinţa privitorului poate învinge, prin 

însumare atâta diversitate. Căci, după o anume familiarizare, înlesnită prin reveniri 

şi reflexie, catedrala îşi clarifică metafora latentă, a cărei semnificaţie îi susţine din 

ascuns felurimea tectonică: e o liturghie slujită pe acoperişul ei în mai multe limbi 

deodată şi unitatea internă, prin care stilurile i se împacă, afirma în cele din urmă un 

copleşitor sincretism religios, în expresia arhitecturală, al aspiraţiei omului către 

divinitate.” 
20

 

Dacă monumentele de arhitectură amintite pot sugera bogăţia şi proporţiile 

acestei personalităţi, aspectul ei dinamic de înfăşurare şi desfăşurare continuă, de 

cădere şi înălţare, de repulsie şi impulsie, rămâne să fie arătat ca mai propriu şi mai 

configurator. Afirmaţia aceasta pare a ne feri de preocupări excentrice.  

De la întâiele manifestări publicistice, el îşi defineşte poziţia proprie 

contrazicându-şi confraţii de literatură şi critică pe contemporani şi pe predecesori şi 

în cele din urmă, contrazicându-se spectaculos pe sine însuşi. E. Lovinescu, 

intuindu-i exact mobilul adânc psihologic, credea că el joacă numai în raport cu 

opera critică lovinesciană. Se înşela însă, deoarece Călinescu era abia la începutul 

mişcării de diferenţiere faţă de tot ce reprezenta critica românească. Unele aspecte 

critice maioresciene, cum erau „beţia de cuvinte” şi „imaginile sensibile” aveau să 

fie combătute. Se înţelege că E. Lovinescu, în tot ce afirmase despre literatura 

curentă, servea de reactiv noii personalităţi. Afirmase Lovinescu despre H.P. 

Bengescu, să zicem, e un remarcabil „talent viril”? Călinescu, dimpotrivă, 

scriitoarea e un „talent feminin”. 
21

 

  „Marele spectacol de personalitate Călinescu îl dă însă în retragerile lui din 

paradoxe, din sofisme, de pe extremele pe care îl aruncă mecanica contradicţiei; şi 

chiar când ajunge pe extrema opusă, operaţia graduală de corectare a primei poziţii 

arată durata existenţială, atât în meditaţia abstractă cât şi opera de creaţie propriu-

zisă, durata în care e de văzut dinamismul patetic al acestei mari inteligenţe 

creatoare. Pretutindeni, în opera lui de creaţie sau în studii asupra creaţiei altora, e 

un hic et nunc existenţialist, a cărui ardere se asociază ca intensitate cu arderea de 

pe toate poziţiile, fie şi opuse. Aceasta e însăşi atitudinea lui de artă şi viaţă, cea mai 

decisivă.”
22

 

Omul acesta, cu personalitate contradictorie, dar totdeauna copleşitoare şi 

tumultuoasă, a adăugat de asemenea voinţa de a trăi genial, după concepţia 

existenţialist-barocă a unui romantism enorm. 

                                                 
20

 Vladimir Streinu, op. cit. 
21

 Călin şi Ion Moldoveanu, op. cit., p. 47-50 
22

 Ibidem, p. 51-52 
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 De remarcat este că primul nostru roman citadin, nu de tip analitic ci clasic, 

balzacian, la dat criticul şi istoricul literar G. Călinescu. Lucrările de specialitate 

scot în evidenţă vocaţia lui în această direcţie. Cu toate că nu urmărea să facă în 

istoriografie literară şi critică artă, ca Lovinescu, G. Călinescu vădea o extraordinară 

putere de însufleţire a oamenilor şi faptelor de care se ocupa. Dacă romancierul se 

ghiceşte în activitatea criticului, nici acesta din urmă nu e greu de descoperit în 

opera primului, într-o anumită intenţie programatică a ei
23

.  

Deşi după începuturile publicistice la Gândirea a făcut parte, o vreme din 

cenaclul Sburătorul şi a arătat în România literara (1932) că: „omul şi femeia de azi 

trăiesc în oraşul concret cu baruri, cinematografe şi cafenele, cu case de mode şi 

bazinuri de înot”, că „tinerimea îşi concretizează sentimentalitatea nu în Romeo şi 

Julieta sau Dante şi Deatrice, şi în Ramon Novarro şi Greta Garbo , şi in vreme ce 

fetele visează să devină stele de cinematograf, tinerii sunt zguduiţi în somn de 

cariera lui Charpatier ”, „îmbrăcarea zmokingului şi a costumului de baie”, 

„senzaţia motorului terestru şi aerian”, „frecventarea ringului şi a barului ”
24

. 

 Argumentul susţinut de C. Petrescu că literatura este în legătura cu 

psihologia, psihologia în legătură cu filozofia, G. Călinescu îl considera un enorm 

sofism: „literatura nu este în legătură cu psihologia ci cu sufletul uman”, „sufletul 

este veşnic acelaşi, cunoaşterea ştiinţifică şi datele psihologice, adică sufletul uman 

şi eroii lui Balzac să rămână anacronici”.
25

 

 Criticul pleda, în spirit clasicizant, pentru cătarea permanenţelor, pentru 

fixarea universalului. Recunoscând că „orice literatură îşi ia ca loc de plecare lumea 

fenomenelor” şi că „peste tot scriitorul se hrăneşte din epoca lui, alegându-şi eroii 

din plină stradă”, făcea totuşi următoarea discuţie între metoda de lucru clasică şi 

metoda naturalistă – am spune astăzi – a romancierului român. Primul ia ca pretext 

sau ca mijloc de reprezentare istoricul spre a formula universalul, care îi este a 

priori cunoscut, în timp ce al doilea „încearcă a desprinde din observaţia 

momentului o schemă universală, pe care în momentul începerii romanului nu o are 

clară în minte”. Deosebirea e aici între reprezentarea raţională şi cea empirică. După 

G. Călinescu „clasicul începe vizionarea fenomenului printr-o ordine morală 

prestabilită”, „el este edificat asupra categoriilor morale ale umanităţii”. Elementul 

demonstrativ, explicativ pe care îl presupune clasicismul e subliniat chiar de el. 

„Adevăratul clasic – precizează criticul – nu se ridică de la particular la universal, 

făcând sforţări inutile de a da semnificaţie evenimentului, el exemplifică doar 

                                                 
23

 Ibidem, p. 54-55 
24

 Ov. S. Crohmăliceanu, G. Călinescu [prozator şi poet], în Literatura româna între cele 

două războaie, E. P. L., Bucureşti 1967, p. 584-603 
25

 Călin şi Ion Moldoveanu, op. cit., apud, Ov. S. Crohmăliceanu, op. cit., p. 55-57  
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universalul, când acesta apare întâmplător, aproape formulat pentru un 

eveniment.”
26

 

 Majoritatea personajelor lui G. Călinescu alcătuieşte într-adevăr, după 

expresia lui, o „umanitate canonică” capabilă să furnizeze studii de caracterologie. 

De Caragiale îl apropie pe G. Călinescu şi acea împrejurare împotriva moftangiilor, 

cărora, chiar dacă-i urmăreşte cu precădere în ipostaze intelectuale, nu le denunţă cu 

mai puţină satisfacţie drăcească tipice.
27

 

 Unitatea între cele două facultăţi ale spiritului călinescian o realizează 

luciditatea estetică şi curiozitatea  într-o manieră modernă. Clasicismul lui e aşa 

cum îl definea elementul durabil prezent şi în baroc şi în romantism, sau, cu alte 

cuvinte, unghiul de vedere al marelui artist.     

Cititorul avizat va găsi în „cronicile mizantropului” ori în alte scrieri 

publicistice şi ceva din atmosfera atât de specifică a romanelor Enigma Otiliei, 

Bietul Ioanide sau Scrinul negru, şi unele tipologii sociale sau schiţe de personaje 

călinesciene, ori nucleul unor judecăţi de valoare care se vor fixa definitiv în 

monumentala sa Istorie a literaturii române… 

 Ca şi în cazul scriitorilor pomeniţi mai înainte, publicistica lui G. Călinescu 

nu este numai o etapă pregătitoare pentru opera sa beletristică ori critică: ea are o 

excepţională valoare intrinsecă, impunându-se ca o specie de sine stătătoare. Ca şi 

La Bruyere în clasicism ori ca Teofrast în antichitate, G. Călinescu cultivă cu o artă 

egală cu a clasicilor: „portretul moral, uneori generalizat cum este cel din Cultul 

naturii ori cele din Despre ratare, Ipocritul, Leneşul, alte dăţi individualizat – cum 

este acela, plin de o pătrunzătoare ironie, din Tot mai înveţi maică ?, - sinteză tipică 

a categoriei de oameni care cred că <citirea> nu e o plăcere, ci <învăţătură>, ori că 

<au învăţat> odată ceva în şcoală şi – apoi <au terminat>.
28

” 

 Schiţând tipologii şi portrete morale, dezbătând probleme estetice ori civice, 

fixând atmosfera psihologică a unor medii sociale, exprimând sentimentele şi 

gândurile unui mare intelectual patriot, cronica, fie a mizantropului, fie a 

optimismului, nu se iroseşte niciodată în mărunţişuri sau gratuităţi. Ea reprezintă 

întotdeauna o afirmare continuă a uimitorului fenomen călinescian. 

 Cu mari răspunderi în Marea Adunare a ţării, scriitorul G. Călinescu nu 

consideră nici o temă banală sau incompatibilă cu arta. „Condeiul său e solicitat de 

problemele cele mai diverse, de cele comune şi aparent prozaice, de la munca 

zilnică dintr-o gospodărie, de la grija pentru reparatul unei şosele până la înalte 

                                                 
26

 Ibidem, p. 57-59 
27

 Ibidem, p. 79 
28

 Ion Dodu Bălan, G. Călinescu şi elogiul publicisticii, în Valori literare, E.P.L. Bucureşti  

1966, p. 236 - 243 
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chestiuni de estetică referitoare la realism, naturalism, suprarealism, la specificul 

poeziei, al muzicii şi al picturii, nimic nu-i este indiferent.” Strânse într-un volum 

unitar, „cronicile” lui, dintr–un răstimp de aproape trei decenii, sunt expresia unei 

personalităţi renascentiste, împlinită pe o infinitate de planuri, rară şi inegalabilă în 

epoca noastră. 
29

 

 În tot ceea ce scrie, chiar în „cronica mizantropului”, Călinescu e tonic, 

însufleţind o uimitoare forţă morală. El transmite senzaţia materială a spiritului 

uman menit să domine totul. De remarcat faptul că niciodată nu admiră de jos, 

copleşit de obiectul admirat. Întotdeauna spiritul său pluteşte în rotiri vultureşti 

deasupra, fără ostentaţii in stare să umilească. Uneori e caustic şi aspru, dar nu 

nedrept. Simţi permanent în el o tristeţe nepieritoare, pe care o râvnesc chiar şi cei 

mai tineri. „Nu am socotit niciodată – mărturiseşte Călinescu in Timpuri noi – că mă 

îndepărtez de cea mai tânără generaţie, că am mers împreună cu ea. Când un copac 

se ridică în sus şi dă frunze în fiecare an, îşi închipuie că e de aceeaşi vârstă cu 

păsările care se adună în crengile sale. Nu încape îndoială: sunt tânăr, mă recunosc 

în cei tineri, care-mi vorbesc cu ziua de azi şi de mâine şi mă agasează senilii care 

au fixaţiunea trecutului. Sunt în această privinţă un istoric al prezentului şi al 

viitorului.”
30

  

 Consider că volumul acesta de cronici are darul de a spulbera definitiv 

legenda unui Călinescu solitar. El nu e cronicarul vechi care ascultă izolat în chilia 

lui ecourile epocii consemnând doar evenimente ieşite din comun. El luminează cu 

spiritul său frumuseţea lucrurilor obişnuite în viaţa de toate zilele a socialismului. 

Scrisul său săptămânal  e al unui gânditor temeinic, al unui poet dăruit şi-al unui 

romancier minuţios şi pătrunzător, în stare de a crea, cu mijloace de o fascinantă 

diversitate, universuri multiple, de la cel teluric şi geologic până la acela inefabil al 

muzicii.
31

 

 În faţa unui distins publicist, cronicii literare nu i-a rămas, poate, altceva de 

făcut, decât ca, parcurgând câteva coordonate ale volumului, să încerce un modest 

elogiu al genului, pe care l-am dorit mai asiduu cultivat şi de scriitorii tineri.  

 Spiritul în care Călinescu a scris despre literatura universală nu poate fi bine 

înţeles fără o raportare strictă la tendinţele personalităţii sale critice întregi. Din 

punctul de vedere al lui G. Călinescu era cu neputinţă de separat studiul literaturii 

române de acela al literaturii străine. „Ceea ce urmărea el era doar afirmarea unui 

principiu de bază , foarte important pentru formarea oricărui critic tânăr şi istoric 

literar român, şi anume: în literatura română trebuie să vii din literatura străină. Nu 

                                                 
29

  Călin şi Ion Moldoveanu, op. cit., apud Ion Dodu Bălan, op. cit., p. 88-90 
30

 Ion Dodu Bălan, op. cit., 
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 Călin şi Ion Moldoveanu, op. cit., p. 91-94 
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ştim dacă a formulat şi în scris această recomandare, riguros exact cu aceleaşi 

cuvinte. Dar pe cale orală am auzit-o nu o dată, căci ea constituia, într-un sens, 

cheia de boltă a întregii sale pedagogii literare. G. Călinescu susţinea că prin 

frecventarea marilor literaturi îţi dezvolţi şi mai adânc personalitatea, îţi însuşeşti 

ierarhia valorilor fundamentale, asimilezi un punct de vedere superior, şi se deschid 

perspective, poţi face raportări şi încadrări substanţiale. Devii, cu alte cuvinte, un 

adevărat critic şi istoric literar, cercetător obscur, ori compilator, în spirit îngust 

didactic, pseudo-universitar.”
32

 

 Necesitatea frecventării literaturilor străine era pusă în legătură cu o serie de 

operaţii ţinând de esenţa actului critic şi istoric literar, care la G. Călinescu  se 

confundă şi pe foarte serioase temeiuri. Acuzat de „subiectivism”, G. Călinescu 

venea adesea cu un argument strivitor: comparaţia cu o capodoperă străină. A 

recomandat utilizarea acestui procedeu ori de câte ori criticii s-ar afla în dificultate , 

în incertitudine cu privire la valoarea unei opere actuale controversate: raportarea la 

o capodoperă a geniului urma să dea imediat adevărata valoare şi proporţie a operei 

în cauză. 
33
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EMO VS RAPP 

 

Articol scris si publicat de Costea Marius Cristinel 

Au colaborat: Chirila Silviu si Raduleti Milan Marius 

 

 Cred că cu toţii am auzit de emo- kids 

sau de stilul emo, dar ne-am gândit oare ce 

inseamnă cu adevărat emo? Este oare adevarat 

ce susţin cu vehemenţa cei care dispreţuiesc 

stilul emo în special rapp-erii? Dar stai… ce 

susţin ei?  Păi să vedem…pentru ei a fi emo 

înseamnă: 

-A te purta ca o fetita(vestimentatie, 

sentimente) prin asta dand dovada de 

homosexualitate, spun ei; 

-Emo sunt persoanele care sunt predispuse la suicid si teribilism, mai mult 

sau mai puţin adevărat. 

Este oare adevărat ce susţin aceşti paraziţi care traiesc de pe urma 

societăţii? Ei susţin că noi ne purtăm ca nişte fetiţe, dar cât de deosebite 

sunt hainele noastre faţa de ale lor, gânditi-vă numai cat de antisocial si 

respingător se îmbracă ei. Adevăraţii emo sunt nişte sentimentalişti 

desăvârşiţi pe când aşa zişii rapp-eri sunt cele mai respingătoare şi 

bădărane persoane. Adevăraţii emo nu se sinucid, într-adevar sunt 

sentimentali, trişti uneori, dar sunt plini de viaţă şi cât se poate de normali, 

pe când rapp-eri sunt cei care se sinucid prin bună cunoştinţa consumând 

superfiante, fiind predispuşi la  teribilism si chiar omor din culpă.  

Cât despre muzică... rapp-ul este o adunătură de martalogi care nu stiu de 

cât să vorbească cât mai porcos posibil in general punând baze pe organele 

genitale, pe când muzica emo e plină de sentimente, de dragoste si caldură 

pentru unii.  

 „Emo” nu poate fi oricine, „emo ” sunt numai persoanele pure, 

persoane care pot depaşii cu uşurinţa orice obstacol ar întâlnii. Dar aşa zişii 

rapp-eri se gasesc la orice colţ de strada si „containere”, ganditi-vă numai 
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câţi dintre ei nu se trezesc dimineaţa si vezi Doamne cântă rapp, aşa zişii 

„gehtto” care n-au habar ce e aia muzică dar totuşi ei se consideră 

„vedete” si critică tot ce apucă in special „emo- kids” , dar nu se uită la ei 

că muzica lor e de caca şi de tot râsul. Cică prinde „bitu” cred că a luat-o la 

fugă de la cum cantaţi aţi face bine să-l prindeţi mai repede.  Fraţilor 

reveniţi cu picioarele pe Terra, nu veţi ajunge nicăieri cu muzica asta, sau 

cautaţi extratereştrii sa v-o asculte?  Cât despre vestimentaţie... am uitat sa 

vă intreb  purtaţi fuste sau rochii? Pentru mine par mai degrabă a fi rochii... 

apropo de gay. 

Aveţi tupeul jegos de a ne critica pentru tot ceea ce facem, dar din cauza 

fustelor, rochiilor pe care le purtaţi nu vă puteţi uita la voi cât de şifonaţi 

sunteţi. Credeţi că lumea este a voastră, scoateţi două perle din gură şi 

gata? 

 „Emo ” este mai mult decât un stil, „emo” inseamnă puritate, sentimente, 

„emo” este o traiere este viaţă. 

Aşa că dragii noştri rapp-eri băgaţi-vă minţile în cap cei care au si p****e 

în pantaloni (rochii la voi) şi lăsaţi criticatul că adevărat vă spun voi sunteţi 

„buni” de criticat. Să ne fie cu iertare si fără supărare dragii noştri dar da-

ţi dovadă de inteligenţă sub nivelul unei primitive prin comportamentul 

vostru aşa de primitiv...  
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FILMUL DIDACTIC 

 
Prof. Niţu Mircea 

 Filmul este un excelent mijloc de comunicare (informare), un 
veritabil instrument de investigaţie ştiinţifică şi un mijloc de învăţământ cu 
multiple valenţe instructiv-educative. Fie că este proiectat în sala de clasă, 
laborator sau cabinet, fie că este adus în faţa elevilor prin intermediul 
televiziunii, filmul ocupă un loc tot mai important în tehnologie didactice 
moderne, fiind uşor integrat în diferite secvenţe ale desfăşurării lecţiei. În 
lecţie, indiferent de disciplina de învăţământ, adevărata sarcină a filmului 
constă nu atât în a ilustra sau a demonstra, cât mai ales în a furniza 
informaţii şi a antrena elevii în procesul învăţării. Pentru aceasta, întregul 
proces de creaţie şi realizare a filmului didactic se desfăşoară pe fondul 
unei concepţii fundamentate psihologic şi pedagogic al unor cerinţe 
cinematografice. 
 Prin modul cum este conceput şi realizat, filmul didactic poate 1. să 
transmită informaţii despre obiecte şi fenomene; 2. idei şi reflecţii, gânduri 
şi trăiri emoţionale umane de mare fineţe şi subtilitate; 3. să medieze 
observarea şi înţelegerea unor fenomene inaccesibile sau greu accesibile 
unei percepţii directe, 4. să stimuleze elevii, studenţii, ofiţerii-elevi şi 
cursanţii la un efort de investigaţie intelectuală şi estetică; 5. să provoace 
şi să dezvolte motivaţia învăţării prin tratarea problemelor într-o manieră 
atrăgătoare, captivantă, care să stârnească o gamă largă de impresii şi 
trăiri afective; 6. să testeze posibilitatea celor ce-l vizionează de a opera 
cu datele învăţate; 7. să identifice, să explice sau să interpreteze unele 
situaţii noi proiectate pe ecran; 8. să ofere elevilor, studenţilor, cursanţilor, 
conexiuni inverse referitoare la corectitudinea răspunsurilor date de ei, 
aducând în felul acesta o informaţie corectivă. 
 Cadrul didactic integrează filmul ca „mijloc”, ca „instrument” al 
acţiunii sale instructiv-educative, întotdeauna folosit într-un context 
pedagogic, în limitele căruia să intercondiţioneze o mulţime de variabile. 
Filmul didactic nu trebuie să se substituie acestei acţiuni, şi mai ales 
eforturilor de învăţare, ci vine să potenţeze, să adauge un spor de 
eficienţă. 
 Integrarea filmului didactic în lecţie parcurge câteva etape, de a 
căror pregătire şi desfăşurare depinde realizarea obiectivelor stabilite:  



 24 

 1. Pregătirea cadrului didactic constă în vizionarea filmului 
înainte de predarea lecţiei; analizarea conţinutului; reţinerea noţiunilor şi a 
termenilor noi, precum şi a părţilor mai importante din film asupra cărora 
va trebui să atragă atenţia în timpul proiecţiei sau să insiste în 
valorificarea mesajului audio-vizual; asigurarea condiţiilor pentru o 
proiecţie de calitate; stabilirea strategiei didactice şi proiectarea lecţiei etc. 
 2. Pregătirea elevilor se referă, de regulă, la prezentarea 
obiectivelor urmărite prin lecţia cu film; reactualizarea cunoştinţelor 
elevilor, îndeosebi a acelora care au legătură cu problemele prezentate în 
film; sublinierea unor idei principale din film ca puncte de sprijin pentru 
orientarea elevilor; explicarea unor termeni şi procedee cinematografice 
necunoscute de elevi; formularea de întrebări-problemă, la care elevii vor 
trebui să găsească răspuns în timpul proiecţiei; stabilirea sau prevenirea 
elevilor şi asupra altor sarcini ce vor trebui să le îndeplinească (întocmirea 
de schiţe, grafice, rezumate, lucrări de control etc.  
 3. Proiectarea filmului. Pentru a preveni pericolul pasivităţii elevilor 
se impune conjugarea eforturilor cadrului didactic de pregătire a clasei 
pentru proiecţie cu modalităţile de activare a gândirii elevilor, studenţilor, 
ofiţerilor-elevi; cursanţi, pe care le conţine filmul. În timpul proiecţiei, 
cadrul didactic nu este un simplu spectator, care cedează locul său 
mijlocului audio-vizual. El este organizatorul acţiunii de învăţare, cel care 
orientează percepţia elevilor, anticipează un moment important din film, 
corelează sau asociază o anumită problemă din film cu cunoştinţe deja 
însuşite de elev, stârneşte interesul şi atenţia, dirijează întreaga activitate 
de dobândire a cunoştinţelor. Totodată, cadrul didactic urmăreşte reacţi ile 
participanţilor pentru a desprinde puncte de plecare necesare unor 
activităţi viitoare. Nu este indicat ca acesta să intervină prea des în timpul 
proiecţiei şi nici atunci când mesajul are o înaltă încărcătură emoţională, 
deoarece ar diminua starea afectivă creată. 
 4. Valorificarea conţinutului filmului didactic constă în valorificarea 
înţelegerii mesajului filmic, rezolvarea sarcinilor date anterior, 
sistematizarea cunoştinţelor, desprinderea conceptelor şi formularea 
concluziilor, integrarea datelor noi în experienţa cognitivă a elevilor, 
completarea cunoştinţelor primite de elevi, studenţi, ofiţeri-cursanţi, 
stabilirea acelor aspecte sau probleme din film care să constituie 
eventualele teme pentru acasă etc. Aşadar, după proiecţie urmează o 
activitate intensă de dezbatere pe marginea conţinutului filmului. Unele  
filme necesită o analiză atentă, sistematică a fiecărui aspect sau moment 
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studiat pentru a-i pătrunde esenţa. De multe ori, cei care au văzut filmul 
sunt aceia care solicită explicaţii în legătură cu ceea ce au vizionat, ca o 
completare a cunoştinţelor lor. În asemenea cazuri se naşte o situaţie 
deosebit de privilegiată, în care profesorul este cel solicitat. Măiestria şi 
personalitatea cadrului didactic sunt determinate de integrarea eficientă a 
filmului didactic în lecţie. 
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Atomul şi omul 

 
PROF. POPESCU PAULINA – G.S.I. ROVINARI 

 

Oamenii de ştiinţa din ţara noastră au fost preocupaţi de problemele 

structurii atomului încă de la primele sale manifestări experimentale.În 

domeniul fizicii teoretice,de o deosebită valoare este activitatea fizicianului 

Ştefan Procopiu(1890-1962),care la Iaşi,a introdus unitatea de moment 

magnetic atomic,calculând cea dintâi valoarea,în 1912.Ulterior 

independent,aceiaşi unitate de măsură a fost stabilită de Niels Bohr,în 

1915.Această unitate de masură se numeşte,,magnetonul Bohr-Procopiu”.Tot 

la Iaşi,fzicianul Ion Plăcineanţu(1893-1960),înca din 1933,înaintea altor 

savanţi a prevăzut existenţa protonilor negativi,a elaborat o nouă teorie 

asupra naturii fotonilor. 

               Horia Hulubei(1896-1972)s-a remarcat prin rezultatele importante 
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în domeniul spectroscopiei nucleare  la energii joase si medii.A contribuit la 

organizarea cercetărilor de fizică atomică din ţara noastră şi a introdus noi 

tehnici de spectroscopie.Cu ajutorul unui spectograf de concepţie proprie a 

fost primul în lume care a obţinut spectre de radiaţii X în gaze. 

              Fizicianul Theodor V.Ionescu(n.1899)a descoperit ionii negativi 

moleculari de oxigen si hidrogeni si a dovedit existenta efectului Zeeman la 

atomii cu numere cuantice mari.Efectul Zeeman pune in evidenţa influenţa 

câmpului magnetic asupra lungimii de undă a radiaţiilor emise de atomi. 

              În anii socialismului,activitatea fizicienilor români a primit un 

puternic impuls,în special prin cererea de condiţii optime pentru desfaşurarea 

activităţii.Din anul 1956 se înfiinţează institutul de Fizică Atomică.Tot 

atunci ,fizicieni români,au început să activeze în cadrul insitutului unificat de 

cercetari nucleare de la Dubna,U.R.S.S.Astfel,pe langa punerea in 

functionare a rectorului de cercetare,a ciclotronului şi a betonului, în 

1968,este realizat şi pus la dispoziţia cercetărilor un accelerator liniar de 

electroni.Pentru acoperirea  noilor ramuri de cercetare,în anul  1974 a fost 

creat centrul National de Fizica si institutiile sale de invatamant asigura 

acestei ramuri posibilitatea îndeplinirii rolului multilateral ce îi revine pentru 

a face legătura cercetarii cu învătământul şi producţia.Şcoala românească de 

fizică nucleară este în plină dezvoltare,pregătind cadre pentru noi realizări în 

domeniul aplicării paşnice a energiei atomului.Paralel cu participarea activă 

la cercetarea şi aplicarea paşnică a energiei atomice,ţara noastră este un 

factor activ pentru renunţarea la armele atomice şi la dezarmarea nucleară. 
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II. CURIOZITĂŢI ŞI DIVERTISMENT 
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1. Una din cele şapte taine la ortodocşi şi la catolici 

2. Membru al unui partid politic religios la evrei , care , pe langa Legea lui 

Moise , respectă şi o seama de tradiţii sau datini – cap de ovina! 

3. Carte profetica scrisă de Sf. Apostol  Ioan   

4. De statură mare (var.) – spetează – picioare de scaun! 

5. Technology Licensing Organization (abr.) – pârâu repede de munte (reg.)  

6. Nume slav – nota diapazonului  

7. Apreciat , considerat – Council on Islamic Education (abr.) 

8. Animal cu care creştinii sunt consideraţi în raport cu preotul – vânzător 

ambulant de haine vechi 

9. Carte! – spirite divine , cu funcţii ocrotitoare si sfătuitoare  

10. Aerisit – organ cilindric care susţine elementele cu mişcare de rotaţie ale 

unei maşini  

VERTICAL 

1.Persoana integră fără păcate , foarte apropiată de divinitate; exprimă 

perfectiunea , puritatea – cel mai mic grad în ierarhie în mânăstirile de 

călugăriţe  

2. Instituţie centrală de conducere spirituală şi politică bisericii catolice  

3. Carte bisericească rituală , cuprizând rugăciunile şi cântările rânduite la 

anumite ore; ceasornic 

4. Litera din alfabetul grec , care impreună cu prima literă a acestuia , 

alcătuieşte expresia “ Cel dintâi si cel de pe urmă , inceputul si sfârsitul “ 

(apoc.22,13) 

5. Început de esantion! - Federaţia Română de Atletism (abr.) – Emil Tudor 

6. Cea mai mare rezervaţie de ţinuturi umede din Europa inclusă din 1990 de 

UNESCO printre rezervaţiei biosferei (… Dunării) – Amestec de TNT! 

7. Statui fără consoane! – dumnealui – Editoria Italiana Online (abr.) 

8. Slujba religioasă de laudă şi de invocare a lui Hristos , a Fecioarei Maria 

sau a unui sfânt; rugăciune închinată unuia dintre aceştia 

9. Urmaşul lui Moise la conducerea poporului Israel , care a cucerit pământul 

făgăduinţei (Canaanul) – interior la pian! 

10. Vestea bună a mântuirii adusă lumii de Hristos; la începutul bisericii prin 

ea s-a înteles întreaga tradiţie orală a predicii lui Iisus Hristos. 
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III. RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22. 09 2008) Gorjul capitală culturalǎ 
 

Gorjul a fost capitala tradiţiilor şi a culturii autohtone în weekend.  

Manifestările au debutat cu cea de-a XIX-a ediţie a simpozionului „Sat românesc-

sat european”, manifestare care s-a desfăşurat în localităţile Crasna, Arcani şi Baia 

de Fier. În cadrul evenimentului, au fost 

vizitate Centrul Cultural şi Muzeul 

Satului din Crasna dar şi Căminul 

Cultural din Arcani. În prezenţa a mai 

bine de o sută de persoane au avut loc 

alocuţiuni ale personalităţilor prezente la 

eveniment. Social-democratul Mugurel 

Surupăceanu, fost prefect al Gorjului, 

fiind invitat de onoare la această 

manifestare culturală. Dincolo de 

formalităţi sărbătoarea a fost pe măsura 

aşteptărilor. 

 

 

(02. 10. 2008) Laude şi ironii politice la deschiderea anului universitar 
 

Printre cuvinte de laudă, aglomeraţie şi discursuri politice anul universitar 

2008-2009 s-a deschis oficial pentru 6200 de studenţi ce vor studia din acest an la 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu. Evenimentul a avut loc 
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la sala Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, loc unde s-au reunit feţe bisericeşti, 

academice, studenţeşti şi politice, totul pentru a-i povăţui pe tinerii studenţi şi 

pentru ai motiva într-un fel sau altul.  

Slujba tedeumului a fost oficiată de Pr. Protopop Vasile Vlǎdoiu. 

 

Revizuit şi completat după ziarul Impact în Gorj 

 

(13.10.2008) Educaţia pântecului şi a buzunarului 
 

Mulţumim încă o dată susţinerii noastre ca profesori în parlamentul edililor 

naţiunii pentru aprecieri în campania electoralǎ dar nu şi pentru lipsa de 

perseverenţǎ în analiza doleanţelor noastre. Dovedim încă o dată că ne dorim o 

educaţie a pântecului şi a buzunarului specifică civilizaţiilor dispărute.  

C.I. 

Castelul din Turburea, abandonat de proprietar 

Castelul boierului Roşianu din comuna Turburea a rămas al nimănui, după 

ce, inclusiv cel care a licitat pentru pentru a-l cumpăra, a renunţat să îl mai 

plătească. Nimeni nu îşi explică de ce bucureşteanul, invidiat pentru turnul imobiliar 

pe care l-a dat, a dorit să renunţe la proprietatea boierească şi cele 10 hectare de 

teren, pentru care ar fi trebuit să achite un preţ de nimic. Autorităţile locale şi ele 

contrariate, trebuie să găsească soluţii pentru a-l reabilita. 

 

(15.10.2008) Printr-un compromis fabrica de mobilă din Târgu-Jiu a 

scăpat de faliment 
Prin vânzarea unui teren, fabrica de mobilă ROSTRAMO din Târgu-Jiu, a 

scăpat parţial de datorii la bugetul de stat. Astfel unitatea nu şi-a mai închis porţile. 

Societatea i-a disponibilizat pe unii angajaţi care au cerut să plece la muncă în 

străinătate, totul pentru a echilibra balanţa care tindea să tragă în jos cel mai mare 

exportator din judeţ. Rămasă fără 10 hectare din suprafaţa unităţii şi 250 de salariaţi, 

ROSTRAMO s-a redresat şi lucrează acum fără pierderile înregistrate la începutul 

acestui an ca urmare a întăririi puternice a leului, în special în faţa euro. 

 

Revizuit şi completat după ziarul Impact în Gorj 

 

http://www.impactingorj.com/Arhiva/Octombrie2008/impact14.10/social.htm
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IV. DIALOG CU CITITORII 
 

By: F P on septembrie 26, 2008  

at 8:51 pm 

Uau!E’ ceva timp de cand nu am mai intrat pe site sà vàd ce opinii mai are 

lumea crestin ortodoxà româna, dar…de opinii aproape nici vorbà! 

D-ul Marius S. si Mirabò din tot ceea ce au scris se intelege cà nu au altceva mai 

util de fàcut si pierd vremea ìnveninìndu-se ìn fata calculatorului pentru cà nu au 

efectiv curaj de o discutie “face to face” - pentru discutii aprinse nu è necesar 

“ìmpunsà” persoana “Magazin Critic” care totusi din bunà educatie ia in 

consideratie tot ceea ce scrie fiecare si incearcà sà dea un ràspuns pe càt se poate de 

respectuos si pasnic - pentru astfel de discutii è de ajuns sà iesiti in stradà si sunt 

persoane destule!… 

De fapt ce vrea fiecare?“fantasia” è o persoanà pe care o depàseste tema 

site-ului asa cum si recunoaste in unul din mesaje, iar Mirabò - se distreazà pe 

seama discutiilor aprinse dintre Marius S. si Prof. Cioabà Ionel - (care de fapt nu se 

ìntelege clar dacà è aceeasi persoana care a ràpuns identintatea “Magazin Critic”). 

Deci mesaje pe site-ul acesta nu scriu decàt 2-3 persoane si si acelea ìsi 

ràspund intr-un mod destul de…agresiv 

.Dacà s-ar ìntàlni bànuiesc cà Marius S. aproape ar sàri la luptà! :-)) 

Nu è nici o pierdere dacà nu o sà mai scrie niciodatà! sà meargà la cel mai apropiat 

preot si sà vorbeascà direct “face-to-face” de problmele pe care si le pune si cred cà 

o sà-i dea mult mai multà satisfactie decàt “sà fiarbà in propriul lui venin” - toate 

astea dacà ìntr-adevàr crede ìn Iisus Hristos si vrea sà fie un practicant. 
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Pe “redactorul sef care nu mai este redactor sef ci a devenit presedinte de 

onoare”, Pr. Ion Viorel Sapun, ìl cunosc “face-to-face”(dat cà s-a folosit mult in 

mesajele precedente probabil cà và place mult expresia asta) si se spune undeva cà 

atunci cànd se va intoarce va da viatà acestei reviste, dar aproape cà a trecut si 

septembrie 2008 si deocamdatà…nimic. 

Opinia mea despre site-ul acesta è cà nu è prea potrività ideea cu vederea mesajelor 

tuturor - cel putin azi cànd am deschis pagina cu comentarii nu mi-a plàcut deloc 

discutiile ce se dezbat si cu atàt mai putin modul de adresare. 

Dacà gresesc undeva sà-mi fie cu iertare. 

Numai bine!Doamne ajutà! 

 

By: MAGAZIN CRITIC on octombrie 5, 2008  

at 12:47 am 

Aveţi perfectǎ dreptate despre valoarea discuţiilor noastre mai ales cǎ nu 

ǎsta a fost scopul crearii acestui blog. În general discuţiile filosofice de pe internet 

sunt specifice frustraţilor şi timizilor care evitǎ impactul cu lumea realǎ. Am cǎzut 

însǎ în capcanǎ din respect pentru puţinul interes a celor de sus, dar astfel de 

subiecte nu se pot discuta prin mesaje. Cât despre timp, pentru orice lucru este 

astazi. Problema este că cei ce m-au provocat au fost cunoscuţi care nu i-am lamurit 

cu alte ocazii în care m-au abordat faţǎ către faţǎ. Scopul acestui blog este de a 

sprijinii financiar, publicistic sau cu implicaţii directe în redacţia revistei dacǎ aveţi 

competenţa necesară…Mulţumim de întelegere... 
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V. ANUNŢURI  PUBLICITARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revista noastră caută colaboratori pentru distribuţie. Relaţii la sediul 

redacţiei 
 

 
 

2. Biserica ortodoxă “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din oraşul 

Rovinari, judeţul Gorj face apel la creştinii bisericii ortodoxe pentru 

sprijinirea financiară a picturii.  

3.  

4. Tot în această perioadă a fost înfiinţatǎ Liga Tinerilor Creştini 

Ortodocşi – Departamentul Rovinari. Cei interesaţi de activitaţi 

educativ- religioase pot contacta 

 

 

Relaţii la: 
Pr. Paroh. Drǎghici Ştefan 

Pr. Prof. . Ionel Cioabă 
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RECOMADĂRI CĂRŢI 

 

         

 

1. Cetatea anticǎ....de Foustel de Coulanges 

 

 

 

 

 

 

 
     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 aparţine în exclusivitate autorilor. 

O echipă redacţională va selecta articolele în vederea publicării acestora. Atenţie la plagiat! 

* Reguli minime de tehnoredactare: 

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul exclamării, 

semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, 

precum şi înainte de deschiderea unei paranteze. 
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     Apare lunar, se găseşte de vânzare în oraşul Rovinari, Librăria P.F. Filimon 
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