
MAGAZIN CRITIC                                                                               februarie 2008 

 3 

MAGAZIN CRITIC 

Anul II,  nr.2(5.),  Februarie 2008 

http://www.magazincritic.wordpress.com 

e-mail: magazincritic@yahoo.com 

e-mail: ltcor_motru@yahoo.com 

 

 
SUMAR 

Februarie 2008 

 

 

 Editorial…………………………pag. 4. 

   

               Cultura şi calitatea democraţiei în U.E. 

               Prof. Cioabă Ionel……………..pag.5 

 

            Bucuria de a trăi 

            Andrei Ijac.....................................pag.10 

 

              Suprficialitatea adolescenţilor 

              Prună Greta………………….....pag. 11 

 

                 

Divertisment……………......…pag. 16 

 

 

Retrospectivă lunară………….....pag. 17 

 

 

Dialog cu cititorii........................pag. 20 

  

 

                Anunţuri publicitare………..…pag. 21 

 

 

               Recomandări cărţi…………......pag. 22 

 
Revistă editată de 

LIGA TINERILOR CREŞTINI  

ORTODOCŞI 

 

Preşedinte fondator 

CIOABĂ D. IONEL 

 

Preşedinte de onoare 

PR. PROF. VIOREL ION SĂPUN 

 

Director 

 Prof. Ionel Cioabă 

 

Director economic 

Pr. Darius Costache 

 

Redactor-şef 

Cristina Cioabă 

 

Secretar general de redacţie 

Prof. Elena Săpun 

 

Redactori: 

Prof. Corcodel Maria Mirabela 

Prof. Drd. Cosmin Vilău 

Bivolu  Iuliana Teodora 

 

Tehnoredactare 

Design web 

Prof. Daniel Murăriţa  

 

Adresa redacţiei 
Parohia I „Sf Nestor”, Motru, sau  

Str. Confederaţiei,  

Bl. 4, Sc 2, Ap 16, Târgu – Jiu, Gorj, 

 

http://www.magazincritic.wordpress.com/


MAGAZIN CRITIC                                                                               februarie 2008 

 4 

 
Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi tineri, 

 

 Perseverenţa pe plan profesional îţi aduce satisfacţii dacă nu pecuniare 

atunci liniştea sufletească de care te poţi ataşa în clipa în care realizezi ce ai 

visat când erai la maturitatea intelectuală. Şi ce e mai presus decât această 

realizare neperisabilă nici după încetarea vieţii. 

 Suntem datori faţă de umilul nostru oraş să  contribuim cu ce putem şi 

cât mai putem, la progresul său cultural dacă altfel nu avem posibilitatea. Să 

nu uitam că oraşul nostru, ca de altfel întreg judeţul, a dat mari valori în 

toate domeniile care ne reprezintă şi ne-au reprezentat de-a lungul vremii. 

Indiferent unde vom fi şi ce vom face, trebuie să ne aducem aminte de unde 

am plecat şi să nu ne fie ruşine să promovăm ce merită promovat. De altfel 

care sunt valorile autentice ale culturii naţionale ? Dacă au rămas în 

amintirea omului pervertit de păcat cu atât mai mult sunt ovaţionaţi de 

Dumnezeu că au contribuit la acordarea libertăţii omeneşti. Şi când este 

omul cu adevărat liber ? Nu când „este ontologic reconstituit ?” 
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CULTURA ŞI CALITATEA DEMOCRAŢIEI ÎN UNIUNEA 

EUROPEANĂ 
 

Prof. Ionel Cioabă 

 

Principiile şi normele democraţiei nu se bucură, de respectul cuvenit 

din partea tuturor celor implicaţi în procesele şi actele conducerii sociale. 

Aceasta este o constatare lesne verificabilă în diverse state ale lumii de azi, 

inclusiv în societatea românească de tranziţie, în care exerciţiul democraţiei 

pluraliste generează nu puţine şi păgubitoare disfuncţionalităţi, împiedicând 

soluţionarea unor probleme de interes general, chiar naţional.
1
  

În privinţa calităţii democraţiei, Arend Lijphart susţine că democraţia 

majoritaristă este mai bună ca guvernare, dar admite că democraţia 

consensualistă este mai bună în privinţa reprezentării – în particular 

reprezentarea grupurilor minoritare şi a intereselor minorităţilor, 

reprezentarea mai corectă a fiecăruia şi reprezentarea mai cuprinzătoare a 

poporului şi a intereselor sale. Democraţiile consensualiste îşi demonstrează 

aceste calităţi mai generoase şi mai tolerante în felul următor: sunt mai 

predispuse să fie state ale bunăstării; au ca rezultate mai bune în privinţa 

protejării mediului; condamnă la închisoare mai puţini oameni şi sunt mai 

puţin predispuse să aplice pedeapsa capitală; iar democraţiile consensualiste 

din lumea dezvoltată sunt mai generoase în acordarea de asistenţă 

economică ţărilor în curs de dezvoltare.
2
  

Numeroase studii au încercat să distingă între formele democratice şi 

nedemocratice de guvernare nu în termeni dihotomici, ci în termenii unei 

scale cu grade ale democraţiei, de la democraţie perfectă la absenţa completă 

a democraţiei. Aceste grade de democraţie pot fi de asemenea interpretate ca 

grade ale calităţii democraţiei: măsura în care este apropiată de democraţia 

perfectă reflectă cât de democratică este o ţară. Din păcate, majoritatea 

acestor indici nu pot fi utilizaţi pentru a măsura diferite grade de democraţie 

a celor 36 de democraţii, pentru că se înregistrează o variaţie insuficientă: 

toate sau majoritatea democraţiilor studiate de noi au ratinguri din cele mai 

mari.
3
  

Pentru a da câteva exemple, cele mai bune poziţii în clasamentul 

general le au Belgia, Danemarca şi Finlanda; Austria şi Germania se situează 

                                                 
1
 Aurelian Bondrea, Opinia Publică, Democraţia, şi Statul de drept, Ed.Fundaţiei “România de 

mâine”, Bucureşti 1996, pag 225 
2
 Arend Lijphart, MODELE ALE DEMOCRAŢIEI, Ed. Polirom, Iaşi 2000, pag 252 

3
 Ibidem, pag 253 
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la mijloc, iar Columbia şi Venezuela în partea de jos. Diferenţa dintre 

democraţia consensualistă şi cea majoritaristă este mai mare de trei puncte 

pe scala de nouă puncte. Ratingul lui Dahl prezintă un uşor dezechilibru în 

favoarea democraţiei consensualiste, deoarece se bazează parţial pe o 

evaluare mai bună a multipartidismului, în comparaţie cu sistemele 

bipartidiste. Totuşi, această diferenţă reprezintă doar o treime din variaţia pe 

una dintre cele zece componente, pe care se bazează ratingul; dacă ea ar 

putea fi oarecum redusă, corelaţia foarte puternică între democraţia 

consensualistă şi ratingul calităţii democraţiei ar fi redusă doar marginal. 

Democraţiile lumii a treia sunt, toate, plasate în cele mai de jos trei categorii. 

Când nivelul de dezvoltare este folosit ca variabilă de control coeficientul de 

regresie estimat scade uşor, iar corelaţia rămâne semnificativă static la 

nivelul de un procent.
4
  

Fapt este că, în anii din urmă, pe scară mondială, s-au înmulţit şi sunt 

tot mai perseverente preocupările din gândirea şi practica socială şi politică 

pentru depăşirea limitelor democraţiei unilateral înţelese şi ale unora din 

instituţiile acesteia. În raport cu nevoile şi aspiraţiile de progres şi 

prosperitate ale omului contemporan, ale colectivităţilor sociale şi naţionale, 

în ansamblu, este tot mai evident că multiplele înfăţişări prin care a trecut, 

trece şi va trece democraţia, inclusiv în ţara noastră, duc la opinia că ne 

aflăm în faţa unui proces permanent perfectibil.  

Un asemenea proces îşi găseşte reflectarea în abordări analitice care 

tind să descrie coerent, să explice argumentat şi să propună convingător căi 

de perfecţionare a vieţii democratice, de depăşire mai eficientă a limitelor 

acesteia, acumulându-se treptat o cultură a democraţiei.
5
  

Al doilea rating al calităţii democraţiei este media calculată de Tatu 

Vanhanen pe baza indicilor democratizării, din fiecare an, din 1980 până în 

1988, pentru aproape toate ţările din lume. Acest indice se bazează pe două 

elemente: gradul de competiţie, definit ca distribuţie a voturilor primite din 

toate partidele, cu excepţia partidelor celor mari, şi participarea la vot, 

definită ca procentaj al populaţiei care a votat la cele mai recente alegeri.
6
  

Primul element distinge efectiv guvernarea unui singur partid de 

contestare electorală democratică, dar suferă inevitabil din cauza înclinaţiei 

sistemelor bipartidiste de a avea scopuri mai mici decât sistemele 

multipartidiste. Mai mult, această înclinaţie afectează una dintre cele două 

componente ale indicelui Vanhanen şi de aceea are un impact mult mai mare 

                                                 
4
 Ibidem 

5
 Aurelian Bondrea, Op.cit., pag 225-226 

6
 Arend Lijphart, Op.cit., pag 256 
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decât preferinţa moderată a indicelui Dahl. Corelaţia este impresionant de 

puternică şi rămâne aşa la acelaşi nivel de semnificaţie când se ţine sub 

control nivelul de dezvoltare şi când se elimină din analiză Botswana, care 

reprezintă o situaţie oarecum extremă. Totuşi, înclinaţia sa apreciabilă în 

favoarea sistemelor multipartidiste face ca indicele Vanhanen să fie un 

indice al calităţii democraţiei mai puţin credibil decât indicele Dahl.
7
 

Asemenea abordări sunt mereu însoţite, cum este şi firesc, de întrebări 

şi critici pertinente, constructive. Acestui curent de gândire şi analiză i se 

asociază şi unele lucrări consacrate democraţiei reprezentative, 

performanţelor şi limitelor sale. Viaţa democratică, societatea, sunt 

dependente de o multitudine de înfăptuiri, de mulţi oameni cu judecată 

realistă, capabili de viziune prospectivă asupra problemelor care confruntă 

societatea, colectivităţile locale. Cu alte cuvinte, pentru o viaţă democratică 

performantă este nevoie de o cultură a democraţiei, de oameni care fac 

distincţie netă între diferitele categorii de interese din societate, între 

responsabilitatea socială şi interesul propriu sau de grup.
8
  

Căile optimizării sociale a vieţii democratice se referă, astfel, la 

nivelul de cultură civică şi politică a cetăţenilor dar mai cu seamă al celor 

integraţi activ în sistemele conducerii sociale, locale sau naţionale, 

exprimarea opţiunilor fiind condiţionată de înţelegerea şi acceptarea 

scopurilor majore, a intereselor ansamblului social. Aceasta este proba 

esenţială a înţelegerii corecte a pluralismului politic, expresie a necesarei 

culturi democratice pe care o societate în tranziţie şi-o formează „din mers”, 

cu condiţia ca factorii politici, reprezentanţii şi partidele lor din diferite 

structuri să fie apţi a răspunde unei asemenea exigenţe.
9
   

Ideea că pluralismul politic deschide orizontul unei societăţi civile 

active, este larg împărtăşită. În acest cadru, raporturile dintre majoritate şi 

minoritate nu se reduc la o simplă proporţie aritmetică,la un exerciţiu de 

„blocaj” sau piedici reciproce, care sacrifică interesele generale în avantajul 

celor din grup, particulare.
10

 

Egalitatea politică este dificil de măsurat direct dar egalitatea 

economică poate servi ca indicator valid, întrucât egalitatea politică are mai 

mari şanse de a se impune în absenţa marilor inegalităţi economice: 

„Numeroase resurse care decurg direct sau indirect din poziţia cuiva în 

ierarhia economică, pot fi convertite în resurse politice.”
11

   

                                                 
7
 Ibidem, pag. 256 

8
 Aurelian Bondrea, Op. cit.,, pag 226 

9
 Ibidem, pag 226-227 

10
 Ibidem, pag.227 

11
 Arend Lijphat, Op. cit.,pag258 apud Dahl, 1996, pag.645 
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În concepţia unui autor american, dacă o societate cu putere şi 

iniţiativă dispersate este caracterizată prin pluralism, înţelegând prin aceasta 

o filosofie şi un set de măsuri sociale care permit existenţa mai multor idei 

competitive, a mai multor instituţii sociale, culturale, economice aflate în 

competiţie, trebuie ţinut seama că „pluralismul este una şi divizarea este 

alta.”
12

  

Cultura democraţiei 

presupune şi conştiinţa 

valorilor şi intereselor 

generale, ştiinţa dozării 

raţionale a priorităţilor, 

conştiinţa răspunderii sociale 

– trăsături ce se afirmă la 

nivelul oricărei instituţii 

democratice, în măsura în 

care sunt prezente şi 

acţionează la fiecare dintre cei  

 

1. Tineri politicieni gorjeni la Parlamentul  

European din Bruxelles 

 

ce compun o asemenea instituţie. Lecţia istorică cea mai vie şi acut 

resimţită de oameni, de societăţi întregi se referă la caracterul deschis, mereu 

înnoitor al democraţiei, ca principiu, normă şi sistem practic de acţiune şi 

existenţă socială.
13

 

Cheia depăşirii unui asemenea conflict, susţin unii analişti, o 

reprezintă însuşirea, afirmarea şi dezvoltarea culturii democratice, adică a 

capacităţii şi competenţei factorilor sociali, a oamenilor, de a utiliza 

instituţiile democraţiei, pornind de la înţelegerea şi acceptarea intereselor 

ansamblului social, de la justa apreciere a valorilor sociale a drepturilor şi 

îndatoririlor consacrate pe plan naţional prin constituţii, loial respectate şi 

consecvent aplicate. Rezultă de aici că, din moment ce nimeni nu deţine 

formula „democraţiei perfecte”, este în interesul societăţii să crească mereu 

gradul de preocupare pentru instruire civică, pentru integrarea socială 

armonioasă a cetăţenilor, cât şi pentru buna funcţionare a structurilor 

democratice din toate sferele vieţii sociale: învăţământ, economie, ştiinţă, 

organisme statale, etc..
14

   

                                                 
12

 Aurelian Bondrea, Op.cit.,pag227, apud John W. Gardner 
13

 Ibidem, pag. 228-229 
14

 Ibidem, pag.229-230 
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În privinţa dimensiunii executiv – partide, instituţiile democraţiei 

consensualiste, nu depind de prevederile constituţionale la fel de direct ca 

instituţiile puterii împărţite. Însă două elemente formale au o importanţă 

crucială indirectă: reprezentarea proporţională şi sistemul parlamentar de 

guvernare. În special când sunt utilizate în combinaţie, generează un impuls 

puternic înspre democraţia consensualistă. O întărire a guvernării 

parlamentarea, observabilă în multe ţări, o constituie stilul german al votului 

de neîncredere constructiv care necesită ca parlamentul să poată demite 

cabinetul numai prin alegerea simultană a unui nou cabinet.
15

   

O altă problemă ridicată de această regulă este că parlamentul care şi-

a pierdut încrederea în cabinet, dar care e prea divizată să producă 

înlocuirea, poate face cabinetul neputincios, respingând toate sau majoritatea 

propunerilor sale legislative; acest scenariu este similar cu situaţia unui 

guvern divizat, care deseori tulbură democraţiile prezidenţiale. Totuşi, 

această problemă poate fi rezolvată adăugând regula franceză, care dă 

cabinetului dreptul de a face din propunerile sale legislative subiect al 

încrederii – ceea ce înseamnă că parlamentul poate respinge astfel de 

propuneri, doar exprimându-şi prin vot lipsa de încredere în cabinet, cu o 

majoritate absolută. Combinarea acestor reguli, franceză şi germană, poate 

preveni şi instabilitatea, şi blocajul executiv – legislativ, fără să ia 

parlamentului dreptul esenţial de a instala un cabinet în care are încredere.
16

   

Din păcate, există şi două veşti proaste pentru alegerea unei astfel de 

democraţii: tradiţiile instituţionale şi culturale pot prezenta o rezistenţă 

puternică în faţa democraţiei consensulaiste. A doua veste proastă pare să fie 

aceea că democraţia consensualistă s-ar putea să nu fie capabilă să prindă 

rădăcini şi să înflorească dacă nu este susţinută de o cultură politică 

consensualistă. Aceste două veşti proaste nu înseamnă neapărat că 

democraţia consensualistă nu are nici o şansă în tinerele democraţii sau în 

ţările în curs de democratizare, pentru că există şi două contraargumente 

importante. Unul este acela că avem tendinţa să gândim cultura şi structura 

în termenii cauzei şi respectiv efectului, dar ştim şi că de fapt există 

numeroase interacţiuni între acestea; este adevărat mai ales despre cultura 

politică şi structura politică.
17

  

De aceea, culturile politice orientate spre consens ale lumii ne-occidentale 

pot fi considerate ca o contraforţă politică faţă de conservatorismul 

instituţional majoritarist, şi pot foarte bine să ofere un sol fertil pentru 

democraţia consensualistă. 

                                                 
15

 Arend Lijpahart, Op.cit., pag 275-276 
16

 Ibidem, pag 276-277 
17

 Ibidem,pag 277-279, apud Gabriel A. Almond, Sidney Verba,(1963), pag 35 
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BUCURIA DE A TRĂI* 

 

Andrei Ijac 
 

                       

Viaţa este darul pe care ni l-a facut Dumnezeu nouă, după parerea mea este 

cel mai preţios lucru din univers, nimeni nu poate să îţi ofere ceva mai bun, 

mai frumos şi mai valoros decât ţi-a oferit Dumnezeu. 

                     Fiecare minut din viaţa noastră trebuie trăit la maxim, chiar 

dacă este bine chiar dacă este rău, credeţi voi că dacă în viaţă am da numai 

peste lucruri bune şi am avea parte numai de bucurie şi fericire, ar mai avea 

sens viaţa? Unde ar mai fi misterul ei? 

Cum am şti noi că traim, că noi ne facem 

viaţa, dacă am avea parte numai de lucruri 

bune, am gandi că totul este programat şi 

noi suntem doar niste roboţi. Omul nu ştie 

să îşi pretuiască viaţa decât când dă peste 

un necaz, atunci când are loc un accident şi 

viaţa ajunge la limită morţii. 

2. Masa Tăcerii, Tg-Jiu 

                   Recent mă plimbam cu maşina şi am observat un panou pe care 

scria "Viaţa are prioritate" oare doar atât ar trebui facut în acest sens, nu, eu 

zic că mult mai mult, dar nu ne da seama, din ignoranţă omitem aceste 

lucruri. 

 

                  În ziua de azi oamenii se luptă să facă bani, să aibă din ce în ce 

mai mulţi şi uită să trăiască, apoi se îmbolnavesc şi folosesc banii ca să-şi 

refacă sănătatea, trăiesc ca şi cum nu ar muri niciodată şi mor ca şi cum nu 

ar fi trait. 

                 Aşa m-am gândit si eu cândva că dacă ai bani, ai totul, dar nu este 

aşa, banii nu pot cumpăra iubirea, banii nu pot cumpăra sanatatea şi nici 

prietenia adevarată. Mă bucura faptul că pot să traiesc alaturi de familie şi 

înconjurat de prieteni, mă simt iubit de multe persoane ceea ce mă face 

fericit, sunt bucuros că Dumnezeu m-a lăsat aşa cum sunt. Încerc să-mi 

trăiesc viaţa si s-o gust din plin, altii interpreteaza gresit ideea ca trebuie sa-

ti traiesti viata la maxim şi asta însemnând să te avânţi în extravagantă şi să 

te afirmi în mod negativ, nu dragilor, viaţa trebuie gustată, savurată să te 

gândesti când faci ceva, să încerci să faci bine şi nu rău, să încerci să vindeci 

ceva, nu să răneşti, să înveţi să trăieşti iubind şi să mori plângând... 
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* Monumentul eroilor din Mun. Motru, imaginea de mai jos 

  
         

SUPERFICIALITATEA ADOLESCENŢILOR 

 
Prună Greta 

 

3. Primăria Mun. Motru, Jud Gorj 

     

 

  În universul adolescentin de astăzi, să fii "cool" înseamnă să fii pe trend, 

să asculţi muzică mereu, mai ales pe stradă pentru că se pare că devii mai 

interesant şi astfel vei atrage atenţia celor din jurul tău. 

 Majoritatea adolescenţilor din ziua de azi încearcă să facă orice pentru 

a fi remarcaţi; însă tot ceea ce fac copilaşii ca să fie "cool" denotă 

superficialitate. Dar să fim realişti...când a fost adolescenţa altfel decât 

superficială?  

 Când au fost copilaşii altfel decât naivi si neexperimentaţi? 

          Cel mai important pentru un adolescent este să aibă o gaşcă de prieteni 
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cu care sa facă numeroase "nebunii" şi care să-l considere "cool" pentru 

simplul fapt că se îmbracă într-un fel sau are anumite vicii. 

 Adolescenţilor din ziua de azi le place foarte mult să fie în centrul 

atenţiei şi fac tot posibilul ca să fie aşa. De exemplu, daca eşti băiat trebuie 

sa arăţi ca o fată, iar daca eşti fată trebuie să araţi ca un clovn, să ai părul 

colorat, să te machiezi strident, să ai capete de morţi pe haine. Felul cum 

arată un adolescent este chiar îngrijorător. 

 Câteodată mă întreb, oare ce părere au părinţii despre copiii lor? 

           Încă un lucru de care trebuie să ţii cont pentru a fi "cool" este să fii 

înnebunit după artă, mai ales după fotografie; pariez că fiecare adolescent 

are pe puţin o suta de poze cu el, cu el şi prietenii lui la un chef unde se 

îmbată şi nu mai ştiu de ei, cu el fumând sau pupând o sticlă de alcool. 

 Aproape toţi adolescenţii au o stare depresivă; unii dintre ei chiar au 

încercat sa se sinucidă, dacă n-au încercat cel puţin s-au gândit măcar o data 

la asta sau au scris despre asta într-un jurnal. Majoritatea stau toata ziua fără 

să facă nimic, li se pare că toata lumea e împotriva lor, in special părinţii cu 

care au nenumărate certuri pe zi, şi lumea din jur care îi marginalizează în 

societate. Ceea ce ei n-au observat este ca nimeni nu-i marginalizează, ei 

înşişi se retrag din societate, cu pretextul că au o gândire diferită de a 

celorlalţi oameni şi nimeni nu este de acord cu ei. 

           Activităţile unui adolescent în ziua de astăzi sunt puţine şi consta în a 

asculta muzica, a fuma, a bea, a ieşi cu prietenii în cluburi, a sta pe Internet 

fără nici un scop anume, şi în general lucruri  care să-l tină mereu în centrul 

atenţiei. Să fii "cool" e important,dar parcă în ultima vreme este la fel de 

important să vorbeşti despre asta.                     

 O zi buna,dragii mei!  Şi nu fiţi speriaţi de ideea de a fi "cool"; poate 

fiecare încercam asta, dar în felul nostru. 
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Junimismul în viaţa literară şi politică 

Cristina Cioabă 

 

 Junimea a fost un curent cultural şi literar, dar şi o asociaţie culturală 

înfiinţată la Iaşi în anul 1863 din iniţiativa unor tineri reîntorşi de la studii 

din străinătate, în frunte cu  Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Vasile Pogor, 

Iacob Negruzzi şi Teodor Rosetti.  N-a fost atât o societate, cât o comunitate 

de interese culturale dar şi socio-politice.  

  
 

4. Casa Sindicatelor, Motru 

 

 Constituit pe baze ştiinţifice „ca în mai toate compartimentele sale, 

junimismul a reluat, a prelucrat şi a adaptat puncte de vedere de largă 

circulaţie filosofică euripeană la realităţile româneşti.”
18

 Mai mult chiar, 

„formaţi sub raport spiritual în acest cadru, viitorii junimişti se vor strădui să 

imprime culturii româneşti direcţia socotită de ei drept cea mai potrivită 

pentru România: anume, descătuşarea de sub influenţa ideologico-politico a 

Franţei şi apropierea dea aceea a Germaniei”
19

  

                                                 
18

 Z. Ornea, Junimea şi Junimismul, vol 1, ed. Minerva Buc.1998, pag 138 
19

 ibidem, pag 139-140 
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 Intenţiile de început ale junimismului sunt evidenţiate categoric de 

Miron Constantinescu,  G. Penelea subliniind că „popularitatea şi prestigiul 

Junimii se datoresc covârşitor activităţii sale în  planul literaturii. 

Dealtminteri, aceasta a fost chiar scopul pentru care s-a constituit ilustra 

societate ieşeană.   

 Maiorescu nu greşea deci defel când spunea că Alecsandri „a dat 

susţinerii noastre teoretice sprijinul renumelui său literar.”
20

. 

S-a realizat o adevărată consonanţă ideologică între Junimea şi marii scriitori 

ai epocii. Junimea, cum s-a observat
21

, părea a fi organismul cel mai 

prestigios care se dedicase operaţiei necesare de a organiza şi conduce 

procesul lumii lui Venturiano şi Dumitrache Titircă. Era o critică acerbă, 

înfăptuită cu mijloacele demonstraţiei intelectuale a lui Titu Maiorescu, care 

convingea şi atrăgea simpatii.
22

 

 Concepând Junimea ca o mişcare literar-culturală şi politică cu profil 

complex, e drept să vedem în opera literară a marilor ei creatori o modalitate 

de impunere a Junimismului în conştiinţa publică. Chiar ideologia sa, nu 

numai ce literară, dar şi cea socio-politică sau filosofică, îşi datorează, nu în 

mică măsură, penetraţia şi audienţa marilor creatori de care a avut parte 

Junimea. Iar influenţa mişcării inaugurate la 1864 a fost - cine nu ştie? -, 

pentru literatura şi cultura românească, imensă. Legitimitatea esteticului, 

descurajarea mediocrităţilor, cultivarea literaturii populare, impunerea 

realismului ca formulă estetică necesară, omagiul limpidităţii clasice şi al 

visării romantice se datoresc, în bună măsură Junimii şi junimismului. 

Criteriile junimiste au devenit axa de ordonare a valorilor. Eforturile Junimii 

de a limpezi de a organiza, de a îndruma şi înfrumuseţa au fost salutare. 

Repetăm un loc comun, necesar însă de menţionat şi aici. Fără marea 

literatură de care au avut norocul Junimea şi Convorbiri literare, junimismul 

nu ar fi devenit ceea ce, din fericire a fost.
23

 

Fireşte separarea planurilor dintre literatură şi politică, voită strictă şi 

afirmată programatic, nu s-a putut realiza deplin. Nu e de aceea exagerat să 

se spună că forţa politică a grupării junimiste datoreşte enorm statului de 

cenaclu literar al societăţii ieşene după cum autoritatea Junimii în spiritul 

public a fost cucerită nu în mică măsură şi datorită rolului politic îndeplinit 

de corifei. 

 Dar până ca acele două sfere declarate separate să se încrucişeze 

destul de confortabil, Junimea a funcţionat ani buni şi cumva hotărâtori 

                                                 
20

 Titu Maiorescu, Critice, Vol 1, E.P.L. Bucureşti 1967, pag 201 
21

  Silvian Iosifescu, Dimensiuni caragialiene, Ed. Eminescu Buc. 1972, p. 230-231 
22

 Ibidem, 201-202 
23

 Ibidem 277-278 
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pentru cimentarea grupării ca organism strict literar. Fără îndoială că şi acum 

preocupările politice nu au lipsit, ele fiind implicate în tendinţele şi vocaţia 

novator-criticistă a Junimii. Dar oficial, până în 1871, Junimea nu „intrase” 

în politică şi la protestele adversarilor, Maiorescu putea replica cu ştiuta-i 

exclamaţie: «Ce are de a face, domnule, literatura cu politica.»
24

 Cu un mai 

persuasiv spirit al dreptăţii doctorul Ioan Raţiu replica că „Cei de acolo se 

folosesc de cauza noastră, unii ca să se susţină la putere, alţii şi mai vârtos, 

ca să ajungă la putere.”
25

 

 S-o spunem de pe acum, junimiştii nu erau conservatori de categoria 

Lascăr Catargi, Manolache KostaKi Iepureanu…sau ca Generalul I.M. 

Florescu. „Condiţia lor ideologică şi politică era cu totul alta. După o 

expresie potrivită a lui Vladimir Streinu junimismul ar fi reprezentat un 

«liberalism moderat bătând spre conservatori şi un conservatorism însufleţit 

de noile vremi bătând înspre liberali, adică un centrism luminat susţinut din 

amândouă părţile de convingeri teoretice şi nu de interese practice.»”
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ambulatorul din Mun. Motru 

 

 

                                                 
24

 Miron Constantinescu  G. Penelea, Însemnările din închisoarea de la Seghedin ale doctorului Ioan 

Raţiu, în Studii, 1965 vol .2, pag 151 
25

 Idem, nr 2. p. 357 
26

 Vl. Streinu Titu Maiorescu, în Clasicii noştri, Ed. Tineretului, 1969, p. 42 
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DIVERTISMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pe vremea comunismului: - Tovaraşi, munca este nobilă, dar noi nu 

avem nevoie de nobili in societatea noastră. 

 

2. - Cum este vremea? 

    - Probabilă. 

    - Si mâine va fi la fel? 

    - Sigur. 

 

3. Un tip merge la încorporare în marină. În timp ce i se completau    

actele, este întrebat: 

- Ştiţi să înotaţi? 

- Da ce, nu aveţi vapoare? 

 

4. Leul iese dimineaţa nervos din casă şi dă cu ochii de vulpe: 

- Cine e regele animalelor? 

- Tu, tu, tu eşti, maria- ta, zice vulpea înfricoşată. 

Mai merge şi dă peste lup: 

- Ia zi, cine e regele animalelor? 

- Maria-ta, zice lupul galben de frică. 

Mai merge el şi într-o poiană dă peste elefant, care mancă liniştit nişte 

iarbă: 

- Ia zi, mă, umflatule, cine e regele animalelor? 

Elefantul îl prinde cu trompa după cap, îl izbeşte de vreo 3 copaci şi-l 

lasă lat în mijlocul drumului. 

După vreo jumatate de oră, leul se ridică anevoie de jos: 

- Ei, dacă nu ştii, nu ştii şi gata, nu trebuie să devii violent! 

 

Iuliana Teodora Bivolu 
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RETROSPECTIVĂ LUNARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(21 dec. 2007) S.N.L.O. a blocat în instanţă înstrăinarea 

acţiunilor 
 

 Magistraţii Tribunalului Gorj au admis solicitarea Societăţii Naţionale 

a Lignitului Oltenia, în sensul blocării tranzacţiei de înstrăinare a celor 66% 

din acţiuni ce urmau a fi scoase din portofoliul statului. Judecătorii au dispus 

suspendarea acestor operaţiuni până la judecarea celei de-a doua plângeri 

depuse de SNLO în privinţa anulării datoriei de 2100 de miliarde de lei 

vechi. 

 

Şedinţă de bilanţ în învăţământul Gorjan 
 

 Directorii unităţilor şcolare din judeţ s-au întâlnit pe parcursul zilei de 

ieri cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj. Întâlnirea a 

avut loc la Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” din Târgu Jiu. Inspectorul 

general Liviu Andrei le-a promis dascălilor că o să fie în aceeaşi echipă şi 

anul viitor. Pentru că se apropie sărbătorile, IŞJ le-a oferit profesorilor… un 

recital de colinde. 

 

(22 dec. 2007 )Hartă europeană a Gorjului lansată în Târg-Jiu 

 
 O hartă actualizată a judeţului Gorj a fost lansată, vineri dimineaţa, la 

Târgu-Jiu, de către grupul multinaţional „Stiefel”. Sorin Babin, 

reprezentantul acestei companii în judeţul Gorj, a făcut o prezentare a acestei 

hărţi ce a fost tipărită în 5000 de exemplare, de o calitate grafică superioară. 

 

(4 ian. 2008) Iarnă grea pentru luna ianuarie în Gorj 
 Ninsoarea căzută în judeţul Gorj, nu a ridicat probleme deosebite 

drumarilor. Autorităţile locale au acţionat cu materiale antiderapante, încât 

acum pe drumurile judeţene se circulă în condiţii de iarnă.  
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(7 ian. 2008) Inspectorul I.S.J. Gorj, Liviu Andrei a fost demis 

 
 Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj, Liviu Andrei, a fost 

demis din funcţie la sfârşitul acestei săptămâni, surse din cadrul instituţiei 

precizând că a sosit deja ordinul de demitere din funcţie a democratului. 

 

(8 ian. 2008) BNP Consult cere din nou 
acţiunile CE Rovinari 

   Începutul de an aduce pentru Complexul Energetic Rovinari un nou proces în 

care firma BNP Consult din Craiova cere acţiuni la această instituţie. De 

această dată numărul acţiunilor este mai mare decât cel solicitat iniţial, întrucât 

firma din Craiova a cerut în plus şi actualizarea contravalorii activelor conform 

coeficientului de inflaţie. Dacă până acum cu cele 821 de miliarde de lei vechi 

împreună cu cele 25% de acţiuni deţinute de Proprietatea se ajungea la un 

capital majoritar la Complexul Energetic Rovinari, cu reactualizarea sumei se 

ajunge la 60% din acţiuni, fără Fondul Proprietatea. Este o situaţie critică în 

care actuala conducere a  termocentralei din Rovinari descoperă multe 

ilegalităţi făcute de foştii directori ai instituţiei şi încearcă, în acelaşi timp, să 

păstreze instituţia în patrimoniul statului. 

 

(9 ian. 2008) Interimat la P.R.M. Motru 
 

Singura noutate politică de semnalat în municipiul Motru, confirmată oficial, 

este numirea consilierului local Ion Răducu ca preşedinte interimar al 

organizaţiei municipale a PRM Motru. Contactat telefonic Tudor Dobrică, 

fostul preşedinte, n-a comentat decizia senatorului Ilie Petrescu, care 

conform statutului PRM poate desemna preşedinţi interimari. 

 

(12-13 ian 2008) Primarul Dorin  Hanu, PSD-ist la 
alegerile viitoare 

 Edilul şef al municipiului Motru, Dorin Hanu, îşi va lua adio de la 

Partidul România Mare, alegând să intre în cursa pentru funcţia de primar 

din partea Partidului Social Democrat. 

http://www.impactingorj.com/Arhiva/Ianuarie2008/impact08.01/dezvaluiri.htm
http://www.impactingorj.com/Arhiva/Ianuarie2008/impact08.01/dezvaluiri.htm
http://www.impactingorj.com/Arhiva/Ianuarie2008/impact1213.01/politica.htm
http://www.impactingorj.com/Arhiva/Ianuarie2008/impact1213.01/politica.htm
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Până atunci însă şeful administraţiei locale va rămâne alături de partidul pe 

listele căruia a câştigat primăria, adică PRM. 

(14 ian 2008) BNP pierde afacerea SNLO 

 

 

 Ministerul Economiei şi Finanţelor a formulat recurs împotriva unei 

decizii a Tribunalului Gorj, prin care statul pierdea controlul Societăţii 

Naţionale a Lignitului Oltenia. La sfârşitul anului trecut, 66% din acţiunile 

deţinute la compania minieră de către Minister au fost transferate către o 

firmă privată, doar pentru că juriştii statului nu s-au prezentat la proces. 

Acum, secretarul de stat Viorel Palaşcă a dat publicităţii faptul că ministerul 

a angajat un avocat care să vină la Târgu-Jiu şi să susţină această cauză. Cel 

mai important este faptul că, la sfârşitul lunii decembrie, creditorii au 

înlocuit firma de lichidare BNP Consult din Craiova cu una din Bucureşti. 

Comisionul de administrare al acesteia este de 0,98%, faţă de 10% cel 

obţinut de BNP. 

 

 

(15 ian 2008) Interpretul Grigore Leşe, din nou în Gorj 

 Cunoscutul muzician şi realizator de televiziune Grigore Leşe, autorul 

emisiunii „La porţile ceriului” de la TVR Cultural şi TVR Internaţional, 

emisiune încununată cu Marele Premiu al Asociaţiei Profesioniştilor de 

Televiziune din România, a fost iarăşi oaspetele judeţului Gorj în perioada 

8-13 ianuarie. În acest interval de timp s-au efectuat cercetări de teren şi s-au 

filmat formaţii, interpreţi şi personalităţi culturale din zone ca Pârâul de 

Pripor, Leleşti, Târgu Cărbuneşti, Copăcioasa şi Polovragi. Aceste filmări 

vor face obiectivul altor patru ediţii ale acestei emisiuni ce se difuzează pe 

cele două programe de televiziune. „Cu acestea, numărul emisiunilor 

realizate de cunoscutul specialist, universitar şi interpret se ridică la opt, un 

număr grăitor pentru potenţialul de excepţie al Gorjului în domeniul 

folclorului autentic şi de valoare”, spune Viorel Gârbaciu, directorul Şcolii 

Populare din Târgu Jiu. 

Cristina Cioabă 
 

 

 

http://www.impactingorj.com/Arhiva/Ianuarie2008/impact14.01/dezvaluiri.htm
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DIALOG CU CITITORII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. By: IULY on decembrie 5, 2007  

at 4:53 pm 
Vă felicit pentru perseverenţa redacţiei de a continua editarea revistei în 

ciuda vicisitudinilor iscate de sistemul birocratic. Aşteptăm şi ziua în care şi 

alţi cititori se pot folosi de scrierile acestei reviste şi de ce nu să contribuie la 

îmbunătăţirea ei…SUCCES 

 

 

 
2. By: tizzu on ianuarie 10, 2008  

at 11:01 pm 
Felicitari pentru revista, pentru consecventa efortului depus! 

 

 

 

 

 
3. By: Prof. Cioabă Ionel on ianuarie 11, 2008  

at 8:48 pm 
Pe data de 26 ianuarie 2008, ora 10, vor avea loc alegerile pentru formarea 

unui nou comitet de conducere LTCOR. Membrii asociaţiei sunt rugaţi să 

paricipe la sedinţa de vot organizată la sediul acesteia: 

Parohia Motru I , Sf. Nestor, din Mun. Motru, Jud. Gorj. 
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ANUNŢURI PUBLICITARE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Club Sportiv Motru, Jud. Gorj, KARATE RENSHI  vă 

oferă la nivel judeţean cursuri unicate iar plata acestora este 

derizorie în raport cu alte cluburi din ţară.  

 Relaţii la sediul clubului sau la tel: 0727685065 
 

          2. By: Prof. Cioabă Ionel on ianuarie 11, 2008  

at 8:48 pm 

Pe data de 26 ianuarie 2008, ora 10, vor avea loc alegerile pentru formarea 

unui nou comitet de conducere LTCOR. Membrii asociaţiei sunt rugaţi să 

paricipe la sedinţa de vot organizată la sediul acesteia: 

Parohia Motru I , Sf. Nestor, din Mun. Motru, Jud. Gorj. 
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Status: Disponibil  
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2. Bacalaureat 2008 si 2009 - Literatura romana 
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