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EDITORIAL 

De -ale iernii… 

Se pare că lumea s-a schimbat, iar odată cu ea natura refuză să ne mai facă pe plac. 

Adevăratele ierni au început să dispară, lăsând loc unor toamne geroase și ploioase. Fulgii de nea 

nu mai bucură pământul cu frumusețea lor încântătoare din cauza stropilor de ploaie care cad 

rând pe rând din cerul posomorât. Cu un asemenea peisaj, sărbătorile de iarnă nu-și mai au 

farmecul. În loc să fie întâmpinați de oameni de zăpadă, colindătorii întâlnesc în drumul lor 

oameni de pământ. Cum zăpada lipsește cu desăvârșire, copiii nu mai găsesc nimic atractiv afară 

și preferă să-și petreacă cele mai frumoase clipe ale copilăriei în fața calculatorului. 

Tradiționalele colinde sunt ușor modificate, ba chiar se urmărește înlăturarea lor. Copiii nu prea 

mai sunt atrași de frumusețea acestora, de aceea obiceiul colindului se îndreaptă spre dispariție. 

De asemenea în seara dintre ani, copiii, dar și cei mai mari, merg cu uratul, cu scopul de a alunga 

spiritele malefice. Din păcate, tradițiile nu se mai respectă, însă sperăm ca sufletele curate ale 

copiilor nu vor mai permite destrămarea acestor obiceiuri deosebite. 

Având în vedere neplăcerile pe care le-am avut din cauza vremii, totuşi ne-am putut 

bucura de anumite evenimente.  
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Unul dintre marii noștri scriitori, Nicolae Labiș,  a împlinit pe data de 2 decembrie 80 de 

ani de la naștere. Criticul Eugen Simion l-a supranumit „buzduganul unei generații”.  La data 

de 15 septembrie 1952, Labiș a început să urmeze cursurile de la Școala de Literatură și Critică 

Literară „Mihai Eminescu” din București, unde i-a avut ca profesori pe Mihail Sadoveanu, Tudor 

Vianu și Camil Petrescu, iar printre colegi pe Florin Mugur, Lucian Raicu, Ion Gheorghe, Doina 

Sălăjan și Gheorghe Tomozei. Aici s-a impus, grație înzestrării sale poetice și intelectuale 

excepționale, ca lider de opinie. La absolvire a fost angajat de către revista Contemporanul, apoi 

de Gazeta literară. Începând din toamna lui 1955 urmează cursurile Facultății de Filologie a 

Universității din București, însă renunță după doar un semestru. Poemul său,  Moartea 

Căprioarei, apare în Viața Românească din acel an. În anul 1956 participă la o conferință pe țară 

a tinerilor scriitori, publică două volume, Puiul de cerb și Primele iubiri, și pregătește pentru 

tipar cel de-al treilea volum, Lupta cu inerția, care-i va fi publicat postum în anul 1958. 

În noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956, la scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, 

Labiș, care petrecuse câteva ore în compania unor cunoștințe și consumând țuică la  Casa 

Capșa și apoi la restaurantul Victoria, a fost victima unui grav accident de tramvai. Trupul 

neînsuflețit a fost depus pentru ultimele omagii la Casa Scriitorilor. A fost înmormântat 

la cimitirul Bellu. 

O alta zi importantă pentru literatura română este data de 15 ianuarie, ziua în care s-a 

născut o stea. Ziua de 15 ianuarie, marchează nașterea poetului național Mihai Eminescu, iar 

anul acesta se împlinesc 166 de ani de la acea dată. Mai puțin este cunoscut însă faptul că ziua de 

15 ianuarie a fost aleasă ca zi a Culturii Naționale. 

De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu  drept zi a Culturii Naționale? Poate că ,,El e cel care a 

spus că teiul  e sfânt, El este cel al cărui nume nu se cade să fie luat in deșert(…) El e cel care 

oricâte deznădejdi ne-ar încerca ne dă temeiuri ca totuși să nu deznădăjduim” ( Geo Bogza). 

Poate pentru că reprezintă ,,omul deplin al culturii românești” ( Constantin Noica). Poate că 

niciodată nu e prea mult să-l recitim pe poetul, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul 

Mihai Eminescu.  A făcut toată viața politică, politica limbii române și a forței pe care acesta o 

are de a ne ține uniți, a făcut politica oamenilor simpli. A murit după 6 ani de chin, internat în 

sanatoriul Șuțu, crezându-se în ultimele zile de viață Matei Basarab. Pe data de 15 iunie 1889, 

Mihai Eminescu s-a stins. Depinde doar de noi dacă vrem să fim măcar o singură zi pe an 

,,Eminescu” . Este o chestiune de  principiu așa cum apare într-un text publicat acum mai bine de 
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136 de ani ,,Oamenii au o simțire întunecată pentru păstrarea și mărirea neamului lor. Sunt tot ei 

cei care renasc în strănepoți…”- Mihai Eminescu. 

Pe lângă aceste evenimente literare, mai avem încă un motiv de bucurie. O mare 

jucătoare a României, Simona Halep este din nou in prim-plan pe site-ul WTA.  A fost ani de 

zile una dintre cele mai promițătoare jucătoare din tenisul feminin, a dominat la juniori, urcând 

apoi încet în clasamentul celor mai bune jucătoare din lume. Transformarea Simonei Halep a 

început cu adevărat în 2013 când românca a primit un wildcard și a impresionat pe toată lumea, 

chiar dacă a pierdut cu Lourdes Dominguez Lino. După acel meci a obținut 15 victorii și a 

pierdut doar 28 de partide, reușind să câștige 11 turnee, printre care și unul de Premier 

Mondatory, turneul de la Indian Wells. Astfel la sfârșitul anului 2015, Simona Halep s-a clasat 

pe locul 2 mondial. Anul 2016 este unul promițător, an în care poate câștiga primul mare titlu de 

Grand Slam. Aventura Simonei începe în ianuarie când aceasta va participa la Australian Open.  

Datorită acestor oameni România este cunoscută, dar, poate, din păcate niciodată  nu vom 

fi recunoscuți după adevăratele noastre valori și asta este păcat. Societate românească este 

invadată numai de aparențe false care tind să o ducă la eșec. Mass-media ne invadează în fiecare 

zi cu acele pseudo-vedete care se consideră superioare celorlalți oameni.  Dar de ce să permitem 

să vedem aceste măști, când noi putem să apreciem adevăratele valori ce se nasc din oameni 

simpli, dar nu de multe ori acestea  nu știu să se pună în evidență și rămân undeva ascunse, iar în 

momentul acela apar acele pseudo-valori care bombardează oamenii cu minciună și cu false 

aparențe. 

Dar noi nu trebuie să ne lăsăm intimidați de aceste lucruri, ba din contră, trebuie să 

luptăm pentru țelul nostru și acum avem ocazia deoarece o dată cu începerea unui nou an putem 

să ne facem planuri noi. 

Acum putem să facem o schimbare și să reușim să ne exprimăm aici, în zonă, sau de ce nu, 

undeva în țară. Dacă nu profităm acum cât mai putem să ne facem cunoscuți atunci niciodată nu 

o vom mai face și am trece prin viață fără să facem nici o realizare și la un moment dat vom 

regreta. Așa că dacă avem posibilități trebuie să profităm  să ne împlinim visele. Toți am vrea să 

facem o schimbare sau, poate avem nevoie de o schimbare pe plan personal sau profesional. 

Dacă vrem ca țara să prospere în continuare trebuie să ne facem auziți ! 

Realizat de: Alexandra Crețu, Denisa Furtună, Gabriela Gheorghiu, Denisa Ungureanu,  

 clasa a XI –a C 
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                                 ESEU 

 

                                      Violenţa naşte violenţă 

 

Tot mai des asistăm neputincioşi la răbufniri fizice sau verbale între oameni de toate 

genurile şi toate vîrstele. Când acestea se petrec printre colegii noştri, ni se par nefireşti. 

Tinereţea trebuie să fie veselă, nu certăreaţă. Cine o fi de vină pentru crizele prin care trec 

tinerii? 

Poate chiar ei, pentru că  jocurile violente,  gen " Mortal Kombat" au început să facă parte 

din viaţa lor, influenţându- i şi denaturându- le comportamentul. 

Apoi abuzurile din copilărie, problemele nerezolvate dintre părinţi, dintre părinţi şi copii, 

lipsa celor şapte ani de acasă, lipsa de minimă civilizaţie, faptul că sunt neînţeleşi, îi transformă 

în brute. 

De cele mai multe ori aceşti tineri sunt ocoliţi, prieteni fiidu-le tot  tot cei cu astfel de probleme.  

Influenţa agresivă din familie îi transformă pe micii delincvenţi în 

frustraţi, traumatizaţi, cu frica de a nu greşi. Ei nu pot să-şi asume 

responsabilităţi, sunt slabi şi vicioşi. 

Modul lor de a se impune este cel de intimidare, de  ură. Vor 

să constrîngă victimele, să distrugă tot ce le iese  în cale. 

Indiferenţa celor din jur le încurajează agresivitatea. Pe Facebook 

toţi sunt viteji şi bărbaţi, dar când vine vremea să ia atitudine, " 

bărbaţii" se dovedesc laşi şi fără spirit civic.  

Ar trebui emise legi ferme pentru delincvenţi, aşa cum ei ar 

trebui angrenaţi în activităţi fizice, în care să se elibereze de 

energiile negative. Aceştia sunt , de cele mai multe , foarte singuri, iar ajutorul din partea 

comunităţii se cam lasă aşteptat. 

Dacă i-am întreba pe ei, ar da vina pe societate, că nu-i ajută, că sunt obligaţi să trăiască în 

lipsuri. 

Totuşi, fenomenul violenţei se transmite îngrijorător.Şi dacă ne întoarcem la ce am 

afirmat la începutul articolului, credem că lipsa celor şapte ani de acasă îşi  spune cuvântul. 

Iustina Cârjă, Lucian Fărcăşanu, clasa a XII-a C 
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Indecenţa şi promiscuitatea 

sau Cum ne-am petrecut sfârşitul anului 

 

Anul Nou este un eveniment augural, unul de bilanţ şi de speranţă.  Mult aşteptatul 

Revelion este petrecut în funcţie de preferinţele fiecăruia . Unii se duc la biserică, la Te Deum, 

petrecând trecerea în noul an în rugăciune. Alţii se duc pe la prieteni cu uratul , prilej de a 

socializa, de a bea un pahar cu şampanie şi de a reînnoi amiciţiile . Celor mai mulţi le plac 

petrecerile cu dans, cu băutură multă şi cu muzică. Pe vremuri  părinţii urmăreau petrecerile 

tinerilor din umbră.  Ce obicei perimat! Copiii au crescut şi pot face ce vor. Exemplele de urmat 

sunt multe , că doar avem permisivitate audio-video cu carul.  

 În tot postul Crăciunului s-au difuzat emisiuni de divertisment  al căror protagonist a fost 

Leo de la Strehaia . Model de promiscuitate , Leo venea  la emisiuni cu multele sale iubite , 

vulgare, obscene şi indecente . Îmbrăcate sumar, scoţând inepţii de câte ori deschideau gura, 

mediocre şi infatuate, au avut   cea mai mare audienţă. Sigur că s-au uitat destui tineri la 

asemenea bâlci . Sfârşitul emisiunilor era cu multă muzică,  dans şi bani aruncaţi peste 

participante. Chiar dacă intenţia  tinerilor nu este  de a imita, imaginile rămân fixate undeva în 

subconştient . Exemplele de imbecilizare nu au nici un mesaj. 

Doar creează o  stare de bună dispoziţie , care poate fi copiată. 

Influenţabili şi uşor de manipulat, fără o educaţie solidă, fără 

repere morale şi religioase , instinctuali, iată categorisiri pe care 

adulţii le atribuie tinerilor. De vigilenţa îndoielnică a părinţilor 

nimeni nu suflă o vorbă. Nici că adolescenţii sunt lipsiţi de 

apărare. Revelioanele sunt prilejuri de dezmăţ pentru unii pentru 

că vor să facă pe grozavii, pentru că imită ce de fapt n-ar vrea să 

imite , pentru că au o concepţie denaturată faţă de ce este normal 

sau decent. Din ce în ce mai puţină lume doreşte să facă ceva bun. 

Fără frică de ruşinea publică, din nepăsare sau din credinţa că timpul le rezolvă pe toate , tinerii 

se expun prea mult. Îngrozitor de mult… 

Caragiale este actual prin zicerea sa " văz enorm şi simţ monstruos". 

Oana Ioniţă, Iustina Cârjă, Lucian Fărcăşanu, clasa a XII-a C  

Orice asemănare cu persoane reale este pur întâmplătoare ! 
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UNIREA CEA MICĂ 

Reformele lui Cuza și modernizarea Statului Român  

Odată cu recunoașterea actului de unire din cadrul Conferinței de la Constatinopol ( 22 

noiembrie 1861), Principatele Unite Române vor cunoaște un proces intens de modernizare. 

Alexandru Ioan Cuza proclamă la 11 decembrie înfăptuirea unirii depline și nașterea națiunii 

române. La 22 ianuarie 1862 s-a fomat primul guvern unic al Principatelor Unite, condus de 

conservatorul Barbu Catargiu. Parlamentul unic își va deschide  lucrările la 24 ianuarie 1862, iar 

orașul București devenea capitala noului stat. Comisia Centrală de la Focșani își va înceta astfel 

activitatea.  Se puneau bazele unui sistem politic modern, orientat după modelul occidental.  

Instituțiile statului național au fost create, înlocuind o suprastructură bazată pe monopolul de 

putere a unei singure clase, boierii. Grupările politice au devenit instrumentul indispensabil 

funcționarii acestor instituții, iar circulația liberă a ideilor a servit schimbărilor necesare la 

nivelul societății. Principalele tendințe ale domniei lui Cuza au fost 

liberalismul și conservatorismul. 

 La 24 ianuarie 1862, Principatele Unite și-au luat numele de 

România. 

Marile reforme ( 1863-1865 ) 

          Aceste reforme au pus bazele organizării statului modern 

român. Alături de Mihail Kogălniceanu, Cuza a elaborat importante 

reforme. În 1863 a avut loc secularizarea averilor mănăstirești. 

Pentru a facilita opera sa, Cuza a organizat lovitura de stat din 2/14 

mai 1864, prin care a dizolvat Adunarea Legislativă, dominată de consevatori. A fost adoptat 

prin plebiscit un document cu valoare constituțională numit Statutul dezvoltător al Convenției de 

la Paris. Ca urmare, s-a trecut la un regim politic autoritar. S-au înființat instituții noi precum 

Corpul Ponderator sau Senatul ( Parlamentul devenea bicameral) și Consiliul de Stat , care 

elabora proiecte de legi. Votul era cenzitar. 

Începând cu 1864, s-au adoptat reforme in diverse domenii:  

 Agricultură - Legea Rurală ( 14/26 august 1864 ), prin care se recunoșteau drepturile 

depline de proprietate ale clăcașilor asupra pământului pe care îl aveau. Legea limita 

suprafața de pământ  disponibilă țăranilor la două treimi din moșia proprietarului. Efectul 
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reformei a însemnat desființarea șerbiei, eliberarea pământului, libertatea de mișcare a 

țăranului proprietar etc 

 Administrație – Legea Comunală, Legea pentru înființarea consiliilor județene. 

 Justiție - Codul Penal, Codul Civil (după modelul francez de la 1810 și modelul prusac de 

la 1851) prin care se garanta libertatea proprietății. 

 Învățământ - Legea instrucțiunii publice prin care învățământul primar devenea gratuit și 

obligatoriu. 

 Comerț - Codul Comercial, înființarea Camerei de Comerț și s-a adoptat sistemul unic de 

măsuri și greutăți. 

 Pentru întărirea prestigiului extern al țării, s-a organizat capacitatea militară. 

 S-a înființat Casa de Economii și Consemnațiuni. 

Conservatorii și liberalii radicali nemulțumiți de poziția lui Cuza față de reforme s-au 

grupat în ,,Monstruoasa coaliție’’ care urmărea înlăturarea domnului și aducerea unui 

principe străin. 

              Ca urmare, Alexandru Ioan Cuza a avut un rol important în realizarea unui stat 

unic, modern. S-au creat într-un ritm intens instituții statale moderne. Nu a existat 

domeniu în care să nu se fi înregistrat progrese. România a intrat pe scena statelor 

europene, nu numai ca stat național, ci și ca stat modern. europene, nu numai ca stat 

național, ci și ca stat modern. 

Ioan-Cristian Gheorghiu, clasa a XI-a, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ianuarie – momente artistice în interpretarea elevilor de la clasele a IX-a A şi a VI-a A 
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Robert Ficheux, omul căruia ROMÂNIA îi datorează graniţele 

 

    Cine  a  trasat  granițele  ,,României  dodoloațe (adica rotundă  și  grasă ) cum  a  numit-o  

marele filosof  și  poet  Lucian Blaga ? 

    CRED CĂ PUȚINI ȘTIU DE FRANCEZUL FICHEUX . 

    Robert  Ficheux (1898-2005) a fost unul dintre cei mai mari geografi francezi, un foarte bun 

vorbitor de limbă română şi un mare  prieten al României. A fost, alături de celebrul lingvist 

suedez Alf  Lombard, unul dintre cei mai mari iubitori ai ţării noastre, de când existăm ca stat 

„dodoloţ”. 

    Iată câteva repere din biografia profesorului Ficheux: 

    * Membru corespondent străin (1 iunie 1948) şi membru 

de onoare din străinătate (9 martie 1991) al Academiei 

Române. 

    * Studii superioare la celebra Universitate Sorbona, fiind 

licenţiat în istorie şi geografie (1919-1920). 

    * Teză de doctorat cu un subiect privitor la studiul 

geomorphologic al întregului masiv al Munţilor Apuseni. 

    * Revenit în România în anul 1932, devine secretar general al Institutului Francez din 

Bucureşti (până în 1935), apoi al Misiunii Universitare Franceze în România. În 1935, la 

recomandarea lui Emil Racoviţă, a fost numit succesor al lui George Vâlsan la Universitatea  din 

Cluj-Napoca, unde a predat geografia fizică, până în 1938, când s-a întors în Franţa. 

    * Între 1927 şi 1996 a publicat nu mai puţin de 27 de cărţi, referitoare toate la România.  

    * Distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer, de către preşedintele Emil 

Constantinescu, în 1997. Două dintre cărţile lui Robert Ficheux le dau şi azi dureri de cap 

extremiştilor unguri: „Les Motzi” (Moţii), apărută în 1942 şi „Roumains et minorites 

ethniques en Transylvanie” (Români şi minorităţi etnice în Transilvania), apărută în 1990. 

    Acestui om, cvasinecunoscut marelui public, România şi românii îi datorează enorm de mult. 

Practic, lui Robert Ficheux îi datorăm Marea Unire de la 1918 şi existenţa ţării noastre între 

frontierele ei de azi. 
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    În loc de explicaţiile cuvenite, citez aici un fragment dintr-un text scris de etnologul, maestrul 

în arta culinară, publicistul şi scriitorul Radu Anton Roman, în urmă cu mai bine de un deceniu  

 

în urmă, care explică şi lămureşte de ce-i suntem, toţi, pe veci datori lui Robert Ficheux, mult 

mai bine decât o poate face un simplu ziarist de la o foaie de judeţ: 

    „…Cine crede că Marea Unire s-a datorat numai Adunării Româneşti de la Alba-Iulia din 

decembrie 1918 şi intelectualităţii greco-catolice, are o viziune patriotic-idilică asupra istoriei. 

Marile puteri victorioase, hotărîseră, destul de corect, să împartă înfrântul si destrămatul Imperiu 

Austro-Ungar, după criteriile populaţiilor majoritare. Aveau loc recensăminte, se făcuseră hărţi 

ale tuturor provinciilor imperiale după naţionalităţi, se pregătea  înfiinţarea de noi ţări şi 

frontiere. Ungaria înaintase Parisului, unde aveau loc negocierile, hărţi ale Transilvaniei, în care, 

zona montană, platourile locuite numai de români din  Maramureş, Oaş, Haţeg, Lăpuş, Apuseni, 

Năsăud etc. apăreau ca pustii, fiind dincolo (de aşa-numita - n.r.  creastă militară), de ce se vedea 

din văile accesibile. 

    Într-o primă variantă, populaţia maghiară, aglomerată în oraşe (acolo unde românilor le era 

interzis să se aşeze – n.r.) şi în satele de cîmpie, apărea ca majoritară în Ardeal, cu consecinţele 

ce ar fi urmat de aici. E meritul unor misiuni de geografi francezi, de a fi urcat pe toate cărările 

transilvane şi de a fi inventariat şi anunţat existenţa unor numeroase comunităţi române, acolo 

unde hărţile maghiare marcaseră pete albe, lucru ce a contribuit determinant la decizia marilor 

puteri de la Trianon (prin care Transilvania a revenit României – n.r.)”. 

    Acele misiuni de geografi francezi, despre care scria regretatul Radu Anton Roman, au fost 

conduse de geograful Robert Ficheux. Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi Transilvania ar 

fi fost pământ unguresc. 

    “Omul acesta”, scria Roman, „făcuse şi dăruise istorie şi geografie României”. O Românie 

care, din nefericire, l-a uitat de tot, după trecerea sa la cele veşnice, săvârşită acum un deceniu. 

N-am auzit nicăieri să se organizeze măcar un simpozion sau o adunare în memoria sa.  

    Acum, încercăm să aducem modestul nostru omagiu personalităţii lui Robert  Ficheux, să 

povestim şi altora despre cine a fost şi cât de mult bine ne-a făcut acest om, cu speranţa că anii ce 

vor veni şi, poate, generaţiile de după noi, îl vor aşeza la locul ce i se cuvine în istoria modernă a  

României. 

Prof.pensionar, Maria Lungu 
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EMINESCIANA 

S-au împlinit 166 de ani de la naşterea lui Eminescu.  La Centrul de Documentare si 

Informare Borca a fost omagiat poetul fără pereche. S-

a recitat, s-a cântat pe versuri de Eminescu şi s-au 

prezentat  aspecte mai puţin cunoscute din viaţa 

poetului. A participat clasa a 9-a. Sperăm ca recitatorii 

să nu uite versurile preferate, pentru că fiecare în parte 

se regăseşte în poeziile recitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi din clasa a IX-a A, recitând și cântând pe versuri din Eminescu 
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RESTITUIRI 

O munteancă longevivă 

 

Plină de emoţie încep să vă aştern pe această pagină câteva amintiri din viaţa bunicii 

mele, Maria Coman, care într-o zi cu însemnătate deosebită, Sfânta Sărbătoare a Naşterii 

Domnului, a împlinit memorabila vârstă de o sută de ani (25 decembrie 1915- 25 decembrie 

2015).  

Mi-a mărturisit cu glasul tremurând şi ochii sclipind în lacrimi că Dumnezeu a ajutat-o să 

ajungă suta de ani şi că este greu să numeri până la o sută, dar şi să  trăieşti şi să chinuieşti aceşti 

ani. 

A avut o viaţă zbuciumată, ramânând orfană de tată la o vârstă fragedă, un an şi jumătate. 

A crescut cu un tată vitreg foarte aspru. S-a căsătorit la vârsta de 20 de ani, sperând că va avea o 

viaţă mai liniştită, dar războiul iar i-a marcat viaţa,  rămânând văduvă cu doi copii mici,  unul de 

trei ani, iar celălalt de un an şi jumătate. Rămasă singură a înfruntat greutăţile vieţii, foametea 

din 1947, nenorocirile războiului. Şi totuşi, când credea că viaţa ei este fără şansă,  în calea ei a 

apărut un alt om, veteran de război, cu care a luat-o de la capăt şi cu 

care a avut trei copii. 

Bunica mea a fost o femeie simplă, dar cu o personalitate puternică. 

Din cei cinci copii, doar unul a murit la 7 ani,  restul au devenit  

oameni gospodari şi cu credinţă în Dumnezeu. Pe lângă copii, mai 

are 10 nepoţi, 11 strănepoţi, 4 stră-strănepoţi. 

Longevitatea  spune chiar ea că a moştenit-o de la străbunica sa,  

care a trăit 113 ani. Eu cred că şi rugăciunea, postul şi munca 

sustinută au făcut-o longevivă. Chiar şi astăzi posteşte toate 

posturile de peste an, citeşte rugăciuni şi este vioaie. 

La aniversarea centenarului, pe lângă majoritatea urmaşilor, 

au luat parte şi oficialităţile, primarul Ovidiu Niţă şi preotul-paroh Mihai Ifrim. 

Deşi emoţionată, şi-a păstrat luciditatea şi a purtat discuţii despre anii pe care i-a trăit.  

Le-a mulţumit tuturor că au fost alături de ea la ceas aniversar. 

Înv. Anişoara Niţă, Şcoala gimnazială " Aurel Dumitraşcu" Sabasa 

Din partea redacţiei, "La mulţi ani! " cu sănătate! 



       12 

Biblioteca din Nord 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

Mihai Ursachi s-a născut la 17 februarie, 1941,  în comuna  Strunga  din judeţul Iaşi . 

După absolvirea liceului devine, la 16 ani, student al Facultăţii de Filosofie de la Universitatea 

"Alexandru Ioan Cuza"  din Iaşi.  În 1961 este arestat din motive politice şi condamnat la patru 

ani de închisoare.  Eliberat în 1965 , se înscrie la Facultatea de limbi germanice a Universităţii 

ieşene, pe care o absolvă ca şef de promoţie, cu o teză 

despre Christian Morgenstern . În anul absolvirii 

debutează cu o carte de versuri, " Inel cu enigmă" . 

Aprecierile nu s-au lăsat aşteptate. Doar că în ochii 

autorităţilor, el era tot un duşman de clasă, ce trebuia 

marginalizat. Şomer, a trăit de pe azi pe mâine într-o 

modestă casă din sărăcăciosul cartier ieșean,Ţicău. În 

1981, se foloseşte de prilejul unei vizite în Statele Unite şi 

nu se mai întoarce  în ţară.  A fost universitar la 

prestigioase facultăţi din  Texas şi California. În 1986 

susţine doctoratul cu o teză despre raportul dintre filosofia 

lui Martin Heidegger şi poezia lui Paul Celan . În 1990 se 

repatriază , gândind cu entuziasm la schimbările politice pe care ar fi vrut să le trăiască. Este 

numit director al Teatrului Naţional din Iaşi , deşi nu avea vocaţie de manager. Este membru 

fondator al Alianţei Civice şi director, secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, profesor asociat 

la Facultatea de Litere a Universităţii ieşene. Îşi construieşte o casă cu intenţia de a o lăsa 

Uniunii Scriitorilor.  Moare în noaptea de 9 spre 10 martie 2004, suferind de cancer pulmonar , 

nedescoperit la timp. 

Ca poet, pare străin de poezie, într-un mod distins şi elevat. El face din poezie ceremonie. 

Asistăm, aşadar , la un dezmăţ antiliric, în care titlurile lungi sunt foarte potrivite cu expresiile 

arhaice, citatele latineşti, stilul discursiv. Ironia este o măsură de protecţie , dând impresia că nu 

este implicat în poemele sale, ci le priveşte de sus. 

Cum spunea şi criticul Alex  Ştefănescu,  Mihai Ursachi este "Aristocratul" poeziei 

române, iar poezia sa are o " politeţe seniorială". 
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Vedenie la marginea pădurii 

                                  de   Mihai Ursachi 

O, doamne, cu tunet cerul de ploaie şi noaptea se sparse 

şi în splendoarea luminii , se pogorî către mine 

înfricoşatul balaur cu pene de aur 

Iar eu împietrisem la zidul pădurii, 

Avea părul moale şi alb ca omătul, 

stătu înainte-mi: " Eu sunt Vasiliscul 

cel bun. Pregăteşte" şi împietrisem 

la zidul pădurii de piatră 

 

...Târziu, era ploaie de vară-n pădure, 

şi sfânt şi alb se scuturau salcâmii 

pe urmele sale de purpură... 
Bibliotecar, Iolanda Lupescu 

 

 
O altfel de prezentare de carte 

-Ai auzit, cititorule, de poeţii Sabasei? 

-Desigur, glumiţi...! 

-Nu glumesc. Sunt chiar într-o stare sufletească specială, pe care evit să o numesc din motive pe 

care le vreau ştiute numai de mine. Când, în 1970, am devenit cetăţean cu acte al Sabasei şi 

profesoară a Liceului din Borca, primul poet al Sabasei era în anul I, avea deci 15 ani.Să continui 

sau te plictisesc?! 

-Staţi să-mi deschid telefonul ca să vă înregistrez. Îmi daţi voie? 

-Da, dar fără poze, acestea ţi le dau , sunt din anii amintiţi mai înainte.Creaţiile lui Aurel 

Dumitraşcu, elevul amintit, erau apreciate prin diverse reviste cu caracter cultural, literar. A 

absolvit Facultatea de Litere (Româna- Franceză) la Iaşi, a fost profesor în localitatea noastră, 

avea prieteni în lumea literară, o iubea pe Ana Blandiana şi poeziile ei,a publicat două volume, 

dar firul virţii lui s-a curmat, dureros de nedrept, la doar 35 de ani. Şi odihneşte străjuit de o 

cruce maramureşeană în Cimitirul Sabasa. 

Îi încuraja pe cei cu talent; poeţii de azi Radu Florescu, Liana Rareş, Radu Niculiţă, Emilia 

Amariei, s-au bucurat de prietenia lui Aurel ( nume predestinat).  

Emilia Amariei era în clasa a V-a când Aurel Dumitraşcu era în clasa a 9-a. Prin voia destinului, 

sau poate a lui Dumnezeu, am fost profesoara Emiliei. Era un copil deosebit, mi-a atras atenţia 
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chiar din prima săptămână de şcoală, prea era cuminte, prea avea o figură serioasă pentru un 

copil de 11 ani. Îi descopeream cu bucurie noi calităţi. Îi admiram ochii heruvici, care parcă 

priveau dincolo de realitate.La o mică serbare, înjghebată ad-hoc, în cinstea unei personalităţi, 

Emilia Amariei a cântat romanţa " Când amintirile..." pe versuri eminesciene. Din trupuşorul ei 

s-a auzit vocea serafică care ne-a copleşit pe cei maturi. A primit cu smerenie laudele, fără 

zâmbet, fără vreo grimasă, fără vreun gest cât de mic; " era un nu ştiu ce şi-un nu ştiu cum în 

toată a ei făptură ". Am botezat-o Mili din acea zi şi cu acest nume a 

rămas pentru mine şi colegii ei, până la terminarea Liceului. 

Într-o pauză a unei zile de iarnă, când colegii ei erau ocupaţi cu 

îmbrăţişarea sobei, Mili mi-a dat o foaie de caiet dictando, împăturită. 

Era o poezie semnată cu noul ei nume. Am citit-o colegilor ei şi le-am 

spus că autorul este ...o fetiță de vârsta lor. M-au rugat s-o mai citesc 

încă de două ori pentru a reţine câteva versuri care le-au plăcut foarte 

mult. 

Ne-am încropit un mic cerc literar în care discutam creaţiile elevilor şi culegeri de folclor literar 

local, pentru care elevii au fost încurajaţi cu fel de fel de premii, iar cei merite excepţionale 

primeau note maxime la studierea operelor literare.Anii treceau în goană, participam la 

concursuri, sesiuni de comunicări pe judeţ şi apoi pe ţară, unde primeam de obicei premiul I şi al 

doilea, mai rar. 

Am devenit colaboratori la revista" Cutezătorii" , cu reportaje...poezioare, povestioare adevărate. 

Colaboratorii aveau legitimaţie, ehei, nu erau ...oricine! La concursurile literare judeţene printre 

premianţi erau totdeauna cîţiva elevi de la Borca. 

La radio, ascultam postul " Luceafărul" din Chişinău, acolo am descoperit poeţi care scriau şi 

vorbeau în limba română: Leo Botnaru, Lucia Purice,Nicolae Dabija, Iacob Burghiu, dar cel mai 

mult ne-a topit inima blândul Grigore Vieru care vorbea corect şi fără accent străin limba 

română. Cu elevii care scriau cel mai iute, alături de mine, notând fiecare câte un vers, am adunat 

vreo 30 de poezii din volumul " Mama, graiul," al lui Vieru; le recitam la serbări precum 

Eminesciana, Sadoveniana fără să spunem autorul. Mili a fost prima care a recitat " În limba ta " 

a marelui român dintre Prut şi Nistru, smeritul Grigore Vieru. 

Vedeta Cercului nostru literar era Mili Amariei. Revistele îi publicau poeziile şi o încurajau să 

scrie. Adolescenţa ei era trăită în rosturile poeziei generaţiei optzeciştilor, între care îl amintim şi 

pe Aurel Dumitraşcu, cercetători ai tainelor cuvântului care mântuieşte. 

În 1978, Mili, alias Emilia Amariei, a absolvit Liceul şi , prin voia destinului, s-a măritat şi a 

plecat în Ardeal, urmându-şi bărbatul. 
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A participat la Cenaclul Bibliotecii " Petru Maior" din Reghin. I-au fost publicate unele poezii în 

volumul " Condeie reghinene". În revista " Flacăra", la rubrica" Atelier literar", Geo Dumitrescu 

i-a publicat mai multe poezii, între ele şi " Nu ne mai vrea pământul" 

După 1990, Mili a fost nevoită , ca alte multe mii de tineri români , să lucreze în străinătate, unde 

a cunoscut umilinţa, durerile dezrădăcinării, desconsiderarea, într-un cuvânt amărăciunile " 

traiului printre străini". A făcut faţă suferinţelor cu speranţa în acel " sfânt" acasă, în" patria 

pământ" , în " patria de cuvinte". Din preaplinul sufletului său a reabilitat iubirea de neam, 

nostalgia după locul natal, înstrăinarea de matricea satului, de vatra casei părinteşti: " Mă-ntorc, 

pământule,mă iartă/ Desculţ prin tine rătăcesc,/ Mângâie-mă şi-apoi mă ceartă/ ,Mă cearrtă-n 

graiul românesc" ( "Mă-ntorc") " Lorica mea iubită, sărut-o pe Lucia, /Minunea noastră dragă din 

anii de liceu,/ Îmbrăţişează Borca, sărută România, Cu sufletul în lacrimi, vă-mbrăţişez şi eu" 

("Scrisoare către Lorica"). 

Evocarea frumuseţii şi a evenimentelor vârstei ludice este făcută cu ceva din candoarea poetului 

Grigore Vieru, cu mult, mult talent şi cu o sensibilitate cvasieminesciană. În sufletul copilului 

este o iubire divină, iar copilăria este sfântă, dulce, neprihănită: " Ne-am răcorit obrajii cu ape de 

izvoare,/ Dormeam la Izărie-n colibă, la căpiţi,/ Iar tata ţinea focul aprins ,lângă picioare/ Scântei 

zburau prin aer. Am fost şi fericiţi./ Ne căţăram prin toate răchiţile şi-alunii/ Şi răscoleam prin 

cuiburi de păsări, curioşi/ Nu au scăpat nici merii, nici zarzării, nici prunii, / Am fost copii odată, 

zănateci şi frumoşi" (" Am fost odată"). 

În poezia ei, Emilia Amariei adună bucuriile şi deznădejdea, credinţa şi iubirea, revolta ei. N-a 

trădat şi nu s-a lăsat îngenunchiată. A ridicat poezia deasupra vieţii. 

O altă constantă tematică a poeziei lui Mili este credinţa sufleului ei, căci poezia este 

fundamental religioasă. În aşteptările, în renunţările ei, l-a găsit pe Dumnezeu: " L-am cunoscut 

pe Dumnezeuul care/ A pus fiinţă-n toate câte sunt/Eu nu-l cuprind pe cât este de mare/ Şi-n 

taina Lui măreaţă, nu pătrund./ Doar L-am atins cu gândul meu în tană,/ Cu aripile sufletului 

meu,/ Pe El,ce-mi respira demult sub haină!/Şi-am înţeles ce este dumnezeu! " (" L-am cunoscut 

pe El"). 

Poeta a înţeles că" ...în mine Dumnezeu a investit ceva mai mult şi talentul acesta trebuie 

înmulţit şi dăruit. " Şi iat-o pe Poetă în anul de graţie 2015 în faţa primului ei volum de poezii , " 

Nu ne mai vrea pământul", pe care-l dăruieşte frumoşilor şi cărturarilor ei copii: Irina, Călin, 

Tudor şi dragilor ei nepoţi. 

Nu fără modestie amintesc că Ajunul Crăciunului 2015 mi-a adus volumull Emiliei pe care mi-a 

scris: " Iubită Doamnă, deşi cu foarte mare întârziere..iată îmi trimit solii să vă inunde sufletul 

curat, să mă citiţi şi să mă descoperiţi. Vă mulţumesc pentru dragostea pe care mi-aţi arătat-o, 

pentru amintirile deosebite".  

I-am citit cartea cu nesaţ şi declar cu mâna pe inimă, că m-a copleşit, m-a bucurat, m-a 

emoţionat, m-a înfiorat crezul ei poetic; e cutremurător: " Poezia e mai adevărată decât prezenţa 

noastră, decât existenţa noastră fizică,o cunoaştere investită cu idei care schimbă făgaşul 
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monotoniei cu o ardere de tot în plan spiritual. " Şi voi pulsa în spaţiul care leagă / Fiinţă de 

fiinţă, dor de dor,/ Căci mi s-a dat un har ce mă dezleagă/ De moarte.Niciodată n-am să mor" 

("Când n-oi mai scrie") 

În peisajul liricii contemporane, prea compusă, prea cerebrală, versul Emiliei- Mili Amariei 

ţâşneşte în lumină proaspăt, sincer, nesofisticat. 

Iubesc poezia Emiliei pentru sinceritatea, pentru religiozitatea şi pentru dialogul ei prin care ne 

ajută să descoperim împreună esenţele credinţei, ale iubirii şi Atotputernicia lui Dumnezeu. 

Iubesc muzicalitatea poeziei ei cu unduiri şi ecouri eminesciene, labişiene, bacoviene, din poezia 

lui Grigore Vieru şi chiar a lui Adrian Păunescu, deşi ea nu seamănă cu nimeni, ea vrea să 

semene doar cu ea însăşi şi reuşeşte. 

Poezia lui Mili este a unui spirit tânăr, profund, ultrasensibil, dar, care s-a maturizat mult prea 

devreme. 

- Cititorule, mai eşti aici?! 

-Da, sunt aici şi vă rog să-mi îngăduiţi să spun şi eu ce cred despre Poeţii Sabasei! 

-Te ascult! 

Cred că Dumnezeu îi iubeşte pe săbăseni şi din când în când le presară talent pe deasupra 

caselor! 

prof. Lucia Coşulă- Bocancea 
 

 

PUȚINĂ GRAMATICĂ 

Când  este corect  "ca şi" 
 

De obicei se foloseşte "ca şi" atunci când se evită o cacafonie. Dar "ca şi" apare  şi în 

formulările greşite ca: "eu, ca şi prieten, îţi spun";  " înoţi ca şi un peşte". 

Există situaţii când "ca şi" se cere folosit , însemnând "la fel ca", "în acelaşi mod ca": "Unii 

autori de romane, ca şi (la fel  ca)  unii autori de poezie sunt 

premiaţi." , " Gripa aviară se transmite ca şi (în acelaşi mod ca) 

gripa normală".  

De aici poate apărea o altă greşeală- suprapunerea celor două 

locuţiuni adverbiale: "la fel ca şi"; "în acelaşi mod ca şi". 

Este de asemenea greşit să spunem "tot la fel" - suprapunere între 

"tot aşa" şi "la fel" , care înseamnă acelaşi lucru. 

Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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ANCHETĂ 

Revoluția dinaintea Revoluției - Revolta de la Brașov 

  Revolta din 15 noiembrie 1987 a brașovenilor a fost primul protest muncitoresc stradal 

din anii regimului comunist. Într-o retrospectivă a acelor evenimente, ar fi două feluri de eroi. 

Întâi, muncitorii răzvrătiți, condamnați și deportați în tăcere. Căderea regimului a însemnat 

pentru ei bucuria de a reveni acasă și reangajarea la „Uzinele Steagul Roșu" din Brașov. Fiind 

atâtea condamnări și suferințe, istoricii și jurnaliștii evită chiar să-i numească pe aceștia eroi. 

   Cauze: 15 noiembrie 1987 a fost o zi de duminică. Şi zi lucrătoare, ca aproape toate duminicile 

din acea vreme, când Ceaușescu obliga cetățenii „să strângă cureaua" pentru plata datoriei 

externe. În plus, un „nou prilej de sărbătoare", pentru că pe 15 noiembrie 1987 se votau deputații 

pentru consiliile populare locale. 

    Brașovul întreg era "împodobit" cu portretele lui Ceaușescu şi cu mulțimi de steaguri roșii. 

Lozinci mobilizatoare pentru „a face totul" în scopul fericirii şi bunăstării poporului obturau 

orice privire aruncată în spațiul public. Cu cât se-nmulţeau asemenea semne, românii simțeau 

mai intens angoasa unei ocupații străine. Căci ce altceva te puteai numi? Erai prizonierul unui 

regim care te obliga la cozi şi la cartele alimentare, la mobilizări pe frontul producției de export 

și la întreruperi de curent. Şi, mai ales, la minciună .Semințele revoluției române din 1989 au fost 

plantate încă spre sfârșitul anului 1986, pe măsură ce muncitorii români au început să se 

mobilizeze împotriva politicilor economice ale liderului comunist Nicolae Ceaușescu. Conflicte 

de muncă spontane, dar limitate ca intensitate, au avut loc în centre industriale majore precum 

Cluj Napoca (noiembrie 1986) și platforma Nicolina din Iași (februarie 1987), culminând printr-

o grevă masivă în Brașov. Măsurile draconice luate de Ceaușescu implicau reducerea 

consumului energetic și alimentar, precum și scăderea veniturilor lucrătorilor, conducând spre 

ceea ce politologul Vladimir Tismăneanu numea „nemulțumire generalizată” și făcând ca 

România să devină „cea mai vulnerabilă țară din Blocul Estic la o revoluție” Deși România va fi 

ultima țară din Europa de Est care se va scutura de regimul comunist, prin Revoluția din 1989, 

aceasta a avut drept una din cauze volatilitatea socială și economică a țării de la sfârșitul anilor 

'80. Revolta de la Brașov reflectă această instabilitate; mai mult, a fost una din primele revolte pe 

scară largă împotriva regimului ceaușist. 
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   În 1982, Nicolae Ceaușescu inițiază un plan de reducere a datoriilor externe ale României. O 

parte din banii care până atunci erau destinați producerii și distribuirii de produse alimentare a 

fost redirecționată pentru plata datoriilor pe care țara le avea către creditorii externi, în special 

către Occident. Acest lucru a condus în scurt timp la colapsul total al pieței produselor de larg 

consum din România, și implicit din Brașov. În această situație, statul a raționalizat alimentele și 

bunurile de consum, conducând la cozi lungi pentru produsele de bază. În acest mediu de 

prăbușire economică și de împuținare dramatică a alimentelor a izbucnit revolta de la Brașov, în 

data de 15 noiembrie 1987. 

   Desfășurare:   Primele proteste au început practic pe 14 noiembrie 1987, la Secția 440 

„Matrițe” a întreprinderii de autocamioane Steagul Roșu. Era zi de salariu, iar muncitorii au 

primit doar jumătate din bani. Pe fluturașii de salariu, în dreptul rubricii „Rețineri” era scris 

cuvântul „social”. Fără să fie organizați dinainte, muncitorii au decis să nu mai lucreze, iar 

schimbul de noapte nici nu a pornit utilajele. Oamenii au încercat să obțină răspunsuri de la 

conducerea întreprinderii, însă șeful de secție din acea noapte i-a tratat cu dispreț și a anunțat 

conducerea administrativă despre întreruperea lucrului abia la ora 5 dimineața. La ora 7.00 au 

sosit și muncitorii din schimbul I, așa că starea de agitație și protestele s-au amplificat. 

Muncitorii au spart geamurile sediului administrativ al uzinei, iar în jurul orei 8.00 circa patru 

mii de muncitori erau adunați la porțile acesteia. În jurul orei 11.00 ei au luat hotărârea să 

meargă la sediul Comitetului Județean de Partid, ca să se facă ascultați. La ieșirea din 

întreprindere, majoritatea protestatarilor ezită și se retrag, iar coloana care pornește spre 

Consiliul Județean al P.C.R. este alcătuită doar din circa 400 de oameni. 

       Inițial, demonstranții au scandat revendicări sociale: „Vrem mâncare și căldură!”, „Vrem 

banii noștri!”, „Vrem mâncare la copii!”, „Vrem lumină și căldură!” și „Vrem pâine fără 

cartelă!”. În dreptul Spitalului Județean, ei au cântat imnul revoluției de la 1848, „Deșteaptă-te 

române!”. Ajungând în centrul orașului, coloanei de manifestanți i s-au alăturat mii de muncitori 

de la fabrica Tractorul Brașov, fabrica Hidromecanica ,elevi, studenți și alți locuitori. Din acest 

moment, protestul s-a transformat într-unul politic, iar oamenii au susținut ulterior că ar fi 

scandat sloganuri precum „Jos Ceaușescu!”, „Jos comunismul!”, „Jos dictatura!” sau „Jos 

tiranul!”. Deja în timpul marșului, printre manifestanți s-au infiltrat membri ai 

Securității deghizați în muncitori, rolul lor fiind acela de a observa și de a reține figuri. Alții au 

rămas pe margine în ipostază de spectatori, fotografiind sau chiar filmând. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99teapt%C4%83-te,_rom%C3%A2ne!
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     Manifestanții au incendiat tot ce amintea de regimul comunist, iar un rug uriaș, alcătuit din 

înregistrări de propagandă și documente de partid, a ars ore bune în piața din centrul Brașovului. 

La sosirea serii, forțele de Securitate și armata au înconjurat zona centrală a orașului și au 

împrăștiat prin forță revolta. Au fost folosite inclusiv gaze lacrimogene, câini și mașini blindate. 

Deși nu există date că cineva ar fi fost ucis, circa 300 de protestatari au fost arestați. Totuși, 

deoarece regimul ceaușist a ales să trateze protestele ca pe „cazuri izolate de huliganism”, 

sentințele nu au depășit trei ani de închisoare fără privare de libertate, o sentință relativ moderată 

în codul penal comunist. Instanța a cerut însă executarea pedepselor la locul de muncă și 

deportarea din oraș a celor condamnați. După 1990 au putut fi documentate de către cercetători 

circa 100 de sentințe în Brașov, în timp ce alți manifestanți au fost condamnați în urma unor 

procese ținute pe tot teritoriul României. 

Reacția studenților și ancheta 

La câteva zile după revolta muncitorilor, Cătălin Bia, student la Facultatea de 

Silvicultură, se așază în fața cantinei cu o pancartă pe care scria: „Muncitorii arestați nu trebuie 

să moară”. Lui i se alătură colegii Lucian Silaghi și Horia Șerban. Cei trei sunt arestați imediat. 

Ulterior, în campusul studențesc apar grafitti de solidarizare cu revolta muncitorilor, iar unii 

studenți distribuie manifeste. Securitatea operează în total șapte arestări, iar cei arestați vor fi 

anchetați, apoi exmatriculați și retrimiși în localitățile de unde proveneau, fiind puși sub 

supraveghere strictă, împreună cu familiile lor. 

Politologul Vladimir 

Socor, citând surse anonime 

din cadrul conducerii de partid 

de la București, precum și 

rapoarte independente ale 

unor călători occidentali 

întorși de la Brașov, susține 

ideea că mai multe sute de 

studenți ai Universității 

Politehnice din oraș ar fi 

participat în campus, pe 22 noiembrie, la un miting de solidarizare cu muncitorii brașoveni.  
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Securitatea a început identificarea protestatarilor încă din 15 noiembrie, prin securiști 

infiltrați printre muncitori, prin „trecători” sau din Dacii cu geamuri fumurii din care se care se 

fotografia și filma. Din aceeași seară au început și arestările. Au fost aduse echipe de anchetatori 

de la Inspectorate de Miliție și de Securitate din toată țara, iar acestea au selectat protestatarii 

considerați cei mai periculoși pentru regi. 

Cei anchetați au fost bătuți și torturați. Printre cei mai zeloși coordonatori ai anchetelor s-

a aflat căpitanul de miliție Alexandru Ionaș, fost șef al Serviciului Cercetări Penale din 

Inspectoratul Județean de Miliție Brașov. Ionaș a coordonat și a asistat personal la bătaia unora 

dintre cei anchetați, printre care Gheorghe Zaharia și Aurică Geneti. Cu toate acestea, Alexandru 

Ionaș a fost numit după Revoluție comandant al I.J.P. Brașov și înaintat la gradul de colonel,  iar 

în august 1999, la propunerea ministrului de Interne de atunci, Constantin Dudu Ionescu, și cu 

avizul CSAT, i s-a permis înscrierea la examenul pentru obținerea gradului de general. În final, 

el a ajuns directorul Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI) - centrul regional din 

România. 

Pentru efectuarea anchetei au fost aduse echipe speciale de torționari din întreaga țară, de la 

Inspectorate județene de miliție și securitate.General-maiorul de securitate Emil Macri, împreună 

cu adjunctul ministrului de Interne și șeful Inspectoratului General al Miliției, au fost trimiși la 

Brașov pentru a coordona măsurile represive.  

Conform mărturiei unuia dintre cei anchetați, Werner Sommeraurer, unul dintre ofițerii 

de Securitate care l-a torturat a fost Ristea Priboi. Într-una din anchete, „căpitanul care mă 

ancheta mi-a pus pistolul la gât în fața lui Priboi”. Sommeraurer mai spune: 

„Nici Priboi nu s-a lăsat mai prejos, m-a lovit peste palme, m-a întins pe masă și m-a lovit peste 

tălpi atât de tare, încât îmi crăpaseră tălpile de la pantofi.” 

Dezvăluirile lui Sommerauer au fost făcute în cartea lui Marius Oprea și Stejărel Olaru „Ziua 

care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Brașov”, apărută în 2002. Ristea Priboi, pe atunci 

deputat PSD de Vrancea și membru al Comisiei parlamentare de control al Serviciului de 

Informații Externe, după ce fusese șeful acesteia, le-a intentat proces de calomnie lui Werner 

Sommerauer și Marius Oprea, în solidaritate cu ziarele România Liberă și Evenimentul Zilei, 

deși Oprea și cele două cotidiane nu făcuseră decât să consemneze declarațiile fostului 

participant la revoltă. Procesul a fost deschis la Judecătoria Sectorului 1al  Capitalei, pe data de 

12 noiembrie 2002, iar Priboi îi solicita lui Sommerauer 15 miliarde lei vechi pentru calomnie. 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Sectorul_1
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Presa din acea vreme a consemnat că, în mod suspect, Nicolae Jidovu, președintele instanței, 

solicitase cazierele lui Sommerauer și Oprea cu o zi înainte ca Ristea Priboi să facă plângerea 

penală. Potrivit legii, cazierul se cere abia la primul termen de judecată. 

Fost lucrător în cadrul Direcției de Informații Externe a Securității, Ristea Priboi fusese 

deconspirat opiniei publice de către CNSAS. Fostul prim-ministru Adrian Năstase, protectorul 

lui Priboi, i-a acuzat pe membrii CNSAS, în martie 2001, că „ling dosarele până la Burebista". 

Ristea Priboi promovase în perioada comunistă până în fruntea U.M. 0225, serviciul care se 

ocupa de „Europa Liberă” și relația cu exilul românesc, serviciu aflat în subordinea generalului 

Pleșiță, înlocuindu-l în funcție pe colonelul Vasile Buha. Senatorul PNL Radu F Alexandru l-a 

acuzat pe Priboi în plenul Senatului, în ședința din 12 februarie 2001, de participare la 

numeroase acte teroriste întreprinse de Securitate în afara țării. 

Printre „performanțele” de tristă amintire a echipei Pleșiță - Buha - Priboi vă readuc în 

memorie: atentatul asupra postului de radio "Europa Liberă", soldat cu victime omenești, pus la 

cale cu Carlos „Șacalul”, celebrul terorist; scrisoarea capcană expediată lui Șerban Orescu și 

rănirea gravă a acestuia; înjunghierea lui Emil Georgescu, directorul postului „Europa Liberă”; 

bătăile teribile administrate în plină stradă Monicăi Lovinesu și lui Paul Goma. Trebuie 

menționat că în serviciul condus de Buha și Priboi s-au proiectat, de altfel, toate acțiunile 

întreprinse, de-a lungul anilor, împotriva celor care s-au exprimat deschis, în afara țării, 

împotriva regimului Ceaușescu.” 

La primele termene de judecată, la apelul lansat de Grupul pentru Dialog Social, sala a 

fost plină cu personalități venite să-l susțină pe Werner Sommerauer. Pe lângă membri ai 

Asociației „15 Noiembrie” Brașov și ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, la 

tribunal au fost prezenți Ana Blandiana, Constantin Dumitrescu, Romulus Rusan, Radu 

Alexandru, Adrian Niculescu, Doina Jela, Horia Patapievici, Dan Pavel și mulți alții. 

În martie 2005, după doi ani de procese, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 București i-au 

achitat pe Marius Oprea și Werner Sommerauer, considerând că infracțiunii de calomnie îi 

lipsește unul din elementele constitutive. Totodată, instanța a respins și acțiunea civilă a lui 

Ristea Priboi, obligându-l să plătească statului 1 milion de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Priboi a atacat decizia cu recurs și, la solicitarea lui, Înalta Curte de Casație și Justiție a stămutat 

procesul la Focșani, capitala județului pe care îl reprezenta acesta înParlamentul României. Pe tot 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Adrian_N%C4%83stase
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Radu_F._Alexandru
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/%C8%98erban_Orescu
https://ro.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Georgescu&action=edit&redlink=1
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Monica_Lovinescu
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Goma
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Grupul_pentru_Dialog_Social
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ticu_Dumitrescu
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Romulus_Rusan
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Rom%C3%A2niei
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parcursul procesului, SRI a refuzat să pună la dispoziția apărării dosarul anchetelor Securității 

din noiembrie 1987-decembrie 1988. Istoricul Marius Oprea a declarat presei: 

„Este clar un proces politic pentru că atât Jidovu, cât și magistrații de la Înalta Curte de 

Casație și Justiție au acționat la ordinul politic al PSD, favorizându-l pe Priboi. Criteriul de 

promovare în magistratură este vechimea, iar judecătorii de acum, de la Instanța Supremă, în anii 

comunismului, au condamnat la ani grei de închisoare pentru o găleată de cartofi.” 

 Pe perioada anchetei, protestatarii au fost torturați sălbatic, fiind bătuți cu pumnii, cu 

picioarele, cu un scaun sau cu picioare de scaun, cu parul, cu bâta, cu bastonul de cauciuc la 

testicule, loviți în stomac, bătuți la palme și la tălpi cu bastonul de cauciuc sau loviți de calorifer. 

Li s-au strivit degetele în ușă, li s-a smuls părul, au fost înfășurați în cearșafuri ude și bătuți astfel 

sau ținuți în pielea goală, în frig. Arestații au fost așezați în poziții incomode, obositoare și 

dureroase: siliți să stea într-un picior (uneori, supravegheați de un câine-lup), pe vine, să țină un 

creion cu bărbia, să sprijine cu nasul tabloul lui Ceaușescu, să facă genoflexiuni, să stea într-o 

mână sau să sară ca broasca. Organele lovite în mod constant de torționari erau capul, ficatul, 

rinichii, testiculele și stomacul. Anchetatorii au folosit procedee din anii '50, precum ancheta 

nocturnă și ancheta continuă, iar unii anchetați au fost închiși împreună cu detinuți de drept 

comun. În București, în arestul Securității din Calea Rahovei, unii dintre cei cercetați au fost 

legați cu lanțuri și cu bile de oțel, iar alții amenințați cu pistolul la tâmplă. Securitatea a folosit 

intens și tortura psihică, anchetatorii străduindu-se să provoace gemete sau urlete de la cei 

anchetați, pentru a-i înspăimânta pe ceilalți din același lot, care aveau posibilitatea de a le auzi. 

Alți protestatari au fost închiși în celule cu pete proaspete de sânge. 

În timpul anchetei, aliniați pe hol, protestatarii arestați erau inspectați de ofițeri de Miliție 

și Securitate, precum și de Maria Cebuc, reprezentanta Partidului la Brașov, care le adresau 

injurii și îi scuipau. 

Din cauza torturilor, privării de somn și a regimului alimentar din detenție, cei arestați au pierdut 

în greutate multe kilograme, iar unii dintre ei au contactat boli de care suferă și în prezent. 

Gheorghe Gyerko, unul din muncitorii anchetați, își amintește: „Am reușit să slăbesc cel puțin 

12-13 kg, în 7-8 zile. M-au bătut în fiecare zi și nu mă lăsau să dorm”. Stan Voinea, alt muncitor 

arestat și torturat, a decedat, în februarie 2008, la Brăila. Condamnat la proces, fusese deportat 

acolo cu întreaga familie, iar fiul său și colegii din Asociația „15 Noiembrie 1987” susțin că 

moartea sa se datorează tratamentului la care a fost supus în beciurile Securității. Un alt muncitor 
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care a murit după deportare este Vasile Vieru. Acesta a decedat la Bârlad, orașul în care îi fusese 

stabilit domiciliul obligatoriu, în septembrie 1988, la mai puțin de un an după bătăile suferite în 

timpul anchetei. Nicuță Paraschiv, anchetat și condamnat și el, își amintește: „La Bârlad am fost 

deportat cu Vieru. M-am întâlnit cu el cu o săptămână înainte să moară. Îi căzuseră toți dinții din 

gură și părul din cap”. 

În paralel cu ancheta, în lunile noiembrie și decembrie, în întreprinderile la care lucrau 

cei arestați se țin ședințe de partid în care muncitorii participanți la revoltă sunt înfierați și 

catalogați „huligani”, „derbedei”, „vandali”, „indivizi certați cu legea”, „elemente înrăite”, o 

„pată pentru colectiv” și o „rușine”. Cei care iau cuvântul îi condamnă pentru comiterea unui 

„act banditesc”, pentru „huliganism barbar” și „atitudine profund dușmănoasă”. Li se impută că 

ar fi consumat alcool și sunt catalogați inclusiv „debili mintali”. Unul dintre acuzatori își 

exprimă în luarea de cuvânt teama că protestatarii ar fi putut să arunce în aer o parte din 

întreprindere. Se cere pedepsirea severă a protestatarilor, excluderea acestora din colectiv, 

inclusiv deportarea lor. Mai mulți vorbitori, considerând protestul o „activitate criminală” și o 

„acțiune dușmănoasă”, solicită pentru cei acuzați pedeapsa capitală. 

   Concluzii:   Deși revolta de la Brașov nu a condus în mod direct la Revoluția din 1989, ea a 

fost o lovitură puternică pentru regimul lui Nicolae Ceaușescu și încrederea pe care acesta o avea 

în sindicatele comuniste. Revolta a reflectat ceea ce istoricul Denis Deletant numea „inabilitatea 

lui Ceaușescu de a detecta semnalele de alarmă date de tensiunile crescânde în sânul 

muncitorilor, acesta continuând orbește cu aceleași măsuri economice, aparent indiferent față de 

consecințele lor”. Prin urmare, revolta de la Brașov a subliniat nemulțumirea tot mai mare în 

rândul clasei muncitoare împotriva regimului Ceaușescu; în plus, ea a prefigurat mișcarea 

populară care va doborî sistemul comunist din România. Brașovul a cunoscut din nou revolta în 

decembrie 1989, când românii au alungat definitiv regimul Ceaușescu și l-au executat pe acesta. 

Cu toate acestea, până în prezent nimeni nu a fost anchetat, judecat și condamnat pentru 

abuzurile comise în acele zile de organele de represiune comuniste. Unii dintre torționari au 

ocupat sau continuă să ocupe funcții influente în aparatul administrativ sau legislativ al statului. 

Iustina Cârjă,  

Lucian Fărcășanu, clasa aXII-a C 

Surse: www.historia.ro,   www.wikipedia.ro 

 

http://www.historia.ro/
http://www.wikipedia.ro/
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SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

FLORI… COMESTIBILE 

Toți știm că florile au rolul de a ne încânta privirea, mirosul, semnificând pentru fiecare 

din noi ceva, prin parfum, culoare, aspect… transmițând sentimente, dorințe, cultivând relații 

între oameni… Câți din noi cunosc faptul că florile ne pot încânta și papilele gustative ? Sunt 

flori ce pot fi mâncate ca atare, sau gătite în salate, omlete, sosuri, gemuri, uscate în ceaiuri, în 

extracte alcoolice, unguente, pudre… Înainte de a recurge la introducerea acestor nestemate în 

alimente, trebuie să ne documentăm riguros cu privire la floarea respectivă, locul recoltării, 

modul de creștere (floră spontană sau floră de cultură), condițiile de păstrare, compoziția chimică 

și multe alte aspecte. În flora noastră spontană și flora de cultură, sunt peste 100 de tipuri de flori 

care introduse în anumite condiții în alimentație, ar putea să confere alimentelor un miros 

specific, un gust specific, un aspect încântător pentru consumator, reușind să satisfacă cele mai 

elevate gusturi. După cum am văzut, nu toate florile sunt 

comestibile ! Pentru a nu ne expune riscului unei indigestii sau 

altor efecte secundare neplăcute, trebuie să cunoaștem îndeajuns 

de bine soiurile care pot fi consumate. Unele, în ciuda faptului 

că sunt deosebit de frumoase, atrăgătoare, divers colorate, cu 

arome fine, sunt foarte periculoase pentru sănătatea oamenilor, 

datorită conținutului unor principii chimice, de multe ori incompatibile cu viața. Toate aceste 

aspecte trebuie cunoscute de către eventualul viitor consumator. Florile se consumă ca atare, 

proaspăt culese, sau după o păstrare a acestora în condiții speciale, un timp de 3-5 zile, maximum 

o săptămână. Pentru cei interesați, aceste condiții sunt prevăzute în literatura de specialitate. De 

regulă, florile se consumă întregi, dar sunt flori la care se consumă numai petalele, trebuind să 

îndepărtăm staminele și pistilul, deoarece conțin principii toxice pentru ființa umană. Florile au 

fost folosite în alimentație de secole sub diverse forme: marinate, confiate, conservate în soluții 

dulci, macerate sau în stare proaspătă, pentru îmbunătățirea aspectelor organoleptice ale 

alimentelor, cu numeroase beneficii pentru organism. Florile mai rezistente precum: florile de 

dovleac, camelie, crin galben, lalea, zambile, trandafir, salcâm, yucca, magnolie, varză roșie și 

brocoli se fierb în apă sau se pun pe grătar. Altele, mai fragile, precum mimoza, violetele, 

mușcatele sunt cristalizate, confiate, infuzate sau macerate timp lung în apă, miere, vin, oțet, ulei. 
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Flori precum nalba, garoafa, gălbenelele, limba mielului, păpădia și altele se amestecă în diverse 

salate. Cele mai aromate se usucă și, sub formă de pudră, parfumează făina, băuturile răcoritoare, 

șerbeturile, înghețata, mierea etc. Cele mai mici și grațioase flori se pot imortaliza în cuburi de 

gheață care pot decora paharele cu vin, apă sau sucuri naturale. Valoarea alimentară a florilor se 

confundă cu valoarea terapeutică a acestora, realizând beneficii organismului uman pentru efecte 

ca: - Efect imunomodulator (emetina, pilocarpina, vincristina, gosipolul, taxanii etc.); - Efect 

antiinflamator; - Efect antialergic; - Efect sedativ; - Efect antioxidant (polifenoli, antociani etc.). 

Compușii amintiți posedă proprietăți antibacteriene, antifungice, antioxidante, antitumorale, 

citostatice etc.  

Cele mai importante principii vegetale cu rol antioxidant și imunostimulator sunt: 

polifenolii, uleiurile esențiale (rozmarin, lavandă, salvie, mentă, cimbrișor, mac), flavonoidele 

(arnica, gălbenele, primula, soc, gherghine, salcâm, tei, mușețel), pigmenții (hibiscus, bujor, 

nalbă), alcaloizii, taninurile, terpenoizii.  

„Cunoașterea ne face liberi și sănătoși”! 

DUMITRU NASTASĂ , farmacist primar de farmacie generală și  

toxicologie sanitară, master în drogodependență,   

profesor de farmacologie și farmacotoxicologie 

 

Sportul ca și terapie 

  Mișcarea. Starea de normalitate a Universului. Nimic nu stă niciodată pe loc, începând cu 

cele mai insignifiante lucruri, precum insectele sau  iarba (chiar dacă aceasta pare că nu se mișcă, 

ea crește, evoluează constant, adaptându-se la orice obstacol îi este pus în față), la o scară uriașă, 

munții (care sunt erodați de ape, ploi  și vânturi), apele, veșnic în mișcare, la fel și pădurile. 

Mișcarea se realizează și la nivel planetar, planete mai mici orbitând în jurul planetelor mai mari. 

Putem observa totuși că doar într-un singur moment mișcarea se oprește, și anume în momentul 

decesului. 

Totuși, apare o problemă. Pentru om, când tehnologia a ajuns să însemne totul, nu mai 

este loc de mișcare sau sport, mai exact. S-a ajuns să se considere repausul ca fiind starea de 

normalitate, de unde apar și majoritatea problemelor moderne. 

Dacă am face o analiză asupra beneficiilor aduse de sport , am observa următoarele 

lucruri : în primul rând, ne ajută să ne menținem un corp sănătos, arzând grăsimile pentru  
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energie, care ar fi consumată în continuare pentru sport. Ne crește ritmul cardiac, facilitând 

circulația sanguină și prevenind afecțiuni ale sistemului circulator. Creierul este influențat 

pozitiv, întrucât se realizează o oxigenare mai bună. 

Sportul este cu atât mai bun dacă îl combinăm cu o dietă echilibrată (fructe și legume), 

efectele benefice fiind maximizate. 

De asemenea, a face mișcare poate fi și frumos, atât timp cât este pusă sub anumite 

forme, de exemplu drumețiile. Împreună cu prietenii și cu locațiile potrivite, acestea se pot 

transforma în activitșți interesante și plăcute, care ne pot elibera de stresul cotidian. 

Andrei Chirilă, clasa a XI-a A 

 

SONDAJ DE OPINIE 

Cât timp petreceţi "pe televizor" 

În ultimul timp , din motive cvazicunoscute, s-a întrerupt seara curentul. Nu stingerea 

luminii a fost motiv de mâhnire, cât faptul că telespectatorii locali nu mai puteau urmări 

emisiunile  TV preferate. Dependenţa de televizor pare prea mare, în detrimentul altor activităţi 

mai plăcute , mai serioase şi mai sănătoase cum ar fi lectura, plimbarea, sportul. Se constată  o 

stare de transă , resimţită mai ales după câteva ore de vizionare.  

Dificultăţile de limbă , planificarea, succesiunea şi organizarea ideilor mult îngreunată, 

dar şi lipsa raţionamentului 

matematic şi ştiinţific sunt 

consecinţe ale privitului 

îndelungat  la TV. Mai precis, ne 

imbecilizăm cu bună ştiinţă, 

uitându-ne la televizor. Emisiunile 

difuzate sunt din ce în ce mai 

proaste, ştirile sunt deprimante, 

filmele violente sau prea erotice. 

Mediocritatea este ridicată la rang 
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de cinste.  

Sondajul nostru s-a adresat unui grup de 29 de tineri, cu vârste cuprinse între 17 şi 18 ani. 

Întrebările, dar şi răspunsurile sunt următoarele: 

1. Cât din timpul vostru liber îl petreceţi uitându-vă la televizor? 

- cinci persoane au răspuns o oră,   o persoană priveşte jumătate de oră,  una -foarte puţin, una -

nu se uită,  cinci persoane privesc la televizor două ore ,   patru   persoane-trei ore , şase 

persoane- patru ore, două persoane-cinci ore, câte o persoană-şase, şapte, nouă, zece ore pe zi. 

2.Este mai interesant, după părerea voastră, să priviţi la televizor, sau să navigaţi pe 

Internet?   

- douăzeci şi şapte  de persoane preferă Internetul, iar două televizorul 

3.Ce emisiuni preferaţi? Daţi exemple concrete: 

a.Jurnale de ştiri- pe ce program, la ce oră 

- nouă persoane preferă PRO TV-ul, ora 19; opt- Canal D, ora19, trei-Antena1, restul nu 

urmăresc ştirile 

b.Dezbateri politice.Exemple 

- o persoană urmăreşte dezbaterile despre preşedintele ţării, una urmăreşte "Secvenţial" la 

Antena3, restul nu vor politică în viaţa lor 

c.Emisiuni culturale -exemple 

o persoană urmăreşte emisiunile culturale de la TV Iaşi, una urmăreşte " 5 minute de istorie" la 

TVR2, una a răspuns-uneori, fără să precizeze, restul nu se uită la emisiuni culturale. 

d. Filme şi seriale- exemple 

- unsprezece persoane urmăresc serialele "Bahar" şi "Furtună pe Bosfor", trei urmăresc 

"Curierul", patru- Teen wolf", două- "Jocurile foamei" , două-" Arrow","Star Wars", "Dark 

matter", " Secretul din pereţi", " Blonda de la drept", "Îngeri ş nobili", "Anatomia lui Gray" ," 

Stăpânul inelelor", " Sufletul meu pereche", "Embrasa of the vampire", " Lupul de pe Wallstreet" 

e. Emisiuni de divertisment-exemple 

- patru persoane urmăresc " Wow biz", nouă- " Roata norocului", opt- "Te pui cu blondele", trei- 

"Ce spun românii", cîte unul- "Poftiţi la noi", "Lecţii de viaţă", " Apropo TV", "În puii mei" 

4. Dacă vi s-ar interzice privitul la televizor aţi regreta? 

- nouăsprezece persoane nu ar regreta,  restul de zece-da. 

Dragii noştri colegi,  alegeţi-vă mai cu grijă emisiunile şi filmele. Sau nu vă mai uitaţi deloc, că 

nu-i nici o pagubă. Stă în puterea vostră să scăpaţi de informaţii vulgare şi mediocre de la 

televizor. Să auzim de bine!             
Membrii Clubului de jurnalism 
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CENACLU 

Lumea mea 

În lumea mea totul e posibil. 

Nu există om care nu poate zbura! 

Păcat...doar pentru mine e vizibil... 

Această lume e-n mintea mea... 

În lumea mea nu există războaie, 

Cea mai puternică armă e cuvântul. 

Toți sunt egali, ura dispare... 

Păcat! În mintea altora violența- i totul! 

În lumea mea nu există bogăție sau sărăcie, 

Toți trăim și respectăm legile scrise și morale. 

Aici nu ne uităm frați, surori din lăcomie! 

Aici iubirea învinge mereu...găsește o cale! 

Totul e posibil în lumea mea, 

Lumea mea e pixul și foaia. 

Aici poți fi orice, poți zbura! 

Doar deschide-ți mintea! 

 

Luna 

În întunericul meu liniștitor 

Lumina lunii se revarsă tot mai tare... 

Demolându-mi ușor, ușor 

Cetatea de nepătruns... 

Razele-i pătrund în interior, 

Și mă chinuie lumina 

Întunericul nu mai e primitor 

Unde-mi mai ascund de-acum 

Toată teama? 

Focul ei mă mistuie 

Și mă lupt din răsputeri, 

Mă tem de ce-i mai rău, 

Nu mai sunt cel de ieri... 

Am devenit sclavul său... 

                                                      

                                                          Lucian Fărcășanu, clasa aXII-a C 
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RELIGIE 

REGĂSIREA STĂRII DINTÂI 

În Sfânta Scriptură tema întoarcerii la starea inițială e o temă recurentă pe care o întâlnim 

de la prima pagină până la ultima. Fie că discutăm de imaginea tristă a lui Adam izgonit din Rai, 

fie că vorbim de ultimele versete din Apocalipsă în care se exprimă dorința de revenire a lui 

Dumnezeu, Biblia ne prezintă acest fir roșu, al revenirii la starea dintâi, în culori optimiste, 

posibil de realizat. 

În ceea ce privește viața cotidiană, aceeași dorință de reîntoarcere la starea de pruncie, de 

reașezare calmă și caldă în sânul familiei sau de revenire la vatra satului sau a locului de baștină 

sunt teme pe care le experimentează copiii 

plecați la școli, tinerii români duși la muncă 

în străinătate, adulții strămutați din varii 

motive la orașe ori în alte sate, nostalgicii 

venerabili suspinând după anii copilăriei și 

după cei ai adolescenței lor.  

Ne punem întrebarea în mod firesc de 

ce această dorință de revenire? Biblia 

încearcă să ne dea un posibil răspuns fără a 

avea pretenția exhaustivității. Starea 

paradisiacă a protopărinților era una în care 

cei doi umblau în permanență căutând și împlinind în libertate voia lui Dumnezeu. Plimbarea 

printre pomii și viețuitoarele din Rai simbolizează libertatea de mișcare și acțiune a primilor 

oameni. Această libertate avea să se extindă în măsura în care Adam și Eva ar fi crescut în 

cunoașterea de El și și-ar fi întărit puterile spirituale. Pe parcurs însă sistemul gândit de Creator 

se scurtcircuitează din cauza păcatului ce devine lucrător prin voința de alegere și de acțiune a lui 

Adam. Această ruptură este una plină de speranță și nu are menirea de a-l descuraja pe om. 

Promisiunea încrezătoare vine tot de la Dumnezeu: „Dușmănie am pus între tine și între femeie, 

între sămânța ta și sămănța ei!”. Tensiunea ce se naște din acest conflict aduce lupta omului cu 

răul dar și dorința de revenire la starea dintâi. Toate profețiile făcute poporului ales merg pe firul 

acesta. Alegerea poporului, peregrinarea în pustie, promisiunea Tării Făgăduinței și relocarea 
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poporului Israel aici toate reliefează dorul omului după Rai dar și eforturile susținute pe care 

Domnul le face pentru îndreptarea acestuia. Un moment de turnură a fost ducerea poporului ales 

în robia asiro-babiloniană ca urmare a regresului moral și spiritual. Grăitor în acest sens este 

relatarea din Psalmul 125 unde la versetul 126 ni se spune că „gura ni s-a umplut de bucurie” 

evident după ce israeliții au fost readuși în țară din cruda robie. Nici un gest sau acțiune a lui 

Dumnezeu nu e făcut la întâmplare sau din plictis divin. Plecarea în robie ar fi trebuit să le 

amintească celor aflați într-o astfel de situație că au greșit „drumul”, că altceva dorește El de la 

ei. Revenirea din robie nu arată atât faptul că ei s-au reorganizat duhovnicește ci mai mult că 

Dumnezeu Multmilostivul nu i-a uitat și îi vrea reîntorși la starea cea dintâi, stare lipsită de păcat. 

Starea sugerată în psalmul și versetul mai sus pomenit trebuia să fie pentru ei nu o stare nostalgic 

– extatică ci mai mult o stare mobilizatoare din care ei să-și dorească să lupte cu păcatul. Și 

totuși ei trăiesc starea de bucurie, gura li se umple de bucurie... Ceva însă le lipsea: umplerea 

inimii cu bucurie! Acesta urma să fie un efort personal. Străduința lor în a face binele, în a lucra 

poruncile Lui i-ar fi adus din nou în starea paradisiacă. 

Revenind la experiența de viață a fiecăruia putem spune că întâlnirea cu inocența unui 

prunc bucurându-se de lucruri mărunte cum ar fi revederea părinților sau zgomotul unei jucării 

devine pentru noi relevantă. Nu înțelegem de ce s-ar bucura un pui de om pentru niște lucruri atât 

de simple. Ce înțelege el prin prezența mamei sau de ce nu se bucură la fel atunci când vede pe 

altcineva sunt întrebări la care nu răspundem niciodată profesionist. Și totuși un posibil răspuns 

ar fi acela sugerat de  Sfânta Scriptură: ne-am depărtat prea mult de Paradis, de frumusețea și 

simplitatea stării dintâi. Căutăm fericirea acolo unde ea nu este, căutăm apa vieții în fântâni 

sparte în timp ce ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de Izvorul cel Nesecat. Momentul în care 

ne aflăm în fața unui copil ce se bucură pentru nimicuri este un moment – școală în care copilul – 

pedagog ne învață de la catedra vieții inocente că nu suntem pe drumul cel bun nici pe direcția 

potrivită. Înțelesul acesta îl putem dobândi ajutați de Biserică și de Tainele ei. Rugăciunea, 

postul, Taina Spovedaniei sunt câteva din elementele ce ne stau la dispoziție pentru a dobândi 

înțelegerea pruncului pedagog. 

Pentru cei ce doresc să se autocontroleze pentru a vedea pe unde se situează în cadrul 

acestui drum de reîntoarcere îi poftesc să petreacă două trei clipe în compania unui prunc. Dacă 

reușiți să-l înțelegeți sunteți pe drumul cel bun! Spor în „călătorie” să aveți! 

Preot Mihai Ifrim, Parohia Sabasa 
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REPORTAJ  
 

                              Desacralizarea Crăciunului 

Naşterea Domnului reprezintă cea mai importanta sărbatoare a iernii. De ce? Cei mai 

mulţi oameni îşi focalizează atenţia pe detalii care ţin de organizarea acestei sărbători fără să ştie 

neapărat şi ce reprezintă. În zilele care preced acest eveniment,  Facebook-ul e inundat de poze 

cu oameni care stau şi zâmbesc triumfători deasupra porcilor măcelăriţi, întinsi în mijlocul curții. 

Neavând capacitatea de a înţelege Crăciunul, avem totuşi ocazia de a exploata sărbătoarea pentru 

a ne manifesta grotescul. 

Câţi dintre noi vedem în Crăciun o perioadă a reflecţiei intime? A explorării afective? Fiţi 

sinceri, când spuneţi "Crăciun", ce vă vine în minte? Samsung S6 şi ceafă de porc sau Naşterea 

Domnului? Când cineva exclamă: "A venit Crăciunul!", automat stomacul acelui om e zguduit 

de panică, îşi aminteşte oripilat de anul trecut, când era asaltat de caltaboși. Ştie că şi anul acesta 

va fi bombardat, nu înţelege el exact din ce motiv, dar are certitudinea că o dată la 12 luni în el se 

dă un război între lăcomie şi prostie, pe care greaţa îl  câştigă întotdeauna, o luptă ce are mereu, 

ca victimă colaterală, gingașul bun simţ. 

E perioada în care până şi ateii se închină evlavioşi, la cârnaţi. E momentul fetelor reduse 

şi străine de intimitatea bucătăriei, de a fotografia farfuriile cu mâncare şi de a-şi face un selfie 

lângă salata de boeuf. E timpul brazilor să fie smulşi din rădăcini, luaţi de lângă familiile lor, 

târâţi pe scări, exilaţi şi înghesuiţi într-un colţ de cameră al unei alte reduse care-şi face un selfie 

îmbrăcată în beteală şi instalaţie de pom. Şi, ca o apoteoză a celei mai reprobabile gestionări a 

sărbătorii, e perioada urărilor scandalos de artificiale. 

Bun, n-ai înţeles din Crăciun decât mâncare şi băutură, nu vezi mai mult în viaţă decât o 

farfurie şi un pahar, idealul existenţei tale e lingura, dar de ce împodobeşti abjectul ăsta şi cu 

urările de Crăciun luate de pe net? Pentru ce pozele alea roz în care etichetezi toţi prietenii de pe 

facebook, urându-le chestii de suprafaţă, copiate de pe net? Da, există oameni care scriu pe 

Google: "urări de Crăciun", mă rog, cu c mic... Incapabili de a formula un gând sincer şi natural, 

se rezumă în a căuta un ambalaj extravagant care să ascundă lipsa esenţei. Nu ai absolut nicio 

emoţie vie faţă de oamenii ăia, altfel te-ai deplasa personal, ai discuta cu ei la un ceai sau un 

pahar de vin. Nu, nu vrei să depui efortul de a te întâlni cu ei. Vrei doar să le transmiţi chestii 
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luate de pe net, făcându-ţi datoria de creştin care-şi iubeşte aproapele. Pur şi simplu îi înghesui 

într-o celulă virtuală şi arunci o expresie vagă, siropoasă şi generală, mai de horoscop, cu care să 

rezoneze toţi. Oamenii care traversează strada când te văd doar pentru a scăpa de povara de a te 

saluta, sunt primii care-ţi trimit sms-uri de sărbători. Cele mai lungi şi patetice până la 

stânjeneală  urări le-am primit de la oamenii cu care n-am avut contact 12 luni.  Dacă un străin ar 

citi mesajele respective, ar crede că 

sunt trimise de tata. "Ce i-ai răspuns 

tatalui  tău?" m-ar întreba Străinul 

(1942), ştergându-şi lacrimile. "Nu e 

tata, e Lucas, tipul ăla  cu care mă 

înţelegeam în 2013 şi cu care n-am 

mai vorbit de la 1 ianuarie 2015 când 

mi-a spus la mulţi ani 2015!".  E 

clipa oamenilor superficiali de a 

epata, de a se avânta în expresii 

jenant de siropoase, etalând o căldură 

a legăturii voastre care n-a existat 

niciodată. 

Practic cum s-a intamplat? 

Acum 2000 de ani a venit pe lume 

Cel care ne-a  salvat de întunericul la 

care urma să fim condamnaţi din 

pricina mulţimii păcatelor noastre, 

Cel care va îndura un lung şir de 

suferinţe pentru ca în final Să moară 

din iubirea pentru noi răstignit pe Cruce. 

Încă mai visez la o societate în care "masa de Crăciun" să fie, dacă nu irelevantă, măcar 

secundară, întâlnirea în sine să onoreze Crăciunul, nu mâncarea de pe masă, o societate în care 

primează reflecţia, sinceritatea şi integritatea morală, una în care domină spiritul. 

 

Cosmina Simionescu, clasa a XII-a A 
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Iarna Ansamblului folcloric ”Izvoarele Borcutului” 

Ansamblul „Izvoarele Borcutului”, care și-a arătat în repetate rânduri caracterul de efigie 

culturală pentru localitatea Borca, a avut și în această iarnă o bogată activitate artistică, 

demonstrată de numeroasele participări la festivaluri naționale, devenite deja emblematice pentru 

perioada sărbătorilor hibernale. Idealul acestor tipuri de festivaluri este construit pe valorificarea, 

conservarea și chiar relansarea unor obiceiuri, tradiții sau meșteșuguri ancestrale, subiacente 

variatelor spații folclorice din majoritatea regiunilor țării.  

La jumătatea lunii decembrie, Brașovul a găzduit Festivalul Naţional de Muzică, Tradiţii, 

Obiceiuri şi Meşteşuguri Populare „Leru-i ler”, eveniment dedicat artei și culturii tradiționale, la 

care au participat peste 20 de ansambluri folclorice din Moldova, Oltenia, Ardeal sau 

Maramureș, atât pe scenă, cât și în cadrul paradei, desfășurate pe străzile orașului, potențială 

capitală culturală a Europei în 2021. Ansamblul „Izvoarele Borcutului” a răspuns invitației de a 

fi prezent la manifestațiile inerente acestui festival, printr-un program artistic diversificat, 

aducând în fața brașovenilor colinde, urături și costume autentice din zona Moldovei, punând 

însă în prim-plan cunoscutul „joc al caprei și  mascaților”, cu o bogată tradiție  și cu fundamente 

de natură mitologică, ce datează încă din timpurile 

precreștine. Acest dans complex, atât prin 

elementele artistice pe care le include într-o 

armonie osmotică, dar și prin dinamica de ordin 

chinestezic pe care o impune personajelor cu profil 

fantastic, se desfășoară în perimetrul a două cercuri 

concentrice, care marchează simbolic ordinea 

cosmologică, având ca scop lupta împotriva forțelor 

malefice (întruchipate de personajele apartenente 

tagmei urâților), pe care forțele benefice (din tagma 

frumoșilor) încearcă să le restrângă în interiorul 

cercului, pentru a evita evadarea lor în lumea exterioară. Toată coregrafia se desfășoară pe 

fundalul sonor al zurgălăilor, ţignalelor, tobelor, fluierelor, dar și al unor strigăte, invocații ori 

formule de ordin ezoteric, ce interzic răului evadarea în lume. 
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Pe 19 decembrie, ansamblul folcloric din Borca a fost prezent la Piatra Neamț, unde 

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ a organizat cea de-a XLVII – a ediţie 

a Festivalului de Datini şi Obiceiuri de Iarnă „Steauaus răsare”.Ca în fiecare an, la Piatra-Neamţ 

s-au reunit unele dintre cele mai spectaculoase formaţii de datini şi obiceiuri. 

În următoarea săptămână, ansamblul a fost invitat în localitatea nemțeană Tazlău, la 

Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă, ediţia a 

XVIII-a. „De aproape două decenii, promovăm 

datinile şi obiceiurile din judeţul Neamţ. Anul 

acesta, în cadrul festivalului, am avut renumita 

capră de la Borca, dar şi pe cea de la Pănceşti, 

Borleşti şi Mărgineni”, s-a exprimat primarul 

comunei Tazlău. 

În cadrul itineranțelor culturalo-artistice 

pe care le-a parcurs Ansamblul „Izvoarele Borcutului” în perioada sărbătorilor de iarnă de la 

cumpăna anilor 2015 și 2016, și-au făcut simțită prezența și tineri elevi ai Liceului „Mihail 

Sadoveanu”, ce au fost incluși în efectivul ansamblului, după ce și-au suplimentat dezideratul și 

talentul, care îi recomandau pentru acest grup folcloric, cu munca depusă în pregătirea 

manifestărilor artistice specifice sărbătorilor de iarnă. Prezența acestor tineri, organizați într-un 

ansamblu de tineret, denumit pregnant „Izvorașul Borcutului”, care funcționează subiacent 

ansamblului de seniori, reprezintă garanţia continuităţii şi promovării tradiţiilor folclorice în 

comună. 

Așadar ansamblul a fortificat și în 

acest an identitatea culturală care definește 

românismul tradițional artistic pentru zona 

Văii Bistriței și mai ales pentru comuna 

Borca, aducând în față autenticitate, în 

opoziție fermă cu spiritul lumii seculare, ce 

dezagregă, sub egida modernității, orice 

sentiment de vitalitate identară și 

sacramentală.  

Lucian Iliescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional ”C. Negruzzi”  Iaşi 
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PAGINA CELOR MICI  

       Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

Tehnica Tangram        

Teona Iordache, clasa a IV-a 

Tangram este un joc de tip puzzle-ul cu o vehime foarte mare, moştenit de la chinezi. Mai 
este cunoscut sub numele de pătrat magic sau pătratul Tangram. 

Pătratul Tangram este format din şapte figuri geometrice din care se decupează cele 7 
piese – numite tan-uri (2 triunghiuri mari, unul mediu şi 2 mici, un paralelogram şi un pătrat).  

Reguli de aşezare a pieselor: figurile se aşează una lângă alta, fără a se suprapune şi 

trebuie să le folosim pe toate. 
 

  

 

 

 

 
Să învăţăm eficient ! 
    Adela Aruştei, clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 Scheletul de recenzie - o altă 

metodă de învăţare, care constă în: 

* scrierea unui enunţ - idee principală a 

textului; 

* scrierea unei expresii semnificative şi a 

unui cuvânt- esenţa textului; 

* stabilirea culorii sentimentale, a 

învăţăturii care reiese din textul studiat şi 

desenarea unui simbol grafic 

semnificativ.  

Pentru a învăţa o lecţie cu uşurinţă şi a înţelege 

ceea ce am învăţat, putem utiliza metode eficiente de 

învăţare, metode pe care noi le îndrăgim. 

 Una dintre ele este Diagrama Venn. 

 Această metodă constă în desenarea a două cercuri 

care se intersectează (se suprapun parţial, au o parte 

comună). În fiecare cerc se scriu deosebirile, iar la mijloc 

asemănările dintre două personaje, două obiecte etc. 

 La lecţia Povestea crocodilului care plângea, de 

Vladimir Colin noi am caracterizat personajele principale 

- crocodilul şi căprioara. 
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CULORILE IERNII 

      Expoziţie cu lucrările elevilor din clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

                         Elena Niţă Tincă                                            Daniel Meclea    Amalia Bostan 

 

         

                          Iustin Timar                              Daniel Ungureanu            Bianca Ciubotă                         Matei Ruscanu  

          

                       Adela Aruştei                                   Amalia Bostan              Matei Ruscanu                            Remus Butnaru 
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POVEŞTI  DE  IARNĂ 
Maşinăria moşului 

                                            Matei Ruscanu, clasa a IV-a 

 Este 24 decembrie. Moş Crăciun va porni în curând la drum. El vrea ca toate jucăriile să 

fie frumos împachetate şi duse la copiii cuminţi. Dar anul acesta, el s-a gândit să nu mai meargă 

la toate casele, aşa că el a construit o maşinărie care să livreze cadourole la destinaţie.  

 -În acest an nu mai trebuie să merg cu sania ! Renii mei s-au dus deja la o aniversare. Ce 

bine că am reuşit să fac această maşinărie minunată ! spuse Moşul răzănd pe sub mustăţi.  

 Deodată... renii dau buluc pe uşă: 

 -Petrecerea s-a anulat ! Cred că cineva ne-a făcut o farsă !  

-Rudolf nu şi-a îndesat bine căciula pe coarne şi a ajuns în maşinăria ta, Moşule ! Acum 

ea a început să livreze ... căciuli ... Ce ne facem ? Vai, ce ne facem ? spune Dasher. 

-Moş Crăciun arată cu degetul ameninţător asupra lui Rudolf. 

-Am făcut-o intenţionat, zice Rudolf. Pentru că tu ai construit maşinăria să livreze 

automat cadourile, iar noi şi sania am ajuns să fim inutili ! 

-Vai, dragii moşului ! Haideţi la sănioară să o umplem cu daruri şi să plecăm la drum ! 

spuse moşul râzând.  

Renii au fost foarte bucuroşi pentru că, în sfârşit, şi ei pot să-şi ducă sarcina la împlinire 

aşa cum au făcut-o de peste două mii de ani. 

 

Renii neascultători 

                                            Amalia Bostan, clasa a IV-a 

 În ziua de Ajun, Moş Crăciun este foarte mulţumit pentru că a terminat toate pregătirile.  

Cadourile sunt frumos împachetate şi aşezate în sania sa. Nu mai trebuie decât să 

pornească la drum... 

 Dar ce se aude afară ? Ce este cu această gălăgie de ... tropăieli ? 

 Renii moşului s-au luat la ceartă. Fiecare vrea să se aşeze primul în faţa saniei... Oare, de 

când au devenit ei aşa de neascultători ? se gândi moşul. 

 -Hei, ce faceţi voi aici ? 

 -Moş Crăciun, eu vreau să fiu în faţă ! Sunt cel mai mare şi mai frumos ren! Cunosc toate 

drumurile, străzile şi uliţele de pe harta lumii ! Eu trebuie să fiu conducătorul ! spune Comet.  

 -Şi eu vreau să fiu în faţă, zice Rudolf. Nasul meu roşu întotdeauna ţi-a luminat drumul, 

Moşule ! 

 -Ba eu vreau în faţă ! Uite, am şi GPS ! spune Dasher. 

 Şi renii încep să se împingă. Astfel ei au reuşit să răstoarne sania şi toate pachetele s-au 

împrăştiat. 

 Moş Crăciun s-a supărat ! I-a pus pe renii neascultători să aşeze cadourile, apoi i-a 

înhămat ultimii la sanie drept pedeapsă.  

 Cu toate acestea, toate darurile au fost duse la timp tuturor copiilor. 

 Crăciun Fericit ! 
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NOI  DESPRE NOI 

- Formația "Izvoarele Borcutului" a făcut “pui”. Profesorul Dumitru Bălăceanu a format o echipă 

de liceeni care să ducă tradiţiile populare zonale mai departe. Formaţia se numeşte "Izvoraşul 

Borcutului". În vacanţa de iarnă a susţinut spectacole la  Borca şi în alte localităţi din ţară. 

- S-au celebrat sărbătorile de 1 Decembrie şi 24 Ianuarie prin manifestări artistice coordonate de 

profesoarele Lenuţa Alupei şi Anişoara Calu. 

- Eminescu a fost sărbătorit de toate clasele de liceu. 

- La Etapa interjudeţeană de handbal de la Roman echipa feminină de handbal a liceului a obţinut 

locul al II-lea. Deja colegele noastre ne-au obişnuit cu celebritatea şi le dorim să fie mereu în 

formă şi să nu ne dezamăgească. Felicitări, lor şi antrenorului, profesorul Ionuţ Ursu! 

- S-au desfăşurat olimpiadele pe discipline. Şcoala noastră a fost reprezentată la faza judeţeană la 

disciplinele limba şi literatura română, istorie, silvicultură şi fabricarea lemnului, olimpiada 

corală. La cea din urmă colegii noştri au obţinut locul al II-lea . 

- În zilele de 22-23 februarie au avut loc simulările la clasele a VIII-a. Sperăm ca micii noştri 

colegi să fi scris suficient de bine în lucrări, pentru că notele vor atârna greu la admiterea  la 

liceu. 

- Un grup de elevi din clasele a IX-a A şi a IX-a C s-a deplasat la Piatra Neamţ la "Centrul de zi 

pentru recuperare prin terapie ocupaţională pentru persoanele cu dizabilităţi” al "Asociaţiei 

Luceafărul” . Împreună cu profesoara Vasilica Mihai, elevii au participat la un atelier de lucru 

pentru confecţionarea mărţişoarelor. 

- Un reprezentant al Poliţiei a fost prezent la liceu şi a vorbit tinerilor despre pericolele 

Internetului  şi despre moralitate. 

- Fiind "Anul Brâncuşi,'" s-au organizat două manifestări dedicate acestui mare sculptor, la 

Centrul de Documentare şi Informare şi în corpul B al liceului. 

- Ca niciodată la Clubul de jurnalism s-au înscris elevi din toate clasele. Le urăm să aibă răbdare, 

interes, perseverenţă şi să reziste până la capăt. Sperăm să înveţe câte ceva din experienţa 

noastră, a veteranilor. 

- S-a înnoit mobilierul din clasele de liceu. Sperăm să se păstreze  nou şi frumos mult timp de 

acum încolo. 

- Clasele a XII -a au intrat în febra pregătirilor de BAC, sacrificându-şi vacanţa intersemestrială. 

Curaj, fraţilor!  După câtă pregătire faceţi, bacul e al vostru! 

Membrii Clubului de jurnalism 
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UMOR 

HORA UNIRII 2016 

                    By Flick 

 

Hai să dăm din mână-n mână 

Cartea de „Limba română” 

Că suntem buni de nimica 

De scriem „miau” ca pisica 

 

Cratima din text nu piară , 

Că ne râde-ntreaga țară. 

Să tastăm, că nu-i  urât 

Și „doar” nu numai „decât” 

 

Măi colege, măi vecine 

Hai să scrii „să fii” ca mine, 

Că pe Facebook din păcate  

Îl scriu „să fi” cam jumătate 

 

Unde-i un „i” nu-i putere. 

Când spui „scri”, „vi” e durere. 

Unde-s doi inima crește 

Că știi să scrii românește. 

 

Hai la DEX noi cu grăbire 

Să-l secăm dintr-o citire 

Dac-avem vreo întrebare 

De scriere sau tastare... 

 

Rubrică realizată de Denisa Ungureanu, clasa a XI-a C 
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