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EDITORIAL 

Vine vara, bine-mi pare! 

Stăm de vorbă pe băncile din curtea liceului și nu prea ne vine să intrăm în clasă. Hotărât 

lucru: anotimpul acesta tandru de cald, minunat de luminos, ne îndeamnă la reverie și lene.O 

liniște profundă, mirosul trandafirului de dulceață din fața laboratorului de informatică,câte o 

izbucnire de veselie din partea unor colegi mai 

zburdalnici, muzica recreației și hotărârea 

profesorilor noștri  de a intra în clasă- toate 

acestea, da, sunt realități crunte,pe care trebuie să 

le acceptăm.Fără tragere de inimă ne supunem, 

intrăm în clase, ne abandonăm școlii. Pentru că 

mai e puțin, foarte puțin, până la marea vacanță. 

Visăm la mări liniștite și albastre, la locuri numai 

de noi știute pe care le vom atinge cu piciorul, la 

somn mult și odihnitor. Chiar dacă mările vor fi pe 

malul Bistriței, iar locurile acelea numai de noi știute vor fi pe munții din apropiere, unde ne vom 

ajuta părinții la fân, ei, da,va fi frumos și acolo. Numai să simțim libertatea de a ne petrece 

timpul cum ne dorim. Unii dintre noi vor citi, vor viziona filme sau se vor plimba. Știm că nu 

vom face exces de zel. Cu bucuria dea ne detașa de constrângeri, ne lăsăm pradă verii și vacanței. 

Nu ne întrebați ce urmează după, că nu vrem să ne gândim. 

Membrii Clubului de Jurnalism 

 

EVENIMENT 

                                Sărbătoarea limbii române 

Vă propun un exercițiu de imaginație… Cum ar arăta lumea dacă nu am putea comunica 

între noi? Dacă omul nu ar fi avut capacitatea de a elabora un limbaj care să corespundă 

necesităților de comunicare specifice timpului? Probabil specia umană ar fi dispărut sau ar fi 

rămas la stadiul inițial de primitivism. Prin urmare,  evoluția speciei umane are la bază acest 

factor: limbajul. Logosul este cel care ne  diferențiază de celelalte ființe ale  naturii. 

Limba română este fundamentul identității naționale. Ea ne conferă identitate istorică, 

culturală și nu în ultimul rând unitate. Crearea poporului român este legată de formarea limbii 

române. După lungi perioade de asuprire și de permanente amenințări din partea Marilor Puteri, 

românii au reușit să-și împlinească idealul național și anume: unirea tuturor într-o singură țară.     
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Principalul factor care a dus la unitatea poporului a fost limba. Să ne gândim…s-ar mai fi 

înfăptuit România Mare dacă românii din Transilvania sau Moldova și-ar fi uitat limba și ar fi 

adoptat-o pe cea impusă ? Cu toate represiunile asupra poporului, limba română a reușit să 

rămână vie în cugetul acestuia. Cum a fost posibil ? 

Limba este ochiul spiritual al lumii. Astfel, limba 

română ne oferă o viziune proprie asupra realității 

(fiecare limbă organizează într-un mod specific 

realitatea), dar și comună, în sensul că toți vorbitorii 

limbii  o percep în același mod. Prin urmare, viziunea 

comună asupra lumii a menținut limba nemuritoare și 

a făcut posibilă înfăptuirea unirii. 

Profunzimea sufletului românesc a făurit  

cuvântul „dor”, cuvânt care nu are  corespondent în nicio limbă și despre care Constantin Noica 

spunea „că are ceva în el de prototip: este alcătuire nealcătuită, un întreg fără părţi, ca multe alte 

cuvinte româneşti cu înţeles adânc şi specific. Reprezintă o contopire şi nu o compunere. S-a 

contopit în el durerea, de unde şi vine cuvântul, cu plăcerea, crescută din durere nu pricepi bine 

cum.” 

Limba română este una dintre puținele limbi care a reușit, în ciuda numeroaselor încercări 

și amenințări care s-au ivit de-a lungul istoriei, să-și păstreze caracterul unitar, în timp ce 

majoritatea limbilor europene cunosc zeci de dialecte locale care îngreunează sau chiar fac 

imposibilă comunicarea între indivizii de aceeași naționalitate, de cele mai multe ori, aceștia 

fiind nevoiți să folosească limba literară pentru a se putea înțelege. 

“Limba este patria mea” afirmă Nichita Stănescu. Noi suntem datori să ne apărăm „patria” și 

anume prin conștientizarea necesității de a utiliza corect limba română. Din păcate, cunoașterea 

gramaticii nu mai constitue un interes pentru tot mai mulți dintre noi. Modul de exprimare corect 

și îngrijit este cel mai adesea ignorat și sunt tot mai frecvente greşelile de exprimare: prin 

cuvinte, expresii scrise sau pronunțate greşit sau în acordul gramatical. Totodată, preferăm să 

folosim tot mai mult neologismele. Folosirea acestora nu este greșită, dar tendința de a le folosi 

abuziv poate duce la pierderea chintesenței lingvistice românești. Consider că neologismele  

pierd  încărcătura spirituală a cuvintelor specifice limbii române. 

Ziua de 31 august a fost stabilită, începând cu anul 2011, drept  Ziua Limbii Române. Cu 

siguranță nu trebuie sărbătorită doar o zi pe an, ci în fiecare zi prin aprofundarea cunoștințelor 

lingvitice, dar constituie un prilej să ne amintim cât de importantă este limba noastră pentru noi. 

 Bibliografie : 

https://scriitoriclasici.blogspot.ro/2013/07/constantin-noica-introducere-la-dor.html 

Denisa Furtună, absolventă clasa a XII-a C 
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CRONICĂ 

TABĂRA DE VARĂ ”MENS SANA IN COMMUNIO”, 

SABASA 17-18 IULIE 2017 

În perioada 17-18 iulie 2017 la Parohia Sabasa” Sfântul Ierarh Spiridon” din 

Protoieria Ceahlău s-a desfășurat o tabără la care au participat copii deja angrenați în diverse 

programe catehetice. Aceștia sunt din Parohia 

Sabasa și Parohia Poiana Largului, din Protoieria 

Ceahlău și Parohia Cozmești, din Protoieria 

Pașcani. Ei au participat la această tabără 

susținută financiar integral de către parohiile de 

unde provin împreună cu preoții parohi Ifrim 

Mihai, Mitocariu Ciprian și Ghiorghiu Vasile.  

Cei 37 copii și-au început 

programul de tabără cu Sfânta Liturghie 

oficiată de preoții participanți conduși în 

sobor de Pr. Ionel Cuțuhan, Protoiereu al 

Protoieriei Ceahlău care a și ținut un cuvânt 

de învățătură. Apoi s-au deplasat la o cabană 

din Munții Stânișoarei unde s-a desfășurat 

programul pe durata a două zile care a 

cuprins: excursie pe munte și vizitarea unei stâni turistice unde au luat cunoștință cu unele 

obiceiuri și tradiții locale cum ar fi cele ale oieritului, sesiune de cunoaștere și socializare, 
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dezvoltarea jocurilor de echipă – fotbal, badminton, pregătirea meselor, rugăciune de seară și de 

dimineață, foc de tabără, învățarea unor cântece și a unui dans popular. Pe toată perioada șederii 

în tabără au existat și trei sesiuni de comunicări. În prima zi asistentul medical comunitar Ifrim 

Cătălina le-a vorbit despre „Hepatita – profilaxie și tratament”, iar asistentul social Mitocariu 

Maria a susținut tema „Abandonul școlar – riscuri și realități”. În a doua zi profesorul de religie 

Calu Daniel a vorbit participanților despre „ Părintele Cleopa – viețuitor în Munții Stânișoarei”. 

A urmat apoi un pelerinaj montan destul de anevoios din punct de vedere fizic dar încărcat de 

bucurie duhovnicească deoarece s-a mers pe jos de la cabană până la chilia de pe Stânișoara – un 

parcurs de 6 km -  în care renumitul duhovnic a viețuit timp de mai mulți ani. După slujba de 

pomenire a Părintelui Cleopa Ilie am 

revenit în tabără de unde s-a plecat 

spre Biserica Parohiei Sabasa. După 

cină programul s-a încheiat cu 

Rugăciunea de mulțumire adusă lui 

Dumnezeu pentru toate binefacerile 

primite.  

Cuvântul de încheiere a 

fost susținut de Pr. Ghiorghiu Vasile 

care a concluzionat ideile principale ale acestei activități: Dumnezeu, Biserica și preotul sunt 

prietenii copiilor; comuniunea cu Biserica și cu sfinții întărește comuniunea dintre oameni; 

oamenii au nevoie de Dumnezeu la orice vârstă la fel cum Hristos cheamă la El pe oamenii de 

toate vârstele.   

preot paroh Ifrim Mihai, Parohia Sabasa 
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PRIETENII REVISTEI 
 

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ordodocși, Iași 2017 

 Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ordodocși (ITO) din acest an, a avut loc în capitala 

Moldovei, „în cetatea ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, care, la fel ca o mare mulțime de 

sfinți ai Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, a fost tânără, însă a trăit tinerețea ca vârstă a căutării 

lui Dumnezeu și a vieții veșnice”, citând astfel un fragment din binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

 Întălnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2017 continuă seria evenimentelor similare 

organizate cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, la Baia Mare (în 2013 – 2014), Cluj (în 2015) și București (în 2016). ITO 2017 și-a 

atins obiectivul, un eveniment important ce a adunat în capitala Moldovei 6000 de tineri, 5000 

dintre acești fiind prezenți la Iași pe toată perioada evenimentului (1 – 4 septembrie), iar alți 

1000 de tineri din Arhiepiscopia Iașilor au fost prezenți la Iași pentru o zi (duminică, 3 

septembrie).  

 S-au întâlnit în capitala Moldovei tineri ortodocși din România, Republica Moldova, 

Ucraina, Grecia, Franța, Cipru, Muntenegru, Germania, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, 

Irlanda, Marea Britanie, Elveția, Iordania, Siria, dar și tineri veniți de pe teritoriul african.  

 Scopul evenimentului a fost acela de a 

crea un cadru în care tinerii să poată găsi modele 

și să poată trăi experiențe formatoare care să-i 

aproprie de Biserică pentru împărtășirea 

valorilor creștin-ortodoxe și încurajarea 

dialogului între gruprurile de tineret din țară și 

străinătate.  

 „Trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum 

ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, 

ci ca robi a lui Dumnezeu.” I. Petru 2, 16 

 Tema principală abordată în cadrul Intâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2017 a 

fost libertatea. Cu toții ne dorim să fim liberi, însă libertatea nu se câștigă ușor și repede, 

libertatea se cucerește prin efort și treptat, ea este un exercițiu și un proiect pentru toată viața. 

Acesta a fost argumentul drept pentru care, ITO Iași 2017, a propus spre meditație tema libertății. 

 Conferința „Tânărul în căutarea libertății”, ce a avut loc în Grădina Palas, în cea de-a 

doua zi a evenimentului, susținută de preotul Constantin Necula, a avut un imens impact 
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semnificativ în rândul tinerilor participanți. Pe parcursul conferinței, tinerii au avut curajul de a 

adresa, în scris, întrebări din diferite situații ale vieții, preotului conferențiar universitar, iar 

acesta la rândul său le-a răspuns tinerilor într-un mod cât mai deschis cu putință. 

Un alt moment important în cadrul ITO 2017 a fost Sfânta Liturghie arhierească ce a avut 

loc duminică, 3 septembrie, la ora 09:00 pe podiumul special amenajat din Bulevardul Ștefan cel 

Mare și Sfânt. De acest eveniment s-au bucurat atât trecătorii creștin ortodocși care se aflau în 

vizită prin Iași, cât și toți tinerii participanți ai ITO 2017.  

 Un moment plin de emoție a constituit „Marșul Tinereții”. Acesta a reprezentat adunarea 

tuturor celor 6000 de tineri participanți ce au mărșăluit 

împreună cântând emoționalul Imn ITO 2017. 

Manifestarea a avut loc duminică, 3 septembrie, 

începând cu ora 17:30 și a avut un traseu bine stabilit: 

Parcul Copou – Mănăstirea Golia – Bulevardul Ștefan 

cel Mare și Sfânt – Catedrala Mitropolitană.  

 A urmat apoi concertul extraordinar de la ora 

20:30 propus tinerilor de către organizatorii ITO 2017. 

Printre cei care au urcat pe scenă: Trupa Holograf, Nicolae Botgros împreună cu Orchestra 

Lăutarii și Ion Paladi. Concert ce i-a bucurat și entuziasmat pe participanți.  

 Mai sus am menționat doar câteva din manifestările ce au avut loc în cadrul Întâlnirii 

Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2017 de la Iași. Mi-ar fi trebuit mult mai multe pagini pentru 

a descrie cum a fost la prima mea experineță ITO. Pentru mine, acestă întâlnire a însemnat 

cunoaștere, înțelepciune și prietenie. Am învățat să am mai multă răbdare cu mine și cu cei din 

jurul meu, am învățat să nu grăbesc lucrurile și să nu mă supăr dacă ceva nu este exact cum mi-

am propus. Am cunoscut tineri formidabili de la care am avut multe lucruri reciproce de învățat. 

Am învățat ce e prietenia și entuziasmul, două lucruri esențiale pentru a fi liber și împlinit.  

 Iată cum Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2017 din capitala Moldovei și-a 

atins obiectivul în ceea ce mă privește. Cu siguranță nu sunt singurul care a trăit aceste momente 

pline de învățăminte, cu siguranță toți participanții ITO 2017 s-au bucurat nespus de mult că au 

reușit să participe la acest eveniment, altfel nu-mi imaginez de ce și-au promis să ne vedem cu 

toți sănătoși, fericiți și plini de entuziasm la ITO 2018 ce va avea loc la Sibiu. 

„Libertatea nu se demonstrează, ea se trăiește.” 

Damian Iulian Pancu, clasa a XII-a D, Liceul Carol I Bicaz , conector al Consiliului Tineretului 

din România 
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PUȚINĂ GRAMATICĂ 
  

Regula ortografică aprobată în 1953 pretindea scrierea cu ”î” din”i”, excepție făcând 

cuvintele ” român”, ” România” și derivatele lor.Scrierea cu”î” din ”a” este mai aproape de 

principiul etimologic. În conformitate cu noile reguli a fost editat în 2005” Dicționarul 

ortografic, ortoepic și morfologic” (DOOM), un bun ghid al celor care fac confuzii de scriere. Se 

scrie cu ” î” din” i” la începutul cuvintelor: înviere, învățare, întrebare. Cu ” î” din ”i” se scrie și 

la sfârșitul cuvintelor: a coborî, a doborî,a hotărî. Se scrie cu” î” din ” a” în interiorul cuvintelor:a 

târî,pământ,legământ.Dacă la cuvintele care încep cu ”î” se adaugă un prefix, atunci litera inițială 

”î” se păstreză în interiorul cuvintelor: neînțeles, reînnoda, reînvia. La fel ”î” apare în interiorul 

cuvintelor compuse în care al doilea element începe cu ” î”: bineînțeles.În interiorul cuvintelor se 

scrie cu ”î” din” a” în cazul gerunziilor formate cu sufixul” ând”: lucrând, torcând. Am observat 

că există confuzii și în presa scrisă, ceea ce înseamnă că aceste reguli ortografice simple nu sunt 

însușite de toată lumea. 

                                                 Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
 

CENACLU 
 
Plânset de Mai  

 

E Mai, afară plouă 

Și mă afund în somn, 

Te-aud cum plângi, iubite 

Cu ceru-n unison. 

E Mai, afară plouă 

Și ochii-i țin închiși, 

Ca sufletu-mi să zboare 

Peste-ale tale griji. 

E Mai, afară plouă 

Și nu-i mai găsesc gândul, 

 

 

Iar plângem împreună, 

Plânge cu noi Pământul. 

E Mai, afară plouă 

Dar stăm îmbrățișați, 

De albii vechi de râuri 

Obrajii ni-s crestați. 

Mai picură-n surdină 

Și lumea-i iarăși nouă,  

E încă Mai, iubite... 

Afară nu mai plouă. 

 

Ramona Moșuc -  clasa a X-a A 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
 

În această vară, Biblioteca Judeţeană G. T. Kirileanu Neamţ ne-a invitat să gustăm 

plăcerea poeziei prin lectura săptămânală a unei poezii. Astfel, pe 9 august 2017 am lecturat: 

 

Perla 

de Ioan Alexandru 

 

Perla se naşte-n pîntecele mării 

Într-o scoică-n care a pătruns 

Pe lîngă vuietele legănării 

Şi jungherul plînsului ascuns 

 

În jurul rănii scoica se-nfăşoară 

Şi din acest plîns interior 

Precum icoana Mirelui din ceară 

Transpare-n perlă foc mistuitor 

 

                                                                                 Bibliotecar, Iolanda Lupescu 
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ANCHETĂ 

Kitschul, inamicul imaginației 

Despre kitsch s-a vorbit pentru prima dată la piața de artă din Munchen, între anii 1860-

1870. Pictorii din acea perioadă erau depășiți de cererea prea mare de tablouri de artă, pe care ei 

nu o mai puteau onora. Atunci au început să facă artă de calitate minoră, ieftină, populară care nu 

necesita prea mult studiu și nici timp îndelungat pentru execuție. Astfel, ei au simplificat arta, 

producând tablouri în serie. Ce le era specific? Stridența, artificiul de a atrage atenția, 

satisfacerea gusturilor îndoielnice. Ei nu aveau mari bătăi de cap în realizarea lucrărilor, așa cum 

nici clienții nu le dădeau dureri de cap în alegerea subiectelor. Termenul kitsch înseamnă în 

limba germană” a face ceva de mântuială”. Kitschul s-a născut în sărăcie, atât materială, dar mai 

ales culturală și intelectuală. La noi regimul comunist a clișeizat construcțiile. Blocurile 

muncitorești sunt cel mai bun exemplu. Urâte, cenușii și asemănătoare. Ridicole și mândre. 

Lipsite de originalitate. Casele de la țară și-au pierdut specificul, copiind fără succes modele 

improprii zonelor în care trăiesc proprietarii. A dispărut astfel identitatea locului. Ceaușescu își 

propusese dispariția diferențelor dintre sat și oraș. Imitațiile au fost întotdeauna superficiale.  

Printre creațiile kitsch amintim: muzica pop și unii 

reprezentanți ca Michael Jakson și Lady Gaga, manelele, pictura 

stridentă, cu teme bucolice, filme horror, de aventuri, cu teme 

siropoase și lacrimogene, unele obiecte de artizanat, care imită în 

mod ridicol arta populară, casele cu obiecte foarte multe, variate, 

uneori inutile care se îngrămădesc în încăperi și care amintesc de 

stilul baroc, grădinile cu pitici din ipsos, bibelourile, unele 

obiecte vestimentare ostentative. Cel mai mare kitsch al 

românilor este brandul Dracula. Sărăcia culturală poate fi și 

agresivă prin insistența cu care o impunem și altora. Credem că 

ar trebui să fim mai atenți la tot ce ne înconjoară și să nu ne lăsăm impresionați de orice apare pe 

piață. Putem fi originali, nu copiind, ci simțindu-ne confortabil în pielea noastră. Frumusețea, 

eleganța, stilul propriu, toate vin din interiorul nostru.  

Expresia” ce e mult strică” trebuie să ne dea de gândit. 

Membrii Clubului de Jurnalism 



10 

Biblioteca din Nord 

SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE 

Apa îmbuteliată 

Industria apei îmbuteliate are, în ultimele decenii, o miză extrem de mare. Oamenii sunt 

priviţi ca simpli pioni, neajutoraţi, transformând în marfă substanţa primordială a planetei.  

Majoritatea oamenilor leagă noţiunea de sănătate şi de apa potabilă, marketingul creând o 

conexiune între sănătate şi apa îmbuteliată. Aceasta este, însă, o asociere falsă, deoarece 

recipienţii de plastic sunt profund dăunători, 

din cauza procesului de fabricaţie, ce 

presupune utilizarea unor substanţe chimice 

neurotoxice sau cancerigene. De asemenea, 

testele făcute apei îmbuteliate de către 

laboratoare independente au relevat prezenţa, 

în aşa-zisa apă pură, ce ne este vândută de 

aproape de 2.000 de ori mai scump decât apa 

de la robinet, a altor compuşi toxici, gen 

toluen sau stiren, resposabili de mutaţii 

genetice şi implicit de proliferarea cancerului. Până în anul 2030, două treimi 

din populația lumii nu va mai avea acces direct la apă, se arată intr-un documentar despre 

cum unele firme storc bani si din piatra seacă. "https://infoalert.ro/2015/05/23/cum-va-fi-

planeta-noastra-in-anul-2070-scrisoare-deschisa-pentru-copiii-nostri/" 

Industria apei îmbuteliate are, în ultimele decenii, o miză extrem de mare. Banca 

Mondială estimeaza piața mondială de apa potabilă la peste 800 miliarde de dolari.  

Specialiștii în nutriție atrag atenția că apa îmbuteliată poate fi mai nesănătoasă decât apa 

de la robinet, care este, oricum, trecută printr-un proces de filtrare. În SUA, se cumpără mai mult 

de jumătate de miliard de sticle de apă în fiecare săptămână. Celebra actrița Demi Moore nici 

florile nu și le udă cu apa de la chiuvetă, încredințată ca acestea s-ar veșteji. Toate marile orașe 

ale lumii cheltuiesc milioane de dolari pentru a elimina sticlele din plastic pe care le aruncăm. 

Dacă acești bani ar fi folosiți pentru îmbunătățirea sistemelor actuale de distribuție a apei, am 

putea scăpa de obsesia apei îmbuteliate. Excursiile până la izvoarele naturale ar contribui la 

sănătatea organismului. În România, consumul de apă îmbuteliată pe cap de locuitor variază între 

40 și 42 de litri pe an. România este a treia țară, după Franța și Italia, ca potențial de exploatare a 

resurselor naturale de apă. Un film documentar, realizat de Stephanie Soechtig, urmăreşte marea 

afacere a apei îmbuteliate şi dezvăluie modul în care marile corporaţii din industrie afectează cu 

brutalitate viaţa comunităţilor. 

DUMITRU NASTASĂ, Farmacist primar de farmacie generală și toxicologie 

sanitară, Profesor de farmacologie și farmacotoxicologie 

apei%20HYPERLINK%20%22https:/infoalert.ro/2015/05/23/cum-va-fi-planeta-noastra-in-anul-2070-scrisoare-deschisa-pentru-copiii-nostri/%22îmbuteliate
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RESTITUIRI 

Spre recunostință și aducere aminte 

      ÎN MEMORIA OFITERILOR ȘI SOLDAȚILOR CE S-AU LUPTAT PENTRU ROMÂNIA 

Multi dintre ei au fost considerați criminali de război de către regimul comunist și și-au 

petrecut zilele în pușcării. Câți adevărați eroi nu au fost, nu sunt și nici nu vor fi pomeniți 

vreodată  

 Motto:  Celor ce şi-au servit cu credinţă patria, dar au fost lipsiţi de recunoştinţa ei! 

 

 La 23 august 1939, împăraţii Răsăritului şi Apusului şi-au dat mâna încheind, prin 

intermediul miniştrilor lor de externe, Molotov şi Ribbentrop, un "pact de neagresiune" care 

prevedea, în secret, împărţirea Europei. Unul (Adolf Hitler) îşi adjudeca, în numele "uniunii 

europene" naţional-socialiste, partea occidentală şi centrală a continentului, celălalt (I.V. Stalin), 

în numele "uniunii europene" comuniste, Răsăritul şi partea central-răsăriteană. O frontieră a 

ruşinii brăzda harta Lumii Vechii, de la Nord spre Sud, smulgând Finlandei regiunile estice, 

desfiinţând Ţările Baltice, împărţind Polonia în două şi pulverizând România Mare.  

Ruşii pretindeau nordul şi estul Moldovei, arbitrar denumite de "hoţii de pământuri” ai veacurilor 

precedente "Bucovina" (în 1786) şi "Basarabia" (în 1807), urmând să dispună, în favoarea 

satelitului lor, Bulgaria şi   Dobrogea iar germanii,  interesaţi de petrolul românesc, dar şi de 

 menţinerea în Axă a celui ce se declarase primul "fascist" al lumii  postbelice, bătrânul amiral de 

Bálaton, Miklos Horthy aveau libertatea de a  decide în privinţa restului. 

 Urmare a trocului de popoare din august 1939, în prima jumătate a lunii septembrie 1940, 

Polonia a fost invadată de armatele nazisto-sovietice, Finlanda şi Ţările Baltice cotropite de ruşi.  

Marea Britanie şi Franţa au declarat război celor doi agresori pe care Societatea Naţiunilor i-a 

condamnat. În aceste condiţii, România a primit notele ultimative din 26 şi 27/28 iunie 1940 şi 

sub presiunea Germaniei, regele Carol al II-lea (1930-1940) şi miniştrii săi au cedat. 

  Pentru armata română a început umilinţa retragerii fără un foc de armă de la hotarele întemeiate 

de Muşatini şi, în acelaşi timp, calvarul. Pentru că bandele de cazaci şi trupele regulate ale 

„Armatei Roşii" nu au respectat nici măcar termenul de 4 zile, impus de Moscova, hărţuind 

trenurile regimentare, batjocorind, în scopul provocării, ofiţerii şi trupa.  Şi nu au respectat nici 

măcar noua linie de frontieră impusă tot de Moscova, depăşind-o şi înaintând pas cu pas în 

adâncimea teritoriului.  

Aşa a căzut, în Nord, Herţa şi invadatorul şi-a început înaintarea spre Putna şi Suceava, 

localităţile-simbol ale mândriei şi vitejiei de odinioară ale românilor, în epoca marelui Ştefan.  

 De nestăvilit, pentru că la Bucureşti îşi făcuse loc deruta, frica şi trădarea!   Regele nu a 

îndrăznit să reacţioneze, guvernul nici atât, astfel că, de la ministrul de război nevenind nici un 
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ordin, Divizia 7 a  generalului Stavrat şi-a continuat retragerea spre nicăieri. Unde s-ar fi  oprit 

invadatorii, stimulaţi de obedienţa generalilor, de trădarea  oştirii române de către elita politică, 

numai Dumnezeu ştie!  

Din  fericire pentru un popor în al cărui cod genetic este înscrisă  supravieţuirea, în astfel de 

momente apar Eroii!  Adevăraţii eroi, cei cărora le datorăm parte din însăşi fiinţa noastră, cei 

care-şi fac mai mult decât datoria, dovedind că şi românii pot supune voinţei lor vremurile, dar 

care nu  pătrund în cartea de aur a istoriei neamului pentru că impostura şi  ticăloşia, neputând 

suferi comparaţia, fac tot ce pot spre a le arunca  numele în uitare! 

 Curajul lor fără egal rămâne să fie povestit urmaşilor de către martori, dacă aceştia au şansa să 

supravieţuiască. 

 Un astfel de erou a fost atunci maiorul Valeriu Carp, comandantul Batalionului 3 din 

Regimentul 16 Infanterie al Diviziei 7, cel care şi-a asumat o răspundere pe  care nici 

comandanţii regimentului şi diviziei, nici ministrul de război, guvernul  şi nici regele nu au 

îndrăznit să şi-o asume.  

 Aflat în ariergardă, a lăsat regimentul să-şi continue ruşinoasa retragere şi, cu de la sine putere, a 

ordonat ofiţerilor batalionului său:  "De aici nu ne mai retragem! Peste Putna nu se trece!  

Mergeţi la unităţi, organizaţi-vă poziţii de apărare şi, dacă ruşii mai înaintează un pas, DIN 

ORDINUL MEU ŞI PE A MEA  RĂSPUNDERE, deschide-ţi focul!"  

 Astfel, "mareea roşie" a fost oprită cu foc  pe aliniamentul care a devenit, în Nord, graniţa 

României,  aliniamentul Valeriu Carp. 

 Incidentul odată produs, ameninţând să se  transforme în scandal internaţional, ruşii au trebuit să 

cedeze.  Un ofiţer  oarecare, un comandant de batalion, a decis astfel, înlocul  politicienilor şi 

capilor armatei,  oferindu-ne o frontieră şi scăpându-ne de  ruşinea de a vizita astăzi, cu paşaport, 

mormântul lui Ştefan cel Mare! 

 Pentru curajul său maiorul Valeriu Carp a fost declarat de  sovietici şi a rămas până astăzi... 

criminal de război! 

 I s-a atribuit  vina de a fi judecat ulterior, condamnat şi executat, în conformitate cu  legea 

marţială, două duzini de cetăţeni români trădători, care i-au  întâmpinat cu pâine şi sare pe 

invadatori, au atacat  trupele române, acţionând ca o coloană a V-a sovietică.  Din nenorocire 

făceau parte din  categoria "supraoamenilor", a adepţilor unei anumite religii care le permite  să 

se considere mai oameni decât oamenii  ( chiar și în zilele noastre!). Nimic nou sub soare! Vlad 

Ţepeş a  executat 341 de catolici şi a rămas până astăzi simbolul Satanei. 

 Gabriel  Bethlen şi Ştefan cel Mare au tras în ţeapă mii de români ortodocşi, în  Transilvania şi 

Muntenia şi  ultimul,  zeci de mii de tătari şi nimeni nu s-a  sesizat, dovadă că, în ochii unora, nu 

suntem toţi egali în faţa lui  Dumnezeu! 

 Cei care l-au acuzat pe maiorul Carp de moartea agenţilor lor  sunt aceiaşi cu cei care, chiar în 

acele zile, au atras, sub  pretextul acordării dreptului de strămutare în România,  populaţia 

străvechilor sate româneşti de pe Siret şi Siveţel (Tărăşeni, Suceveni,  Bănila, Poiana Mare, 

Boian, Igeşti, Cireş, Adâncata, Hliboca, Volcineţ,  Crasna, Ciudei, Sinăuţii Vechi,  Bahrineşti 

etc.) la Fântâna Albă (Belaia  Kriniţa) şi i-au masacrat fără milă.  Dar ce contează, în cumpăna 
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justiţiei  lumii "civilizate", 15.000 de români, populaţie civilă, bărbaţi tineri şi bătrâni, femei, 

copii, ucişi pentru singura vină de a se fi  născut români pe pământul strămoşilor lor, în 

comparaţie cu 20-25  de terorişti "aleşi", reprezentanţi ai Dumnezeului-BAN.  

Exonerat de  răspundere de Conducătorul României şi el recomandat încă memoriei colective 

 drept "fascist" şi "criminal de> război", pentru vina de a fi încercat să ne  apere "sărăcia şi 

nevoile şi neamul", maiorul Valeriu Carp a avut şansa pe  care o au numai eroii autentici - aceea 

de a cădea în luptă pentru patria sa, > în iulie 

1944, la Paşcani.  Neputându-se răzbuna pe trupul 

său, neputându-l  executa sau târî prin gulag-uri 

pe cel ce le interzisese, prin gestul eroic  de a nu 

se conforma ordinelor primite, înaintarea în 

adâncimea  teritoriului românesc, bolşevicii s-au 

răzbunat pe amintirea sa.  Pentru 55 de ani, 

Valeriu Carp a fost aruncat în uitare! Şi ar fi fost 

poate,  asemeni multor eroi autentici, definitiv 

şters din memoria colectivă  a neamului său, 

intoxicat cu "eroi" de teapa unui Filimon Sârbu,  I.M. Pacepa sau Mircea Răceanu, dacă un 

bătrân şi suferind veteran  de război, astăzi în vârstă de 86 de ani, pe vremea aceea tânăr 

 locotenent  în subordinea maiorului Valeriu Carp, nu şi-ar fi adunat ultimele  puteri, pentru a-şi 

aşterne pe hârtie, amintirile, în folosul generaţiilor  tinere, născute spre neşansa lor în minciună, 

hrănite cu iluzii şi cu promisiuni deşarte de adepţii lui Iuda. 

 În ianuarie 1999, colonelul(r) Ioan Ambrosă îşi publica parţial memoriile la Editura "Fiat Lux", 

unul dintre  punctele forte ale lucrării sale - "Cavaler al> Ordinului Mihai Viteazul" -  fiind 

relatarea odiseei maiorului Valeriu Carp. Ca "Motto", bătrânul  cavaler ne transmite în cuvinte 

simple o constatare tulburătoare, care  se constituie într-un adevăr de un cumplit tragism pentru 

militarii români  ai tuturor timpurilor: "Celor ce şi-au servit cu> credinţă patria, dar au fost 

 lipsiţi de recunoştinţa ei". Iată de ce, tocmai pentru a repara această  nedreptate într-un caz 

concret, cu valoare de simbol pentru toţi aceia care  mai simt româneşte, am scris aceste rânduri, 

în atenţia  colegilor de  generaţie şi a camarazilor de front ai maiorului Valeriu Carp.  

“Asociaţia  Naţională Cultul Eroilor" are datoria de onoare de a face postum dreptate, în 

 pofida a ceea ce ar putea spune diverşi senatori din SUA,  CSI,  Insulele Capului Verde sau 

Bangladesh, în cazul Valeriu Carp!   Armata română îşi va  recăpăta demnitatea pe care i-au 

terfelit-o elita politică în vara anului  1940 şi nu numai, abia atunci când singurul militar şi 

român care a avut  curajul să-şi asume, în acele clipe de cumpănă,  răspunderea unei decizii 

 româneşti îşi va primi locul pe care-l merită, în galeria eroilor autentici  ai neamului!  

Abia atunci când bustul maiorului Valeriu Carp va străjui  hotarul pe care el l-a fixat şi 

apărat, pentru NOI,  cei de astăzi,  împotrivindu-se, ca David lui Goliat, celui mai cumplit  flagel 

al secolului   XX! 

 Colonel dr. MIRCEA  DOGARU 

 http://istorie-adevarata. blogspot.com/2009/05/ 

http://istorie-adevarata/
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ESEU 
FORMARE. INFORMARE. 

MANIPULARE PRIN CUVÂNT. 

Pentru a comunica, omul are nevoie de cuvânt. Există și alte forme de relaționare care 

nu folosesc verbul însă pentru a le putea descifra ne ajutăm tot de elementele de bază ale 

limbajului. Despre puterea cuvântului ne vorbește Sfânta Scriptură încă de la primele versete. 

Vedem așadar forța formatoare a cuvintelor lui Dumnezeu care organizează materia fără formă. 

Din această putere a cuvântului – de formare -  apar și informațiile despre lume și despre întreaga 

creație. Pe baza formelor pline de sens și de Duh primul om primește o serie întreagă de 

informații, denumind toate vietățile. Aceasta o face însă plin de raționalitate inspirat nu numai 

formal ci și informal. Străbate din aceste prime noțiuni forța cuvântului divin ce pecetluiește 

limbajul uman de mai târziu. Puterea cuvântului trece de la Creator în creația Sa transformându-

se în limbaj coerent prin care oamenii își transmit unii altora gânduri, idei, sentimente, 

informații, se formează unii pe alții, o generație pe alta, se informează cu privire la unele 

cunoștințe. 

Ca și Cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele oamenilor au sau ar trebui să aibă un rol 

îndumnezeitor. Sprijinindu-ne pe limbaj ar trebui să ne promovăm unii pe alții în urcușul 

duhovnicesc. Putem aduce câteva exemple chiar din Sfânta Scriptură care arată clar acest lucru. 

Profetul Iona este trimis la niniviteni spre a-i informa cu privire la o iminentă distrugere venită 

din partea lui Dumnezeu. Intervine însă textul ebraic ce ne spune că Iona le-a grăit lor zicând. 

Folosirea celor două verbe sinonimice în limba ebraică este un clar indiciu că profetul Iona nu 

doar i-a informat ci le-a arătat și calea de salvare din această situație aparent fără ieșire: pocăința, 

felurile ei, practicarea ei, atitudinea corectă față de Yahweh, raportarea adecvată la semenii lor. 

este aproape o muncă de misionar dar care nu convertește ci doar rezolvă o problemă strict 

punctuală. În orice caz profetul Iona nu doar informează ci și formează pe niniviteni cu scopul de 

a fi plăcuți lui Yahweh. Dacă scopul lui Iona ar fi fost personal, izvorât din dorința de a ajunge 

pe tron, spre exemplu, formarea s-ar fi transformat în manipulare. Un alt exemplu vine chiar prin 

cuvintele Mântuitorului care a venit în lume pentru a aduce oamenilor viața. El a îndemnat de 

multe ori ca lumea să vină la El pentru că El este calea, adevărul și viața, a spus că stă la ușă și 

bate și că cine va voi îi va deschide. Ca Fiu al lui Dumnezeu Hristos nu dorește manipularea 

omului pentru că nu există în misiunea Lui ideea de a obține vreun beneficiu personal ci 

urmărind întotdeauna binele creației și salvarea acesteia. 

Numai că de multe ori pe firul urcușului duhovnicesc apar din partea semenilor noștri 

interese ce parazitează relațiile interumane – de obicei ele sunt de ordin personal. Atunci când 

„statornicim dreptatea noastră dreptății lui Dumnezeu” (Rom. 10,3) cu alte cuvinte atunci când 

interesele noastre sunt mai presus de interesele lui Dumnezeu cuvântul nu mai are rolul 

primordial de formare și informare ci capătă rol manipulator. Prin manipulare se înțelege 

determinarea cuiva să facă, să acționeze sau să creadă în ceva prin diferite mijloace în interes 

personal, al celui care manipulează. 
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Și aici putem desluși câteva exemple chiar în paginile Sfintei Scripturi. Cred că 

Ieroboam și Abesalom pot fi socotiți maeștri manipulării în Vechiul Testament. În Cartea II Regi 

ni se spune despre Abesalom (al cărui nume înseamnă „tată al păcii”) că „ Și se scula Abesalom 

dis de dimineață, se oprea la poartă lângă cale, și, când venea cineva la rege să se judece pentru 

vreo pricină, Abesalom îl chema la sine și îl întreba: Din ce cetate ești tu? Și când acesta îi 

răspundea: Robul tău este din cutare trib al lui Israel, atunci Abesalom îi zicea: Iată pricina ta 

este bună și dreaptă, dar la rege nu are cine să te asculte. Și mai zicea Abesalom: O , de m-ar 

pune pe mine judecător în țara aceasta, ar veni la mine oricine ar avea neînțelegeri și judecată și 

eu l-aș judeca drept. Și de se apropia cineva să i se închine, el își întindea mâna și-l îmbrățișa și-l 

săruta” (II Regi 15, 2-5). Intenția lui Abesalom este clară. El urmărește un beneficiu personal și 

nu propășirea poporului. Chiar dacă se pare că pentru o scurtă perioadă de timp manipulările lui 

Abesalom dau roade totuși Dumnezeu scurtează brutal viața lui, moarte care provoacă Regelui 

David plângere și tânguire transpuse în cel mai frumos și emoționant poem tragic din Primul 

Testament.  

Despre celălalt manipulator pus în discuție – Ieroboam, al cărui nume se tâlcuiește „ 

care luptă pentru popor” – putem spune că manipularea lui se naște pe fondul dorinței de a 

acapara tronul lui Roboam un rege care a nemulțumit pe popor, în special pe cei din regatul de 

nord. În acest scop Ieroboam manipulează religios, dându-le posibilitatea de a se închina unor 

idoli în regiunea Dan și Betel, ridicând ca loc de idolatrie Penuel (care înseamnă „ fața 

Domnului”). Aduce astfel atingere caracterului nevăzut Atotputernicului Yahweh. Din nou 

interesele sale sunt personale și meschine. Pentru a-și atinge scopul Ieroboam nesocotește pe 

Dumnezeu. Interesele lui sunt mai importante decât poruncile lui Dumnezeu.  

Am observat cum manipularea este până la urmă un păcat înrudit îndeaproape cu 

neascultarea de Dumnezeu, cu dorința de putere și de control al maselor.  

 Revenind în zilele noastre și observând maniera în care procedează astăzi cei ce 

manipulează putem extrage câteva principii comune de funcționare ale industriei manipulării. 

1. Divizarea, ruperea societății în facțiuni ireductibile și ireconciliabile. În mod evident, 

în societatea noastră și în toate zonele sociale – politic, mediatic, cultural, se petrece această 

divizare. 

Diferenta față de manipularea prin uniformizare este că, astfel, fiecare orientare își 

regăsește un corespondent, se regăsește reprezentată, însă nu într-o manieră care să-i asigure 

autonomia de gândire și de acțiune. Într-o societate guvernată prin manipularea divizivă, 

aderarea la o facțiune este similară, în cazurile extreme, spălării pe creier, în cazurile mai soft, 

gândirii de grup și îi anulează autonomia de gândire. În mod normal, a avea opinii diferite pe o 

temă este prilej de dezbateri și dispute productive, de cunoaștere mai aprofundată; în cazul 

manipulării prin diviziune, opinia diferită e prilej de conflict, de “război total”. 

2. Impunerea unor direcții-forță nechestionabile. În locul unui bine comun, avem, însă, 

direcții-forță. Sunt lucrurile nechestionabile, care au menirea de a anula dezbaterea și, astfel, de a 

anula potențiala influență pe care o pot avea diferite grupuri sociale. A avea direcții-forță 

înseamnă a obliga facțiunile care dețin puterea la un comportament previzibil și unidirectionat și, 
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de asemenea, a marginaliza grupurile care gândesc altfel. Marginalizarea survine aproape de la 

sine – așa cum, în comunism, să pui întrebări, chiar membru al Partidului sa fi fost, te trimitea la 

marginea societații sau la închisoare. Impunerea acestor direcții forță se face prin agenți care sunt 

implantați strategic la fiecare nivel, în fiecare zonă, în fiecare nișă posibilă a societații. Ei sunt 

puși acolo pentru a monopoliza zona, pentru a o confisca, pentru a impune direcțiile-forță 

menționate și pentru a întreține cadrul conflictual, pentru a detecta ”intrușii”, adică marginalii, 

cei nealiniați, neînregimentați, care nu se află în solda nimănui și care au naivitatea de a se 

exprima liber, și pentru a-i linșa, compromite, elimina simbolic sau real. Sunt acei câini de pază 

ai puterii. Sunt păzitorii putreziciunii, dar trebuie să pozeze în luptători pentru adevăr și în eroi ai 

dreptății. Ei se folosesc de mai multe tehnici de manipulare cum ar fi manipularea psihologică, 

cea lingvistică, gestuală, sau de format (așezarea în pagină, poziționarea titlului și a conținutului 

acestuia, folosirea în public a unor gesturi menite să impresioneze (politicienii în preajma 

alegerilor). 

3. Anatemizarea ”ereticilor”, arderea simbolică pe rug a păcătoșilor. ”Deviaționiștii” , 

cei care sunt alături dogmei de partid, de stat și de facțiune sunt supuși unui linșaj public menit  , 

dacă nu exterminării lor simbolice, măcar păstrării unui sâmbure de îndoială asupra motivației 

poziției acestora 

4. Manipularea stărilor de spirit și fidelizarea adepților. ”Acoperiții” desemnați cu 

sarcina de control al zonelor sociale își țin în priză adepții prin metode specifice de fidelizare și 

fanatizare. Adepților trebuie să li se reamintească permanent nevoia de ”iluminare”, de revelare 

a adevărului, care e deținut exclusiv de către agentul respectiv. Pe lângă acest lucru, adepților le 

este stimulată stima de sine prin crearea senzației că sunt în ”tabăra bună” sau, măcar, în 

”tabăra corectă”. Acest lucru conferă o senzație (falsă) de protecție și de sigurantă (a se vedea 

cazul Bivolaru sau al sectei AUM).  

Corelativ, alături de stima de sine livrată adepților se află și o poziție ”la intimidare” 

față de ”ceilalți”. Ceilalți sunt răi, proști, răuvoitori, demni de dispreț. Sunt obținute două 

obiective astfel: fidelii rămân în tabără chiar dacă încep să vadă că scârțâie câte ceva, că nu 

cadrează totul, însă, de frică, din conformism, nu pot să se rupă de ”sectă”, iar oponenții sunt 

intimidați de virulența atacului și ezită în a se mai manifesta.  Aici este și o latură pe care 

promotorii manipulării de acest tip nu au prevăzut-o și anume faptul că această atitudine a lor a 

dat naștere unei pleiade de martiri și mărturisitori ai credinței adevărate. 

 Acestea sunt câteva din principiile manipulării folosite în societatea de azi .Sunt 

practici de putere și de influențare, sunt metode de ocupare a unor zone sociale, a tuturor zonelor 

sociale, de la orice nivel al societații. De la vârfurile politice și culturale, trecând prin zona 

societății civile funcționează aceleași principii ale manipulării, care constau, pe scurt, în 

implantarea unor agenți acoperiți care au misiunea monopolizării reprezentărilor sociale și 

discursului specific zonei, a generării permanente a conflictului, a păzirii puterii astfel obținute 

de ”intrușii” care trebuie demonizați și puși pe liste negre. 

S-ar mai putea ridica acum o întrebare: cine poate fi manipulat și cine manipulează? 

Îndeobște este recunoscut faptul că omul cu o pregătire precară poate să fie influențat mai ușor 
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decât cel cu o pregătire, să zicem, medie sau peste medie pentru că se consideră că cel slab 

pregătit nu poate face prea multe corelări cognitive și „ajutat” de multe ori de o situație materială 

subțire devine mai ușor de atras de partea manipulatorului. Studiile de ultimă oră ale psihologilor 

arată că presupunerea suspomenită e cu totul falsă. Lucrurile stau exact invers; oamenii cu un 

nivel intelectual ridicat sunt cei mai ușor de manipulat pentru că ei reușesc să facă niște 

raționamente relativ complicate, sunt mai interesați de ceea ce se întâmplă și din această atenție 

axată pe detalii pierd de multe ori esențialul. Acesta din urmă este și ascuns de către cei ce 

manipulează. Împopoțonările psihologice, lingvistice, de imagine sau gestuale au tocmai acest 

rol de a acoperi esența sau scopul prezentării care e în totalitate fals și găunos, intrând în 

disonanță cu ceea ce pare a fi la prima vedere. Din cealaltă perspectivă manipulatorii sunt 

oameni de joasă speță, puțin cultivați dar cu un foarte bun și practic simț al orientării la fața 

locului. Ei nu se cramponează de temeiuri morale decât atunci când acestea servesc manipulării 

sau scopurilor urmărite. Înregimentarea lor în mașinăria care manipulează s-a făcut profitându-se 

de debusolarea lor situativă social și profesional.   

Ca instituții care manipulează s-au considerat dintotdeauna a fi mediul politic, mass 

media, aparatul funcționarilor publici și desigur biserica. Nu comentez pe nici unele (tocmai de 

frica manipulării) dar aș dori să fac o remarcă asupra bisericii. Părintele psihoterapeuților Albert 

Ellis – un luptător fervent împotriva a tot ce înseamnă biserică și ierarhie bisericească – 

considera în prima parte a vieții sale că biserica a manipulat prin dogmele sale masele de 

credincioși, limitând spațiul libertății și al creativității. Subiectul a fost incitant pentru susnumitul 

pentru că a scris atunci o serie de articole, studii, cărți anti eclesiale. Partea bună e că spre 

sfârșitul vieții a devenit unul dintre cei mai înfocați susținători ai dogmelor bisericii și un creștin 

practicant ajungând la concluzia că nu dogmele ci interpretările lor denaturează credința. Despre 

Biblie ajunsese să spună că este cartea care a făcut atât bine cât nu au reușit să facă toți 

psihoterapeuții la un loc. 

Ce poate face creștinul în fața unei astfel de situații? 

Viața omului și inima sa sunt un permanent câmp de luptă între bine și rău, între lumină 

și întuneric, între adevăr și minciună. Dumnezeu dorește să-l câștige pe om prin iubire și 

bunătate iar satana caută să-l robească prin viclenie și răutate. Aparent alegerea omului ar fi 

destul de ușoară, dar ce te faci când satana ia chip de înger al luminii (II Cor. 11,14) iar slujitorii 

săi  apostoli mincinoși și antihriști (II Cor 11,13 și I Ioan 2,18)?! Ce e de făcut când ei închid 

Împărăția lui Dumnezeu, nici ei nu intră și nici pe alții nu-I lasă să intre?!  

Un concept ebraic numit „tikkun olam” ar putea fi un răspuns . El se traduce prin 

„repararea lumii”. Cu alte cuvinte nu lumea îl repară pe om ci omul pe lume. Repararea pleacă 

de la fiecare din noi. Creștinul trebuie să se corecteze pe sine pentru ca prin el lumea să se 

convertească. Respingerea manipulărilor de tot felul este totuși și un dar al lui Dumnezeu. El 

poartă denumirea de darul deosebirii duhurilor. Ideea o regăsim la Sfântul Apostol Petru ( I Petru 

5, 7-8) când spune:„ Lăsați-I Lui toată grija voastră căci el are grijă de voi. Fiți treji, 

privegheați!” precum și la Sf Ioan (I Ioan 4,1) :„ …nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați 

duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume.” Mergând 
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pe aceeași linie Sf. Ioan Scărarul în Filocalia vol. IX îndeamnă la fructificarea gândirii sănătoase: 

„Dreapta socoteală este făclie în întuneric, întoarcere celor rătăciți și luminare celor cu vedere 

scurtă.  

Se știe că poporul român a fost și cred că încă mai este un popor creativ. Voi da acum 

un exemplu ilustrativ de român care a luptat împotriva sistemului politic corupt și manipulator. E 

vorba despre omul politic și economistul de răsunet mondial Mihai Manoilescu viețuitor al sec. 

XX care a scris multe cărți în limba germană, franceză lucrări cu caracter politic și economic. În 

lucrarea sa ,,Etica politică” el spunea:  

„Aproape niciodată nu se pune în mod curajos şi clar problema etică a mijloacelor. 

Zicătoarea curentă, mărturisită sau nemărturisită, este că scopul scuză mijloacele! Şi cum 

scopurile în politică sînt socotite întotdeauna legitime, dacă nu chiar sacre, de către aceia care le 

urmăresc, scrupulele nu vin să stăvilească elanul impetuos al oamenilor publici către idealul lor. 

De altfel – printr-o manipulare psihologică curentă – în politică orice instrument devine scop; 

partidul politic, care ar trebui să fie un mijloc pentru a realiza binele public, devine, pentru 

membrii săi, scopul însuşi al activităţii lor.“ (p. 69) 

„„...nimic nu e mai imoral decît consacrarea prin popularitate. Căci popularitatea este 

adesea răsplata acţiunilor moralmente inferioare ce urmăresc captarea demagogică a maselor.“ 

(p. 77). 

În ţară, după o carieră politică nefericită şi, din păcate, în multe privinţe, neinspirată, 

Manoilescu a cunoscut temniţa în 1927, ca pro-carlist, şi apoi, în anii ’40, ca pro-fascist. A sfârşit 

în groapa comună de la Sighet, în 1950. Viața lui și altor luptători antimanipulare se mulează pe 

spusa lui Labiș .„ Demnitatea se plătește cu un plus de suferință”. 

Preot  Mihai Ifrim, Parohia Sabasa 

 
 

 
IN MEMORIAM 

 

Dascăli nemțeni de altădată 

Profesorul Paul Scripcaru a avut onoranta idee de a comemora pe  dascălii de pe Valea 

Bistriței, trecuți în neființă. Ajunsă la a patra ediție, această întâlnire de suflet, desfășurată în 

acest an la Grințies, l-a avut invitat , printre alte personalități și pe prof. Mihăiță Peptanariu, 

absolvent și fost dascăl al liceului Borca. Profesorul Mihăiță Peptanariu l-a evocat pe învățător 

Constantin Maftei. La aceeași întâlnire s-a mai vorbit și de distinșii dascăli  Constantin 

Panțiru,familia doctorului Radu Manea, învățătorii Emilia și Toader Herghea, ctitorul de școală 

Dumitru Alexandrescu și ginerele său, învățător Pavel Pristavu. 



19 

Biblioteca din Nord 

 

MAFTEI I. CONSTANTIN 

Nașterea și 

copilăria. 

Așa cum atestă 

extrasul din registrul stării 

civile pentru născuți, 

Constantin Maftei s-a 

născut pe 22 martie 1924, 

în satul Poiana Teiului, 

comuna Călugăreni, 

județul Neamț, la orele 12 amiază. Copilul fiind de sex bărbătesc, i s-a dat prenumele Constantin, 

numele de familie fiind Maftei, fiu legitim al domnului Ion Vasile Maftei, de profesie comerciant 

și a doamnei Paraschiva, născută Gavriloae de douăzeci și patru ani, de profesie casnică. Nașterea 

a fost declarată de tatăl, având ca martori pe Neculai 

Tataru și pe Grigore Andronic.  

Prin certificatul de botez din 19 aprilie 1924, 

preotul Vasile Iosifescu, face cunoscut că la biserica 

Sf. Ierarh Nicolae din comuna Călugăreni, plasa 

Muntele, județul Neamț, s-a săvârșit botezul pruncului 

Constantin.  

Constantin copilăria și-o petrece în satul natal, 

unde urmează și clasele 

primare. Născut într-o zonă 

pitorească de pe Valea 

Bistriței, zonă care a dat 

numeroase personalități ale 

educației și nu numai, copilul 

Constantin crește într-o societate curată, cinstită și muncitoare. Are 

posibilitatea să cunoască toate activitățile gospodărești, dar și munca 

grea, periculoasă a bărbaților, la pădure și în special la plutărit, una din 

meseriile de bază a celor de pe Valea  Bistriței.  
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Așa cum este precizat în cartea lui Petrescu–Burloiu, ”PLUTARITU PE BISTRIȚA”, 

editată în 1948, comuna Călugăreni cu o populatie de 2.488 locuitori, avea 87 plutași, iar comuna 

vecină,  Bistricioara, avea 126 de plutași din 2.003 locuitori. Dacă ținem seama că numai bărbații 

participau la o asemenea îndeletnicire, putem spune că era un procent apreciabil pentru numărul 

plutașilor.  

Studii elementare și de învățători. 

Clasele elementare le urmează în satul natal. După terminarea claselor elementare, avem o 

adeverință din 1937, 19 august, care se eliberează pe numele Maftei I. Constantin, de către 

primarul comunei Călugăreni, Mihai Păvăleanu, necesară înscrierii acestuia la Școala Normală de 

Învățători din Piatra Neamț. Astfel, pe 21 august, tatăl 

său depune o cerere de înscriere pentru susținerea 

examenului de admitere în clasa a-I-a la Școala 

Normală de Băieți din Piatra Neamț.  

După admiterea la această școală, urmează 

cursurile pentru învățători, până în 1945, când<...în 

urma examenului de capacitate pentru învățător se 

dă absolventului Maftei I. Constantin al Școlii 

Normale de Învațători ”Gh. Asachi” din Piatra 

Neamț  Diploma de Capacitate de învățător...>cu 

mențiunea:< pentru a se bucura de toate drepturile 

acordate de legi și regulamente>. 

Diploma cu nr. 21/1945, este eliberată de 

Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor pe data de 

7.12.1946.  

Este interesant de cunoscut o parte din 

activitatea de elev din cadrul acestei școli, având 

norocul să dispunem de un ”Caiet pentru Practica 

Pedagogică”a tânarului Maftei Constantin de la 

începutul anului 1945, ultimul an de studiu la această școală. Din acest caiet, se observă deja 

talentul la desen. Apoi, remarcăm și prezentarea deosebită a ”tabloului profesorilor” și a colegilor 

de clasă, înconjurate de frunze de stejar, copac trainic și de rezistență – probabil asta a vrut să 

simbolizeze pentru tinerii care au urmat cursurile la această școală. Din tabloul profesorilor se 

poate vedea ce discipline aveau de studiat. Astfel, putem constata cât de temeinică era pregatirea 

unui viitor învățător. 
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Din activitatea depusă în învățământ și educație. 

Ca urmare a studiilor absolvite, în data de 1.09.1945, este angajat ca învățător, la Școala 

Elementară de 7 ani, din satul Poiana Teiului, comuna Călugăreni, județul Neamț, până la 

31.08.1949.  

În perioada 1.09.1952 - 31.08.1953, a 

funcționat ca profesor suplinitor la Școala Medie 

Mixtă Borca, așa cum reiese din adeverința, cu 

nr.286 din 12.12.1958, eliberată de Școala Medie 

Mixtă Borca. 

Din 1953, de la 1 septembrie, se va  transfera 

la Școala Generală din Grințieș, unde va fi 

angajat până la pensionare. 

În toată perioada cât a fost la această școală a 

dus o activitate intensă atât ca învățător, dar mai 

ales ca profesor suplinitor, predând discipline ca 

matematica, fizica, muzica, desenul. 

A participat cu elevii la olimpiade (pot face 

dovada, pentru că și eu am fost unul din aceștia), 

obținând rezultate meritorii. A condus uneori și 

corul de elevi a școlii, remarcându-se prin mari 

succese, obținând chiar primul loc pe regiunea 

Bacău. Cânta la mai multe instrumente, precum 

vioara, mandolina, muzicuța, fluierul.  

Învățătorul și profesorul Constantin Maftei 

se stinge din viațăîn 1997, pe 8 august, după o 

grea suferință. A fost înhumat în cimitirul din 

satul Grințieșul Mare. A lăsat în urmă numeroase 

serii de elevi, pe care le-a pregatit cu multă dăruire. A pregătit serii de clase primare, dar a predat 

și ca profesor, discipline precum matematica, fizica, desenul, muzica. A fost un cadru didactic cu 

o bună pregătire, cinstit și corect, respectuos șiîndrăgit. A lăsat în inimile noastre, a foștilor elevi, 

a celor care l-au cunoscut, o vie și frumoasă amintire. Un exemplu demn de urmat pentru 

generațiile prezente și viitoare.  

 

  8 iulie 2017.                                                                    Dr.Fiz. Mihaiță Peptanariu 
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CIVILIZAȚIE  

20 de reguli de respectat la masă 
Iată cele 20 de reguli pentru a fi o gazdă perfectă sau un musafir civilizat:  

 1. Când inviţi pe cineva la masă nu-i faci un serviciu. De aceea, trebuie să-i dai tot 

timpul impresia că te simţi onorat că a primit să petreacă un ceas sau două sub acoperişul 

dumitale. Expresia “a face cinste” (a plăti) e grosolănie. Cinste îţi face acela care acceptă.  

2. Nu te aşeza niciodată la masă înainte ca doamna gazdă să fi luat loc. Până atunci 

aşteaptă în dreptul locului care ţi-a fost indicat. Dacă nu ţi-a indicat locul, informează-te!  

3. Când te aşezi, aşază-ţi scaunul în aşa fel încât, răzimându-te de spetează, bustul să-ţi 

rămână perfect vertical. E oribil la vedere domnul care se află pe marginea scaunului.  

 4. Ţine-ţi coatele lipite.  Pentru a ţine  furculiţa şi cuţitul, mişcările antebraţului sunt 

suficiente. Dacă toți convivii ar ţine coatele pe masă lăsând la o parte latura estetică, pentru 

banchete ar trebui construite mese kilometrice, cu microfoane şi haut-parleur. 

 5. Du mâncarea la gură, nu gura la mâncare. Patrupedele se apleacă la nutreţ, e drept, dar 

n-au ce face.  

6. Nu sorbi supa, chiar dacă te-ai familiarizat cu zgomotul şi nu-l mai auzi. Dacă nu poți 

mânca prea fierbinte, aşteaptă puţin. Aşteptând însă, nu-ţi trece vremea suflând în farfurie sau 

vânturând lichidul cu lingura: fă conversaţie.  

7. Dacă cineva îţi pune întrebări când eşti cu gura plină, fă-l să aştepte.  

8. Nu duce paharul la gură înainte de a te fi şters (şerveţelul nu-i un ornament) şi cu atât 

mai puţin dacă n-ai terminat mestecarea. Urmele de alimente pe pahar sunt dezgustătoare. 

 9. Nu introduce cuţitul în peşte (afară de cazul că ţi s-a pus tacâm special), nici în 

tocătură. În ambele cazuri furculiţa şi o bucăţică de pâine sunt suficiente.  

10. Nu tăia coaja oului cu cuţitul. Urmele lăsate strică apetitul celorlalţi. Serveşte-te de 

linguriţa cu care ai să mănânci oul. Brânza, după ce o tai, o aşezi pe pâine şi-o duci la gură!  

11. În nici o împrejurare şi sub nici un motiv nu băga cuţitul în gură: e fioros!  

12. În afară de pâine, crenvurşti, sparanghel, prune, ridichi de lună şi încă vreo câteva 

alimente care se bucură de privilegii, nu mânca nimic cu mâna. A decupa o pasăre sau a curăţi un 

fruct se învaţă într-o singură şedinţă . 

      13. Dacă sticla de vin e pe masă, ai grijă ca paharul vecinei din stânga să fie întotdeauna plin.  

14. Imediat ce amfitrioana s-a pregătit să părăsească masa, ridică-te, având grijă să faci 

loc vecinei.  

15. Dacă nu eşti foarte intim într-o casă, nu cere voie să fumezi imediat ce s-a terminat 

masa. Dacă alţii mai în vârstă nu şi-au aprins ţigările, rabdă!  

16. Nu cere untdelemn când se serveşte unt topit, şi nici unt topit când se serveşte 

untdelemn. Poate că lipseşte.  

17. Dacă nu poţi rezista nevoii de a te scobi în dinţi, nu-ţi fă paravan din mână: e 

ostentativ şi neelegant. 

 18. Când se oferă şi ceai, pune întâi linguriţa pe farfurie şi pe urmă du ceaşca la gură. 

 19. E bine să mulţumeşti gazdei la plecare pentru clipele pe care le-ai petrecut în casa ei. 

20. Comportă-te, când eşti singur la masă, ca şi cum te-ai comporta la un dineu de gală."  

Prof. pensionar Maria Lungu 
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        PAGINA CELOR MICI 

Rubrică realizată de înv. Gladiola Bondar 

 

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic 
       Sofia Drugă, Casiana Ruscanu, clasa I 

 

Săptămâna Mondială a Spațiului se sărbătorește în fiecare an, fiind cel mai mare 

eveniment public din lume. Tema din acest an a fostExplorând Noi Lumi în Spațiu. Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat în 1999 că Săptămâna Mondială a Spațiului 

va avea loc în fiecare an în aceeași perioadă: 4 – 10 octombrie, aceste date marcând două 

evenimente: 4 octombrie 1957 — lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, deschizând 

astfel calea spre explorarea spaţiului şi 10 octombrie 1967 — Semnarea Tratatului privind 

principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a 

spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a celorlalte corpuri cerești. 

(http://www2.rosa.ro/index.php/ro/) 

 

 
                    Emanuela Florescu                                               Casiana Ruscanu                                       Marta Budăi 

 

 
                          Alexia Cîrjă                                                   Acordarea de Diplome de participare la activitate. 
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Elevii clasei I s-au înscris la acest eveniment și au realizat colaje, desene, picturi – 

Universul, prin ochi de copii; au vizionat filmulețe despre Sistemul Solar, primii astronauți, 

Stația Spațială Internațională. 

 

 
 

 
 

Școala noastră pe harta evenimentelor organizate în lume (peste 1000). 
World Space Week Event Map 

 
 

 

Elevii clasei I au primit Diplome de participare la activitatea Universul, prin ochi de copii. 
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RELIGIE 
La 500 de ani de la Reformă, rănile Europei scindate religios s-au cicatrizat 

Este cunoscută funcția taumaturgică, de decantare lucidă sau de așezare apolinică, pe care 

timpul a dovedit-o întotdeauna asupra ideilor ardent contradictorii, stărilor de fapt și conflictelor. 

Pare a fi, după ultimele studii, și cazul europenilor când vine vorba de probleme ale ethosului 

național religios sau ale variațiilor endemice de cult creștin. „Pew Research Center” 

concluzionează că diferențele de percepție asupra fenomenului religios, în cazul europenilor din 

Vest, s-au redus la un nivel care ar fi șocat întreaga lume în trecut. 

Reforma protestantă a reprezentat o mișcare de secol XVI, inițiată de Martin Luther. Acesta 

e un aspru critic al indulgențelor papale, cunoscute ca documente de acces facil în Împărăția 

veșnică, în schimbul unei bunăvoințe pecuniare din partea credincioșilor. Prin acțiunile sale și-a 

propus revenirea la puritatea, simplitatea și formele primare ale Bisericii din perioada primelor 

secole, considerând redempțiunea drept o lucrare directă între Dumnezeu și om, fără medierea 

eclezială a unui sistem de slujitori învestiți cu așa-numitul har dumnezeiesc. 

Epifenomenul acestei ruperi a fost o perioadă prelungă de războaie și conflicte aparent 

ireconciliabile la vremea lor, astăzi însă aproape efasate. Catolicii și protestanții moderni par a 

considera că au mai multe puncte de similitudine decât de disparitate și că ar trebui să se accepte 

unii pe alții ca frați. În deceniile și mai ales anii precedenți, dialogul a prevalat, se pare, relațiile 

dintre cultele creștine, evacuând pe cât posibil conflictul ardent dintre sudici și nordici în Europa 

Occidentală. Papa Francisc, ales în 2013 cap al Bisericii Catolice, s-a arătat un susținător al 

acestui tip de comunicare și înțelegere dincolo de denominația religioasă.  

Protestanții sunt o majoritate în 5 țări europene, în timp ce catolicii dețin supremația 

statistică în 9 dintre ele. În toate aceste țări însă, un număr mic de catolici sau protestanți se roagă 

zilnic, participă săptămânal la ceremonii sau consideră că religia e o constantă importantă ori 

definitorie pentru viața lor. 58 de procente din masa de protestanți și jumătate dintre catolicii din 

Europa de Vest, fondată cultural, într-o poporție covârșitoare, în paradigmă creștină, consideră 

cele două religii mai degrabă similare decât distincte. 9 din 10 catolici și protestanți, confirmă 

studiile, ar accepta ca membri ai altor tradiții se pot numi frați spirituali cu aceștia. Germania 

pare cea mai tolerantă țară, fiind perfect înscrisă în brandul global al acceptării și deschiderii la 

diversitate de orice factură, cu 98 la sută dintre credincioșii protestanți sau catolici declarând că 

ar accepta în familiile lor persoane de alt cult. 

Studiul a confirmat și o reconciliere la nivelul unui diferend teologal privind mântuirea, 

privită de Luther ca un act exclusiv de credință, iar de tradiția catolică drept un mecanism mai 

complex, incluzând și grația divină și faptele credincioșilor. Ideea contemporană susținută de 

catolici, dar și de protestanți în chestiunea salvării eterne e aceea că și faptele bune, dar și 

credința sunt necesare pentru actul redempțiunii. Excepția statistică vine din partea Norvegiei, 

unde peste jumătate din protestanți consideră că mântuirea e apanajul particular al credinței, nu 

știu dacă dintr-un conservatorism manifestat față de idele luterane ori dintr-un laxism al 

civilizației modernității, obișnuită cu scurtăturile. 

Dacă ne întrebăm care ar putea fi cauzele acestei evanecențe a tensiunii, resorturile unui duh 

al înțelegerii și păcii, baza profundă a refacerii coeziunii între țări măcinate de război timp sute 

de ani, putem spune că nu neapărat o trezire spontană, o conștientizare bruscă și eficientă a 
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raporturilor religioase dintre culte ori alte astfel de subtile mecanisme ar fi neapărat baza 

cicatrizării rănilor. Mai degrabă, aș tinde să cred că secularizarea, globalizarea și pierderea 

identități religioase la nivel macro în societățile europene fac ca problema disensiunilor 

religioase să devină una izolată și, în orice caz, deloc susceptibilă de a mai anima spiritele, într-o 

eră în care metafizicul și imaterialul nu mai sunt nici pe departe, teoretic cel puțin, preocupări de 

top ori probleme stringente. Cotidianul este confiscat de altceva decât răcoarea serii din Grădina 

Edenului.  

Nu m-aș avânta, cu toate acestea, spre concluzii apocaliptice, apologetice, nici spre o liniște 

exagerată și inertă, astfel încât evit să cataloghez tranșant această mișcare spre unitate din cele 

două biserici occidentale, ea nefiind în sine o problemă care să se poată cadastra inginerește. Voi 

afirma doar că reconcilierea, dialogul și acceptarea sunt pentru mine o bucurie discretă, un surâs 

calm, un resort de liniște interioară, un prilej de speranță într-un orizont dezesperant.  

Lucian Iliescu, Student Facultatea de Istorie – Filosofie Cluj 

 

 

  NOI DESPRE NOI 
SummerIS, visul oricărui licean 

  Ce adolescent de 16-18 ani nu și-ar dori să guste timp de 10 zile viața de student? 

Pe lângă cursurile și workshop-urile, profesorii si clădirile noi, SummerIS oferă o simulare 

completă a acestei vieți, incluzând și partea din afara universității. Căminul, mâncatul la cantină 

și viața de noapte reprezintă lucruri esențiale în viața unui student.  

             Printre cele mai interesante și plăcute activități au fost treasure hunt-ul, "botezul" si 

balul SummerIS. Zilele începeau într-un mod obositor, dupa nopți nedormite fiind nevoiți să 

participăm la cursuri pentru a putea "absolvi examenul" din ultima zi. Masa la cantină era cea 

mai mare provocare, transformându-se intr-o adevarată luptă pentru supraviețuire, deoarece ccu 

ieșiri recreaționale. În unele seri se formau grupuri în care se cânta la chitară în curtea căminului 

sau în parcul apropiat, la "Balenă", iar în alte seri se organizau petreceri tematice în diferite 

localuri. 

Recomandam oricărui elev de clasa a 10-a sau a 11-a această experiența deoarece este unică și va 

avea un mare impact asupra voastră. De la școala noastră au participat elevii: Loghin Daria, 

Bordianu Teodora, Fedeleş Paula, Loghin Adelina, Crețu Roxana, Onu Ovidiu, Ciubotaru 

Narcis, Rusu Cristiana. 

Bordianu Teodora, Loghin Daria clasa a X-a A 
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