


Lumini nordice 

Spirit sălbatic 

Univers marin 

Florală 

DANIELA BOŢOGAN— pasiunea culorii 



A P E I R O N 

Revistă semestrială 
ISSN online 2457-9289 
                  L 2457-9289 
Colectivul de redacţie: 
SGR Daniela Boţogan 
Redactori 
Maria Petrescu 
Raluca Penciu 
Adriana Pantazi 
Coordonator  
Prof. Aurelian Ene 
Consultant literar 
Prof. Dan Munteanu 
Informatician 
Prof. Eugenia Boboc 

 

Grafica coperta Călin Piteş 
Fotografia Oana Claudia Ene 



C U P R I N S 
 

LA MASA VERDE. România a căzut de pe hartă, iar asta nu e asumat de  

către nimeni  .....………………………………………………………………… pag. 3  

OAMENI ŞI LOCURI. O filă din istoria Colegiului Naţional ‘’Matei Basarab’’ 

Colecţia muzeală ……………………………………………………………….. pag. 6 

OAMENI ŞI LOCURI. Jurnal de călătorie pe transfăgărăşan ....…………... pag. 10 

OAMENI ŞI LOCURI.  Busola călătorului ..………………………….……… pag. 12 

CUTIA CU AMINTIRI. Războiul te îmbătrâneşte diferit ...…………………. pag. 15 

CUTIA CU AMINTIRI. Nici pe aici nu se trece! ...…………………..……….. pag. 16 

NIHIL SINE DEO. Familia tradiţională vs. Familia modernă ...…….……… pag. 18 

COGITO ERGO SUM. Carpe diem ...………………………………………… pag.21 

CALEA CĂTRE NOI ÎNŞINE. Legile fundamentale ale imbecilității umane pag. 22  

D`ALE BUCUREŞTIULUI.  O Renaştere românească-stilul brâncovenesc ... pag. 23 

D`ALE BUCUREŞTENILOR. Să-ţi trăiască franţuzoaica! …….……………. pag. 27 

PORTRETE. Doamna Elina, sotia voievodului Matei Basarab ……………… pag. 30 

ARS LONGA … Poezii …………………………...……………………………... pag. 32 

CLASSIC CARS.  Ma numesc Camaro! Chevrolet Camaro! …….…………... pag. 33  

Vocea mării. Pictură Daniela Boţogan 



3 
 

La masa verde 

“România a căzut de pe 

hartă, iar asta nu e asumat 

de către nimeni” 

Nu am fructificat aproape deloc – dincolo de anumite avantaje economice – faptul de a fi 

membru UE și NATO în această regiune. 

România a ajuns într-o criză internă fără precedent din perspectiva spiralei violenței interne 

și care îi consumă energiile, o deprofesionalizează, îi anulează orice proiect și face ca nicio linie 

roșie sau consens naționale să nu mai fie posibile. 

O spune analistul politic Dan Dungaciu, director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii 

Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române.  

Interviul cu Dan Dungaciu face parte din proiectul Românii în anul Centenarului, un proiect 

Jurnalul şi Antena 3. 

 

Reporter- Vi se pare că, în ultimul an, România a evoluat în bine, în rău, sau a rămas la fel? De ce? 

Dan Dungaciu: - Sunt două abordări, una care ține de realități, alta de percepții. În prima dintre ele, 

România arată mai bine din afară decât din interior. Respectiv, avantajele și valențele ei, chiar și 

succesele, sunt mai vizibile când te distanțezi de România. În ultimii 10 ani este evident că au existat 

și evoluții pozitive, dincolo de cele economice, în primul rând o anumită consistență strategică a 

României, care înseamnă că țara nu își schimbă nici vectorul, nici orientarea în funcție de cine vine 

la putere. 

La nivel de percepție internă și externă, România arată jalnic. Iar percepțiile creează realități, 

deci acțiuni politice ale României sau față de România. 

“Românii nu își apreciează țara, nu îi mai învață istoria, iar de aici până la decuplare totală, 

fizică sau mentală, nu e decât un pas. Şi politicienii fac tot posibilul ca țara să arate prost” 

România a ajuns într-o criză internă fără precedent din perspectiva spiralei violenței interne și 

care îi consumă energiile, o deprofesionalizează, îi anulează orice proiect și face ca nicio linie roșie 

sau consens naționale să nu mai fie posibile. Respectiv, cât poți împinge un conflict intern la nivel de 

profunzime - unde ajungi cu dislocările, la ce niveluri -, dar și ca geografie fizică sau politică. 

R.- Dar în ultimii 10 ani, cum a evoluat România? De ce? 

D.D. - Nu și-a fructificat aproape deloc – dincolo de anumite avantaje economice – faptul de a fi 

membru UE și NATO în această regiune. Vom fi estul vestului pentru o generaţie, extinderea spre est 

a frontierei euro-atlantice s-a oprit. România trebuie să-şi asume asta, cu tot ce înseamnă asta. 

Frontiera nu se mai duce spre est, doar va modela spaţii. Dacă îţi asumi această poziționare, trebuie 

să ți-o asumi pe toate palierele: militar, economic, politic, cultural - export de valori europene -, 

identitar - vecinătatea cu R. Moldova etc. Unul este proiectul unui stat din central Europei, altul este 

cel al unui stat de frontieră. 

R.- Ce merge bine în România? 

D.D.- Evoluții circumstanțiale, punctuale. România e relativ mare și relativ bogată, de aceea deseori 

merge pe pilot automat. Plus faptul că România nu are evoluții interne capabile să îi schimbe/modifice 

traiectoria sau evoluția euroatlantică. România nu este un stat sfâșiat între opțiuni divergente, precum 

Turcia, Ucraina, Republica Moldova etc. 

R.- Ce merge rău în România? 

D.D.- Orice abordare care presupune un proiect asumant pe o perioadă mai lungă, că e vorba despre 

construcții de autostrăzi, până la proiecția în regiune a României ca actor fundamental în zona 

Balcanilor de Vest sau la Marea Neagră. 

R.- Care credeți că este principala cauză a menținerii decalajului de dezvoltare dintre România și 

alte state din UE? 
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D.D.- Pe fond, diferența este una structurală. Teoriile convergenței la nivel european sunt naivități 

din punctul acesta de vedere. 

Ceea ce României i-a lipsit, mai ales după aderarea la UE, a fost proiectul. Cum, unde și în ce 

fel îţi construiești proiecția strategic, în exterior și interior. De aici, și o incapacitate de a reduce, 

măcar precum Polonia sau Ungaria, o serie de decalaje. 

Statele pe care le-am menționat au avut un proiect și determinare să îl implementeze. Au avut 

și alt tip de asumare din partea Vestului, e drept (Mitteleuropa). Dar asta nu scuză lipsa proiectului 

românesc de după aderarea la UE și NATO. 

R.- Care este personalitatea care influențează cel mai mult evoluția României în prezent? De ce 

aceasta și prin ce/cum anume? 

 

D.D.- Personalitățile sunt cele care se văd pe scenă, acea 1/10 

din aisberg. Problema este a restului de 9/10. Ce influențează 

cel mai mult România în acest moment este spirala violenței 

și lipsa de final previzibil al unei bătălii politice care a depășit 

de mult granițele unei confruntări politice „normale”. 

R.- Care este cea mai mare amenințare care ar putea 

influența evoluția României în următorul an? De ce spuneți 

asta? 

D.D.- Minoratul. Riscul de a rămâne un stat minor. Atât timp 

cât România gândește minor, va rămâne o țară minoră. 

Măcinată de bătălii interne și de o politică minoră - spațiul 

politic românesc este unul care mai degrabă refuză invitațiile 

decât să le trimită! 

România nu își poate asuma, practic, niciun proiect. Proiect 

înseamnă că exisă un minimal numitor comun, de la care se poate pleca și pe baza căruia se poate 

construi. 

România neconectată. România a căzut de pe hartă, iar asta nu e asumat de către nimeni. Nu 

vorbim despre urgenţa reconectării Bucureştiului la marile infrastructuri europene rutiere şi de 

transport, pentru că ne ocolesc toate, de la Nord la Sud sau de la Est la Vest. 

Hub-ul european al Estului este Ungaria, şi aici este esenţa agendei regionale a Budapestei şi, pe cale 

de consecinţă, a atitudinii faţă de România. Avem în faţă fundamentul proiectului politic regional 

maghiar care măsoară, în oglindă, lipsa unui proiect coerent al Bucureştiului. 

“Lipsa infrastructurii care să lege provinciile românești – chestiune cu care a început Ion 

I.C. Brătianu! – este o veritabilă amenințare de securitate națională”. 

Decalajele se vor adânci în lipsa infrastructurii, pentru că dezvoltarea economică vine și pe 

autostrăzi. Decalajele vor accentua migrația internă și externă, în detrimentul demografiei care, de 

zeci de ani, lucrează în defavoarea Românei. 

România este o țară înconjurată de români. Problema demografică și lipsa de abordare sistemică 

arată și măsoară incapacitatea instituțională a României de azi. Bucureștiul are la dispoziție, spre 

deosebire de majoritatea statelor europene, o centură de populație românească, parțial bine calificată, 

care trebuie cooptată, dacă nu absorbită, în piața muncii, și nu numai, a României. E nevoie de 

facilități pentru românii din Republica Moldova, Serbia sau Ucraina să vină la muncă în România. În 

lipsa acestei intervenții, România va continua să sufere demografic, cu efecte majore sociale și 

economice.  

R.- Cine credeți că ar putea schimba în bine evoluția țării noastre în viitorul apropiat? De ce 

acesta/aceasta și cum anume? 

D.D.- Intersectia dintre un proiect național asumat și persoana/partidul capabil să şi-l assume. 

R.- În care țări aveți cea mai mare încredere? (primele cinci) Ce anume la aceste țări vă inspiră 

încredere? 

D.D.- Nu e vorba de încredere, ci de asumarea, raţională şi rece, a unor parteneriate 

punctuale/generale. Doar pe ele se construiește încrederea. Nicio țară din lumea asta nu are nici 
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prieteni, nici dușmani permanenți – are doar interese permanente. În funcție de aceste considerente, 

și nu în afara acestor precizări, pot fi nominalizate: SUA, Germania, Polonia, Marea Britanie. 

R.- În care țări aveți cea mai puțină încredere?Ce anume vă inspiră neîncredere la aceste țări? 

D.D.- Ungaria, Federația Rusă, Republica Moldova, Turcia, Ucraina. 

R.- Care este valoarea care 

definește România în prezent? 

Dar valoarea care lipseşte cel 

mai mult în societatea 

românească la acest moment? 

D.D.- Proiectul lipsei de 

proiect. Patriotismul luminat. 

R.- Caseta  De la 1 la 5 (1 = 

foarte rar, 5 = foarte frecvent), 

cât de frecvent credeți că sunt 

încălcate în prezent în 

România următoarele valori? 

 

 

D.D.- Promovarea competenței 4 

D.D.- Respectul față de adevăr 4 

D.D.- Angajamentul față de valorile naționale 5 

D.D.- Libertatea de exprimare 3 

D.D.- Încrederea în instituții 5 

D.D.- Sancționarea corectă a ilegalităților 3 

R.- Cum apreciați pe o scală de la 1 la 5 (1 foarte proastă, 5 foarte bună) calitatea clasei politice 

care a decis soarta României în ultimii 10 ani? Principalul defect/Principala calitate? 

Nota 2. 

Principalul defect: lipsa de proiect asumat patriotic și profesionist. Principala calitate: faptul că 

România are consistența strategică pe care, din păcate, nu a reușit să o fructifice. 

R.- Care este greşeala cea mai mare a clasei politice din ultimii 10 ani? 

D.D.- Lipsa proiectului după aderarea la UE și NATO. Lipsa proiectului a generat ambiguități morale, 

lipsă de repere, haos, prevalența proiectelor personale (de partid), în defavoarea celor comunitare 

(naționale). 

Energiile românești nu au fost canalizate spre nicio performanță notabilă, nici în interior, nici 

în exterior. Nu avem niciun senator de origine română în SUA, nu ne-am unit cu Basarabia, nu contăm 

economic în Balcani, investițiile americane sunt mult sub cele din Ungaria, nu avem „campioni 

naționali” în economie, Ungaria este peste România ca și conexiuni strategice ale infrastructurii, 

europenii nu ne percep nici măcar ca și elevul disciplinat (chiar dacă mai prostuţ și mai sărac) al UE 

din regiune, nu influențăm aproape nimic în jurul nostru, deși avem cel mai mare PIB. 

R.- Ce urare ați face României pentru 2018? 

D.D.- 2018 nu este numai despre trecut. Sau este despre trecut într-un anumit fel. Privirea 

retrospectivă nu este paseistă şi nici măcar nostalgică. Este doar oglinda pusă în faţa contemporanilor 

pentru ca aceştia să se vadă mai bine şi să îşi măsoare, mai adecvat, performanţele sau eșecurile.    

Trecutul devine spaţiu de responsabilizare a prezentului, iar figurile ilustre ale momentelor astrale de 

acum 100 de ani devin veritabili inovatori morali. În raport cu EI, va trebui să ne definim NOI. De 

aici, importanța crucială a asumării Centenarului. Căci nu e vorba despre trecut, ci despre prezent, 

despre ceea ce suntem în comparație cu ceea ce am fost, despre ceea ce am fi putut să fim, dar nu am 

fost în stare. Tăcerea asupra lui 1918 nu măsoară în niciun caz irelevanţa evenimentelor de acum un 

veac, ci lipsa de anvergură a elitelor, politice sau nu, de azi. 

Centenarul va trebui să aibă, în primul rând, o funcție curativă. 

 

Sursa: http://jurnalul.ro/special-jurnalul/interviuri 
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Oameni şi locuri       Cele mai bune lucruri în Viata sunt:  

                                                      Oamenii pe care îi iubim, 

                                                      Locurile pe care le-am vazut si 

                                                      Amintirile pe care le-am adunat  
 

O fila din istoria Colegiului National ‘’Matei Basarab’’ 
Colectia muzeala 

Fondul muzeistic  aflat în colecțiile Colegiului Național “Matei Basarab”, s-a constituit în 

decursul vremii, prin donații de la foștii profesori ai liceului dar  și de la personalități din București, 

legate de instituția de învățământ. Reține atenția în mod deosebit, Gh. I. Ionescu-Gion (1857-1904) 

licențiat în istorie și limbi moderne, doctor în litere și filosofie, redactor la ziarul “Românul” în perioada 

1884-1891, istoric și memorialist, istoriograf al Bucureștilor, profesor de limba franceză la liceul “Matei 

Basarab” la finele secolului al XIX-lea. Gheorghe I. Ionescu-Gion a donat școlii cea mai mare parte a 

fondului de carte, ce alcătuise biblioteca personală.  

 Enache Ionescu (1879-1937) absolvent al Facultății de 

Litere specialitatea filosofie și istorie, în anul 1904, a urmat 

studii filosofico-pedagogice, estetice și istorice la Universitățile 

din Jena și Leipzig, fost inspector general al învățământului 

secundar în perioada 1926-1931 și profesor de limba română și 

istorie al Marelui Voievod Mihai în anul 1932. Profesor de 

filosofie și istorie la liceul “Matei Basarab” în perioada 

interbelică, Enache Ionescu a pus bazele societății “Amicii 

trecutului nostru istoric” constituită cu elevii și absolvenții 

liceului și a lăsat școlii o valoroasă colecție muzeală. 

Colectia liceului, având o vechime de peste un secol, 

se compune din: piese numismatice-peste 2000 de monede de 

patrimoniu, medalii, plachete și decorații; ceramică-amfore 

grecești și de factură romană, vase mici și figurine tip Tanagra 

executate cu mare finețe în atelierele Greciei centrale, obiecte 

dacice, daco-romane și românești medievale; fotografii și 

albume, textile, porțelanuri realizate în manufacturile din 

Londra, Paris, Petersburg şi Viena; carte veche, bijuterii, 

instrumente muzicale și de scris, obiecte de cult-candele, 

sfeșnice, obiecte liturgice precum și obiecte cu specific 

tradițional românesc; busturi - Matei Basarab, Enache Ionescu, 

Mitriță Constantinescu, Voltaire, Mirabeau.  

Bustul profesorului Enache 

Ionescu.  

Foto Aurelian Ene 
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Istoria organizarii muzeului școlii, evidențiază diversele etape parcurse pentru punerea în 

valoare a fondului muzeistic, de la expunerea parțială a colecțiilor cu prilejul unor evenimente deosebite 

din viața liceului, precum aniversarea a 125 de ani de la prima atestare documentară a liceului în anul 

1985, până la organizarea exponatelor potrivit principiilor de întreținere și restaurare a obiectelor de 

muzeu. 

 

Una dintre problemele pe 

care le ridică existența unui 

muzeu o constituie conservarea 

integrității fizice a obiectelor 

din patrimoniul muzeal. 

Obiectul de muzeu, acolo unde 

este plasat în săli sau în 

depozite se află în permanență 

într-un mediu ambiant 

(temperatură, umiditate, lumină, 

ventilație) și sub influența 

agenților biologici. Aceste 

aspect, privind asigurarea 

condițiilor de microclimat și a 

regimului de lumină, au stat la 

baza expunerii colecțiilor 

colegiului în spațiul generos 

alocat în cadrul complexului de clădiri ale liceului. 

O categorie de obiecte, prezente în colecția școlii, valoroase ca mărturii istorice sau realizare 

artistică, o constituie manuscrisele și tipăriturile. Având ca suport de scris materiale de natură vegetală 

pe bază de celuloză (hârtie) sau animală (pergament, piele, mătase) și o rezistență scăzută la solicitările 

mediului ambiant ele pot fi afectate de condițiile de mediu neadecvat, prin acțiunea agenților biologici, 

prin mânuire sau chiar prin restaurare. Organizarea expoziției a impus, pe de altă parte, cooperarea cu 

specialiști în rezolvarea problemelor de conservare în scopul protejării patrimoniului expus. 

Restaurarea  pieselor de patrimoniu deteriorate, desfășurată între anii 2003-2016, prin 

contribuția profesioniștilor de la Muzeul de Istorie al Municipiului București, cu finanțare din fondurile 

Interior din punctul muzeal 

al Colegiul National „Matei Basarab”. Foto Aurelian Ene 
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Asociației „Părinți-Profesori” din colegiu, a oferit ocazia pătrunderii în rețeaua laboratoarelor de 

restaurare, precum și în tainele universului fabulous al restauratorilor. Remarcăm în acest demers, 

măiestria executării operațiunilor de restaurare de către: Paula Erhan și Nicolae Catrina - tablouri și 

icoane; dr. Rodica Antonescu - fotografii și textile; dr. Petronela Fotea și Mihaela Ciobanu - ceramică: 

vas ceramic ornamental (2013), amforă mică din perioada romană și vas ceramic cu picior din aceeași 

perioadă, amforă cu decor incizat pe o parte a burții (2014), două amfore înscrise în tipologia vaselor 

din perioada romană (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portelan cu chipul regelui Carol I. 

Foto Aurelian Ene 

Vas chinezesc. 

Foto Aurelian Ene 

Obiecte tradiţionale. Foto Aurelian Ene 
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Proiectul de organizare  a punctului muzeal al Colegiului Național “Matei Basarab”  a 

căpătat contur și mai apoi împlinire, cu sprijinul unor instituții din capitală și din țară precum: Muzeul 

Național de Istorie a României, Muzeul de Istorie al Municipiului București, Uniunea Artiștilor plastici, 

S.C. Madvem, SRL Buzău. 

Redeschis la 16 noiembrie 2010, ziua Sfântului Matei, patronul spiritual al școlii, cu prilejul 

aniversării a 150 de ani de atestare documentară, muzeul colegiului cu regim interior de vizitare este 

destinat îndeosebi tinerilor, înscriși în proiectul care se derulează din același an, intitulat semnificativ 

“Un muzeu pentru elevi”. 

 

Aurelia Mihaela Coldea 
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Oameni şi locuri                         
 

 

 

Jurnal de calatorie pe Transfagarasan 

Iubesc muntele. 

Poate că mă simt atât de atașată de el pentru că am copilărit într-o astfel de zonă, în Bacău mai 

exact, înconjurată de aer curat și de simplitatea unei naturi neexploatate încă. Tocmai pentru simpatia 

pe care o simt față de zona muntoasă, încerc să reproduc în creațiile mele sublimul oferit de acesta, 

măreția lui de nepătruns . Totuși, nu este întotdeauna facil să surprinzi așa ceva într-o pictură. În acest 

caz apelez la fotografie, o altă pasiune a mea. Cu puțin noroc, am reușit să ,,capturezˮ un colț din 

paradis, consider eu, aflat la înălțimi 

considerabile-vestitul drum, Transfăgărășan. 

Nu cred că exagerez cu nimic când spun că 

frumusețea acestui loc nu poate fi descrisă în 

cuvinte. Eu am să încerc, pe cât posibil, să mă 

strecor în aventura cuvintelor și să descriu 

acest loc minunat, vizitat de nenumărate ori de 

mine și pe care sper că îl veți găsi și voi la fel 

de înălțător. 

Trecând de Curtea de Argeș, un alt loc 

drag mie, dar și de barajul Vidraru, pătrundem 

într-un drum de poveste. Vara, 

Transfăgărășanul este o oază de relaxare mai 

răcoroasă decât atmosfera sufocantă a 

Bucureștiului, aflat în plină caniculă 

devastatoare.  

Toamna, când vremea este încă destul 

de blândă, sus, la Bâlea Lac, s-ar putea să dați 

cu nasul de zăpadă. Mai mult de atât, chiar și 

primăvara, când drumul nu este oficial deschis 

(acest lucru întâmplându-se în jurul lunii 

iunie), zăpada vă întâmpină pe la jumătatea 

drumului spre  lac. Acest contrast este îmbietor 

totuși; traversezi o țară, iar în plină căldură, 

când tot ce îți dorești este puțină răcoare, aerul 

curat de pe Transfăgărășan te transportă într-o 

altă lume. De obicei, plec împreună cu familia 

mea dis-de-dimimeață spre munte, neavând un 

plan exact pentru unde ar trebui să ,,aterizămˮ, 

iar, gândindu-mă că de dimineață eram în casă, 

apoi, ceva mai târziu, mă aflu la o asemenea 

Cele mai bune lucruri în Viata sunt:  

Oamenii pe care îi iubim, 

Locurile pe care le-am vazut si 
Amintirile pe care le-am adunat  
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înalțime montană, înconjurată de verdeață, apă, nori, care parcă ar fi coborât special pentru noi din 

marele cer, chiar îmi pare că am dispărut într-o lume diferită, mai pură, mai lipsită de griji.  

      Uneori mă simt copleșită de ceea ce muntele are să-mi ofere. În acele momente, mă gândesc 

la dimensiunea noastră, a oamenilor, extrem de mică în comparație cu natura cu care deseori ne 

identificăm. Suntem atăt de preocupați de propriile noastre griji, încât uităm cu desăvârșire de 

frumusețea cu care ne putem înconjura zi de zi. Este adevărat că  în elegantul București lucrurile sunt 

mai agitate, însă o escapadă în inima munților din România este întotdeauna binevenită și este o 

eliberare, o destăinuire a bogățiilor lăuntrice ale unei persoane, care este mai întâi de toate un OM, 

care merită să trăiască, să fie fericit. Asta e ceea ce zona muntoasă mi-a oferit mie.  

    La jumătatea drumului spre Bâlea Lac, am întâlnit o frumoasă cascadă, lângă Cabana Capra. 

Cascada Capra este în sinea ei un element estetic fundamental în recunoașterea internațională a 

drumului românesc. Aceasta se răsfrânge neîncetat cu mici picături de apă cristalină asupra 

călătorilor, reamintindu-le de comuniunea omului cu natura veșnic pătrunzătoare. 

 

Valea Caprei. Cascada Capra. Foto din arhiva personala Daniela Boţogan 

Fără dar și poate, Transfăgărășanul este un loc nespus de liniștitor, de ofertant când vine vorba 

de desprinderea de lumea cotidiană. Pe drum, există mici izvoare de apă, extrem de rece, dar atât de 

curată. În plină vară, nu e nimic mai plăcut decât să știi că o poți lua cu tine. Eu iau câte o sticlă și 

pentru acasă, prelungind astfel sentimentul pe care l-am avut în scurta, dar îmbietoarea mea călătorie.  

   Așadar, aflându-mă la finalul unei călătorii, primul lucru la care mă gândesc este când va fi 

următoarea. 

                                                                                                             Daniela Boţogan, 

                                                                                                                 clasa a XII-a H 



12 
 

Oameni şi locuri   
 

BUSOLA CĂLĂTORULUI… 
De data această, m-am hotărât să devin un mic ghid în a vă ajuta să vă petreceți vacanțele în 

locuri minunate cu multe obiective turistice pline de farmec și mister. Așa că v-am pregătit o listă cu 

destinații care va pot fi benefice în alegerea viitoarelor călătorii. 

Grecia: circuit istoric la porțile Peloponezului 

E vacanța din aprilie, plouă în mai toată Europa, așa că nu avem multe opțiuni de petrecut zilele 

libere; e o ocazie bună pentru culturalizarea juniorului, momentul să vizităm câteva dintre cele mai 

importante centre antice ale Greciei. 

Pentru asta trebuie să ajungem până în preajma Atenei, astfel că de la Salonic nu mai ieșim de 

pe autostradă, drum destul de lung și plictisitor (se poate eventual vizita defileul Tempi, lung de 10 

kilometri, cu pereți de stâncă ce ar atinge sute de metri, care acum e ocolit de noua autostradă prin 

tunel, dar nici acesta nu este ceva deosebit, iar cele câteva stațiuni de coastă din zona Katerini nu intră 

în tematica excursiei decât ca etape de înnoptare). Trecem de Lamia și o luăm la dreapta pe E65 

(DN27) pe un drum de munte cu peisaje ceva mai apropiate gustului nostru, după primele serpentine 

avem o perspectivă largă asupra Golfului Malia (Maliakos Kolpos), apoi trecem pe lângă sate pierdute 

pe văile munților, cel mai pitoresc pare a fi Eleonas, un sat parțial suspendat pe stânci. 

  

 

Sintra-minunatul oraș al palatelor și al romantismului 

Portugalia se laudă cu multe atracții turistice de o frumusețe copleșitoare și cu o tradiție care 

a lăsat în urmă monumente demne de vizitat în vacanța ta portugheză. Printre acestea se numără 

și Sintra, orașul palatelor, unde romantismul încă este viu. Sintra este un oraș situat la 25 km vest 

de Lisabona și este înscris pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.  

Vedere de pe șoseaua DN27                          

peste Golful Malia, dincolo de care se 

vede orășelul Ag. Marina   

 

 

Eleonas: vedere generală a satului, de 

pe DN27 

https://www.ghiduri-turistice.info/busola-calatorului-ghid-destinatii-de-vacanta
https://www.ghiduri-turistice.info/despre-portugalia
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-8-atractii-turistice-pe-care-sa-nu-le-ratezi-in-lisabona
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Spectculosul Lucerne: peisaje de vis în inima Elveției 

Lucerne este unul dintre cele mai pitorești orașe din Elveția, aflat pe malul unui lac cu ape 

perfect albastre, înconjurat de Alpii mereu înzăpeziți. Cunoscut și sub numele de Luzern, acest oraș 

magnific se întinde pe malurile râului Reuss, în locul în care acesta se varsă în lacul Lucerne.  

Indiferent de anotimp, Lucerne este un oraș fermecător cu un centru medieval pitoresc și cu o 

reputație pentru muzica frumoasă creată aici. Și dacă toate acestea nu ar fi suficiente, podurile 

acoperite, casele colorate, piețele însorite și faleza minunată completează atmosfera feerică a acestui 

orășel. 

 

 

 

 

            Palatul Pena                                  Quinta da Regaleira din Sintra 

De la stânga spre dreapta: Lacul Lucerne (foto internet) şi oraşul Lucerne 

https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-22-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-elvetia
https://www.ghiduri-turistice.info/ghid-turistic-o-colectie-de-poze-deosebite-cu-alpii-elvetieni
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Croaţia - pe minunata coasta dalmata 

De la Senj până la Dubrovnik (dincolo de care este granița Muntenegrului), parcurgând o 

zonă care, urmare a istoriei sale de ocupație venețiană, ne așteaptă azi cu una din cele mai 

spectaculoase oferte turistice ale Europei. Mare parte a acestei zone se suprapune istoricei coaste a 

Dalmației, cu câteva superbe orașe în stil italian. Primul popas îl facem așadar la Senj, oraș 

pescăresc clădit pe terase în fața capătului sudic al insulei Krk. De la parcarea din port, urcăm puțin 

până pe o faleză ce domină golful, la principalul obiectiv local, fortăreața medievală Nehaj (1558), 

unde azi se află amenajat muzeul orășenesc și de unde se deschide o perspectivă frumoasă asupra 

împrejurimilor. 

    

 

Toate cele patru atracții turistice au frumusețea lor specială, important este să mergem în 

locurile în care noi ne simțim cu adevărat speciali. Important e să fii deschis spre orice oportunitate 

ce ți se ivește în cale; să fii creativ, încercând mereu să descoperi locuri noi, oameni noi; să fii hotărât, 

oportunități sunt multe, trebuie doar să fii deschis și să ai putere de hotărâre. 

Să alegi vacanță potrivită nu se rezumă doar la a alege o experiență care sună interesant și 

pare distractivă. Călătorii ar trebui să reflecteze cu grijă la ce-i atrage cu adevărat, să-și asigure 

multiple opțiuni și să citească review-uri independente legate de destinațiile pe care le au în 

vedere. Desigur, contează și detaliile practice - distanță, bugetul, perioada - dar e mult mai important 

să alegi ceva care să se muleze perfect pe felul tău de a fi. 

Vacanțele contribuie la sporirea creativitățîi. În general, ideile bune vin atunci când nu te 

concentrezi pe o problemă anume, ci te relaxezi și îi permiți creierului tău să aibă spațiu de gândire. 

O vacanță  relaxantă  îți va permite să fii mai creativ. 

Un alt avantaj este faptul că vei ieși din zona de confort și vei gândi dintr-o perspectivă 

diferită. Ai prilejul să experimentezi noi provocări, care să îți împingă limitele, sporindu-ți astfel 

încrederea în ceea ce ești capabil să faci. Orice călătorie îți dă șansa să cunoști oameni noi, iar asta, 

din punctul meu de vedere, este extrem de important, experiențele și ideile schimbate cu oameni din 

alte culturi se duc direct în „sertarul cu bunătăți” la care apelezi atunci când ai nevoie să reinventezi. 

Și cu pași înceți, dar siguri am ajuns și la finalul articolului. Vreau să va mulțumesc pentru atenție și 

sper că sugestiile mele va vor ajuta într-o bună zi!  

                                                                                                                                Maria Nanciu,                                                                                      
                                                                                                     clasa a XI-a G 

Senj: Vedere a fortăreței Nehaj 
Senj: Vedere a portului și orașului vechi 

de pe înălțimea Fortăreței 
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 CUTI    

 Cutia cu amintiri 
 

Războiul te îmbătrâneşte diferit 

 

Există un moment în viaţa fiecăruia când punem sub semnul 

întrebării istoria bunicilor. În copilărie, partea favorită a zilei era 

reprezentată de cea a somnului. Nu eram încântată de cele două ore de 

somn impuse de părinţi, dar eram fascinată de poveştile istorice ale 

bunicii. Mereu adormeam cu întrebarea ”Ce s-ar fi întâmplat dacă 

…?” 

Cu toate că eram doar un copil, vedeam tristeţea din ochii femeii 

aşezate la căpătâiul patului şi ştiam că aceste poveşti sunt adevărate. 

O dată ce am crescut, istorisirile bunicii au început să mă plictisească 

şi, în final, am rugat-o să nu mi le mai spună. 

Cu puţin timp în urmă, am fost inspirată de o carte al cărei titlu 

nu spune prea multe sau cel puţin, îţi lasă imaginaţia să zboare într-o 

direcţie opusă, „Băiatul cu pijamale în dungi” scrisă de John Boyne. 

Autorul dezvăluie povestea tristă a unui băieţel german, în vârsta de 

10 ani, Bruno, al cărui tată este chiar Hitler, ce se maturizează mult 

prea devreme. Sfârşind lectura, am fost captivată din nou de istorie. Şi 

nu orice istorie. Istoria străbunicilor. 

Am devenit curioasă şi o singură întrebare răzvrătită îmi umbla 

prin gânduri: ”Ce s-a întâmplat cu străbunicii în timpul războiului?” 

Ajunsă la casa bunicii şi dând glas întrebării, am fost surprinsă să 

primesc un răspuns la fel de neaşteptat: „Eşti suficient de mare ca să 

înţelegi lumea războaielor!” Şi a început a-mi povesti. 

 ”Mărăşti. 11 – 19 iulie 1917. Bătălie principală pe teritoriul 

României în timpul primului război mondial” 

Aşa începe primul jurnal de călătorie al străbunicii mele.  

”Operaţiune defensivă a armatei care avea ca scop oprirea avansării Armatei a 9-a germane” 

Deşi era studentă în cel de-al doilea an la medicină militară, ea a fost trimisă pe front în linia 

întâi, pentru curăţarea rănilor uşoare şi trimiterea celor ce aveau şanse de supravieţuire către spitale. 

 

 11 iulie 1918. La un an de la cumplita bătălie 

”A văzut istoria aşa cum a fost ea. A încercat să le dea răniţilor o şansă la viaţă. A petrecut lângă 

ei zile şi nopţi, în şuieratul gloanţelor. În miros de pulbere, de sânge şi de moarte.  

Prăpăd de jur împrejur. Nu putea descrie nici jumătate din ce a văzut şi simţit acolo. 

A ajutat pe cine a putut şi cât a putut”. 

Ordinul ”Steaua României”, 

grad de ofiţer. Ordinul era 

conferit cu Virtutea Militară-

panglică roşie cu margini 

albastre. 

În proprietatea prof. Florin 

Irescu-Iaru 
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 1928 

În amintirea eroilor şi a luptelor 

de la Mărăşti, în anul 1928 a început 

construcţia mausoleului, cu ajutorul 

fondurilor strânse din donaţii.  

”Războiul te îmbătrâneşte diferit. Nu 

poţi uita iadul decât dacă ai trăit în 

el!”, după spusele străbunicii. 

 

Am ascultat în tăcere fiecare 

cuvânt. Am fost fericită să descopăr în 

străbunica mea în încercarea ei de a 

salva vieţi. 

 

 

Radu Cristina, 

clasa a XII-a E 

Cutia cu amintiri  
”NICI PE AICI NU SE TRECE!”     Şi nu s-a trecut!   

Stând de vorbă cu 

bunica mea, îmi povestea, 

aproape în lacrimi, despre 

tatăl ei – veteran de război 

pe frontul celui de-al 

Doilea Război Mondial. A 

fost o perioadă destul de 

delicată, având în vedere 

că erau cinci fraţi şi trăiau 

mereu cu teama că tatăl lor 

ar fi putut să nu se mai 

întoarcă acasă. 

Străbunicul meu a 

luptat pe front în Ardeal, în 

confruntările care au avut 

loc în dreptul localităţilor 

Păuliş, Miniş şi Bucin. 

Unitatea din care făcea parte a primit misiunea de apărare a Defileului Mureşului. Detaşamentul 

Păuliş a intrat în zona de operaţiuni în care acţiona Brigada blindată  Nr.1 maghiară din Budapesta, 

aceasta fiind urmată de unităţi germane. Împreună avansau pe valea Mureşului în direcţia oraşului 

Deva. În faţa unităţilor experimentate stăteau elevii-cadeţi ai Şcolii Militare din Păuliş, dar şi alte 

formaţiuni ale armatei române.  

Monumentul Eroilor de la Păuliş. Sursa Cristian Fanea/Panoramio 

Ambulante ale armatei romane la Oituz 
Sursa Internet 
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Aici firul povestirii se rupe. Emoţii, lacrimi în ochi şi o lungă privire vagă spre dreptunghiul 

ferestrei într-o tăcere apăsătoare pune capăt povestirii bunicii. Mai târziu, am aflat că elevii de 17 şi 

18 ani, pe care comandanţii unităţilor din flancuri îi considerau veriga slabă a frontului, s-au 

comportat ca nişte ostaşi dârzi. Pierderile lor au fost mari, dar cu sprijinul unităţilor din flancuri au 

rezistat atacului concentrat tocmai pe sectoarele lor şi unităţile germano-maghiare s-au retras. 

Străbunicul  meu a fost elev-sergent în anul al II-lea la Şcoala Militară când cadeţii au fost 

chemaţi să ocupe poziţii în apropierea localităţii Păuliş. 

De departe, lucrul care l-a afectat cel mai tare a fost pierderea camarazilor de arme, elevi şi 

sergenţi-comandanţi de grupe, sublocotenenţi-comandanţi de detaşamente şi profesori-ofiţeri care 

acum îşi dorm somnul veşnic în cimitirul Radna, de lângă Arad. Supravieţuitorii luptelor din valea 

Mureşului se întâlneau la fiecare cinci ani la monumentul de la Păuliş, un monument impresionant 

ridicat în cinstea eroilor.  

Am întrebat-o pe bunica dacă 

tatăl ei i-a povestit vreodată cum era 

viaţa pe front şi cum ţinea legătura cu 

ei. Din câte mi-a povestit, primeau 

mâncare de război, conserve şi 

pesmeţi uscaţi care se expandau când 

erau puşi în gamela cu supă. Au fost 

şi zile când, din cauza luptelor 

neîntrerupte, alimentele nu ajungeau 

pe aliniamentele avansate. Alături era 

un detaşament rusesc de la care mai şterpeleau mâncare. Au avut noroc cu ofiţerul comandant al 

detaşamentului lor care reuşea să mai aducă câte ceva de la bucătăria de campanie a subunităţii ruse, 

la schimb cu ţuică. Scrisorile ajungeau greu, poşta militară avea mari probleme.  

După război, tatăl bunicii a lucrat ca funcţionar la SANEPID, iar apoi la Statistica Sanitară la 

Direcţia Sanitară a judeţului Vaslui, timp de 40 de ani, de unde s-a pensionat în anul 1989. 

Adina Grigore, 

clasa a XII-a E 

Despre faptele elevilor din Detaşamentul Păuliş aminteste col.(r) dr. Nicolae Dobrovie in 

http://www.gorjeanul.ro 

”… Faptele s-au petrecut în felul următor. În seara de 22 august am mers ca de obicei la 

culcare, dar la orele 24 am fost deşteptaţi cu ordin să ne echipăm urgent şi să mergem în curte unde 

ne-am încolonat în careu. Am primit apoi comanda să ne aşezăm în ordine de bătaie. Grupa în care 

mă aflam eu a fost repartizată pe terasa de pe acoperişul şcolii care avea 4 etaje, cu ordin de a ne 

orienta spre valea Mureşului, direcţia de unde veneau ruşii. Dimineaţa s-a constatat că germanii 

plecaseră de la noi, dar s-au oprit în Ungaria, unindu-se cu hortişti de unde veneau spre noi dinspre 

Arad sub protecţia avioanelor. Cei din anul II au fost trimişi în prima linie, pentru a-i opri pe 

germanii care, împreună cu ungurii, veneau înspre noi, înaintând spre Deva pe defileul Mureşului şi 

ajungând la Păuliş. … Luptele au durat 7 zile, cu pierderi mari în rândul duşmanilor care nu au 

reuşit să intre nici în defileul Mureşului. Dar şi din rândurile detaşamentului au fost pierderi: 10 

ofiţeri, 10 subofiţeri, 148 elevi. 

Astfel Şcoala de subofiţeri de rezervă infanterie Radna, comandată de colonelul Alexandru 

Petrescu, a fost citată în Ordinul de Zi 15/14 noiembrie 1944, fiind acoperită de glorie în luptele din 

14-20 septembrie, în regiunea Păuliş-Ghioroc-Cuvin.” 
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FAMILIA TRADIŢIONALĂ vs. FAMILIA 

MODERNĂ 

 

În ultima perioadă, conceptul de ”familie tradiţională” a stârnit controverse în societatea 

românească. În general, acest concept se referă, aşa cum arată şi dicţionarul explicativ al limbii 

române, la tradiţie, adică la ceva ce s-a păstrat prin intermediul unor cutume acumulate de-a lungul 

timpului şi care se supune acestora. În Principatele Române şi mai apoi în România, familia 

şi caracteristicile sale s-au modificat de-a lungul 

timpului. 

Cu alte cuvinte, familia românească din secolul 

al XVIII-lea şi regulile ei de întemeiere şi 

convieţuire între soţi nu mai sunt aceleaşi cu ale 

familiei româneşti din secolul al XXI-lea. Odată cu 

emanciparea, în special din mediul urban, de la 

începutul secolului XX, relaţiile dintre soţi, 

comportamentul, precum şi viziunea asupra familiei 

se schimbă radical. Drepturile femeii, repoziţionarea 

acesteia în cadrul familiei sunt doar câţiva factori.  

Conceptul de familie tradiţională există de atunci 

de când această instituţie socială era întemeiată într-

adevăr pe obiceiuri şi tradiţii păstrate cu sfinţenie din 

generaţie în generaţie. 

Familia este un adevărat sprijin pentru copii în ziua 

de astăzi. Un copil crescut într-o familie unită şi cu principii este mult mai responsabil 

în ceea ce-l priveşte. 

Familiile au structuri diferite, sau număr diferit de membri. De exemplu în trecut, familiile 

aveau 4-6 copii, în medie, iar acum au în medie 1-2 copii.  

Cuplul nu este întotdeauna unit şi perfect. În cele mai multe cazuri în cupluri ap ar 

fenomenele negative, apar certurile, neajunsurile, infidelitatea etc. Toate aceste lucruri 

sunt cauza celor mai multe divorţuri.  

Familia trebuie asociată cu stabilitatea, echilibrul, moralitatea şi durabilitatea. Întotdeauna în 

familie trebuie să existe armonie pentru ca durata căsniciei să fie cât mai lungă. 

 

Familia tradiţională 
 

În familia tradiţională puterea este inegală. În această familie cel care domina cel 

mai mult era bărbatul. El era principala sursă de venit şi avea cea mai mare autoritate, iar soţia se 
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ocupa în principiu de gospodărie şi depindea de soţ. El făcea ceea ce considera că-i mai bine, 

deoarece femeia nu avea niciun drept la opinie și accepta această ordine. 

În familia tradiţională, mama se implica mult mai mult în creşterea şi educarea 

copiilor, deoarece ea nu avea un loc de muncă, o carieră profesională, ea se ocupa 

doar de gospodărie şi de familia sa. De aceea, copiii erau mult mai ataşaţi de mamă decât de tată. 

De-a lungul timpului, puterea în familie a crescut, autoritatea a evoluat spre cel ce ştia mai 

mult. Puterea femeii a crescut de asemenea. Femeia avea mai multe drepturi ,  soţul se 

sfătuia cu ea în diferite probleme familiale. 

Relaţia părinte - copil, în familia tradiţională, era în general bazată pe înţelegere şi acceptare 

şi nu pe conflict şi negare.  

 

Familia modernă 
 

 În această familie partenerii au aceeaşi autoritate, deciziile le iau în comun. Creşterea 

nivelului de cultură, independenţa economică, au dus la emanciparea femeii.  

În familia modernă, relaţia părinte - copil este diferită de relaţia din familia 

tradiţională. Modelul mamei tradiţionale se impune prin perseverenţă şi rigiditate, iar 

modelul mamei moderne, în condițiile unei libertăți crescute, se axează pe dezvoltarea  

capacităţilor instructiv-formative ale copiilor.  Modelul  tatălui tradiţional asigura educaţia copiilor 

de pe poziţia aceluia care are întotdeauna dreptate şi ultimul cuvânt în orice problemă, 

iar modelul tatălui modern, foloseşte mult mai puţin metodele punitive, restrictive.  

Sistemul familial trebuie să-şi construiască şi să-şi consolideze o stare de echilibru între cele 

două modele culturale ale generaţiilor. Dacă un copil creşte într-o familie mai organizată, cu principii 

şi el va vrea să-şi construiască viaţa asemenea părinţilor, însă dacă a crescut într-o familie 

dezechilibrată, dezbinată, acelaşi lucru va face şi el, nu îl va interesa casa, familia, copiii săi, ci doar 

să trăiască cât mai bine şi să-i fie lui bine.  

Dacă în familia tradițională fiecare membru al familiei știa foarte bine care îi sunt 

responsabilitățile, în familia modernă se pune accentul mai mult pe libertatea individului, chiar dacă 

prin libertatea lui își îngrădește partenerul.  În familia modernă, în cele mai multe cazuri, lucrează 

ambii soți, de treburile casei se îngrijește numai soția, iar de creșterea copiilor se ocupă gradinita, 

școala sau bunicii. 

În timp ce familia tradițională este 

caracterizată prin unitate şi responsabilitate, 

individualismul este unul dintre atributele pe 

care le putem obseva lesne în familia 

modernă. Membrii din familia modernă, cu 

toate că locuiesc sub același acoperiș, se 

intersectează doar câteva momente pe zi. 

Când sunt toți în casă, soțul se uită la 

televizor, soția urmărește noutățile pe 

facebook, iar copiii se joacă fiecare cu jucăria 

lui. 

O altă caracteristică a familiei moderne 

este materialismul. Cei mai mulți părinți sunt 

iresponsabili în ceea ce priveşte educația 

copiilor, sau armonia din casă. Deoarece 

suntem și un popor căruia îi place să aibă tot 

felul de lucruri pe care nu ajungem să le 

folosim niciodată în viață, părinții își petrec 

timpul la muncă, vorbesc aici de munca în 

străinătate, departe de casă, sau de orele 

suplimentare, neglijându-şi astfel copiii.  
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Ei consideră că investiția financiară este mai importantă pentru copiii lor decat cea educațională. 

Este imperios necesar pentru un copil să își petreacă timpul cu părinții, nu cu banii acestora. Acești 

părinți lasă responsabilitatea educării copiilor pe seama buncilor sau a altor persoane, crezând că 

lucrurile materiale vor aduce stabilitate familiei lor. În familia modernă, de cele mai multe ori se 

neglijează ceea ce e mai important. Se pune accent pe lucrurile materiale mai mult decât pe om în 

sine. 

Lipsa comunicării este și ea o caracteristică pe care o vedem tot mai des în familia modernă. 

Cele mai multe cupluri divorțează din cauza lipsei de comunicare. Mulți nu se înteleg între ei și nu 

discern doleanțele partenerilor deoarece nu se comunică într-un mod eficient. În familia modernă nici 

copiii nu sunt înțeleși de părinți și nici părinții nu se fac înțeleși de cele mai multe ori.  

Există și câteva caracteristici bune pe care nu trebuie să le neglijăm. În familia modernă, atât 

bărbatul cât și femeia au drepturi și responsabilități. De asemenea, în familia modernă putem să ne 

stabilim priorități și principii corecte, punând accent pe ceea ce este important cu adevărat. Avem 

dreptul să alegem cum să trăim, cât timp să investim pentru funcționarea bună a familiei și să 

spargem mitul că familia modernă este sortită destrămării. 

După cum ştim cu toţii, Biserica Ortodoxă susţine familia creştină, care prosperă şi dăinuie 

(numai) sub harul Duhului Sfânt şi sub legătura dragostei dintre cei doi tineri, bărbat şi femeie, primită 

prin Sfânta Taină a Cununiei. Statul şi Biserica au cooperat şi s-au consultat în ceea ce priveşte 

necesitatea din domeniul legislaţiei privind educaţia copiilor şi a tinerilor, în domeniul asistenţei 

sociale privind copiii şi părinţii care au probleme majore de ordin social. 

Prima familie a fost instituită de Însuşi Dumnezeu în gradina Eden când a binecuvântat 

pe Adam şi pe Eva zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi” (Facerea 1;28). 

Din acel moment, cei doi (bărbatul şi femeia) au devenit un singur trup, fiind alături la bine dar şi la 

rău, la bucurii dar şi la necazuri, la rugăciune dar şi în momentele de rătăcire şi slăbire a credinţei, 

ajutându-se reciproc pentru întărirea acesteia, precum ne arată şi Sfântul Apostol Pavel: „Căci 

bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin 

bărbatul credincios” (I Corinteni 7;14).  

În Noul Testament, prin participarea la nunta din Cana Galileii, Mântuitorul Hristos a ridicat 

căsătoria la rang de Sfântă Taină. 

Rolul Bisericii 

Ortodoxe este acela de a 

susţine şi de a afirma valorile 

familiei şi a întări poziţia 

acesteia în societate, 

deoarece familia este parte a 

întregului, trup din trupul 

Bisericii. Familia este 

singura care înnoieşte 

permanent lumea, aducând cu 

sine copiii care, mai apoi, vor 

deveni cei ce vor întemeia la 

rândul lor alte familii. 

Aşadar, familia conferă prin 

structura sa unitatea întregii 

societăţi, dovadă a faptului că 

însuşi Dumnezeu-Fiul S-a născut din femeie şi a intrat în istorie ca un copil, crescut într-o familie. 

Cununia celor doi tineri (bărbat şi femeie) este binecuvântată de Biserică în calitatea ei de icoană a 

iubirii dintre Iisus Hristos şi Biserică, dintre Dumnezeu şi umanitate, purtând în ea taina mântuirii şi 

a vieţii veşnice. De aceea, familia niciodată nu va putea fi redusă la aspectul biologic, juridic, 

psihologic, social sau cultural, fiindcă ea este mai mult decât toate acestea laolaltă şi le transcende, 

pentru că are vocaţia de a fi în lume icoana iubirii divine veşnice.  

Profesor Mihai Oprişa 

https://www.crestinortodox.ro/morala/unirea-rodnica-lui-adam-a-evei-70892.html
https://www.crestinortodox.ro/morala/familia-cultura-secularizata-70840.html
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Cogito ergo sum! 

 

Carpe Diem! 
 

 

 

„Carpe diem” este o expresie dintr-

un poem latin scris de Horațiu, ce a devenit în timp un aforism. Popular, expresia este tradusă 

ca „Trăiește clipa!”. 

Legenda spune că poetul Horațiu era un apropiat a lui Augustus, iar cuvintele „Carpe 

diem” îi aparțin însuși împăratului Romei Antice.  Augustus era foarte supărat pe sora sa care 

nu înceta să se încreadă în horoscop și în alte practici de deslușire a viitorului. Astfel, 

Augustus i-ar fi cerut „să trăiască clipa”, fără s-o intereseze ce i se va întâmpla în următoarea 

zi. Legeda pare să exprime realitatea, întrucât se potrivește cu textul scris de Horațiu. 

„Nu întreba ceea ce este interzis să cunoști 

Ceea ce zeii vor să-ț iofere. Nu te juca cu norocul babilonian - îți spune oricine asta. 

Mai bine te preocupi de ceea ce îți iese în cale. 

Fie că vei vedea mai multe ierni sau pe ultima, Jupiter îți va oferi ceea ce cunoști ca o piatră 

purtată în valurile Mării Tiraniene- fii deștept și bea vinul. Viața este scurtă. 

Chiar și în timp ce vorbim, timpul este viclean și s-a scurs. 

Trăiește clipa și fii cât mai puțin încrezător în ziua de mâine” 

 Carpe Diem ar trebui să fie ceva normal în viaţa fiecărei persoane ce vrea să aibă o 

existență fericită şi să iasă din banalitate. 

 Ideea ar fi că nu ai cum să trăieşti viaţa la intensitate maximă. Trebuie să te duci zilnic 

la liceu şi să faci zilnic anumite lucrur ice ţin de rutină. Da, ştiu că există şi excepţii,dar ele 

sunt rare. Eu una, consider că în societatea noastră, a-ţi trăi clipa înseamnă să te bucuri 

mai mult de viaţă, să zâmbeşti mai mult, să te bucuri şi să fii reunoscator pentru 

toate momentele frumoase, să spui de mai multe ori DA, să-ţi urmezi visurile, să 

acţionezi nu doar să visezi, să te bazezi pe instinct şi să profiţi de orice 

oportunitate. 

 În zilele noastre sentimentele au decăzut, totul se face în grabă, se uită uşor, se pierde 

în lumina zilei următoare. Trăieşte clipa înseamnă a te simţi viu şi a face totul după dorinţele 

tale, nu după cum îţi recomandă prietenii. 

 Trăieşte clipa, dar nu uita niciodată care-ţi sunt principiile şi ce-ţi doreşti cu adevărat, 

nu lăsa aceste cuvinte să-ţi otrăvească gândurile. Gândeşte-te la sentimente, la rezultat şi cel 

mai mult, gândeşte-te dacă felul în care îţi trăieşti azi clipa nu-şi va lăsa amprente serioase 

pentru clipele de mai târziu… 

 

P.S.: Carpe diem.  A alege, a culege, a selecta. Trăieşte clipa… Nu-ţi irosi viaţa în viteza 

luminii. Bucură-te de soare, de dimineți…de viață. 

Nanciu Maria                                                                                                                       

Clasa a XI-a G 
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Calea către noi înşine 
„Prostia este infinit mai fascinantă decât 

inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei. 

Prostia, nu.” — Umberto Eco 
Legile fundamentale ale imbecilității umane 

de Carlo M. Cipolla 

- analiză de text  - 

   „Este evident că, la ora actuală, omenirea se află într-un stadiu deplorabil. Însă aceasta nu este 

o noutate. Din câte știm noi, omenirea s-a aflat mereu într-un asemenea stadiu. Suferința și necazurile 

pe care oamenii trebuie să le îndure, atât ca indivizi, cât și ca membri ai societății, sunt, practic, 

rezultatul modului lipsit de noimă — aproape imbecil, aș spune — în care viața le-a fost structurată 

încă de la origini.” 

   După cum se precizează și în „DEX”, un imbecil este persoana cu capacități mintale foarte reduse, 

lipsită de facultatea de a înțelege ușor; slab de minte, un neghiob, un nătărău. Însă cartea scrisă de domnul 

Cipolla nu doar definește astfel de indivizi ca depinzând doar de ereditate, dar și prezintă caracteristicile 

lor cu scopul de a le explica consecințele acțiunilor.  

   Tematica este determinată de patru factori definitorii: neajutorați, inteligenți, răufăcători și 

imbecili. Oamenii sunt integrați în câte o categorie atât pe baza mentalității lor, cât și în urma deciziilor și 

acțiunilor săvârșite care pot sau nu să afecteze pozitiv sau negativ o altă persoană.   

   Neajutoratul este descris ca fiind individul a cărei acțiuni aduce o pierdere pentru acesta, dar un 

câștig în detrimentul altuia. Inteligentul procedează în așa fel, încât să aducă un câștig atât lui, cât și 

celuilalt individ. Dacă o persoană câștigă de pe urma acțiunii sale, iar cealaltă pierde, atunci prima s-a 

comportat ca un răufăcător. Dar „un imbecil este o persoană care cauzează pierderi unui alt individ sau 

grup de indivizi, fără a câștiga nimic în schimb, uneori chiar suferind pierderi de pe urma acțiunilor 

sale.” (a treia lege fundamentală) 

   Fiecare individ este integrat in câte o categorie de bază, iar majoritate acțiunilor este definită de 

aceasta. Dar există situații în care o persoană care acționa inteligent, să se comporte ca un neajutorat. 

Singura excepție de la regulă o reprezintă oamenii imbecili, care sunt puternic înclinați să se comporte în 

același fel, indiferent de situație. 

„Indivizii fundamental imbecili sunt periculoși și dăunători pentru că oamenilor raționali le vine 

greu să înțeleagă un comportament irațional.” Cum un răufăcător este determinat de un factor extern sau 

intern pentru a-și săvârși acțiunile, individul slab de minte, nătărău, se va comporta absurd și neașteptat, 

neavând un avantaj sau un motiv care să îl încurajeze. „Nu ai de unde să știi când, cum, unde și de ce te 

va ataca.” Din cauza faptului că acțiunile și reacțiile acestui tip de individ sunt imposibil de anticipat, nu 

doar neajutoratul nu îl poate identifica, dar nici inteligentul și nici răufăcătorul nu observă uneori 

capacitatea lui distructivă. Atunci când numărul imbecililor crește, trăsăturile lor se răsfrâng asupra 

celorlalte categorii și determină pe marea majoritate să adopte un comportament asemănător cu al lor. Ca 

urmare, țara respectivă își va începe declinul. 

  La final, pot afirma că „Legile fundamentale ale imbecilității umane”, de Carlo M. Cipolla, 

prezintă  un univers în care societatea este echilibrată doar prin existența activă a categoriilor de bază, iar 

în funcție de numărul lor dintr-un anumit stat, îl aduce le acesta într-un stadiu pozitiv sau negativ. Ceea ce 

eu cred că este benefic reprezintă faptul că această carte ne-a informat despre partea ascunsă a fiecărui tip 

de individ, dându-ne posibilitatea de a alege sau de a ne cunoaște, din proprie voință, categoria din care 

vrem sau facem deja parte. Cele mai importante lucruri pe care domnul Cipolla ni le-a dat sunt, în primul 

rând, ideea că ar trebui să ne canalizăm energia pentru a ne comporta ca oameni inteligenți, iar în al doilea 

rând, faptul că nu ar trebui să subestimăm sau să înțelegem un imbecil. 

Ştefania Decu 

Clasa a XII-a G 



23 
 

D`ale Bucureştiului 

 
O Renastere româneasca- stilul 

brâncovenesc 
 

În contextul actual destul de tulbure, în care ne punem deseori problema valorilor, sau a ce este 

frumos, important, bun, în țara noastră, există totuși repere la care ne putem întoarce întotdeauna cu 

mândrie. Un astfel de etalon, din punct de vedere cultural, dar nu numai, este arhitectura și arta 

născută în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, al cărui nume îl și poartă. Domnitor al Țării 

Românești între anii 1688-1714, această personalitate cu o mare erudiție și un simț financiar înnăscut, 

a știut să-și investească averea în artă și în menținerea păcii pentru mulți ani pe teritoriul său.  

Având alături 

oameni cu o mentalitate 

deschisă, cultivați și 

umblați, concepe un stil 

ce împletește formele 

artistice tradiționale din 

zona Valahiei cu 

decorația specific 

bizantină și cu elemente 

de tip clasic, baroc şi nu 

numai, de origine 

occidentală.  

Constantin 

Brâncoveanu a ctitorit 

numeroase lăcășe de 

cult, fenomen 

asemănător cu cel 

petrecut în Moldova lui 

Ștefan cel Mare, prima 

dintre acestea fiind 

Mănăstirea Hurezi, 

considerată etalon 

pentru acest stil, dar și 

construcţii civile cum ar 

fi Palatul Mogoșoaia, 

Potlogi și reședința 

domnească din 

București, astăzi 

dispărută. 

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou. Imagine detaliu intrare Gabriela Bîra 
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În București, domnitorul a ctitorit trei biserici, dintre care una singură stă și astăzi în picioare, 

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, acolo unde, în anul 1720 soția sa Maria, îi va aduce osemintele, în 

mare taină. 

Un element specific acestui stil în arhitectura bisericească îl reprezintă pridvorul, preluat din 

structura caselor de sat din zona Țării Românești, căruia îi sunt adăugate decorații de tip baroc așa 

cum vedem aceste coloane în torsadă cu capitel compozit sau balustrada din piatră traforată cu motive 

vegetale. Vom mai întâlni deseori arcada trilobată, de origine bizantină, dar și decorația într-un relief 

foarte puțin adâncit, ca o dantelărie, din sfera orientală.  

Bisericile brâncovenești au o 

proporţie clasică, de tip 

Renascentist, cu un echilibru 

desăvârșit între suprafețele 

ornamentate şi cele fără decorație. 

Accentul decorativ îl întâlnim în cele 

mai multe situații dispus pe zona 

pridvorului, restul suprafeței 

exterioare fiind ritmat pe orizontală 

de brâie ce înconjoară edificiul. 

  Biserica Stavropoleos (lb. greacă, 

stavropoleos = orașul crucii) este 

considerată o bijuterie a stilului 

brâncovenesc. Așezată în zona 

Centrului Vechi actual, lăcașul 

monastic a fost ridicat în jurul anului 1722 la 

cererea arhimandritului Ioaniche, alături de 

un han care susținea și cheltuielile bisericii. 

La 1888 aceasta se afla într-o stare 

gravă de avariere, dar prin bunăvoința 

marelui arhitect Ion Mincu, ce inițial a 

considerat imposibilă restaurarea, este  

 

refacută, adăugându-i și o clădire ce amintea de 

vechiul han cu o frumoasă galerie cu arcade trilobate 

și decor în relief plat, susținută de coloane. 

Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Detaliu pridvor.             
sursa www.crestinortodox 

Biserica Stavropoleos. Sursa http//crestinortodox.ro 
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Deși de proporții reduse, ea are o monumentalitate aparte, atrăgând atenția la exterior prin 

pictura policromă cu motive vegetale (vrejuri, frunză de acant), ritmul calm al arcadelor oarbe, de 

aceeaşi factură stilistică ca cele de la pridvor, medalioanele cu sfinți din registrul superior şi relieful 

sculptural al pridvorului. Totul într-o armonie desăvârșită! 

În jurul liceului 

nostru, putem afla 

numeroase exemple de 

biserici brâncovenești, 

ridicate după moartea 

domnitorului, acest stil 

dăinuind o lungă 

perioadă și după 

dispariția acestuia.   

Așa ar fi 

Biserica Sfântul 

Nicolae - Udricani, 

ridicată în 1734 de 

către clucerul Udrican 

şi soția sa Maria, 

deservind o comunitate amplă de negustori şi meșteșugari. Foarte important de știut este că aici s-au 

aflat Așezămintele Udricani, compuse din Azilul de bătrâni, Școala Românească și Școala de 

caligrafie, cu un rol deosebit în dezvoltarea socială și culturală. Spre exemplu în aceste școli au învățat 

logofătul Greceanu, Văcăreștii, Anton Pann și mai târziu Petre Ispirescu. În prezent, biserica se 

înfățișează foarte bine restaurată, ea fiind în mare măsura reconstruită, dat fiind faptul că o serie de 

cutremure şi incendiul cel mare din Bucureşti, din 1847, i-au adus mari prejudicii.  

Peste drum de Calea Călărași 

se află vestita stradă din scrierile lui 

Mircea Eliade, Mântuleasa. 

Mahalaua Mântuleasa reprezenta în 

jurul anilor 1707 un important nucleu 

în jurul căruia avea să se dezvolte o 

parte cosmopolită a Bucureștiului. 

După moartea negustorului Manta, 

văduva acestuia, Stanca, se hotărăște 

să ridice o biserică pe una dintre 

proprietățile deținute de ea în 

mahala. În anul 1734 este menționată 

sfințirea bisericii de zid, purtând, 

după cum mai rar se obișnuia, 

numele ctitorului. 

Construită ca toate bisericile 

brâncovenești pe un plan în cruce, 

biserica aduce ca proporții cu  biserica Stavropoleos. Pridvorul deschis este ritmat de arcadele 

semicirculare susținute de coloane scunde. Pictura pridvorului este în momentul prezent cea originală, 

Curtea interioară a Mănăstirii Stavropoleos. Sursa http//crestinortodox.ro 

 

Biserica Sfântul Nicolae Udricani 

Sursa http//crestinortodox.ro 
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deși mult timp a fost acoperită, așa cum în mod complet nefericit era înțeleasă restaurarea odinioră 

și, prezinta scene mai rar întâlnite în pictura bisericeasca cum ar fi o  „horă de doamne și domnițe”. 

 

Biserica Mântuleasa. Foto Diana Butnariu 

La exterior se mai observă puțin din pictura ce o 

împodobea cu motivele vegetale policrome specifice 

stilului.Exuberanța barocă văzută la Stavropoleos nu 

mai poate fi observată şi aici, aspectul general tinzând 

mai degrabă spre clasicism prin sobrietatea volumelor și 

a motivelor decorative cât mai simple. Acestea au fost 

doar câteva exemple din ce a reprezentat excepționala 

arhitectură bisericească brâncovenească. Sper că v-am 

deschis curiozitatea să le vizitați, în cazul în care nu aţi 

făcut-o deja și, de asemenea, să căutați și alte exemple 

strălucite ale acestui stil. 

 

 

 

Profesor  

Teodora Vișineanu-Prodănel 
Biserica Mântuleasa. Hora domniţelor 

Foto Ioana Dunca 
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D`ale bucureştenilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Să-ți trăiască franțuzoaica!” 
Iată o expresie bucureșteană ce își are tâlcul său îndepărtat.  

La început de secol (XX, n.n.) capitala trăia sub influența franceză. Deși Carol I adusese cu sine 

o echipă de tehnicieni, medici, farmaciști, muzicieni și chiar mărunți meșteșugari specializați, publicul 

continua să se orienteze tot către Franța, a doua patrie. Cu rare excepții, – studii filosofice, muzicale, 

inginerești, – clasa conducătoare și burghezia în general, își îndrepta privirea către Paris pentru 

completarea unei instrucții superioare ce la noi în țară nu atinsese încă nivelul occidental din pricina 

vitregiei vremurilor, provocată de neîntreruptele ocupații străine. Francofilia se manifesta cu deosebire în 

câmpul modei. Cu toate că, prin 

venirea noului rege de origină 

străină, se introducea în mod 

oficial ținuta apuseană în ce 

privește îmbrăcămintea, 

înlocuind definitiv reziduurile 

caftanelor ori hlamidelor 

orientale și deși bărbații 

învestmântați occidental erau 

denumiți „îmbrăcați nemțește” 

sau cu haine ori strae nemțești 

(iar nu franțuzești sau 

englezești), totuși Parisul 

constituia o adevărată aspirație 

atât pentru bărbați, dar mai cu 

seamă pentru femei. Ca să atragă 

clientela, marile case bucureștene 

de croitorie și pălării pentru 

cocoane purtau în mod obligatoriu 

inscripții franceze. Chiar dacă 

proprietara se va fi chemat cu nume neaoș terminat în „escu”, profesiunea era totuși înscrisă pe firma dela 

poartă cu subtitlul „Maison de Couture”, „Robes et Manteaux” sau „Modes”: Madame Stropșescu – 

Robes et Manteaux, sau Madame Caltaboșeanu – Modes; iar pe strada Cometa era, în copilăria mea, un 

La plimbare pe Calea Victoriei. Sursa: http://www.rostonline.ro 
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negustor pe care îl chema nici mai mult nici mai puțin decât Georges Cacalețeanu – Coiffeur pour Dames. 

Franțuzești. 

Până și omul de 

periferie, mahalagiul, 

sau chiar țăranul 

cosmopolit din județul 

Ilfov nu se mai 

mulțumea să 

spună bună-ziua, bună-

seara și mulțumesc, ci te 

saluta cu „bonjurică”, 

„bonsoar”, „orevoà”, 

adăugând câte un 

„mersi” sau chiar 

„mersim” când voia să 

fie mai acătării. Alteori, 

când trebuia să 

plătească, se scuza că nu 

are un „franc” în 

buzunar sau măcar o 

„santimă„. 

Îmi amintesc de un caz 

tipic de molipsire 

franceză în acest „social 

life” bucureștean. 

În fostul edificiu 

Crețulescu, în a cărui incinta se găsea și faimoasă biserică a „lumii bune”, situată pe Calea Victoriei, peste 

drum de palatul regal, se afla, pe lângă alte magazine, și unul de pălării al francezului Jobin, împământenit 

la noi către încheierea veacului trecut (XIX, n.n.). Alături de ceilalți confrați de pe Podul Mogoșoaei, 

faimoșii Georges, Philips, Fain & Melik, Rubens, decreta moda bărbătească la pălării. Dar Jobin se 

impusese mai mult decât concurența pentru că, în afară de „furnizor al curții regale”, fusese primul a 

introduce la noi pălăria înaltă(chapeau haut-de-forme) și clackul, ce făceau parte din ținuta de gală 

obligatorie, completând fracul, smokingul, jacheta sau redingota. Oamenii de Stat, miniștrii, 

personalitațile importante ale epocii nu găseau întru început această pălărie protocolară decât la magazinul 

lui Jobin. 

Devenise atât de popular printre bucureșteni încât noțiunea „pălăriei înalte” s’a confundat până la 

urmă cu numele negustorului ce o introdusese, transformându-se în neologismul  joben, înscris oficios în 

limba română. La reuniunile mondene, balurile, recepțiile oficiale, se indica ținuta de rigoare pe invitație 

cu recomandația vestimentară: „frac, clack sau țilindru, mănuși albe”. Însă la seratele de categoria mai 

dărâmată sta scris: „Ținuta obligatorie: Smoching, joben, mănuși albe„. 

*** 

Era un alt sector ce dorea să imite în 

oarecare măsura Parisul, anume acela al variété-

ului, café-ului chantant și cabaret-ului. Bineînțeles 

că și pe acestea cetățeanul de rând le românizase 

articulându-le „ca la noi”: varieteu, cafeu, șantan. 

În special „șantanul” avea sens pejorativ, iar biata 

cântăreață,  chanteuse  sau diseuse devenită 

„șanteză”, reprezenta un pericol pentru soțiile 

legitime ale micei sau marei burghezii. Întreg 

programul sălilor de variétés se alcătuia din numere 

importate. Acrobații și prestidigitatorii veneau din Josephine Baker, de pe scena celebrului 
„Cărăbuş”, a adus Bucureştiul în delir 

Moda in jurul anului 1930. 
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Italia însă dansatoarele și cântărețele coborau direct dela Paris.  

Natural, erau de categorie ceva mai… șubredă, fiindcă marile 

vedete de tip Mistinguette nu începuseră să ne viziteze. Soseau totuși 

femei cu mult farmec, precum de obicei întâlnești în corpul de balet 

fete mai frumoase decât prima balerină. Erau elegante, aducând cu 

sine acel „nu știu ce” parisian, tulburător ca și parfumurile 

franțuzești. Odată programul terminat, cu învoirea localului, aceste 

„chanteuse” ori dansatoarele luau loc la masa publicului, 

transformându-se în „dame de consumație”. Dacă în nemțește „eine 

Dame” definește o cocoană în înțelesul cuvântului, în românește 

cuvântul „damă” înfățișează femeia ușuratecă, derivând dela aceste 

„șanteze” cari voiau să fie cocoane dar nu reușeau întotdeauna. Multe 

dintre ele exercitau însă cu farmec și dexteritate o profesiune în care 

strălucește „gheisha” japoneză. 

Bineînțeles că în localurile dubioase și femeile erau dubioase. 

Având un procentaj la băutura consumată, bietul client, mai ales 

provincial, care nu băuse decât o sticlă-două de șampanie, se 

pomenea cu patru-cinci golite sub masă. Dacă încerca să protesteze, 

„dama de consumație” îi șoptea discret la ureche: „Chéri, nu șade frumos să faci scandal. Râde lumea de 

noi. Hai, fii cavaler și plătește”. Și așa se ducea leafa cavalerului pe o lună. 

*** 

Personal nu am mai apucat decât două din celebrele varieteuri ale Bucureștiului de 

odinioara: Majestic și Alhambra, iar ultima faimoasă diseusă franceză la noi a fost Nitta-Jo. Erau localuri 

„familiare” unde decența se dovedea indiscutabilă, păstrând pentru bărbați doar izul nedefinit al lucrurilor 

oarecum prohibite. Varieteurile populare, – era unul pe Calea Griviței, aproape de Gara de Nord, ținut de 

un italian, Salatta, – încercau să le imite. Pe afișe de gust îndoielnic erau scrise în versuri de poeți neștiuți, 

asemenea reclame: 

La noi e mai bine ca la Majestic, 

Toată trupa noastră joacă din buric. 

Poftiți domnilor că-ncepe, e fenomenal; 

Ce e zugrăvit pe pânză-i viu și natural! 

Pe pânză erau violent pictate niște turcoaice dansând „La danse du ventre”. 

Revenind la cele două faimoase localuri de lux, se întâmpla adesea ca soț și șoție să poftească la 

masă o șanteză pentru simpla voluptate de a se afla în tovărășia unei creaturi agreabile, celebră în 

București, ce purta cu sine ceva din grația invidiată a Parisului. Mulți dintre boierii de odinioară au cheltuit 

enorme averi, câte unii s’au ruinat, pentru unele din faimoasele vedete ale café-ului bucureștean. Pentru 

marele public însă, ele au rămas ambasadoarele unui rafinament particular, a unei gingășii sau 

extravaganțe deosebite. Era pe vremea când numai „damele” își văpseau părul. Nu exista glorie mai mare 

decât să circuli în public, pe stradă sau la cursele de cai, cu un asemenea exotic personaj: 

– „L-am văzut, ma chére, pe Cutare cu franțuzoaica!” rosteau, cu invidie ascunsă, femeile de bună 

condiție. 

Expresia se banalizase într’atâta încât, în curând, favoarea de a fi întovărășit de o așa-

zisă franțuzoiacă, deveni sinonimă cu aceia de a merge la plimbare în birjă, caleașcă sau muscal, ori 

numai pe jos, la braț, cu o simplă femeie nostimă, fie dânsa de orice neam. 

Florăresele ambulante ale Bucureștilor, în totalitate țigănci, prinseră din zbor povestea cu 

„franțuzoaica” și, ca să facă pe placul trecătorilor acompaniați, îi imbiau la colțuri de stradă cu buchețelul 

de flori pe sub nas, complimentându-i cu minciuna convențională, rostită într’o frază ce întotdeauna făcea 

plăcere: 

– Conașuleee! Conașulee! Să-ți trăiască franțuzoaica! 

J. N. Manzatti 
Material preluat din Revista Drum, anul I, nr. 5 din luna mai, 1964 

A consemnat pentru voi, prof. Aurelian Ene 

Cabaret in Bucuresti. 
Sursa Realitatea ilustrata. 1935 
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Doamna Elina, 
sotia voievodului Matei Basarab 

În scrierile istorice şi literare regăsim consemnări despre figuri feminine remarcabile spre care generaţii, 

după generaţii se întorc cel puţin pentru o clipă cu gândul. Una dintre acestea este soţia domnitorului Matei 

Basarab, ”înţeleapta doamnă Elina”, aşa cum a fost supranumită de cronicarii vremii. 

A venit pe lume în anul 1598 în familia postelnicului Radu Năsturel, din Fierăştii Ilfovului, şi a Despinei, 

una dintre domnişoarele de onoare de la Curtea lui Mihai Viteazul. 

Elina Năsturel a crescut într-un mediu iubitor de cultură şi artă. A învăţat slavona şi greaca, a fost 

pasionată de literatură, artă şi istorie. Fratele ei, cărturarul Udrişte Năsturel, a fost primul scriitor în limba 

română al secolului al XVII-lea. 

Constantin Gane în cartea ”Trecute vieţi de doamne şi domniţe” scrie: ”Elina îşi petrecu copilăria în 

Hierăşti, unde tatăl ei clădise o casă de ţară care nu mai era casă, ci palat. Crescută într-un mediu luxos, cu 

educaţie aleasă, părinţii au căutat să o mărite cu un om demn de ea”. 

Aşa se face că în 1612, la vârsta de 14 ani a fost căsătorită cu “Aga Matei, boierul din Brâncoveni, în 

vinele căruia curgea sângele lui MateiBasarab. Cu toate că între noii căsătoriţi era o deosebire de 19 ani, ei 

se înţeleseră şi se iubiră. Au dus în boierie un trai de oameni înţelegători a tot ce e românesc, el, patriot 

luptător împotriva elementului străin, ea, liniştită culegătoare de datini, ocrotitoarea bisericii, a literaturii şi 

a artei”, a mai consemnat Constantin Gane. 

În 1632, Matei Basarab a urcat pe tronul Ţării Româneşti, iar Doamna Elina i-a fost alături  “femeie 

îndrăzneaţă,ea purtă de grijă ţării (…)”, după cum scria Nicolae Iorga făcând referire la momentul în care 

Matei Basarab a plecat la turci ca să obţină confirmarea domniei, iar frâiele ţării au rămas în mâna Doamnei 

Elina. Aceasta a dovedit că are calităţi de bun politician. 

Doamna Elina împreună cu fratele ei, Udrişte Năsturel, au contribuit la introducerea tiparului în Ţara 

Românească. Domnitorul Matei Basarab şi soţia sa au susţinut tiparul de expresie slavonă, pe lângă cel 

românesc, ca mijloc de ajutorare a ortodoxiei în Balcani. 
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Tot doamnei Elina i se datorează apariţia celor trei tipografii de la mănăstirile Govora, Câmpulung şi 

Dealu. 

Ea a susţinut financiara pariţia cărţilor în Ţara Românească. Împreună cu fratele ei au tradus, din latină 

în slavonă, cartea “Urmarea lui Hristos” scrisă de Thomas de Kempis. Cartea a apărut la data 15 aprilie 1647. 

Sub patronajul doamnei Elina, la Curtea Voievodală de la Târgovişte,  a fost alcătuită una dintre primele scrieri 

originale cu mesaj umanist “Tratatul despre dărnicie”. 

Nicolae Iorga este cel care a numit-o “patroana literaturii româneşti” pe cea mai cultivată şi erudită 

doamnă a Ţării Româneşti, într-un articol apărut în 1932 şi numit chiar ,,Doamna Elina a Ţării Româneşti ca 

patroană literară”.  

Timp de 40 de ani a fost alături de soţul ei. Aceştia au avut un singur fiu, Matei, care a murit la o vârstă 

fragedă. În amintirea fiului ei, doamna Elina şi-a botezat nepotul din partea fratelui, Mateiaş şi l-a crescut ca 

pe propriul ei copil. Mateiaş a fost privit ca moştenitorul tronuluilui Matei Basarab însă, a murit şi el la doar 

17 ani. 

În 1653 s-a stins din viaţă doamna Elina, iar un an mai târziu a murit şi domnitorul Matei Basarab, care 

a fost înmormântat lângă soţia sa în biserica domnească de la Târgovişte. Mormintele lor au fost strămutate, 

în 1658, la Mănăstirea Arnota. Prin firea ei, doamna Elina Basarab a oglindit lumii în care trăia adevărate 

valori. Cultă, sensibilă,dedicată şi-a urmat misiunea cu demnitate şi credinţă până la sfârşit. 

În timpul domniei, sfătuit de soţia sa, Matei Basarab a ridicat 46 de lăcaşuri de cult, iar doamna singură 

a dispus construirea bisericii din Hereşti, judeţul Ilfov şi a refăcut mănăstirea Slătioarele din Ocnele Mari. 

Printre mărturiile lor de credinţă şi iubire făcute peste veacuri sun MănăstirileArnota, Căldăruşani, 

Sadova, Măxineni, Cornăţel, schiturile Bărbăteşti, Dâmboviţa, Pinul, Buzăul, Catedrala Episcopală din Râmnic 

şi bisericile ”SfinţiiApostoli”, Sărindar din Bucureşti, ”Sfântul Dumitru” din Craiova, ”Sfinţii împăraţi” şi 

”Sfântul Nicolae Androneşti” din Târgovişte, ”SfinţiiApostoli” din Ploieşti. 

Pe lespedea rece a altarelor ctitorite capetele încoronate s-au plecat odinioară într-o rugă tăcută, o rugă 

a sufletelor care şi-au iubit ţara şi neamul până la ultima suflare şi dincolo de ea. 

 

 

Maria Gabriela Bogdea 

clasa a XII-a G  



 

 Ars longa … 
                 Zbor 

De ceva timp am vrut să zbor 

(Serios, nu râde, toate păsările vor)  

La început am dat încet din aripi 

Și penele-mi s-au simțit grele 

Dar vânturile n-au fost rele 

M-am înălțat sus, tot mai sus 

Și am privit în ochi apusul 

Dar dorul meu tot n-a apus... 

În timp m-am tot perfecționat 

Am devenit una cu cerul 

Și conștiința mi-a zburat. 

În ochii mei pluteau toți norii 

Pe fruntea mea răsăreau zorii 

Aveam pistrui de stele 

Luna lucea-n genele mele 

Purtam plămâni de ploaie rece 

Prin inimă ninsoarea-mi trece, 

Și soarele-mi fugea continuu, din ochi 

În buric, și-napoi. 

Și zbor și azi, dar 

Nu te mint 

Am ochii goi.                                                           Tot ce e roșu 

O floare roșie 

Nu știu ce floare, nu știu ce soi 

Nu cred c-o vedem amândoi 

Tu ești atât de orb. 

O rochie roșie                          

Două zâmbete, o noapte albă 

Dar nicio vorbă, nicio șoaptă 

                     Deschide ochii! 

O geană de lumină 

O geană pe obraz 

Și două coate rezemate pe pervaz 

Te mai aștept puțin. 

 Două buze roșii 

 Mușcate de tine 

 Lăsate la mine 

 Nu-l aștepta, nu vine. 

                                                                                                  Îmi pierd culoarea. 

                                                                                                                                         Maria Neagu, 

                                                                                                                                                                    clasa a X-a G 



33 
 

Înainte de a fi achizițonată de către General Motors (GM) în anul1918, povestea a început cu 

Louis Chevrolet în 1911. Louis a fost un inginer auto și pilot de curse elvețian care a avut ideea de 

a-şi crea propria firmă. Mai târziu, s-a împrietenit cu William C. Durant, care a fost cofondator al 

General Motors Company. După ce William Durant a părăsit compania, acesta alături de Louis au 

fondat Chevrolet în Detroit. Așa a început istoria Chevrolet și astfel a început drumul acesteia către 

o companie de succes. 

La numai un an după înfiinţare, Chevrolet a intrat pe piaţa nord-americană cu modelul Classic 

Six, care, în ciuda preţului cam mare, 2.000 $, a fost un mare succes. Cu toatea acestea, avea un 

competitor redutabil în model Ford T, extrem de popular. În acest context, William Durant a scos 

modelul Little Six, vândut cu doar 695$. 

Au urmat ani buni pentru Chevrolet, pentru ca în anul 1917 să fuzioneze cu General Motors ca 

divizie separată. În anul 1919, compania a deschis fabrici în California, la Oakland, în Michigan, 

New York, Ohio şi Texas, ba chiar a intrat pe piaţa europeană în anii 1920, când o fabrică nouă a 

fost înfiinţată la Copenhaga, în Danemarca. În 1927, în faţa unei concurenţe dure, Chevrolet a 

depăşit pe Ford în topul vânzărilor. Competiţia a continuat şi în anii‘30 şi ’40 ai secolului trecut. În 

anul 1933, a fost lansat pe piaţă Standard Six, care afost promovat ca „cea mai ieftină maşină cu 6 

cilindri”de pe piaţa nord-americană. Un an mai târziu, Chevy a surprins pe toată lumea cu o 

suspensie independentă „knee-action” pentru puntea faţă. 

În 1935, compania a adus pe piaţă modelul Suburban Carryall, cunoscut şi ca „Original 

SUV”, care a fost baza pentru o altă serie viitoare de modele. După încheierea celui de-al Doilea 

Război Mondial, compania a revenit la producţia de automobile în 1948, când Chevy a introdus în 

producţie camioneta cu „Advanced Design”. 

În 1950, Chevrolet este primul producător de automobile american care a instalat 

transmisia automată pe un model ieftin. Şapte ani mai târziu, Bel-Air a devenit următorul model 

de mare succes, pentru care se oferea cumpărătorului variantele cu injecţia de carburant sau cu 

carburator dar şi tracţiune integrală „four-wheel drive”. În 1958, a fost lansată Impala, care a 

devenit seria cea mai vândută din toata istoria vânzărilor de automobile din America.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classic cars 
My name is … 
Din dragoste pentru mașini… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevrolet Bel-Air, decapotabil Chevrolet Impala Super Sport, hard-top, 

1962 
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Chevelle, convertibilă, 1965 

Când a ajuns evident faptul că Ford va oferi un motor de 164 HP la un motor V8 pe popularul 

Falcon, Chevy a reacţionat prin instalarea unui turbocompresor pe motorul cu şase cilindri, răcit cu aer 

şi montat pe puntea spate la faimosul Convair. Disponibil, alături de alte opţiuni, pachetul Spyder era 

valabil numai la versiunile de top Convair Monza Club Coupe şi Convair Monza  Club convertibilă. 

Introdusă în fabricaţie în aprilie 1962, Spyder a întărit ceea ce mulţi deţinători de Convair deja ştiau: 

bine echipat din fabrică sau prin serviciile de accesorizare aftermarket – o maşină respectabilă prin 

performanţă şi la un preţ bun. Şi Chevrolet nu se opreşte aici! 

În anul 1963, o echipă de designeri şi ingineri tot 

mai îndrăzneaţă aduce în atenţia publicului, din ce în 

ce mai atent la performanţă, uluitorul Corvette Sting 

Ray. 

Un model testat aerodinamic la 

Universitatea Caltech atestă voinţă, aripi 

pronunţate, partea din faţă alungită, sistemul de 

lumini escamotat în caroserie şi un spate scurt. 

Motorul plasat în spate cu tracţiune-spate, frâne 

pe disc la toate cele patru roţi şi un sofisticat sistem de răcire cu aer, completează un tablou sumar al 

unui model proiectat mai mult pentru curse. 

La câţiva ani distanţă, folosind din plin experienţa acumulată, sunt lansate alte două modele de 

legenda: Chevelle şi Camaro. 

    

Ford aduce pe piaţă modelul de clasă medie Fairlane, provocare la care Chevrolet răspunde în 

1964 cu Chevelle. Chevelle a fost o noutate pentru 

industria nord-americană de automobile, fiind un 

proiect destinat să umple spaţiul liber dintre Small 

Chevy şi modelele clasice. Şi au reuşit să vândă peste 

330.000 de automobile doar în SUA. 

Dar liniştea nu s-a înstăpânit în rândul celor de 

la Chevrolet, căci din 1963 inginerii de la Ford testau 

un model novator, anunţat publicului prin mai multe 

variante viguroase, performante – Mustang. 

La Salonul Automobilului de la New York, din 

Chevrolet Corvair Monza Spyder 

Corvette Sting Ray, hardtop, 1967 

Chevrolet Camaro, hard-top, 1967 
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1965 străluceşte modelul Ford Mustang, destinat tinerilor dornici să trăiască extazul unei maşini rapide 

în zgomotul unui motor care arăta ce poate mai bine pe circuitul unei curse auto. Iniţial avea două 

locuri, în variantele sedan şi convertibilă şi, ulterior, a apărut şi coupe-ul cu patru locuri, convertibilă. 

Mustang-ul era parcă anume proiectată pentru publicul tânăr, doritor să se facă văzut, admirat şi 

invidiat. Şi mai ales că Ford vindea modelul Mustang mult mai bine decât Corvair și Chevelle la un 

loc. 

După numai doi ani, Chevrolet atacă piaţa cu două modele noi, Camaro şi Pontiac Firebird. 

Camaro este răspunsul lui Chevrolet la atacul lui Ford cu Mustang. 

Camaro! Ce mai e şi …Camaro? 
Pentru multe maşini din acea perioadă, înţelesul numelui era evident: „Corvette”-era o navă de 

război, uşoară şi agilă, „Thunderbird”-în mitologia amerindiană, este o pasăre care întrupează pe zeul 

furtunii şi al fulgerelor, „Mustang”-un cal sălbatic din prerie, „Impala”-o antilopă africană de talie 

mijlocie, faimoasă prin viteză şi agilitate. Un proiect nou, maşină cu calităţi comparabile cu ale 

Mustang-ului, adresat clienţilor tineri şi adulţilor care doreau să se impună, ce nume să poarte? Proiectul 

a avut nume de cod „Panther”, dar nu a fost luat prea în serios. Un fapt este că Chevrolet folosea litera 

„C” pentru toate modele sale, vezi Chevy, Chevelle, Corvair… Echipa de branding a scris peste 2000 de 

cuvinte care începeau cu litera „C”-unele inventate pe loc. Dar …Camaro? Deşi nu avea un înţeles 

foarte limpede, Camaro a fost acceptat cu entuziasm. Branding-ul a afirmat că într-un dicţionar francez-

englez ar fi găsit acest cuvânt care însemna „prieten, amic sau tovarăş”. Cam acesta era mesajul către 

clienţi, o maşină prietenoasă care te ajută la nevoie, îţi dă imbold şi la care să ţii -ca la un prieten! 

În cercurile automobilistice, Chevrolet a contat pe o definiţie care îi avantaja:„Camaro este un 

animal mic, care mănâncă mustangi!”. Restul e istorie, Camaro sună grozav! 

 

De la bun început, Camaro a luat America pe sus! 

Prima generaţie,(1966-1969), a fost dată spre vânzare pe 

29 septembrie 1966, modelul 1967 al Chevrolet-ului Camaro, la 

prima vedere, părea o mașină modestă, însă cel care a atras 

privirile a fost modelul SS, care a avut specificații mult mai 

bune decât varianta de bază. Prima generație a modelului 

Chevrolet Camaro a continuat cu modelele din anii 1968 și 

1969. În total, aceste 3 modele s-au vândut aproximativ 
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700.000 de exemplare, fiind o adversară destul 

de bună pentru Ford Mustang. 

După ce Ford a modelat gustul clienţilor cu 

modelul Mustang, un „pony-car”, sexy şi 

masculin, variantele Camaro SS şi Z aduc un 

design agresiv. Distinctivă pentru „muscle-

cars”(1)este gluga centrală a capotei, care face 

loc carburatorului pentru motorul V8. La grila 

frontală(2) sunt sesizabile cele două panouri cu 

semnul Z28 şi farurile rotunde şi pronunţate, 

încadrate în caroserie, ca o aspiraţie de 

turboreactor; încă se montează o bară nichelată 

cu două tampoane.  În lateral, un profil 

longitudinal(3) dă o notă de sportivitate prin 

ampla deschidere a spaţiului roţii. În dreptul roţii spate sunt admisii de aer false, dar care contribuie la 

estetica generală. Capota portbagajului se termină brusc şi aplecată spre interior, dar poartă un eleron 

atât de sportiv. (5) Lămpile alungite în rame nichelate dau atitudine rea. Aripile spate sunt ridicate(6) şi 

dau aspect de corp mare, puternic. Frâne pe disc la trenul de rulare. 

Pentru entuziaştii greu de ucis ai lui Camaro, motorul V8 în linie, de 278 HP, având un cuplu de 

481Nm/ la 3200 RPM, 5354 cm³, tracţiune pe puntea spate, carburant-benzină încă sunt însemnate. În 

interior, ceasuri dreptunghiulare, cursoare în loc de 

butoane; levierul cutiei de viteze-ca o manetă de gaze la 

avioane, fotolii confortabile, toate contribuie la stilul 

sportiv al masinii. 

A doua generaţie(1970-1981)a debutat în primăvara 

lui 1970. Era mai lung, mai lăsat și mai lat decât prima 

generație a Camaro-ului. Nu mai era posibilă o caroserie 

convertibilă. Inginerii de la GM au spus că, față de prima 

generație, cea de-a doua este mult mai mult o „mașină  a 

șoferului''. De asemenea, se remarcă faptul că această 

generație a dispus de un buget mai mare față de prima, a doua având un succes cu mult mai mare, o 

consecință fiind durata acestei generații de 12 ani. 

A treia generație(1981-1992)a fost lansată în anul 1981 și a continuat să folosească platforma F a 

GM. Totuși Camaro-ul de generație a 3-a nu prea semăna cu predecesorii săi. De asemenea, în această 

perioadă Camaro-ul a primit și niște modificări cu ocazia împlinirii a 20, respectiv 25 de ani. 

A patra generație(1992-2002) a intrat pe piaţă la începutul anilor‘90. Aceasta se remarcă prin 

câteva asemănări cu prima generație privind covertibilitatea și să nu uităm de o platformă F 

îmbunătățită. Modelul a fost unul destul de reușit, dar, din păcate pentru această generație, au nimerit în 

perioada neagră a companiei, iar în anul 2002, compania a trebuit să renunțe la Chevrolet Camaro din 

cauza vânzărilor slabe. 

A cincea (2010-2015) și a șasea generație (2015-

prezent)  În 2010, cei de la Chevrolet au readus la viață 

Camaro-ul. Noul Camaro a fost inspirat după Chevrolet-ul 

Camaro 1969. Aceste noi generații au fost proiectate pe niște 

platforme noi, ZETA, care au revoluționat noul Camaro și au 

impresionat prin niște indicatori de dinamică serioși. Aceste 

toate noi caracteristici plus opțiunea de cutie automată au 

transformat Camaro-ul într-o mașină futuristică deosebită,   

incomparabilă totuși cu primele generații.  

Iubim viața și masinile! Andrei Doicu, clasa a IX-a B  



Escaladă în solo 

Toamna în valea Sohodolului 

Inelul cu briliant al văii Sohodolului 

Culorile toamnei 

Fotografii realizate de Maria Petrescu, 
clasa a X-a G 



Când visam la departări albastre …  
Lisabona 2018 

Fotografii din arhiva personală, profesor Ovidiu Horobeţ 2018 

Elevador da Gloria Mînăstirea Jeronimo 

Piaţa Comerţului 

Arcul de triumf 

Monumentul Descoperitorilor 


